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inö~ü. seyahte çıktı Odunkömürişi 
Reisicü.lllhurumuz, 
bazı mınta.~alarını 

Hasanoğlan Köy 
Enstitüsünde 

Milii Şef, re/ ikaıarı ve 
Başvekil ile birlikte 

dün tetkikler yaptılar 
Tıtllalerllldea memnu ola aııııol•·ı 
llar ltretmıa ve taııllera dediler ld: , 

Köy enatitüleri ltily tlatJaaıncla cok mühim bir laamletlir. 
Köylerde yapJacak Wer çok miihirrwlir. Köy e,..titüaii 
ltocalan H mnunlan memlehıe en ütün bir laiMNfİ 1 

· ila etmelıtetlirla _ 

......... 10 (AA.) - KUlS Şef Kec1181 nlat AbdWbalik Rend&. Ba~. ! 
RelmlcUmhur tsmet lnöntt bu aqam vekil ve Hariciye wWeU vekW Ştlk. 
aaat 23 te Orta Anado1unwı bazı rU Saraçotlu, Genelkurmay bafkanı 
yerlerini sörmek llaere Allkar&d&D m&n§&l l'eYJll Çakmak, flhrtmlsde 
banket buyurmUflardtr. Ctımhurre • bulwuuı nkldal' ft Jıark p&rtiai S•· 
lalmla Ankara pnnda Bllytlk Klllet nel •kNterl " amwal idare hqetl 

Uçak 
Devresi 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Bu barit bir llPk devreU aça. 
eak deallıeblllr. Jlarb batla

)'DIC&Ja kadar acaklann oolE mtit • 
lalt tahrlbler yapacaiı tabmbl oı. 
.. ,...._ Fakat b11 lııaclar .... b bir 
rol opayacajJ a)aldu ıecmlJor • 
da. llarb ~ 90lll'a ll1lÜo 
lama evvelce saanoluınp um 
... •• mitllil ı.alrler J9lllN"dılan 
alrtUmelde ı.enhd -~ 
- faal bir asar t.etkil ettikleri 
meydana ~ Gbid aduau Al. 
amaJarm bilhassa açak1ar -~ 
de ele -rdiklerl lakir kabal • 
der mif lJçak Jalmay•inden mab· 
l'WD bir halele mallarebefe mUdao 
Ule ibdJ'at81Zblnu gör.termit olan 
ı.sU-ts kavvetlerl Glıid adaaı dva
ftftda Almae aeaktarı ytlzUDcleD .,. 
pr kayıblan 11P"adJlar. 

Ondan eonra her ıeçea gttn u
pklana ehemml)'etlnl ıke çarptı 
racak hidiselere pldd olduk. 

PMlfiktetd muharebede batlan. 
ilftAnberi en mtlhlm roll uçaklar 
oj9anultır. Perl Barbar baÜJ1lml 
Olllar yaptı. Uzalı Dolada la&itte
renln en modern ve iki btiyü Ul'b 
ıaunı uoaklar batmlı. Banan neti"8-
ıhlde de lngilterenln bltlbı Uzak 
no&u mtkJafaMIDlll ıteı kemiil 1uo 
ul4ı. Pulfik denldnde ılaponlann 
11GBra alracJddan Ud btlylitl deai.z 
mall6blyett barb ~emllerlnia ı.. 
men hem.n ~ allih atmalanna 
ıueydaa bualn•••daa aÇAklar ıua. 
fıadaa ........ delil mldirf Bat 
ti ballaa lçladir ld Amerika c1evJ. 
ti 1ıaurladığl denb lapatı proj. 
rarnmc1aa biiyUk urhblan çıkan. 
rak yerlerlne çok mikdarda n~ 
gemileri l'kame etmlıtir. 

En ..,. alman haber tlÇ&klana 
drAat faallyetJ lberlndeld rntibim 
rollerinla de be89ba katdmuı icap 
•ttlihti gÖ"teriyor. 

Almanya, tngillz a(aklarmlft 
mahsullt llzer!nde yapabfleceklerl 
tahribatı dtiMünmek ve buna k:lr
tı t.edbirler alm:ık mecburiyetini 
daymu,t.ar. BlltHn Alman köylerin
de 'e çlftll~rindıe u911k tara!'sud 
ve mtişahede ndktalan teıds ed1li
yor. Çift haf' anlamım zırat lle~ 
tem 'e mahsullerin muhafıızası ça. 
releri tf!min ohınm nr. Hatta ha ı,. 
ı-r ı~:a Al:mar""1akl ecnebi l,çlleo 

wıan. me1ııa11M',,.....llllr, .AaD. 
ra ..U81 w p.nı1- .laalataDI AL 
kara emniyet mtldUrtl ve merkea ko. 
mutanı ve dlter aakert ve mWld er. 
kAD taratuıdan uturlaııuuııardır. 

••• 
Diler taraftan Alık.aradan 'f'erilen 

maJOmata _.,., Jlllll ........ dllD 
aabü, ret&katıertDde Nftkalan ile 
9a§Veklllmla bulmıdutu balde Huaıı 
otlan köy eutitUatıntı pretleD.dlr. 
mifler ve burada tetkiklerde bulwı. 

mutlardtr. 
Blr arkadqımuı. Kllll '9ftlll1Dbl bu 

'gUl.lhıt ,eyıe anlatmaktadır: 
HenUa aab&bm aelds bllçul'U- Oa • 

ttlntı 6rteıı ataçlarla y.,U bir kort. 
'Clor Silıl ua&D&D Çaaka,a aafa.ıtm.da, 
KDD 1Jeftm1S ln&ıODQll otomoblll aL 
stııtıyor. Ark&Jarmda retlka1anDUl. 
n malyetlndekllerlnill arabalan nr. 

ınaau. Batftkl1 fftrU 8&raool • 
ıuııu ela yanl&rma aım'fıar; reflU -
tan, erkek n im oocuktarllıe cll&eı' 
bir otomoblldeler. Arkadan plea o -
tomoblllere b&Jrıyorus: KauU nkL 
'leU mUatqan lUan awııu. lr:ılSy ena. 
'tltW.rl flkrtnl Uk defa ortQa atu 
tlk tıedrtaat mtıdtlrtl tımall Hakki 
Toncuo. ftU ve belediye retal Nev. 

(Deva&1 1 IMlde) 

re ve harb eetrleıtne blle vazifeler 
t1Uıletilmlttir. 

lngllls acaklarmm -- .... 
ermaalan ve kırlara fosforlu J"_. 
im bombalan attıir ltldilmlpe de 
bu sene zirai mallsullere ve çlftUko 
iare taarru etttkl~rbte dair mail· 
mat gebnemit&lr. Demek oluyor ki 
Almanlar hiyle bir feWret betla
mahn evvel tedbirler almak iıl
temltlerdir. 

A11kerUlia kllslr teım"l~rine 
bltyök bfr iman De ballı baha ...... 
lar aça.kl&l'lll kati aetieeJI alacak 
bir sJW. olumyaeairnı iddia ecı;. 
! or. Bir bakana dofralulanda "1~ 
he eclllmlyeeek ba tktbl acaldar 
tarafmclaın dola,.t)'le ,......._ 
mltldt tetıirleri llaal eU1*6 9181• 
cı.cı.dlr. Çl1lldl llanlerde ırat1 
netiee dBtmaar !la• lstemlye ..._.. 
bur bırakmaktır. Bana hangi vaa1o 
ta t.emln edene etatn. 

t.ıe, ba te.lrU vurtalarm ea t
v;tıi artık ~ olaeaktır denllebl. 
Ur. Halkta manevi knvvetini yık· 
maktan ba''hJal'llk fabrlkalan, mn 
uak&l4! yollannı, bnallan, Unuıa
lan alt Ust etmek, zırat hayati i· 
kim bmll'..nnak ~bl neticeler Jaep 
~klarla elde ediliyor. En btiyUk 
~..ı,lılar kısa bir mftddet içinde u. 
n;,klarla bfttmhyor, yanma vakla· 
ı;ılımıyaeak bdar mU11tahkem 
me' kiler ve kaleler pike a~klan. 
nın bomba tufaalyJe sa!ltaralayor. 
işte. ba mlit~ .Sllh ~merlka n 
tngnterede sa..vılan senede Yth bini 
~t'('t"f'•k k:tdar ,,:.:mis bir aiabeıte 1. 
mal ediliyor. 

Orta · Anadolunun Ofise yapllan hUcum
gözden geçirecek lara al~~adarların 

verdığı cevap 

Ruslar 
cenupta 
çekiliyor 
Mullerovo 
şehri de 
boşaltıldı 

Voroaeld• lld 
Al••a .ıaJl l••a 

edildi 
o 

Rulann Roatol ıelarini 
miidalaa edip etmiyecelı 

leri belli defil1 

Londra. 21 ( A.A.) - Rus lehli • 
linde,• Voroşilofgradın cenup do • 
tusunda çarpışmalar olduğu söylen 
mektedlr. 

Teblilde Millerovo şehrinin ismi 
nin geçmemesinden Rus kunelle • 
rin buradan çekildikleri anlaşıl • 
maktadır. 

Jloakoua. !1 ( A.A) - Almanlar 
mevcut bOtftn kuvvetleriyle cenı p 
cephesinin son ucunda ileılemde 
devam etmektedirler. Millerovonun 
cenubunda Ruslar sayıca füıtün kuv 
vetler karşısında inatçı bir muk:ı• 
vemellen sonra yeniden geri çekil
mek zorunda kalmışlardır. Bununlu 

(De'ftlllı ı tlnelde) .. .,, ....... 
Konigsberg şehri
ne taarruz ettiler 

38JUg18 
~dlarddar 

Londra, 21 (.ı\. .ı\.) - Rut u. 
~aklan Könipbttg ıehrine taar • 
ruz etmişler ve tam 38 yangın ç • 
karmışlarrlrr. Bu yangınla.mı ıki • 
t!I pek vfi.sl idi. 18 i ile şehrin mer 
kczindeydi. Şlddetli inr:llk:ar oL 
muştur. 

Rus hava kuvvetleri Voronej 
dolaytannda. bir hava atanma bU• 
cum eder ıc 700 fı~ı petrolü tah • 
riJI et mj.§lcdir,. 

Of is muvaffak olmuş ve odun 
fiyatlarını dUşUrmUştur. Bu sene 

8 liraya odun satılacaktır 

Mısır cep
h s·nde 
sOkQnet 

. var 
114 teamlL'lllı• ileri 

ingilizler 40 JO esir 
daha aldllar 

ıtwerıKa• ... n 
llkaaderırı r•DI· 
dıa llo•ltllaadl 
Londra, 21 ( A.A.) - İngilizler 

EJalemeyn mevzilerini muhafau 
etmektedirler. 

U temmuzdanberf alınan esirle 
rhı adedi 4.0001 bulmQflur. Evvel • 
den bildirilen 2000 esir de hesaba 
kat.tırsa hu adet 60001 balur. 

El Dabbada bir hava alanına y .. 
pıJan bir taarruzda yerde bulunan 

8ebrin kömür ve odun DıtJyacı. 
DJ k&rFlamak ve geçen 1ene çe. 
kilen yakacak ıwntımu öntlmüP 
er.ki 1at mevebn\nde ~ 
üzere latan.balda btr yakacak ofi
si kurulduğu malfundur. 

P' 

Tagoııaw,ada 
-

Koniça 
şehri 

Mihailoviç kuv
vetleri larahndan 

işgal _edildi 
Sarayboenaia ••nİf ,,... 
oatanperoalerin lıontrolii 

altına aeçti 

ı...cı., 11 (A. A.) - Yuao. 
a!avyada g:ner.al IQhalkmç k1"9 
veUerinin mub.vemetl kartıamda 
Almanlar buradaki kıtalannı talr. 
viyeye bqlamqlarda. Alton Bil. 
det rueteai kat1 bir netice alın • 
ması için takvi1e Jatalarmm s~· 
derlldiflni yumJttır. 

MolıkO\'& radyom v.mtaaile 
Delftdi!en Yugoslav tebltğıne p 
tt ~ıaeıral Mtba1lovlc: kunetleri 
cenubi BoeDa ve Hereekte vbt 
bölgeleri mnstevltlerdcn kurtar • 
m11tır. Sarayboına ile Koe.lrar ara• 
mndMi cenil mıntaka vatanper • 
vederln kont~u altındadr. Ko • 
lltoa tebri Mlbal1ovk JmneOeri 
tarafından Jtp1 edlbntıttlr. Elde 
edilen pnaJm arumda 25 lıoko. 
motif vardU'. Koıdça • lılostar a • 
rumds 20 kilometrelik tren yo. 
1u tahrip edilmiıtJr. Koniçad.a bir
golr geneler toplanarak general 
M'fhaUovlç kuvvetlerine ıltihek et. 
miş1erdlr. 

Ankara caddesinde 
bu sabahki kaza 

uçakların Ocf.e biri tahrip edilmiş- Bir lo llll 
tir. 18DC8 O mO 

Londra. 21 (A.A) - Hususi mu-, ...... ••• J81'aJa•• 
babirimiz bildiriyor: - rU .... UA 

(Denmı ! llnclldel (Y .... S lbaetlde> 

............................... ! .. 

Memleket Çocuğu 
Şimdiye kadar o1mduiunu eaerlerin en kıymet

lisidir. Yr\Zde yüz bu vatanın romanı olan "Memleket 
Çocufu,, nda her genç ve her münevver. kendi hiıleri• 
ni, kendi tikirl,:rini ve kendi arzularmı bulacaktır. 

Yazcın: Zelıi Maut Alıan 

Bir iki gUne kadar VAKiT gazetes'nde 

152 sene evvel 

Ofialn kuruluıu bidayette llyık 
olduğu ehemmiYetle kal'lllamna • 
DUi, fakat bilihıre bazı menfaat • 
terinin haleldar olacağından kor. 
kan bar kıamı toPt&ncı:iar ııareıre. 
t~ geçerek g{iya oflain badi ca. 
lq:ma ahalarma el uzattığmı ile
ri sllrmtlllerdir. Hattı, bu arada 
bir guetede bu husuata bir de 
Yut c:ıkttiı için lstanbul vali Te 
beJedlye reiai, matbuatı\ beyanat• 
ta bu:lunenk ofilln, odun kömür 
tac:lrlerine asin rakip olmtyMait. 
m, gayenin fiat'arda nl.zmı rolU 
oynamak oldujunu lliSyJemiıt.ir. 
O .ııunandanben yakacak oflal 
l!f'9111z eeduız ve muntazaman ça
llim&Janna devam etmektedir. 

(DevuaJ 1 incide) 

Sebze ve meyve 
satışlarında 

Bu sabahtan itibaren 
fatura usulunun 

talltikına başlandı 

•••nva ••n• 
eaaltaa abrllı• .. .... , ....... . 
Bu aabahtan itibaren hllde sebze 

ve meyva aabflan fatura usuJll,e. 
başlamıftır. Hllde satıt yapan bft
tnai sebze ve meyva toptancıla"I. 
perakendecilere, aattıklan mal mu
kabiJinde birer fatura vermel• 
mecburdurlar. Belediye Reis Mua • 
vini L6tfi Aksoy, bu sabah, hlle ıf• 
derek aatıflan bfuat kontrol etm\Ja 
tir. Hll müdürlillü de, kendi vasıta 
ve memurlarile muhtelif kanallar • 
dan meyva ve sebzelerin fiyatlarını 
en dojru tekilde dnll dnflne ı.-

'°9ftmı 1 incide) 
-

Bulunmaz koca ! 
llansmı dlldl, 

ltaldıZIDlll 1111111-
larlal çaldll 

Unkapanında, Zeyrek caddesinde 
102 numarada oturan Halit adın~a 
birisi, dün karısı Nazmiye ile ka.
ga etmiş, kadını bir baJli d6vdüL.-. 
ten sonra baldızının da bir eleld lı 
ile mantosunu çalmıf, kaçmıtbr. 

Karısının şikAyetl illerine (bu • 
lunmaz koca) y:ıkalanmıf, hakkın• 

da takibata ıirişilmittlr. 

ingillerede yapllan 
tankların yarısı 

Rusvaga 
• 

veııLıgor 
v.......,., il (A. A.) - tn. 

gıltercde, Rusy.a~ gönder !mette 
olan mAlsemeain tatmı işi ile uğ. 
rıapnak o.ere luiıusl bir teşkili.t 
Juarulnıuftur. 

tqiltereıle yapılmakta olan 
• • tank arın hemen hecı~cn yansı 

Tork Elçlsl Rusysya gönderilmektedir. Son 

Berlinde bir 
aamanlaJot'a Sovyctlere 142 lolrAr 

d 
motıfle 1000 vagoo ftr ......, 

VAKiT sütunlarında bugun başla ı ~:;~u:::1~u:an1 ı::n1~ ~; 
• • . 10 haftada iDfa ech;miıtir, 
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c:::k?nuşmal~r J 
ES ÜREKKEPLERiMiZ ... 

Yazan : Resad Ekrem KOÇU 
Türk boyacılığı, bu arada Türk 1 ı;;o dir_hem ~ ekmek ya.buJ 80 

nıurekkebleı ı bir dünya §iilırdf İ· dirhem yagh çorek, yııhut 60 dtr 
lli. Bugün. 'kllfüphanelerlmizd.eki hem bö~ • yahut 50 dlrht;ın et, 
Uç <lört nr;ırlık eski ynzmı. ;;erler Y~hut 80 dırh~ bal .. : Bır asçT 
hattatm elinden diin çı ~hi dükldin.~nn ghlılırse, hır dirhem 
tluruyor. neft murd<kebi bedeli olnn bir ak 

· C.Uze!llğe, ağlamlığıı, temizliğe ç.o. ile 6Unlardan biri yenip lçilebl· 
meftun olo.n bu kıymetleri giinlük hrdi : . . .. 
lı:ıynt•mn dii turu btbt ntnlanmı· 28 dırhem kebnb, lOilirhem kof 
z:ı te'>cll , e tn'kdis edelim. te, 20ta.nc lahna. sarması, lOOdlr 

Bn!mıız bir :vnbnn<'ı muharrir hem pllitv, 200 <lırhem çorba, 40 
nltmış be : ye~İ<ı yıl lmdnr e\'\'eİ büyli~ lokma çlğer keba~ı, yarnn. 
ticaret al:ınmdtı tiirkü naSTl gör. ear zurra boyond:ı Uç şış dolusu 
mll<.;tü: lcehab, 280 dir1K>m tAth bozn, 200 

" Hnın ba2lrgi\n eslenir \"e dile 
lmlu fl..e lı;areler ynpamh ıln\'et e
iier. Ermeni, bfrnz daha mUte,·azi; 
l ahuıll, m:ı.lmı, Jmlağıı fıstldayu. 
rttl• arzeder. Türke gelince, ses
Fiz, ıliıl.1runmın önüne koydııi:n bir 
~ntenln önüne diz ı;ölanüı1, mU teri 
ini !;a,<l.eee baktşlnn Ue ç:\b"Trlr.'' 
Bu sntrrlardn ta \'İr edUen Türk 

tiiccar "P3ztnlık"dan nefret eder
rll. Sö~l~ği bir rnknm J;n~ısında 

• "n~:ığr olın!tz rnıf" sunllni keneli· 
~ıne Jm~ı bir tecıwüz, bir h:ıknret 
tclfikld c<lcnll! Vele\• ki bir mefe
h"k <1ııhl ohm, j:;aYJi meşru ka~anç, 
insan alnı iı;fn bir kara, bir leke. 
<ilr! Pnıaı-lığa ynna.cıoo bir satıcı, 
vorğuneuclur. 

Vurı'Unculuk da. Jki türfüdlir: 
'BirfncM, yulmrda ynıdıqını ~lb;, 
l:ılr mnlı me nı k:t!7.nnç nisbetinin 
kat lmt ii tünde satnuıl>tır. lkinoİ• 
~i de; maim, cinsini, nr,fnsetlni, 

~ tınttiL l>!\.Zan ııslmı bo7.mnktır. 
GeQcnlerclc, ~inni beş koru n, 

~ilkgllk kuıJ-.r bir ı:lŞc içinde yerJi 
· mnlı btr mUrel,~rcb aldrm ve vazı 
Jıold·asma hnsalttnn. l'llnhml ~iı;e. 
yi ntm:ıcı!ıydım, beni bir pazar 
mürekkepsiz bıralmn bu \ urguneu 
firma aleyhine <fava n~nrdım. Pa. 
zar· gllnti masanın başına geçince 
bir de ne gfırc;\im; bir giin evYel 
korrluğum miirel•keb. nltm<ln bir 
cıı,:'llc ırtı tortu, bulanık bir su ol 
nıu"I •• Kurşun halem Ue beş S.'ltır 
~·azmnyn t~!ıruıırnuı edcmerıı .•. Ka. 
r1•tJrdnn, ,mynnttım, olmııdı. 

l'irml beş yrl .C\'\'cl Konya 1ttf. 
hnrlı T:ırnl.Jd mcl<febind~ o'mdu· 
~m gur.l 0 rin kıtrrao;;r olaraJt .. ak. 
lnnmış iti kl'cürük lmlc:nler. telıe 
"İr parçalan, el i i \'c rcslm ~- • 
b"I(llan, im1a 'e ezber tlefterıcr. ı. 
~ i not ıı'mı<ı 'nz"feler 'e hir ta • 
1mn re imlerle, r.fcrin \'e tab.:ıfrı \'ll 

T"lm.1ıın ile tlolu bir tcutud:ın bir 
'liaı; p:ıtç:ı t:nll'·!l'""ln hnlnp \erdi· 
1er de i 'mi J:ÖrdU:n. 

R:?-nre. bur;ıinkti yerli miir~1ckeb 
""' r ecel clımızm ~nptfl;"I kömür gf 
bl liı·ıı'ıc.rn \'e kuruc nlıtnn ı;onra 
tıanı ı .. ,ı durr.n ... ı." mUr:-!;li:eb • 
f~-:-inl nrMn nm.."\lt iclller. İs mii • 
ri;!1tl.eUcrinin b:r 1 c;uru, o;;ahit o] 
nınmnl:ı~• id;; 1 P.·~ıc1m b"3Yet paha 
lı oldu~ o ele\ :rlerdc io;e,, bıı hnJ 
1 uc;ur dejfl, rr.cziyet itli. 

Ç "!1k m"{kpte, •ofta medrc • 
f ele, r tib knlemrlc, bir hata yııp. 
tı mı, 1 • •,ıdı cart curt ~ ır:maı1ı, 
~:rni n"rnrır, hat" mı ln1'.l)nrnk 
t r.ı • erdi. 1 t 1il çırpması dıı lJtr 
J\ellmc i <ol'mı•k i!;in ldifl gelirdi. 
Talı ;i 1 l rı l>'llmıq, ica-ıetr.nme, 
~ hadetnnmc :ı.l:ımnmı~ o1anlnr .nü 
trl{'tcb y:ı.:lnmL~! olmakla öğtlnUr. 
lcnli. 

E\•Uyn Çokbiye ı;öre, on yedin· 
:i :ı ır ortn.,m& İ tanbuld:ı 40 
mürclıkcbci ı]~~.klnı Ynrdı; <'ıik. 
•ı.ffnlan <lıı, Bny:ı.-uddn ?ılürekkebti 
lcr adı tJe blr çnrşı ~'kil ctnıiı;tt, 
ammn, müre\t).cbçller, mUrekuble 
nni e' !erinde işlerlerdi. SutarıJ Se 
lbn cİ\armrl:ı. rnUrel.trebÇi Kndmın 
mür.e"dkch!~ri ile Krıılmuslnkta o
turnn bir mlırckkebcinln mılreldccb 
~erl en meşhur :ın idi; hntta del'• 
rin 17ttarast: 

ımırekkebdir çoktur İ t.'Ulb'.llda 
ıımın:ı, 

Kwlmusluktalri gayetle ili' .. 
dcmicıiadl. 

ts mürckkebleıinln iı;inc, çn. 
h\lk 1mnım&Jl'ası ve lmlenıln ucu. 
n:{lök gibl dolına;pp siizüicrck bo 
Jn~i kin lif atılırdı. 

t müre!rue!>lcrin~ en iyllerj 
neft f inden, sonra bezir f<oinclen 
en iulileıi <le sırlnğnn ynğı isinden 
~ ·ıpıhmr. 0.1 yedinci nsır orta. .. ,n. 
eh tnnrlm adilmiş bir narh defte· 
rindrn Uç yüz yıl .en-e1kl mürek • 
kcb fJntarbnr <lc;ı. öl;;"l'eniyor 11: 

'cft i inden o!nn mi1Tel\keb!n 
bir (llrhı;mıl IJ!r n'rç3.y:ı; b~r i in
dJn rniırchkebin ;il:isı, illrlıenıi bir 
ukçnya, orta ı 4dlrlıemi bir nl\~ll· 
ya; 

~ırlağnn f t mUreki{ebln 5 dirhe 
mi bjr nlmıyı.ı tal. Ufin de 1 <lir· 
hemi br al ~yn ltll. 

O nmllnl r br nlı~:ıya ~unlnr 
e.lınnblllrdi: 

dirhem arab ::;erbetl .. 
Kırmr.u ve m&\i mürel\kebler 

eski yıunm ese-rlerde, eerlavhalar, 
sahife çcrt;e\'elerl, metin içine alm 
mıs manzumeleri belitrmek v-e mii 
him isinıJcrin n.ltlannr ı:lzmck için 
lrullıınıhrdı. 

Ne zaman rengircnk mürekkep 
!'.i lerl görsem, eski ımirlerlmiz
den Rursatr Hliseyin Cıın'm mu. 
rekkep Uzerlne ..-ayJedlğl iki ıtıtayı 
lın tTrlaron: 

Hü eyin <Jnn, Bursndan !'fih • 
ret ~ınr olmuş ntw'I sab!'lma münhn 
&ır bir 7:nti perl'3JI eh'ar, ımı,. Af 
yon müptıe1lUarmda.n, deri!'ll kemi. 
ğlne ynpı mı dcnflC<'.ek kadar im· 
nımu "Kalemi Blhz.ad ile ta~nr o 
lunmu, bir oıureti bican" imi!'. Koy 
nunda e\•ralcı pf'rişan ile ılohı bir 
cliztlan ta.~rmı ••• Fakat, lürnmun • 
da bir kiğıd nrnm:ık iktiza etse 
bir yılda bıılunmnzmı5 ... Kahve 'Ve 
afyon esiri olup hayali fenere dfin 
nıü!'I olan Hlisnii enna 1•nıc1~ drrdf 
lipndine bclll men, bicare, Ü teJlk 
her giirdüğii nevcivann gönül kap· 
hrırmı<ı. Se\'Cllği gllzellerj nakkaş 
lnrn, r~'irullJ:ıra götürür, r.eslmle
ıinl ynptırlır: 

Jliç olmaz.;a tn.svirinle ülfet eyle
r.iz cana! 

diyerclı, odn..c;mı, bu re imkrle 
te'L.Yİn edermltı .• , 

Hüseyni <Janm, garlb hallerin
<len hirf de, içinde siyah, kırmm ''e 
ınnyf mUre1tkep buhnıan ilç hokka. 
b hlr divit f!l:.'llm::ı.sı imiş, !'lornnlnra 
dft, ~o beyit ve lcrta ilt!' <'-e\'ab Ve· 
rımıı,: b 

BEYİT 

t'~ hokkn dh-ntm<ln ne \'ar clinıe 
O f:Dlınn 

Hiıni cJ~erim, lıihtl dilim, diıdj si
yahım ! 

KIT'A 
"tlç hol<ka .ii\'ntmda, ıUdi ~·ar. ne 

\'tırdır?" 
Dlrllm ona: ''Ey hu re\'İ şirin se

l<er leh, 
Zlilfü siychln, liı'li lcbin, çesml ke 

budun 
1';,·~ıırrnı yar.mal< l~in fü; türlli mü. 

rt!'lrkeb!" 

lliiseyfn Cnn, hicri 'l 107 de öı. 
mü tllr. 

Htic;pyfn <Jnn sağ o! nydı ıln, 
~ewliğj ~izellc in knr:ı zütrlerini, 
laal dnrln rlnnnı ve ma,1 gözlerini 
tııs\'lr etmel< lt;ln iiç türlU dMtlnln 
lıoklr 1nnnn doli!urduğu ü~ tiirlii 
mürckl<cbin bulanık lıirer su olu. 
\'errll~ni t;öriinr.e, acah:t ne yapar 
dı?.. . 

Bu J;i>hne klıu-c istemlerinde 
gftH'kçe znllmlcsen memurlann Y'!
ıriine mnrlfellcriıtir. Tabii bu proje 
'ilk nıı.zıırd:ı, hu arlnmlamt hostma 
gitmlyecck, ı;-Unkü hcrlefe ~tir
nıe yoldnn gidiyor, merasime oy. 
muyor ve lnıdlye knclar ynptıkla· 
:rına r..rcldrr; bir !llÜrU krrtasiyeelli. 
ğin önünü. a.lmııl<tadır ve bazı ah· 
\'Bide polltllmeılnrın habbeden kob 
be ynptıkl'ln \'nı:iyetlerl bir avın: 
nıert adamın, hiç zahmet çekme
d~ lıalledebDcccLi ffluini ileriye 
sünnektcdlr, llerııeydea evvel bu 
knbfl entrikalara, Mbotajlara me7 
tla~. ve~ !çin hilkiımete diye 
regım kı: r.u proje henüz ta!:&\'• 

vur halnt<le bulunan bir Dey değil 
<lir. En ince tcfe.rriiıı.t.ma kadar ha 
7ırl:uımıc; bJr pliındır. Sizden istedi 
[;im ~gilne şev, bUT1a h&Tfl' cleme
menlzlıir.'' 

Pnrise diiner dönme-L, şnh!len ta 
nıdtb'1111, c ld mnhıuiıılerin .eflerf. 
le tema ıı ~,eceğhn. Esa en ha. 
tıl:ırınm, Alnınn arlmda,Jan tnrn. 
fmilnn, bu mesele<len mektupla ha. 
berdnr edlldii;rfnJ söylemfstlniz; ali\. 
\'e <ılmdi siz bnn~ mUndcün olduğu 
l·:ıdnr lrııın bir 7.nman~ izden bn 
komi yonn eçilf'CCk e ld mubarl~Je 
rln 1 imlerini bildirirsinb:. Bu 
suretle oı:t.nyn foru hir li t" iJe 
çrkmrş olnmm. 

l\IU51\Ulat lcad~ıları clıı artık ne 
~Bnnralclnrmı srsıMrnlar ... 
A~b CC\'nbnıda ı 

H A B E R - t\.kşam poı\aat 

Devlet Operası •• 
istanbula gelecek ol 

Konservatuvar taıe. 
besi ba sabab 
Ankaraya gitti 

• Haydi, vasllye, gel, 
yuvam•a döa ı 

• KaUyen, benartık Maam e se • 
yorum. İki haftadan.beri eehri.mizde bu 

lunan ve İstanbul halkma eşsiz 
bir sanat zevki vermiş olan Dev• 
lct konscrva.tuvan tiyatro kı!lID..I 
tıı.Iebeleri koro ve müzik kısmı bu 

vasllye, ıırengtye de ya alan il' 

Bizde cinayetlerin hemen ekse- • mer adında. biri ini buhnu!'I, kendisi 
, . 

sabah Anka.nıy:ı hnreket etmış • risi bbu t.ıelôlde 1 lenlr: le se\i_şiyordu, 
Diri inin metresi ,·ardır. Bir gün Nihnyet, bir gün beni yiiz ti tü 

tir. 
Konservatuvar talebeleri asker 

lik kamplannı yapmadan hususi 
mfisaade 11~ şehrimize gelmiş oL 
duklarındnn k8lllp ya.pmak üzere 
Anka-raya gitm~tedirler. Mektep 
müdüril ile mezunlar 3Chrımlzde 
kalmt~tır. 

;rn metresi, yahud kendisi ihanet blJ'Bkarnlı ruıncsi Ay§enln e\ine 
eclc.r. Kadın kalknr ba~kasınıı yn . knı;tı. Bumda l\lu:ımmerle birlikte 
Iıud annesine knı;ar, ndam e\'\•eUi yaşzyordu, Kendi'!lini c;ol\ sı::wllğim 
sevinir, fa.knt nede olsa yan lmrısı ilen yine affetmeye \'e nlıp tein-ar 
ımyılclığı iı;in ynvn.5 ya,·aş kııtkan. e,·;mıze getfmıeye knrnr venllm. 
mııya ba.!:ilıır. Nfhay.et kı kanthğı a Hiullse giinii, Muammerin evin. 

Genı; artistler Eminönü Halke. 
vi t>rkanı ve sanat severler tarn• 
fından Haydıırpaşad a uğurlanmış
tır. 

le\'lenerek solu!;'ll dostunun yanın· ı1e olmndıf.rrnı öğrenerek gittim: 
da alır. Bir iki ıica, yalvnrmn, fay - Yaptığın isler doğm ..lcğil, 
dn vermedi mi, oluklu Bursa bıça. \'asfiye, dedim. Hnydl gel yine, 
~ı hnz.ırdır: nezih yu\'nmızn dön 1 .. 

- Al öyle ise... Kızdı: 

Maarif vckı1i, vekalet gilzel sa. 
nntlnr umum mUdllrll Tevfik Ta • 
layel". rejisör Karı Ebert ve kon. 
~ervatuvar mUcüril Orhnn Şa!k 
Gökaym şebriın:zde bulunmalnnn. 
don Jstifad~ edilerek devlet ope • 
rasmın lstnnbula gelme!: rica e • 
dilmiş ve 6nUmUzde-kl kış de\·let 
operı:ısmm !stanbula bir seyahat 
yapm.:ı.sı ta.ksrr1ir etmiştir. 

Bıçnk en nz bes defa \1lcude - Ben nrtılı: Munmmerl se\'l. 
sapına Jtadnr girer, çılmr. J{adın :oram. Bir dl\ha enin e\'İn" dön· 
kanlar içinde yere yu,-arlanr-r. a. ruem. Rnnn halU anlamndın mı? 
dam ya Jro.çnr dn bir kııç glin on Diye b~'1rdı. Ilurndtı mnhkeme • 
ra yn'knyı ele \'erir, ya.lıud hemen de tekrnıfamnya utn.nclığun ağır 
gf'len poll'\ler tarafından ynkaln • tahkirlerde bulµnnıni> benl kızdır 

Bu .seyahdt~ gnı.tp bir ihtlmnle 
göre Mali nm Butterfly operası 

tt"msil edilee!!kttr. 

nır. 

İr;;te, dUn lldnci ağır ••znda mu 
lıakemesi yeni başlayan oför 1. . 
mail Hakkı Uysnl da metresini bu 
11ekll<1e öldümıU~tü. 

İsmail llııkkı Uy ·al, soy adın • 
dan <la anhı:;ıılncnj;'1 glbJ hnkilcıı.ten 
">ilkin, yumuşnk to.biatlı görünen bl 
risl idi. 46 yasında ldl Bandal eliyor Va.<;fiye ile sekiz encdcnheri 

Tramvay idare.sinin Romanya • metres hayntı ynsıyonnın;. lfodının 
ya slp~ ettiği bnndaj!Jırd:ın bir gün cşya.lannı topln)nrak anne 
137 si memleketimize gönderil • si Ayşcnin yanma kaçma ınn luz. 

mış, bir gece kolundan tutup getJr mek Uzere yola çıkarılmıştır. 

~unlar 0Ş'!hrimlze geldikten eon• :ı~~~~~: ~=i~ı!~r.::t:'~!~~n:~~ 
nı 35 arnoa yeniden sefere çıka • d uı d :.o. cd ek .. ,·ıu "Ş 

ı 1 kt vurup e c e ı~ er o < rmu • 
n m:ş o aca ll'. tü 'rf l ""1 • ıır. J ----0 . Bı ncl orgu ıu um ~I <arur • 

•• •• namesinde lıacllc;eyi bu 5eldlde hü 
Festival için dunku toplantt ıasa ederek, kendisinin ceza kanu 

Eminönü Halkevinin tertip et • l nunun 448 lncl ma<l<lcslne göre, ya 
tiği mi!U oyunlar festivali etra • ni 18 sen~ mUcldetle hıı.pslni isti · 
fında dün Eminönü Halkevinde yordu. 
Lir toplantı yapılarak mUkemmel - Ne ,uyccckstn, İNmall llo.k • 
o·ması için alınacak tedbirler kıı. kı Uy~aı. 
rarla~tırılmJ,?t.ır. Ç.Ok miit-ecssir ,.e ynptığma pj;. 

Festival 14 Ağustosta. başlıya • mnn ~ör'Jnen katil yerfnclen yavnş 
cakt.ır. ya\'at; knlkh ve htç bir sey ..,iiylc. 

Kars Erzurum Karadeniz E • meden cUnl cebine ath. iki snWfe 
' 1 • 

ge, Urfa, Antcz>, D-'..varba.kır, Si • ljk bir isfüln rılcnrıırnk, hunu bir 
vns, Konya, Balıkesirden heyet • haylı uğmsıp diizelttJkten sonra: 
ler gelecektir. Bu mmtakaların o. - nurnn ifndcm burnc:la ~'llZI • 
yun havalarından bnı;ka muhte if lıdrr. Bu fiekllrle znbta geçirmenl7.İ 
n ıntııkal!lrm köv dUğUn ve hava. rlca e<l"yorum. ılc!'ll. 
Jarr da progL~.un:ı. Dlmmıştır. lliildm !"tidayı aldı Ye ldl.tibe u 

Festival sehrhı hemen her tıı. z::ı.tnrak olmmnsmı söylccll. Kntıı, 
rw.ıfınd::ı, Taks'ı.rr. Belediye gazino• ynzılı ifaflec;inclc clnayetlni 5üyle 
sundo.n başlıyarclt, Sarayburnu, :mlntıyordu : · 
Büyükadn, Bilyükdere. Pnıic Otel, "Vasfiye ile "ieklz f:Pnedir, •rnrr 
B~bck, Tep"';)M.ı, 8uııdiyc gnz rıo• ltoca gibi ya~ı •orcltıl>. Jfidl'!leyl l)o. 
fannı.la ve Fen~r st acl~cla ynpr• furan aile husıı~atmı la~ildylc tf:ı · 
luenğındcn t.rn.mvny idaresi, 'l':i. • de edemi\'ccel;im gibi. n<ınr:ıcln ya. 
ne!, Şlrketihayriye ve Denizyollo. 7.tlı Jll(\(1clclertn de tahl:ikini rica c 
rile bal.km gidip ge1mesi için se • elerim: 
frrlcr i'uvesi hu5USUnda anlaşmu• A) \'nc:fi ev... <>n ile~e Tlcrin 
lar ynpılmrştrr. F<:'Stı\'al balosu htr surette bnfilı lrllm. Kendl~iııi 
Park Otelde v-:rilecektir, !:"l< .... ,·iyordum. O t1a son zıımnn1a 

Festival münnsebctile bir de l'n kadar ym-nmtz!l ~olt h~lı h·i bir 
Festival şarkısı h3Zırlnrunış ve bu nlle kadını idi. Fı''<nt ne ~-nı.ık !d 
rarkı Deviet konservatuvnrı tale· ı.on z:ı.m:uılnrda değisti \"c ııdilP?ı 
bcleri tarafındnn plfığa konmuş • ti: 
tur. Artı'.:< beni al:latıyordu. l\laam. 

l 87.llD: 

'JUL ROMEN 

- Burada l5lerl cı:ı.btıcıık tnn· 
zim ederiz, <lemMJ. Uen de yakın· 
da Parise gcleooğlm. Gelir gelmez 
&iz.l göriirlim. Öyle nnıyonun ki, 
M. Fon Rlbbentroı> <hı Pnri e g.ele 
nt.~tlr. Belki Eski Mubıınbler Cep. 
heslııin !!ef.i.,. .ııın ve büfün tesek· 
küllerin b:ı. nida. bulunıın Obcrlin· 
dober de blıi.mle beraber gelir. Ta 
bli kendisi reylllm komi yontında 
L-n murahhıı ımız olııe:ıktır. Pnri0 

ste, Fransız arluulaşfari;\·le tefer. 
rüııta aid metıelcJenle fikir teati· 
r..inde butunablllr. M. ı~on Rlhl:.en. 
tropu Pari:.te, i7e getirmeme mü 
snade eder misiniz? .. 

- 1'1emnuni~·etJe, kendisilc ll• 

7.Un boylu görü m.ek fll'sntını bal· 
makin b:t.lıUynr olQnım. 
-Kabil olurın, keneli inin fran ız 

lıükfımetiyle temasını kolaylııştınr 
mı~mrL? Meseli\ <lııhn ıinceclen 
l\f. Lmnle, l\t. Fon Ri!ıbcntroı)un 
LurMln işgnl etti~i me\'J>if .• şimcJi. 
den hııiz oldu~'ll nlifuıu Ye blllıııssu 
fıtiıJe oyıııyncııib -roHi hellrt.cre'!{ 
lıir ~örüşm~ temin edemez nıi ı. 
niz? · 

ve\1renı 

LUTFl AYı 

- tc:ıb caerse hay hay., ger 
Jın!de l'ariste Fon nibbcntropun 
hakiki rolünü belirtmek faydasız 
olmryncalrtır. Çilnlrtı bizim harici. 
yemiz munyyen ve resmi vazifelt'r• 
~ hareket etmlyen phsiyetlerilen 
ı.:ekinrnel• itiyadmcladır. llnlbu'ki 
rejiminizin <lahi!i durumundan, hat 
ta siynset pe:ı'denl7.bı nTlcn,m<ln o-
1 up hitcu ~eylerdcn Jınberleri bile 
yok~. · 

• ~aris, clöner diinmez Sar m.ec:e 
lesiyle nıeş~l olmnyn ba5lad1m. 
Quai <l'Orsay'n gittJm. J..eje ile I.a 
,·ah gördiim. Almanların bann kar 
sı gösterdikleri 1 ti ·nni knbnl me
rn"iminf kapalı geçerek, Berlinde 
c.<limliBm intibnlamnı ken<lilerlnc 
r.öyledim. AlmMlnrrn lmhol tar1.ı· 
mn m:ıhiye11ni kapalı geçişimin "'c 
bchf on lar:ı: 

- Tabii; Almnıılnr 4=İcclderile, 
mızılmlari:yl~ lı:ı~ı dönılftnnüş. 

ler; ken<lisine oyun osrıaclıldarının 
farltınn bl1e vnrınamı ! 

ıleclirtmem--k i'>brll. nıı "Cbehle 
olup bitenleri sndc objckUf bir gii 
riisle anlatıyordum. J.eje, hc.r za. 

lh. 
En sevgilt vnrhf:ımın beni böy 

le ko\'tnası hirdenbire beynimi ka. 
rarttı. Gözlerim\ dôndilrdli \C elfm 
mesleğim dolayı iy1e tlalma ynnım 
ela taşıdığım bıçal;;'llJlıı gitti. ('.elı 
tim, omuzunda ''basit'' bir ynrn n~ 
tını. 

Tetl:ni itin Hmıeki hnstnhıme · 
sine ya.tırıldı. 33 giin se>nrn lyl • 
le:ştJ ve tnbnrcu edileli. Kendisin 
Cle flrengi hnstnlığı nrtlı. Zaten 
illspanserde te<la\İ olunuyordu. 

Fakat, bıçak ynralnnnı iyi bak 
tımmryor, ihmal rdiyon1u. Nitekim 
ynralar lltilınp yaptı ve hnsta.lın • 
neye tekrar yat.ınlarnl• öldü. 

Kabnhat kendisindf'dir, Hutta 
daha çolı: firen~ ha.<ıtalığınd.m 
ölmüştür. Nltdtlm öleceğini ~en. 
cli«i de bild"ği:nrlen dispnnsl't' cıer 

tabibine d~. oliimünılen ldmsenlıı 
mesut ol:ımıy:ıeağmn dajr bir ıı;enet 
vennlstir. 

Harel<etimde l·endicıini ölrlilrmc1• 
ltasti yoktu, Sade<'e lmrlmtup tele. 
ınr bıınn dönmesini lstı-mi lim. Bu 
nun iı;in d~ \'\İC't1dunda lıafif lılr 
iki ynm nc;mıshm, 

Haldn Uy nl ilk talMknt J;Jt'tıcım 
dn ela ,·ercllği lfmlesin<l(' nyn1 "<']· 
Ieri tckmrlr •onlu. Bundnn onrn 
c\'rak arn"m~la btılunım, \ n"flve • 
nin ifndes! okundu. Ka<lı;:ı diyor • 
du ki: 

"Sn.at 21. rn M"'~rinfüı hl;. t~ 
mnil HnJdrı eve ~eldi: 

-· Niçlrı kıı<'tın? l1c<1! ''e rıni o 
!tırak c1iucle ~rl"Ml bir h•!'l\lc1n 
muht .. Jif .''-Orlerimclen ynr:ıl:ıilı, so 
knl!:<ı kaçtı. 

Jlııcıel•i hastnh!lnet:l0 h rnponııı · 
da d" şun1n-r ynıdı iıU: 

\'Mfi ·enin vi!C'n•h•nd· 'n fi hı 
<>~'r vıın-.sı hnFcı lıuhmı hı. r< clın 
2 R'' ·sor'"n ııyr.'ktn I'" m•nn ıı .. tr 
dn\ t r< :ımok U~re hr.,r1 i nrw n i 
lo lın<ı+ .. 1. 'lC"l"'- ,..ı·t1 Ttll:l'1"rn ırıi~ 
rnr,..ı>Hnıf .. vnrnhrı i 1 l"nb1 zı,.,1m • 

tı. Kemi! inin flr\1rını; ,1,.rcr,,rla fi 

l r"n"fye mlinteı~ 01,• ,;;,, ";; .. nırlii 
r.:r lene Mir1 c:onra <,'I. i '•1'\ n•.,n1< 

nınnl.i fC\'l,uludc nozalırtlnin ıı.!tın· 
(1ı\n bana t:ıUı bir mul,rnemet ~ö • 
t~riyordu. Ne relynm iizerln<lcld, 
ne de n:ızi onurunu ugccirıMYC 
mecbur olduğu bu lmtlhnndnn onu 
kurtamuıJdn bUylil' bir budtılahk 
İ,$1iyeeeğimir.. lı:ıldundn!<i dtişfüıce-
1 değişmemlsti. Bnna S:ı.rdnn Ye· 

nl gel~ bilmem hangi eenebi ga • 
ze~inin sfü·lediklerlnl anlntts. 
Bu ga.zctecinİn <lccliklerine bakılır. 
sa reylerin çoğu muhalif lialrnnsa 
bile, pek clizi bir farkla akalliy~f· 
te ka.Iacağnnn muhıı.kLrnk :.,'1b1l· 
mis. 

- Öyle olsun, <ledim. Yalnız 
~n~ bir §eyden bahsetmek 
Ystiyorwn. 

Ve liendllerlnc csJd mulıaripler. 
den teşkfl olunnca.k muhtelit J>o
nıi-;yon projecıini ftnl:ı.ttım. Pnri c 
ıliiner dönınez, ara.da, he11i bnslı 
frnnsız t~ldlatlannın şcflcrile \C 

bu me:'I aııcla ffnnrl Pişo ile giirUş. 
nıcğe lırs:ıt bulabilml tim. Onlnr 
~imdiden mu\'afalcnt etmişlerdi. 

Lej<J bnnn: 
- Çtık diklmt etmel< lazım,, 

ıledi. İyi niyetleri miiselleru olan, 
fakat höyle bir ye hiç d~ hazır· 
lnrunIŞ olmıynn idmselerc biille n· 
ğır bir mc"nllyet ;\"Uld"tmek, l:en• 
c.e, çok tehlikelidir. Bu belki <le 
bertaraf etmek l<ıtedlf,>iıniz \'e Al. 
maıı1ann gözUnUzli lmrkuthıl,Inn 

knnsıklık1:ırn kendi elimlı.lo yol 
atmak olur. .(Devamı Var}.. 
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camiler 
ANADOLU njanstnın Berlin 

muhabiri .Almnnlnr ~rdlk. 
ten sonnı Sim topoJ §ehrini do
lıış01L5; bize kor'kU!!.t l'e hayret 
'erıcı ha<liseler bildirdi. Bnna eı. 
çok hayret veren nokta ne vUz 
lJlnlerce maynln dolu tn;Jıılnr • \'e 
r.ırtlnr, ne hn\'nya uçnn bir m:1. 
yon metreküp bliyükllihrllnıle ka· 
yalar, ne deh5etli bombnn1ımao1ar 
\'e tahribat oldu. Muhabir mek 
hı bunun bir yerinde diyor kf: 

"Simstopol ıJelırinl bir ölUm 
scs"lzliği lmpl:ım15tu. Bu r ız 
harabenin bir kennnndn ynlnt7. 
bir en.mi \'e onun minnrcr;i bnrn· 

l 
. , 

da bir zaman nr hır <;cbrin \'c in· 
&:ınlann bulunduğuna deliilet e. 
der.,. 

Daha en·el su elimle \•ardı: 
"Tek bir yapı ka1nıadıitı gibi 

sivil hnllrt.n.n dn eser yolctur.,. 
Kırunda,d Türk hfıldmly.etine 

Rnc;yn çariçesi th;n('f liaterfoa tn.. 
rnfmdan on verileli bir boçuk a~ 
511" oluyor, O znmandnnbcrj Sh n 
topol ıııehrinin büyUdUğiine, büyült 
blnnlnrm yapıldığrnn, cadde , e o. 
lmklann nçılclığınn §Üplıe ,·ok 
raknt molıaldtak olan bir C'.\' ~-ar: 
sa cami ya.pılmndıi:ıcllJ'; deı~ck ki 
bahsedilen crunJ en ıu bir Buçuk 
nsnhktM; dalın oora \'e modem 
\ ncortıılnrla ynpılmış olan koca bi. 
rıalr.nn on~lıın c;nğlnm olcluklnrmı 
öylemeğe blle liizum Rörıneyiz. 

l51mrliid glille ve lıombatnr, doğnı. 
dnn doğruya l;;;abet etrncdii.-i ya
prlıırı <ln, onl n.rın lıirı:ız ôteslne 
diişmUş olsa bile yere eriyor. 
Hal bövlevken yüz bin niihı~lıı 
hw.a ~hrln blitün bin:ılnn yerle 
lıir oluyor cl::ı e:uni nn ıl ay:ıktn 
J,n 1nbUiyor. Bunun btr tesadüf ol 
cin~'1lnu lralml !'!C'l"~·oruz: l~.1,jn ne 
muniih bir tes~düf, deı';il mit 

Bundan otuz q>Jle kndıır e\"\'el 
Bandınnn ch'nnndakl l'npıda6'1 
~ıtrml'ldn md:ı. delışetll bir zelze
le olmuştu, Erdelr im bası ve 
l·ütim J,öyler '\"'tl.-ıJmıştı. O ıro.cln 
vnınırla. geı;erlren sahile düş~o :rı. 
li ufaklı kö~ Jerln l;orkunç \'e amk· 
lr man:ımrainrmı derin bir arı ile 
F>cyrctıniş, u-.ühntiştUm. Bun1ar n. 
rnsındı>. bUvifü bir l<öyUn bUtUıı ev 
\'e binafan birer tno; ''e toprak yı• 
b'1nt hn.line "elmi<1ti. TepPrlckt ya. 
n nbŞap melitep bina. ı. 7:clzele ne
tirecı=nde "·amnçtnn nsnğı ltıvnr. 
Jnnmıs, deniz ltena.nncla yatıp 
knlmı .tı; bu da Mcllsen1n slcldet ı. 
nl ımtatan bir tleli dl. nana rnft • 
ffit>n lıöyün c.Nnii ıırııı<ın~lnmch; 
s;, nstopolcl~d C':tmi ribl onun Cla 
nıimı.rcc;i bile nlnlmnmıc;tr. 

r kilerin, Uzerinfle uzun ll1.Un 

fc·lscfc yapt k'nn i ltehnnctlere ~ 
r'• til:leri m5nfıh t.esadlifler iste bu 
glbilcrdir. 

Kadircan KAF Ll 

fir .. n~ill ,·i•<'mMn ö•tlrnr hnnrlnym 
~·:ı.rıı.Jer n(,;mf" ''e illUmH t.ncll etmiş 
tir. 

Vn<ıfiyc:-nln '\lcmlnncln otop11f ne 
tfc,, inde r:u1or ,·cr<-n trbhı nılli fle 
hn<ıfnhnnenfn mütaJ ruı•mln iCIJ. 

Vn•.ıa, dh"O:'ClU, Yn fi~ f'llln ıtfiğ 
• Un"frl-f ;ı.; '-nr:ı folı 11'kell «'İrıst.cn 
r.:n-ılftb!l'r fnlmt bu nrırok ölUnıii 
JınzrrJamı~ \"C firen:.~inln Eie~ rfni Qll. 

l ulclnc;hnnıc;;trr. Br<'nlt nrnl:ın fi 
r~nm ~1iztinclen Nr t ürlU lyile!'Y.l 
!l!t>ml , n1c1ıkra n1ım!; 'f' n'heyet ö 
11 •nüne cıcbeb olmucıtur. 

- Rnoo .. Inr:ı lmrşı bir db·cce 
ğin mr mı? 

l"mnil Hııkkı. konıli jdflin mı 
tcyid eden bu rnporlarn ktırsı ıe 
gibi Wnızda bt•lunabilirdl, 

- Yolnur, beyim! dedi. VMfi 
yeyi benim bıç:ı~t yaralnnm öldiir 
memistir. 1\endİ"'I flrmı:!IU oldui;"ttn 
dan hasfahane<'!e "hnc::ığmı ııj:.'1'1 • 
yor" <TemJş, yannıslar, "göğ Um n;;. 
rıyor" demi'<, ynnnış~nr, bir d:ıha 
da lm.p:ı.nmn.'llr.4, ölrnUs, •• 

Netıc....cıo malıkeme l'lh!clleri ça 
i{ırmaya lmr.ır verercl• durnoıımnyı 
RŞkn bir ~Une bmıktı \'e t mail 
Uakkı Uysnl Jnndann:ının önUncle 
ılı nrdn heldİ-)·en bir lu\clm mcvku 
fıın yanma g-ötliriilere1c kelepçeler 
clkrine geçirildi, wv'kifltaneyc <loğ 
tıı göttırUJclU. 

'NhIAT ŞAZl 

ı:r. zaıu a 
vaziyeti 

Ekmek sıkıntısı g6rUıen bazı 

kazalardaki ekmek vaziyeti. vtl&.yet 
tarafından esaslı aurette tetkik edfL 
me~e ba;tıınmıştır. Dlln alm:ın nıtı. 
cclerc göre, diğer vltt\.yet ve k!lz:ılıır. 
dan lstanbuln mls:ıfır olarak tknmet 
etmelt Qz;ıre lns3.n gelmesi.. bu vn ''· 
yeti husule getlrmlştlr. Bunl!l" ıctx: 

yeni tetblrler DJınınruımıı bl~lan nı,t • 
ıu. 
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~·aıta!?'.f SON HADi LER in6~ ... o-~!ra~!'~!.~~~ 
tıalllblti~-~-:.:-- j d 'at Tandotu ve yaverleri g6rilyorus. tında çotaltılmalld&r. 

...... ı. .. il llad ..... cepllella • Killi Şefin otomobtıl, Cebect ... 
8"iddrll J9C1 W llat I• 111' oep • • ., • 'faltmdaD eağ& •ap&rak Jıl&mak W Ya.nm B&at eoDra dlpn Qda1Ql'U. 

15en,ıa 

8 ••idi 
• • , 1111 

' •> l&ll 

..,.., ........ 
Sllldıe lkme1ıl 
H.IO lb. 11.M ar. 
iM • l&.00 • ..... . .. .. . ... . .. .. . 

..... '1111110 .. 1 .. 

......... 1 

(Bqtarafl 1 aalde) (a., tenis l acılcle> 'Kayq 18tikametleriDde ilerliyor. lnöaU, tarlada çaıııan gocuklan da 
Pazar gilnil, EIAiemeyn için en BugOn beraber bu kesimde Alınanlar yar- Nlbayet uzaktan Huanogtan kOJ görmek iıtemlıUr. 

sakin ınn olmuştur. Kum fırtınala- mıı hareketlerinin ilk safhasına n.a. enatltUsllnll görllyorw.. Tekrar otomobillere biniliyor. Oa 
n en yüksek mertebeyi bulmuştur. M 

7 
. zaran daha çetin muharebelere kal• .Milll Şef, EıuıUtll blııalarma dotru dakika sonra EıııUtWılln tarlalarm. 

Bütün giln muharebe sahası .fizerin ontrönUn ne 1 la'nmak t:aruretindedlrler. Ve çok :ytlrUrlerken :yanlamıda enıUtU dl • dayız. Köy çocukları lflerlnln b& • 
de garip bir aiikClnet bftkiim sür • malzeme kaybelmektedlrler. rektörll Jıluetafa 14tci Enginden ene. §lndadır. Hasadı yapılmlf eklnler, tar. 

il il • 1 d•• udu Londra, 21 (A.A.) - Moskova• tutı hakktnd& malam.at &lıyorlar. latarm ortalarında öbeldendlrUJDillet 
m i;n~ra, 21 ( A.A.) - Britisch U· yı onum r dakl hususi muhabirimiz bildiri • 'Gerek öfretmen Bıtkı Sanotıunun, lnönU aoruyor: 
nit~d Pressin muhabiri Tel El lsa yor: -prekae dıtn ötretmenlertıı verdll'i - Kahaul naaıl? -------------•! tepesinden bildiriyor: Bugün, Boğazlar UMrinde Turk Voroşilovgrad ve Taıanrogdan babat hakikaten ıöıttıa kabartıcıdır. - Geçen sen kinden d&b& u. 

"Tel El lsa tepesi elAn elimizde- .bikimiyetini yeniden tesis eden çekilmekte olan Rus kuvvetleri düş 'Bu imanll vat.an gocuklarının söyle. Baıveı<U, tarlanın bir köfealae 1 ı. 

IJ~ldald maharelle 
şarırıta ' ebe flddetle devam 

ederka K1m:da barekt.t n1abl bir 

durg\111111J5 ~· Alm.&D bat 
ıcum .. nd .. !Jll f,antmdall dlln aAam 
n ~~d8- ...,_ GeAllP cepheal.Dde 
yağmurlall ..,.,lk"'.,. SoTJ9tleriD. 
c up .,. dala 18t'kameUnde t1tı111 • 
bı.nlıl 7aldaa bt1ladılt bildirilmekte. 
uır. ~ YoroııeJ f8hr1Dl P. 
r almak - 7&Ptıklan pyretıat 

a çılnnlfhr., Bu arada 36 Scrr7et 
nkı tabrlp ..uımı,ur. Koeko'f& et. 

ramdad 'ıa~ IW 
, gtltıdtlll .......,., 7SP"••• kaU 

ı r•••p. 
Alm&11 a'4am bqkumandan1'fll. 

t: r ok .AllmD tabrlp uçaklarmm Vo.. 
r lofıred .....,...de aık blr ornwa.. 

il. .~cam- kaçarı ve :aıu 
ın salt d1lnımd& Alman ]atalan tize. 
r e &tef eden bir bolfeV1k ıarhlı tre.. 
nine 1dknaD ettlklerilll blldlrmektıe • 
dlr. Almua tüdp 8QÜl&l'I çok alçak. 
tan uQ&Ak t:ND• hG.cwD etmı,ıer ft 

treni. piı'\ltUderl lnatll mukavemete 
ve bQtb llWIJU'la acı1&n &tep raı. 
men en bllJ1lk ppta bomNlar J&ldl-

rak aaaturmqlardır. u~ JdQ 
ka1ıı.. utnmıdan Ualerine cM1a. 

m ıadlr. 

Macar klrneUeri gmel lınarıDq 

bqkalUlllll on ikinci ft.llOl'8Dda de • 
n yor ki: 

Bir pJJade kolordumu ıa tem • 
muzda mb1ı" llaft :ımnetıerl:allL 
le 6rnek o1lllD&k lb1r lfbll'Ull ~ 
))on ntbrlııln batı kıyınnd& inatla 
rtıUdafaa edlled • bolfevik köprtl 
balını aptetmlftSr. ıa zırhlı araba 
yok edi1mil. 8 sırblı vatı&, kWl:lyet. 
l ta.arp malseme81 lltln&m otımm111 
,, e.ırıer aJDmuttır. 

Diler taratıan dtınkQ l'lD remnl 
tt Ugtnde deDWyor ki: 

BUtUD cepbelerde harekeUer Jıaf1t 
o nlllf ,,. umumiyet IUb&rlle yıprat. 
ma atqlerlne n kefU kollan faa1L 

ne lnb!Ar •tmltttr. Dtl§manm 
K.ırell berablllda yaptıtı zayıts 

t.ır taarrms tefebblleU topçunun n 
obüa top1armm ateılle 6nlenmlfUr. 

Dl1Jl geceki Scnyet teblltlnin pmal 
c n .banMDJda lbofaltıldığml blldlr. 
d gl VcmıtUcııfgradın bopltılmuı, 

Alma.nJ&nQ U.,Uakın dotusıpıa ft 
1111eroYonma cenubunda Kameıııke 

dofnı ç!fte DerJe7lfi llzerine zarurt 
olmUfbı. Myter. &janaınm da b~rka.ç 

lln önCe tpret •tm.lı oldutu gibi, 
Almanlaım oeımptakt terleylfl Voro. 

fgrad Jcıtalanmn musavaıumı 

tehdit •diJon!U. 
Bu ehemmlyeW demlryolu merlce • 

D 'kaybı beklenmedik bir hldiae 
d tnee de aüerl' barek&tın umtıml 

' ml s&ı&ıOnde tutulur•• bugOn. 
k!1 durumun nhlmltlltinl blr kere 
dalı& teb&r11a ettirir. 

Cenupta Ol'dular arumd& eaaslı 

bllytUc me)'da.D muharebeal benllz ol. 
mamqtır. JDl!lerovoııun oenubunda 
Sovyetlet Alm&ll Derleylftnl geolk • 
t .rm k içla aıtQr muharebeleri J&PL 
yorlaraa da tlmdf7e kadarki hareket 
ıer hep fUD& lalılaar etmtttlr: Sov • 
)18tlerill kendllerl 1c;tıı en elverişli ye. 
re kadar ord11l&nm çekmek ve mey. 
dan mall&rebNIDl orada yapmak için 
çabpyorlar: ~anlar ise bu kuvvet. 
lerba ~ o mevzile" oeklL 
mdlne mani. almak tçlD utrqıyorıar. 

KoUondaa Mldlrlldlğlne göre 
voronejla ı.. brpaınd&kl Gı:;.emll 

köprllbafllllll Bular taratmdan zap. 
tı uartne ""'M1ır kıtalarmı dofu 

ına nüBllll en lma. yolu takip 
t-tml ıercllr. DoD nehrbda dolu kıyı. 
ımıda TS IDcıl A.lmall piyade tnmenl 
karmakanpk bir halde çekllmlıttr. 

yter ajaUmlD Jıloıkova muhabl • 
rlnln bltOlrdf#lne rö"', Alman orda • 

:ı ovreı orduUna bAl& ımım darbe, 
ndlrebllecek iktldardadlr. Ve tim. 
e nupta ,apmaJ& çallftJll PY de 
r. AJmanıar •manmda durdura.. 
ı ek ml f Daram bll& Almanla. 

ı yhlDe cnrtJeb Ur mi? Her keD 
yt tarta tarta kullanaıl 11o9Jet 
ını bQ •aDere evet cevabini ver. 

' Altm 11rat1 
r Dün bir aıtmaa fiyatı 29,80 Ura, 
e &lluq - ır•mı '20 kW'UJtu. 

dir. istasyonun yanıbaşında tahrip l(ontrö mulm.vclesinin 1111Z88111m. mana alır kayıplar verdirmektedir \llklerl ber ctımle, blal pıırtacak ka. tıtmıı olan demetin tçtndu bir b&. 
edilmi• en &On model 4 tank pi- 1 nci yıldönUmüdUr. ler. Bu rical hareketleri muntazam Uar bU:ytlk ve bir yurdu kurarken ne. ~tı &tarak ovalıyor. JCtra!mı ar • 
düm. Bu tepeyi bir saat için kay.. Lozan mua.hedeııameeile gayıi. suretle :)apılmaktadır. Cenupta va- "\ere katl&IUD&k icap ett.lllnl anlata. m11 olan kliy:Werden •oruyor: 
betmictik ve ıbir ıece taarruzumfa ~~ .. ~~~onkatröhdaeUnbeı· lksaoykdulavne zlyet ciddi ise de şimalde ümitva•· cak kad&r bellidir. .. - Nasu bu sene ekim.? 

y .,.,6 ........... " .m: u - Bl~m aarziııln ~ ortama a. bu tepe yeniden alınmıttı. ..ı- Türle hUkUmranbğma dır. Bu enaUWDlln teme , se~.,n MAe 

Vlşl, 21 (A.A.) - Silveyş kana.ı ~-tçıu~· m!• ye hazırlan::ın Şimd! .cephenin en iyi nokıa~ı 10 temmmd& ablmlftır. EnatltU. 
ve lskenderiye Alman uçakları ta • gırJŞ! ika.bul " ıl ·~ . 

2 
VoroneJdır. buglln, t&m ıs btD&J& maUkUr. Bu 

pfuımdadır. 
KöylWeriD ıöylc:llk:l r·'."I ., göre bu. 

r&daki toprak kısıl'dır. .. r aene e. rafından yeniden bombardıman e- muahede 936 .eerıesı_nm 1 Tem- Don nehrinde Almanların 'kur • blnal&n clller Uı eutttUden selen 
dilmiştir muz günü imzaJ:uuı~ıştı. . dukları köprüleri şımdi Ruslar kul• taıebe .,. etttmen. pm•U•rl, yut, kllemez. Bır eene ekli . . bir 11e11e 

Va1i1t11İon, 21 ( A.A.) - 20 liln • Türk diplomasisinın bu bnemlı j lan maktadır. y&lıus köy çocuklan y&pmıttır. 
dilr Ohlnlek kuvvetleri mihver ha· zaferini. h~~~an uza~ :aö~te. Almanl:ır hiılA Voronej şehrinin - Burasını diyorlar. gogen aene 

nadu yapılır. jİ 
Bir köylU: 

retetlni alıko11111aktadır. Şimalde ı kl JMt>c:~· ~cı düny . l'l1de l ellerinde bulundujunu iddia etmek görmellydlııia. Her tanı çadır dolu 
merkezde ve cenupta lnsilizler ele b~~l'!ku ~y~ti n~ t~ eden ledirler. Bcrlin radyosu, ~on neh• idi. Biz. bu çadırlarm &ltmda yalım 
geçirdikleri mevzileri sai}lamıa, • mühim imıller eo \iŞ • ri muharebesine kısmen bıtmiş ola• tatil'&hat lÇID otunır, pce sllJldb. 

- Bu aene, dedi, ekiıller IDIUk 
aldı. Bl&1m civarımı&d&kl 1ıU Ud 
köyün de matıauıu tyl CS-tu. 

brm!flardır. Maltava taarnızlar rak bakılabilecellnl söylemi~lir. enat:lttı blDalarmı yapm.qa çalqırdık. 
H temmuzdan beri EIAlemeyn 6n , . RUSLAR BiR KOY() ALDILAR Otrem,orwı ld. bQ durumda çallf • 

Taı1ad&n ayrılan Şef, Bqftldl, aL 
ıe ve ma!yetlertı. birlikte BMl!Mf. 
lan JdiyUne dotru llerleıal19 ""1&dl lerinde düşmandan 4000 esir alın. Loadra, Si (.A.A.) - Kalta adan. va,lngton, 21 ( A.A.) - Voronej ma, lıUIJJcllrAmma kadar devam at • 

mıtbr na dUn de kuvveW bir Almazı ıtepill kesiminde Ruslar bir k6yü ıeri al• mlftlr. bpatı blUrmek lçlıl damları ıar. 

• ta&rruz etmlfUr. Bir Alman uçatt mışlar ve Almanlara 1500 kayıp tutan kalın bu tab&k&lan tldll& 
OdDDı lllmlr iti tahrip edilmlfUr. , erdirmişlerdir. 2 Alman alayı im • erttUmlf, ötretmenler •• köy çocuk. 

Blltlln köylüler, köy odaauu:a ldıl 
deld mqd&nlığı doldunDUflar. m • 
haaaa bap OrtWll kadmlar, ı.,,... .. 
etrafmı Hvglyle H.rddar. Onua ..,_ 
tnu okpya olqıya konllfllUJ9 ...... 
dılar. Yolun >;<enarına dikJlm" 79111 
Dllleter 11vlnç tçerUinde: 

Yaka.cM ofisinin bu çalı§Dıalan ha edilmiştir. ıa.n, aıftnD &ltmda S2 derece 901Ukta 
NIDere*i cöatennete de bqla. Arl1Dt1Dd8 VoroneJ ~rfnl hftcumla ıaptet • çallfarak bu bmaıan ikmal etmlf • 
--. ftllıakilta bir ara .-.ı..ı mek artık Almanlar için mft1Dkiln Jerdlr. - · ,,....._ Demir ve relik iatihlalri i 11.6. 12 ~ kadar ytlluıelen o. ~ olmıyan bir şeyd r. Bis bu m&l6matı toplarkea eutL 
dan fiatt, 80ll g'Unlerde 9 liray& tıilatlit etlUiyıor Viıi. 21 ( A.A.) - Maref81 Von uı blnal&rmm önllne gelmlf bulunu.. 
lmdaz: dOomüttUr. Odun ve kömar Baeno9 • Alres, 21 (A. A.> - Bock çekilmekte olan Rus ftuvvet • yoruz. Killi Şef, bir blllad&n toerl - Yavrum, aeni dün7& ~ 

sörecek miydik; gönlUmbll ,_et. 
tin. diyorlar. 

.topt:eneslan, bu. vaziyet.ten tekrar. Namrl&r mecliei Castillonun reis • lerinin rical hatlarınt kesmele ça- gtrl,or. 
ku§kuJanmaia ba.şlamışlar ve fi • Hğlnde toplanarak zaruri yiyecek h,maktadır. _ Burul nedir? 
atlan mtımkün oldufu kadar dil • maddeleri, mahrüat ve ticaret Ruslann, Rostof ~ehrlni mftdafaa _ JılaraDgo&luk &tötyeel. 
('4Jrilp eldeki mevcutıannı bir an gtımileri mUbayaası meselelerini edip etmiy-ecekleri meçhul ılbl ıö- Çocukl&I', kendileri giymek lçin 

Tekrar eutitUye reUJJditl ....... 
Şet, köylll klZlarm ç&lJftıtl dUdf a. 
tölyeatne glrlJOrlar. evvel halka ııatmanm )'Oluna ara• g~rilıjntü§tilr. HiikUınet demir ve rilnmektedir. karyoka denilen tıatll bes &ltı tahta 

mıafa bqlamı§ludır. Fakat bu !:elik istihllkini tahd~d etmeğe RUSLAR ROSTOF A DOGRU pabuçtan J&PIYorl&r. KöJ'Ul kızlan erkek kardeflerbda 
dablll eUJl.leleriDl, kendi ldlaUanaı, 

revirin plj&matannı dlklyadar. 
y11bek fiatld: karfı.lmda k8milr karar vennildr. Çilnkü B'rle • CEKILIYOR şeı, ı. tahta pabuçl&rd&n lılr ta. 
ve I'!·- odundan alu aıyn • ~ilt Amerika tarafından A~ftntine Vi,t, 11 ( A.A.) - Cenup Ukrar nealDl elin• alal'&k tetkik ediyor ve: 
Jan lıirook kimseler. öntlmüsdeki ayrılan demir ve Ç"'lik :niktarı kU. nada Almanlar ilerlemektedirler. _ Bunlar ntlam oıu,or mu f dl. 
q ~ timdideıı maden k&nüra • fı gelmemektedır. Benzin, kau • Rus kuvvetleri Roatof ıehrine dolnı 

Ba)'&ll İDönll çoculdarnı lflet'lle 
yakmdın allkadar olaJW w Jr.61 

De~ etmiııct'Clil'. Bu da 90 çuk ve kömUr simdl~n ciddi t.aJıe çekilmekledirler. 
Hn ton maden k&nllrllnlln, bu ıe. dltkre tabı tutu mugtur. Alman teblili, l>a lkrleylı .... 
oenlD. lıtıyacmı k&rlılryamıyacağı •-er1 .. ••• ... ımda yübelc l>lr ~aylanın .ı. p. 
m meydana ~ heeaplardan Alll ,.,.... çtrildilfnl l>ildlnnettedir. 
anlqlllmııttır. ._ .-..a.. Voronej teslmlade Rml•'l'ln yap. 

Vuiyet bu me*ezde')'ken son Denisaltc mihette1HK1mn tıklan t1UTUzlar alır aaylalla ıerl 
!ılı' Jid gtındilr baıt goueteler ya. maatlarına zam )IGpdıyor atılmışbr. 
kaca.k ofi!ılnin aleyhinde neııriya. Vqi,ngton, 21 (.\ • .\.) - Mil- ROMEN TAYYARELERi NE 
ta tekrar başlamışlardır. Bu aa • messillcr meclisi bahriye encUme. KADAR TAYYARE DVSVRDV'! 
bab da 'bir gazetMe of"uı aleyhinde ni, denizaltı gemileri :mürettebatı Berlin, 21 ( A.A) - Alman rad• 
§iddet1i bir başmakale çıkmt§tir. subay ve erlere, rütbelere ait ma• yosunun bildirdijine pre, Romen 
ar mubarr.llimlm. otwn kenc:K- a ·arın yuzde elli ::Jsbetinde fazla tayyareleri 31 llkklnun 1941 tarı • 

elne veırtıcn işi "om.boca,, yapma. l:ir miktar verilmesı ha.kkmdald hine kadar hava mulıarebclerlndc 
fa çalıştığını ,fa.kat nnwaffak o- tekliği kabui etmlttir. Halen de • 559 Sovyet tayyaresi dilşilrmilıJer • 
lamadığmı iddia eden bu makale nizaltı gemilerinde hizmet eden dlr. 139 Sovyet tayyaresi ) erde tah 
kU'pmıda allkadarlardan ne dil. l!uM.ylar normal masşlanndan rip edilmiştir. Romen tayyareclle
tliindtiklerini sormuştur. Veden başka yiU.de yirmi bet ve erler. ri 3 bin ton aihrhlında 100 bin bom 
cevap MSyle hu asa edileblUr: de ayda be• ve ötuz dolar arasın. ba atmışlardır. 

- Eğer yakacak ofisi kurul • da deği~n miktarda munzam ile. ------------
maml'§ ve bu kanalla ~ehre odun ret almaktadırlar. 
k8ırnllr getlrilmeğe baılanmamJI 
olsaydı, flatlar böyle dllter mly. 
oi? DUşünWslln ki bir hafta kadar 
evvel odunun 4:ekl&l 12 liraya ka• 
dar c:•kmışken ,imdi toptancılar 
9 lira.ya mfü:ıteri anyorlar. Fak.at 
ofis, stokfa.nnı yaptıktan. sonra 
vaııatJ 8 liraya odun satabılecek • 
tir. Nakliye fiatlan ve amele Uc • 
retleri o.rt.mamv. olsıydı geı;en 
&enek! na.rh Uz,.rinden de aatll 
mUmldln olacaktı. K8milr fiatla • 
nnday&a hiçbir dtğişiklik nlmıya 
caktır. Şimdi ıehre her glln 15 ~ 
gon odun ve kömür gelmektedir. 
Mangal 'kömilrU ihtiyacı senede 
50 bin tondur. Bunun hemen ya. 
nsı, seınelerler.~ri Bulgaristan • 
dan ttml-ı Nlilmeicted r. Sebebi 
de halkın Bulgar kfun.UrUne fazla 
raı'?'bet gö tcmıts'dir. 

MUnak:dat Vekaleti Bulgaıi.ıı • 
tandan kömür "'etirmek Uzere yal 
nız 30 motöre mUkele.,flyet koy • 
muştur. Eıml<Jll', kömür nakil mo. 
törUdlir. Bıınlartn h rkl.nde 170 
kadar enra na.k 1 motörU vardır. 
Bu motörlM", snıılan ~ı>ldiği VI\ • 

kit Bulgııriataa ve} ıı df~er Kara. 
deniz Jhne!!laM!la gldebillrler. ve 
döntlşte isted klerl e"vayı getire • 
bilirler. Bu gibi motörlere ille klS 
milr r.-etlr~ekı.in diy~n yokbır. 
EsaYU körnUr getirmt-k isteseler 
de get'remezler. Tertipleri mU't'l~t 
defildir. Bulgaristandan gec;en ~e 
ne kışın en ~d~tli zamanlann • 
da. bile mangRl kömOrU getlrtil • 
mit ve yU.kseltflmiı resmi narh U. 
qıfındeın 9 ku~ satılmıştır. Bu 
sene Bulgarlstanda. k5nıUr fia.t• 
lan YwmeltilmJI bil (\l!ıe. şehri • 
m'.zde Bulgar kömUrl'nlln 9 ~UTU§ 
tan fazlaya eatılması i~n aebep 
:voktur. Keşkl, memleket:lmlzd~ de 
bol mlttarda mangal kömUrı\ is.. 
tlbsal ee1Dse ve Bulgar k8mtlrlne 
lıhtfyao hlsı1 olma.sa. Fakat bu 
her ee~ evvel tekmk bir iştir. 

Sevze ve meyve fiatları 
(Ba.,tarafı 1 nelde) 

bite ı;::ılışmaktadır. Bu sabah, me • 
murlar o~le)e kadar çalı~arak gfl • 
nün fi~allarını teshil etmişlerdir. 

Seyyar esnaf ve per ıl.;cndcci ma 
navlar, mali}et fiyatlarına kendıle • 
rin elahsis ecMlen yuzde kar hadle
rini i1Ave ederek salış '.\ apacaklar
d!r. Her manav Te Sl''.\ l ar esnıır, 
islhen musleriye toptancılardan al 
dıkları faturaları gosıerıncle mec • 
burdtır. lle~o!Uu semti ıçin yeri11c 
gÖl't! perıkend,cİ Ve SC\~ar C na(:l 
}Üzd 40 v 50, diğer scnılll'ırll'kl es
nara da kendi ınuhillerlnr ı.ıore mu• 
ayyen kar hadi ri '\erilmişlir. Dilk• 
k?n sahipleri, dükkAnl:lrının görü
lecek yerine bu kllr h dlerinl asına• 
la mecburdurlar. Aksi ş klldo ha • 
reket eden irin zabıta' a ihbar edil • 
mesi rira eıtilınekled'r. 

Hal mürlürlu~ılnün buMtln ı hıt 
ettiği sebı.r ve ınevva toplan fıval • 
lıırı Ş1SOI ırrlır· 

8Rınva 40, 41, 50 Al ekadın 25, 
30, 35. Yeş 1 f ıılla 2-t, 25, 26. Çah 
fasııl~a 20, 9 5, 3 . Kır don ıt0si 16, 
20, 22. Sırık dom le i 23, 3a, 37. Sr 
kız kabaAı 7, 10, 12. Dolıuolık biber 
21, 25. 30. Shrı h her 12. lfi, 20. 
p Ilıcan 20 2fi, 33 (kilo). Pııllı<."aıı 
8 kuruşlan 1 O kuruşa kadar ( del). 
Orla pallıl'Rn 5, 7 (adet), Ufak pal• 
lıcan 2,5, .ı (aıJel) kuru~. S ıl ıl. lık 
t, 2,5, 4. Karpuz (lzmlr tlııll ım:ı) 
60, iO. Karpuz (lznıir baş) 35, 50. 
Kurpuz (Orla) 20, 3:>. Karpuz (ı .. 
fak) 5, 1fi. Kavun (Topalan baş) 
35, 60. Kn' un orta 22, 30, ufak 1 ), 
20. Kırkağaç J..avunu (hoş) 65 ku • 
lillŞ. 

Cami merdivenlerinde 
uyurken,. 

Posta muvezzileri 
Pak hakh olarak ağır işçi 

kartı istiyorlar 
Evvelki gün matbaamısa, poeta 

milvezzüerinden mürekkep bir 
grup gelere-k eu haklı ıiklyette 
bulu..,dular: 

- Dizer, her gün, sabehm er. 
ken saatinden, ~am geç vakit
lere kadar mahalle mahalle, eo • 
kak sokak dolaRarak tevııatımızı 
yaparız. Bu hJln neıkadar yorucu 
o'duğunu fazla anlatma.~a lılnm 
yok. Eh, bu kadar Ct"..it yol yllrll • 
yerek. çok enerji sarfeden bble • 
riıı ~k t3.bif f?.Lla kalori almağa 
ibti.yacmuz v~rdrr. Halbııt:I maa • 
§JDUZ bunu k1ll'31hyacak kadar çok 
değildir. Onun için bizlere biç de. 
ği'se ağır ~l karnesi verilmesini 
istiyoruz. Allkadar m&ka'l'llann 
bı::leri unutmuş olduklarma kani • 
iz. Yok.sa bize afır işçi karnesi 
vereceıklerine emini%. Bu dileğimi
zi aWtad rtara u qılJrmınızı r.ci 
ederiz. 

Merdivenden düttü 
Beyl~rbeyinde 26 numara:Sa o • 

turan Havva P..dmda bir iradın, 
dün e\1nln merdi"enlerlnden ara. 
ğıya dUşmUş, ağır !lllrette yarala• 
uerP,k baygın bir halde Haydarpa. 
~a hastanesine ka.Jdı'rıtmıştır. 

MllU . ,... ... 
rest1vau 
lWI ~ 
Biletler 111111 
~JUP AelL 
Q1e ...... .., 

yapılacak p&laolanla •tdmaldam. 
Her tartı lalıatı llMI 

J• .....,.... QOCUklannm dlldf lflerine eBerllll bQ 
Bir ltGJIO çoctJlu: lradar yatımı gördük!eriıldea dola>" 
- Tam dört aJ daya 'lıyor, J&Dl memmınlyetıerilll blldlrlyorlu. 

bir yuı ra.batoa pçlrJyonuı, dlror. laönu "'bwld&n aonr& lklDcl 8IUfnl 
laöaU: mbtk darala• slrlyor. TalebeDJD 
- Peki bu, ra.Jaat bir pabuQ mu T maadollnle çaldıtı 1&rkı ve kl1 ttır. 

!uaa ıcabmda buDUDla llopbUlr mi f Jdllerlıll dinliyorlar. 
dlyor, tnllDU c!ller bir mmfta kdWır der. 

Pratik köy çocutu. 1Utaa ful& l. atııl t&klp ediyor ve okuma ldtabnı • 
ııe kıymet veriyor. Ayaklarına tahta dan bizzat ıeçtllderl mubtelif fil.r 
pabuçları geçirin~ atölyeden dışan ~ neılrlerl çocuklara okutarak dla. 
fırlıyor ve blr sportmen kadar ma - llyorlar. 
llaret n kolaylıkla kClfUJ'O". JCnatltQ ldare odumda labll köy 

Bundan çok melDDUll Olan lnöntı tetkiklerini ınceUyerak memnuniyet. 
bqveldle : lel1Dl bDdlrlyortar. 

- Qörtıyor mU8111lU, diyor. 00 • Bu arada enautll dlrekt5rll. bayu 
cuk ne güzel hareket etU. Sonra, bu tn&lOne, euUtllnOn bUttln faaltye • 
pabuçlar ne kadar ekcmomlk.. UDi ıantı ıtınllne teablt ede& lıU 

Şef, atölyeden çıkarak enaUUl:lUD albam hediye ediyor, 
a.mbarma ctriyor.,. ersa'lu s&14ea Dqan ~kddıfr zaman b&Jall hl. 
seçlrl}'Or. Bir ekmeli mua,.... eden nü, ST )'l lıal&n enatrtUnoıı ım ta1e. 
lnöaO. bealnl etratma toplayarak oaJara. fD 

- Bu ook hamur, diyor, buJlu u nuYıaU Yeriyor: 
mi yapıyomuıusf - Költıntıze ,glttlttnlz s&m&a 111 

ButltU mtıdtırO: bir anne olun. BQttln köy maldUM, 
- Hayır efendim, dlyor. nıııardan bllhaua. t61111Zllk ve aıbhat baJamlll.. 

alıyoruz. dan ömek olmıya Ç&ll§Dl. Qooak b&. 
Ekmeği bqveklle de gösteren re. kRnmda, dlkif ve d'>kunmacıllJda • 

tıılcUatbur en.11UtU mUlllrtıne: ıara yol göateriD, yardım eclla. Tada 
- Bu ekmek, Ankarad&kl ekmete ve bahçe ııteriDde burada ......._ 

benz,mlyor, diyor. Terttbatmm ala. Jerlnlsl, ort&d& onlara da gölterlıl. 
rak ekmetlnl&l de kendinla yapınız. Ba)-an tnönUtıUn bu söı:lerlaclell -
Talebeye ne kadar ekmek, yemek ve. ra Killi Şef bUtUn talebeye w Olret. 
rtyonunus. doyuyorlar mı f menlere bl•..ap ediyor: 

- Talebe.nln 600 gram ekmek Is - Buradaki çaJ11maıuzdaa eok 
Ubkakı vard.I'. Kendilerine karınları. memnun oldum. Köy enıUttllerl,. 1dt1 
nı doyuracak kadar yemek verilmek. davuında en mtıhlm bir bamı.c!lr. 
t, dlr. Kö:flerde yapılacak 17ler ook MJQk. 

Demirhaneye glrlyorus. IClmer tür. Köy enaUtUBU bC'C&ıan " m• • 
yUzlU ve çok ıııhhatll kövtu çocukları 1 zunlan memlekete en Uıtlln 1ılr lala. 
örılerlnin batmdadırlar. Şef, onlara metl ıfa etmrkttdlrlcr. Hepbdae llNe 
neJer yaptıldann1 •orııyor. Abnaıt vattaklyet clllerlm. 
~vap köy çocuk1arının demlrctllkte Bu aözlerden aollJ'& Cllınb11rre181. 
de hakikaten muvaffak oldnklanm BqvekU, retlkalıı.n ve malyeUerll• 
ortaya koyuyor. SobA. boruıan. sil - birlikte otom<.>blUcrlne blnlyorl&r " 
ğUmıer, tbriklcr, sll'aat lleUerl, bu lcf)y çocuklarının "yqa, varal., - • 
oın bet y&ftnı geçmlye?ı oocuktarm ıert arntmda ennıtllden ayrrl!JOdar.., 
bergiln yaptıktan işlerdendir. 

Yat&kha.neler tertemls. Milli Şet 
bunl&n aayın refıkalarıııa göstere • 
rek: 

- Muayene ed ntz. Temlz mi" 
rtcumda bulunuyorlar. 

Saym bayan Mevhibe. yatakları 

inceden inceye g6z~cn g c;lrerek ve 
bdytlk blr memnunıyet ıçrrıatnde buD 
Jan çok temlS bulduklarını aöylU , 
yorlar. 

EnatttU yemekhaneal, bUyUk bir in 
tıu.m içinde. Ö"'911Denler: 

- Blllı&ııea çocuklar, bu bl"taya 
çok bUyUk emek aarfetmıııerdlr, dl . 
yorl&r. 

Elektrik aantralmm bulundutu 
bina)'& geçl,orua. 

Santrab idare eden 1c1Jy oocukları 

bir elektrikçi kadar lflertnln ehlidir • 
ler .,. Şef1n aordutu her auale 1erın.. 
de •• mtlkemmel cevaplar vermlf • 
lerdlr. 

Mil!ıakalit vekili amiral Mrl 
Engin, bu sabah mıntaka Hmuı 
re!sliğine ge!mlş ve muhtelif lfleı' 
l~erinde çabşnuştır. 

aallara oaddnlm .. 
lla ıata1111111aıa 
Bu hltbah sa3t 1 ı de. Ankara cacle 

desinde vılı\yet kapısının ılt tara • 
fındaki dönemeçte feci bir ka&a ol
mUf, bfr ıenç başınd11n tebllbll D 

rette yaralanmıştır • 

Tahtakalede, Kıztlhanda oturan 
AH adında biri&i, dtın.kü 1Sğ1e SI • 

cağında NunıO!maıtişe carıiinin 
yüksek mer:livtnlerbıde uykuya 
dalm13, fa..ltat ~unda yan ta • 
rafa dlSnUnce ~ere dilemtlştUr. 

• Belediye teftl.f beyetl dtın 18b- Burada bir mtlddat S.Urabat edell 

Kaıa kurbanı, AJAettln Kınl kıli• 
te hanesinde çabpa t6 781Jada 
Hil:mildür. H6 nll ba sabah blslk • 
Jeti ne ve sOretle kıllteh•nen • • 
lirken, 237 numarab olomobllt.t 
4125 numaralı kamyonun aruındaa 
ıeçmek st mı,ur. Fakat bana ma • 
nifak 0Jamam1, ve otomobWn n.. 
tane bindirerek batı tlddetle •I 
amna çarpmıştır. Kaıa aoınmda 

H'llsnDnDn başı tehlikeli ıurette p 
nJmış. delikanlı banın blr halde 
Cerrahpap hastanesine klldmlme 
hr. 

1 ZA.'!t - Bakar marka 1864 numa. 
Talı blalklet kaJbolmu§tur. KezkQr 
blalkletın pllkatannın hOkmU yoktu:
'll&n olunur. 

Bf!Yotla mis eo1cak a aamara 
;\.ncloııı Börek7an (19881) 

AU ba~mdan ağır surette ya • 
1'alanmış, bayg•n bir halde Cer • 
rahDqa lwıtan'?Slne kaldrrılmııtır. 

rln muhtelif •mtlerilldeld palu .,. tn&lG, Bakla Tunpçla DlaUtQnGD 
bahçelerle lokantaıan teftlt •tmlt- umumi ça11pla1an a..rtDde kOll1lfL 
Ur. Bu arada Tepebqmdald A.Dadola JOl'lar .,. 1181' k8J enatıtttd me..: 
Jokatıtaamm lhtlk&r J&Ptıtr s&1lle • IAml&rmm Jr~ an-:stlntkttırl 
rek milli konıDJDa mahkemellM "· lııar ~. ••t, fil N 

rllmt§tlr, ftl'IJora 
Vaka etrafında tahkikat 1'1PJ1ma1ı: 

tadır. ._ 



Jltt~--
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A vıb oluvor ? ••• 
/STfKJ~AL arkadaşımızda şöyle bır başlık goztime çarptı: 

"S bcp ·z kadını bıcaklamışl" 
n rç k k dın islmlerı bilir. işldlrlr. Rnzıları hlzc garip "'f" 

ip g lır, gayri me'nus buluruz Bu çeşıt adlar An doluda pek 
ok kıı l nılır. Zuloı) c gibi. Fakat, ne lstnnt ulda, ne de .t,nadoluda 

" r epsız" ıslml: ne kadına, ve ne de ericelt rao;tJ dam, ııe de işittim. 
ı fım git . "Bakalım. sebep~lz kadını kim varalıımış?" 

dim. \ e ) z ) ı okumaJ<a başladım. Ve anladım ki. "uru\an "sr• 
beı> iz kadın" ddtll, vilcudunu kiraya vererek hayatını kazanan 
z \ Ilı bır gün tık r, adı da "Hikmet" ... 

Bır ) ııy bJşhk atarken, biroı dıkkotli olmak llıımdır. Ve 
~ kreterın en hfi)fik vazifesi. enela lisana ve sonra okuyucularına 
bızmf't elmPklır, s:ıygı göstermektir. 

Soru) onım, "sebepsız kadını bıc.aklamış!" ne demektir? Bun• 
dan sebepsız achnd bir kadının bıcaklandıAı mAnası çıkmıyor mu'! 

Bu ne biçım tOrkçe, bu ne çeşit başlık? Bu çeşit hır gramer 
halasını, ılk mektep talebesi yapmaz! 

Sonra, hııvııdısln yazılış tanı da bir fl'ıcla, bir felaket Bun 
sız de okuyunuz: 

"Adana (Husus!) Paşa Nebi mahallesinden Mustafa oğlu 
Mehmet bılli sebep genel kadınlardan Selim km Hikmeti dört ')e

nnden bıçaklsmıştır. Yaralı memleket hastanesine yatırılmıştır." 
Adanadan hususi (!) olarak ıönderılen bu cok mühim ( !) 

h her. bıze hır kadının bıçakla yarnlandıAını blldirbor. Bunda, 
bir fevkalAdehk yok. Fakat, kazın ayalı öyle deltill 

"BılA sebep genel kadınlar" sözü elbette sizin de dikkat naza
nnızt çetmlştlr ... Bili sebep ıenel kadın" ne demektir? Bu nasıl 
tftrl:çe bay le 7 

Haydi başlık atmakta kayıtsızlık yapıyoruz, hiç olmazsa, ma• 
kaa cenaplannın hususi istihbaratından istifade ederken, yazıları 
"reto(' etmeyi unulmamalt.yız. Böyle mAnasız, sakal, gramer kal. 
delerine rı)kın başlık almak rekorunu (Son Telgraf) kırmıştı. Gö
rilJOrum ki "İstfldal" ondan imrenmiş, yarışn çıkmış. Fakat, bu 
ıki arkadaş (fa unutmamalıdırlar ki, bu harekellcrJI<' Jıll7el turkçeyi 
kaUediyorlar. Güzel tiirkçeye hllrmeı ediniz, a3 ıp oluyor arka• 
dfltlarl" 

Haber 'in bulmacası 

Soldan SaOa: 
l - Bir cıns h:ıyv~nın birçoğu• 

nun bir ara)a ~elmeo;i, 2 - MureJ..-. 
kep bir emir. 3 - Bir O) un, eski 
Osmanlıların hsş1nrına gıydıkle;-i, 

4 - Tıirk cserlerın n me) d:ına çı· 

kardığı bir harnb , eş:> o, 5 - Kab'l 
adamların kullandıkları tabirle~ .. 
den, yer. llındıın çıkarılmış nınd lr .. 
terden )apılnıış, 6 - Kum:ınd~, el 
deilmemi!I, 7 - Alı.,t " sonra gelir. 
hıı,Het e lalı, 8 - Ar:ıp~·a (bir şe• 

)in :>erine başkıı bir yi ko:rmak), 
ş:ırt edatı, 9 - \'ucudun dış kısmı, 
JO - Ölum zamnnı. gthe)in zevcesi 

Yulwrdrın a,rıliı. 

l - Mııtb:ı dn basılmış şe~ lcrın 
salıldıflı ~er, 2 - Bir yeri kl'rışlır
dıktıın sonra hlr şey ararn:ık, 3 -
Bir cins porselen, insanı se..,keden 
kuvvet, 4 - Alıılurkn komik, gıi~e 
sürülür. 5 - Ege denizinde bir 
ada, fl>nıılılc, 6 - Bir emir, Allah. 
yun örme levazıınntından, 7 -
Fasla bır ver. lnsonlnrın fevkinıl 
bir adam, 8 - Co~ lmak, su akıntı .. 
sı, 9 - Saatin 3600 d:ı bir parca ı , 

10 - Merkez, bir cin~ para, şan ,.e 
şeref. 

18 No. lı bulmacamızın halli: 
1 - Arabistan. 2 - Cilalı, Şolll 

l~AEDRI 3 - hıtarak, A, 4 - Bakan. Ki, 
___________________________ _., 5 - Al, K, Vızon, 6 - Dev, C, Mil. 

/ıuafın o uade namı pot 11111,.,. 

Muva#akiyetin .un 
Bir lapan generalf: 
- Biltün muvaffakıyeUerfmlzln 

nm, sQkötumuzdur. 
Diyor. 
Bu sözün dofnıluğunu, seneler • 

1 nberi, hüyuk bir harp hazırlılh 

gören Japonyanın. neler yaptıtını 

bilenlerin ')ahu! tahmin edenlerin 
pek ender olu u isbat eder. 

Amiral Takahaslnln, gazetelere 
vukubulan ifşaatına söre, Pearl Har 
bur ıle Koray d-enizine yapılan bas
kında hArıkalar gösteren Japon tor 
pil tayyarelerinin inşaları daha y~ 
di sene evvel, dilşlinntmilş görülü
yor. Çin • Jap0n harbi bqladılaan 
sonra Japonya, tayyarecilile ehem
miyet vermiş ve Amerika ile harbe 
girdikteo sonra da. pek gizli olarak 
yapt klan torpil tayyarelerini kul • 
Janmıya başlamı~tır. 

'Japon ordusunda ayakkabı 
meselen 

Her Japon tebaa ı, yirmi yatına 
Bir.dili zaman, pek dikkatli bir sın. 
hl muayeneden ~cclrilir. Bu mua
yenenid hfikmil kıılldlr: Delikanlı, 
ya asker olabilir, )ahut olamaz. Bu 
hiitnm itiraz kabul etmez ve hiç 
bir suretle dellşlirll.emez. Yani ha. 
br,,_ g&till, iJtimaa imkAnsızdır. Za
ten Japonlar, askerlikten kaçmayı 
habrlanna getirmezler. Billkis, as
Jı::er olamayışlann:ı ilzülilrler; çQn • 
kü /aponun en büyilk feref bildlll 
şey, askeri htzmetidir. 

Simdi Jap0nya harbe sirince, 
fHla aakeri sillb altına alınca. or 
taya bir mesele (ılıktı. Bu yeni kl1t'll 

elrııuının çoğu, Avrupa.karı ayakkıı 

hı giymemiş bulunuyordu. HattA. 
bir kısmı da, yalına~ :ık ı:tE"zmiye a .. 
h,ıktı. 

Bundan dolayı, ordu lev:ızım dqi. 
resi, hu mahzuru bertaraf etmek 
için, yeni bir ayakkabı şekli mey 
dana setirdf. Bu kundura! rın b~~ 
parmafa mahsus yeri ayrı, difl~r 
dört ayak parmaAının yeri ayrı b • 
lunuyor. Kundura giymlye yeni ı.• 
lı•an Japonlar, bu kunduraları, el. 
diven ılbi ayaklarına geçirmek!.: 
bulunuyorlar. 

Tojo naihet dinlemif 
Japon Başvekili general Tojo, 

halkça çok seviJen bir adamdır. O. 
daima halk arasında yaşamı!I, onlnr 
la kaynaşmıştır. Kalabalık mnğa • 
ı:alara girip gezinmek, çıırşıda. prı. 

zarda dolaşmak, en kücük diıkkiin• 
larda ah., veriş etmek. bilhassa so
kakta, şununla bununla glirüşmelc, 
en sevdll.i fe)'lerdir. 

Hfdekl Tojo, ilk mektebe g-ider .. 
ken, bir gün, birkaç çoculun taar
ruzuna uğramış, dayak yemiş. Bu • 
nu annesine anlatmış ve intikam 
alacatını söylemlı. Annesi de: 

- Kavgada, bir kişinin hlrkııç 
kişiyi dövebilmesi imkAnsızdır. 

Onlardan inlikam mı almak isti• 
yorsun1 O halde. çok çalı ! Jnı1aıı 

ilim ve lrfıınının fazlalı~lle, bin rı• 
kiblnf yere serebilir, demiş. 

Tojo diyor ki: 
- Annemin bu cevabı, beni mes.. 

lek sahibi etti. Harbiyedeki ve er· 
kAnıharp mektebindeki muvaffak1· 
yetJ.erfml, anı\emin nasihatine med• 
yun um. 

7 - Elıli, Fiş, 8 - M, Rc,anJ, .\. 
9 - Sa\Oş, Red, 10 - Kinin. Dimi. 

12.SO Program ve Memleket Saat A. 
yarı. 12.33 Saz Eserleri. 12.415 Ajana 
Haberleri. 13.00 , 13.30 Muhtelit Mı&. 
kamlardan Şark1lar. 18.00 Program 
ve Memleket Saat Ayarı. 18.0S Rad
yo Salon Oak••traar. 18.46 TUrkUler. 
19.00 Konuıma. 19,15 Fasıl Heyeti 
Programı. 20.15 Radyo gazeteıl 20. 
46 Ootama Popof ve Arkadq1an: 
Çigan Romana'ları. 21.00 Ziraat Tak. 
vlml. 21.10 Plaııo Sololan. 21 30 Ko
nuşma. 21.46 KIA.aik TUrk lılllzlğt 

Programı. 22.30 Memleket Saat Aya 
rı. Ajana Haberleri ve Borsalar. 22. 
4:' , 22.ao Yarınkf Program ve Kapa. 
lllf, 

Usküdar Halkevinin Lozan 
Günü Programı 

Uııkttclar Balkevlnden: 
24 Temmuz cuma gUnU Lozan suı. 

hunun yıldönUmU mUnaaebetlle .Evi. 
m1z aoağıdakl esaalar dahlllnde yıl 
dönUmUnU kutlulayacaktır. 

ı - Sabat aaat 19.80 d& Salacak 
halk pl!Ajında yüzme yarqlan yapı. 
lacak ve kazananlar" kol aaatl ve 
madalyalar verllecektır. 
2- Saat 18 d Suphl Nuri Heri Lo. 

zan muahedesi il.zerinde konferan.ıı 

verecektir. Bu toplantıya berk .. ge. 
le bilir. 

RAŞiD RIZA 
TiYATROSU Halide Pltkln beraber 

"Bobs tll, 
Vodv,il - 3 - Perde 

Yazan: l\lahmut Yesari 

2ı TD'n\WZ - 1942 

Perl Barbar baskmmdan üç gtln kauçuk kullanmak ihtlyncmda oı. 
ı.onra Birleşik Amerika De\letleTİ duğu kolayca nnlaşllabllir. Evlenme teltlilleri: 
4b hükümet dahlllnde yeni owıno- Amerik:ıya ithal eililen kauçn. 
bil lastiklerinin satılışını yasıık et ğon yüzde l>7sl uzak şarktan getir. 
ti. V c <$İ\ illere talı"litı edilen kan· 1'nlbuld buı;tiln n:tak şark hsrb ate 
çı& mikdannı yliı.de 80 e lndircll. ~i fçel'1indeflir. l\lnlezyıula ln:;Jllz 
Amerika kauçuk sanayii ile uğr,;ı· <?rdulıirr geri c:eokllirken dfüıımanın 
~anlar \'e kautuk fabrikatörleri isine yaramaınn ıllye rizlettf! ki. 
halli kolay olmayan bir mesele ile lometre montbbaı sahadaki kau
karıPla-,mı~lardır. ı:uk orma.nJannr yakmı"llarclır. Ba 

Bir çok fabrikaların l~ lt'ri bir mmtakadan Amerlka1ılar kauçnk
gün içerslnde ı,siz kaldı. Meraklı Iannın ytiz~ 56 smı ahyorltU'dr. 
sporcular ihtiyat golf ve enbl Felemenk IUndistanı vilzde 29 n 
toplan satm almak için mağazaln riyor \'e Fransız H'n<li"İnlsi ~b .. 
ra hücum ettiler. Mer:ı'kh anneler, ele 6 le bu yekftna iııtiral; edylordu. 
r;uC11klanna ynz fçln li~tik ay11l<kR Şarkt.:1.n gelen kAU<'Dk Slh·evt ka 
bı \'e 1u, için lbllk almak üzere nalından ger.erek vahut tl'mld bur 
c.hikk&nlan dökilldll. Otomobil MB• nunu dolaşıırnli ı\m~rll<anın ı\\.1-
ltib~ri ar.ıb:ılarmm ne luvlnr da. tik !uyrlarma yanaşıyordu. Fakat. 
~anacaktır cll~er düıUnmeye bnş- .\tlııntlk h:ırbl bu yoltlf1 kullıınıl • 
laclrlar. Ve bn suretle harb Jiı.§tiğio ma5ma mani o!dn. 19Uln il'< nyla. 
ne kadar kıymetli bir mata oldu. rında Amerikny:ı ge'en kauçuğun 
ğunu Amer!k!ılrlara öğretti. ) Uzde dol,.,anı Pulfik :vo1unu t_. 

Sulh zamanında bi~ kauçuk A kib etti. Pa.l<at, ıılmeniHfer nakli. 
merikanın en mtlhlm lthllit eş~~ yatı mU~ldJ \'e pahalı oldutundan 

• Yaş 18, boy 1.IOı kilo Ge. umer 
ı<ara kaştı, kara cıssıu. aabırıı, orta 
mektepten mezun. &al1 blr ailenin 
dllrUst, ten ve ıuıı. leYlı ve eğlenceyt 
~ven. ciddi bl}' kw, ~.a:s yaıt&nn. 
ua dilrUst karakter aahlbl. yuvasıru 
ıeve:ı memur veya aaker blr bayı& 
evleıımek lıtemelctedlr. <D.18 Dl 
remzine mUracaa~ 

• Yaı 33, boy. l,M kl\o 70. M 
Ura maqlı, bel odalı bir evt oıaıı. 
içki kullanmıyan ve lcurnarıa ali.kası 
olmıyan. yat.nız iki Y•ııncıa bir er • 
kek çocuğu bUJUn&D bir oay: ken. 
d!sile her clhetQe miltenaııtp blr b:ı.. 
yanla evlenmek tstemek~tr. Muııevt 
müstesna.. gayrtmUııllmle de ev ene . 
blllrtrn. (Ş. 0aoııuı reına ne mura. 
caat. 

• Hayatta yapayalnı• katmıf, 
bahtaız bir kadın. namustu dUrU!t 
çalışkan M.M yaııarmda b r bayıa 
evlenmek ıatemektedlr .. lDeter) rem 

~ından blri"inl ~kil edfyortlu. bu yol da bır .t• ıldı. Pa~ffikten ge> zıne mUracaet.. 
1985 den 1910 a kadar devam e- len kaı:ruld:ır P:tn:ımn J.:ın"hndan 
den 5 seneıle Amerlkn yrl<'la 151 ı:eç:orck At'nnti"e ~elmeye baııla• iş 11rıyanlaı 
milyon dolar luvmetJnde k1tuo11k dılftr. Fakat, Jnponya harhlnılen 
~toku yapıyor, bu l,.te 150.000 ame- ı.onr:ı bu yol kullanılamu: oldu. 
le r.ahştmhyor ve kauçu'.ulan 30 (kçen sene ı\mer'kn ~ükfımeti 
lıin çeşid eşya yapıyordu. Bu eşya büyük Amerilmn f'rmnıan tle bir· 
arasmda mini mini em'liklerden tu le~ral< kanc-lf.( ı.ireıtı , .. ·n veni ve 
tunuz da uzun Ula.el ka) ışlurına r.esfm tedbirler a.ldı. 15 -.en'!lik 
,·armcaya kadar ceşl:t çeşıd ne!Jl'le bir kauçuk p!inı hazırladı. ilk iı ~ 
Jer v&rdı. Sulh :ınmanındu. bu ka. lu.rak 15 milyon kauçuk fidanı dl

• Kocam aaker oldutu ı; n ı:attı • 
ms'< mecburiyet ndeytm. Ya•un OD 

dokuz. TUrkUm Bfrçok mUfflell.!le~ 
de ı;a.ış~ım. bonservlalerltn var su • 
ratıt daktilo bUlyorum. Muıııu be, 

ve muhaberat ışıertnd• daba fazıa 
bllg1m var. TaUplerlJS (Uthu) remu. 

dar mühim olan kauçu"ıı< sn.'layll kildi. fakat bu fldanlann nıah"ul ne mUracaaUarL 
harb halinde bllsbUtUn ha:ı ati bir \'ermeı;ıi için 7 ıı.ene JAzımc'ı. O bal • 17 yaşında orta olculu G!~lrrnış bir 
ınahiyet almı~tı. Yeni ~ilahlar kuu de bu fi<lanlllr bugünl'ü hnrb üze.. ıe.ne muhtelli yerlerde çalıınııı elin. 
!;Uk üzerine dayanıyordu. rinde mü~'\ ir olam:ılaca'kb. Cenıl- de bonaervlıl olan blr ge~. berııa.n~ 

Tankın esası kauçuktur. Tetıer- bi Amerilc:ı senede ancak 16000 btr ifte çallfD;Jak 111ıenıektedir, Ut.4lH 
lekler lastik olduğu gibi zırhlnrın tou kaU<"uk yeti tJrmekcle \c bıJo remzine mUracaat. 
altı da listfk tabakalarla kap!uhr. I nun mühim b'r kr.mımı kendi ibti • Lile ve orta oıcul t&ltbetertne 
Tayyareterin hareket tekerl<:kleri yacı için kull:ınmftkt:ı.c ır. müuıt ıeraitte kirnYa. flslk ve rıya. 
lastiktir. Ka11undan müteessir ol Buei.\nlerde çok bah9~dileıı ıanJ ı:lye dersleri vertınıektedlr. (A.Bl.) 
mayan ilıttyat be"7"" <lepolarr da kauçw bu meselenln en iyi Jıt,l tar remzine mtıracaat.. 1 

Jistlktlr. Tayyal'ff.1: ' lisik elbise ~ı olsa Pl'ektir. Fakat, kauçuk mll • Orta tahalll! ortamektebln a 11.o.. 
gıyerler. Parqli~U ayakkabtları • t.enaca'"'Jan bu i5de pek tJe iyimser cU amıf:na kadar okunıuı. btrbanst 

1 · n ad l ddial reaml veya huausl b r mlleaııelede ça. nın kalın taban an ll.4'tJkdendır \'e değildirler. u am arın 1 a tıtemektedlr. btle1ftler12' 
bu sayede dil!ımıey~ tahammül ,,. nna bakılırsa bugl.ne kadar tatii lıı:ımak u acaaua 
deblllrler kauçuğun biltün \Uıflarıoı lı&!- o- (Aryüıı) remzine rn r rı. 

• • • · - • O ta · k bın ıon aınıtı.nda, 1928 Bır harb gemı~lnde penanelerl lacak şelıd le ıun'i kauçuk ya~ r me te 
ı;:aran !istik lnhflar ve uçak savar ıaak münıklin olamamqtır doğumlu btr genç, allelille bakrnaıc · ı b ri Un oldufundan, b.er bataryaları:ı llstlk meoınetlerl de Sunl kauçuk llk defa olarak mec u ye de ektedi 
dahil olmak üzere 80 ton kılilçuk 1914 harbi sırasında bariçteu bir tUrl:ı iı:ıte çalıımak ıatem r. Ta,. 
,·a.rdır. dıaıııb bile kauçuk abnıayıın Al · ı raya da gldeblllr. (:F.P) remıt.ne lllü~ .. 

bt!JıM.m ,utJtlannm k1111!nk1a· manya.da yapılmı,tır. Bu mııdde tl racaat • ıh da 
rı muvakk:ıt köprülerin yüzen ka • biı kauçuktan çok asağı olmasma • Ortamektebln 800 ıın n oku. 

bl uı aı.Unaaebettıe lf zıklan 1i.ıJtlkd~n<Ur. Kautuldso rağmen Alrnanyanın harb maldne- ya.o r genç, t• l> nawne 
her gün mll)onlarca maske yapıl· ııini kısmen besl'yebill)ordu. Bu ta aramaktadır. (S.A..ll· mil.. 
maktadır. l\lodeııı ordular kauı;uk • tarihten sonra Almanlar (Buna) racaatlan. belinde 
sanlı teHerden bqkumı kııbtnhır- isimli daha İ)1 bir kauçuk imal et • Kaliye muJı&lll be l§\erın: ıımıı 
da kullanmazlar • .\•kerler kauçuk tiler, bu kaucu'ı< elektrik cereyanm muh&bere ve mu~ "e kin an. 
tabanlar liz~rinde ytlrllrler. \'e dan kömür ve kireci geçirerek el· l lıyan. ıerl daktilo yaı&D ' Yaz& 
sonra ordu \'Uıtalan milyonlarca <le ed\Imel<tedir. (Buna) bugUn Al 1 bilen bir lktlaat fakOltest talebeaı 
listlk t.ekerloie muhtaçtır. manlarm h.?r ı,inl gören kauçuk- çalıımak lııtemektedil'· (E. Y, 140) 

.Japonya.)3 harb ilin edildiği tur. remalne mUracaat. 
gtin Amerikaftm 'lepolıırmda 511) Bugün ıruni knuçuk yapan menı 
bin ten b:ım kauçul< vardı. nundan leketlerln başmda So\·yet Ru!lya 
başka UOOOOton kaufuk ta Amcrl. gelmektedir. 19SS denberi So\yet 
kaya doğru yolda. bnlunuyordn. ler pc".A çol< kftuı;uk yupmı!lardır. 
İlk ha.rb haberinde kauçuk yıildii l\k Z!\manlardl\ Rusynda kauçuk 
gemiler en yakm dost memleket patatesten çıkanlan a.Jkolle yapılı. 
Umanlanna sıfm;lrlar \'e \e !\me- yordu. Bug{b So\yet ilimleri ue 
rikan filosu tarafından himay .. go tllcn ve pctro!u kauçoh yapmak İo 
n1ilerl geJoip kaf1lefer teı!kll edi!Jn çin ilk madde olnrak knllanmakfa
ceye kacl:ır bu1undu'j(lan )erlerde dırlar. 

kaldd:ır. 'ı Son iki ıı;encde l\merlka<la sani 
Amerika sulh zamanında yılda l;au~uk yap1hcı artmmhr. 194~ yı 

G00.000 ton kauçuk kullıınırıh. :ltl l lında '73.00:> ton sunl kau~ok ~ apı
yılının tik ~ ayı içer.ılmlc Ameri· lacağr umuluyor. Dl"'er tarafdn 
ka ordusunun t&leblerl8U<'OOO ton mütehas!!u1ar AnM!rlka topraklan 
k&a!;uk kullanılmasmı ieab ettlrtll. ka~uk eld'ch!lecek yerler aramnk 
Bu yılın yannda Amerf1'a. hü'kft· la me"'guldlirler. 
metl yeni<'len fada kauçuk sarfm- Fııkat, Amerl~a kauçuk ihtJya. 
na sebeb olan sfpnrltler verdi. Ö. eını hllh:ısı;a lm11arılmı3, e~ki kan 
dönç \entı.e ve kiralama kanunu• cuk'nrdan temin e<lccelrtlr. Amerl 
nP göre motteflk memlı!kıetlerc ya icada bulunnn «!§ki kanr.nk n•hnyet 
·J·ılaco.k yardunlnr içi!\ de s:ırfcdi· ~iz ılenecek ı,adar ço'ktur. Bu utı
lcn kaoçuldar ba yektiıa ı•a,·e eclJ. ki kaueuklıır toplanacak olonuı. ıte
lirse Amertk:uım ne kadar fazla nede sr.o.oco ton katıı:ok :'t'ftttllabi· 

Aldı:ınız: 
"f8t1da rsmlde'rf yasılı ntaa • • 

llU\'UCUlarımum aamJarma (~l•a 
m;ktaplan taare1ıa11emlzdea Cıı.aar. 
ları bati() ~er(1l0 .. bahtao 6tle1e 
kadar ft ... , 11 ..,.. .mll'll aidınna. 

tarı 

(Acele 17) ( A iL) ( A.T.A.) (Bahar) 
(B.L.M.C.) (B.V.) (85 clddJ olahnı) 
(Deniz) (E. Ura) (El 0) U!: L.) 
(F.N.S.) (GUl.aeren){G&r) (H B 888) 
(Hulya) (H. 011aal) (H i50) 
(Kaymak)(LQttl) (ı!.T.R.l <M Nur) 
(Mem1uha) (Y:ebtaP) <N.N.l(Nelll) 
CN. F. 50) (Sami) (S,R. il) fBT.) 
(S.H. 16) (S.R,) (SeySl) (ŞCJ<:) 
(Ş F.) (T.H R.Z) (Tekcan\ ('l',A Ş) 
(Talllm kimdi) (UtbU) (Y.B.) (Ye. 
dek denizci) 

leeeıt ve ba lfİJI eeneleıoee de~.,.. l 

t.<leceğl wnaJmaldadır. -------------------------. ----.----------------------------. --.. --. -------..... -
~ v:-':1~k =~~;,.: :::.iz. ~~~~;.~r:~c:~ ~I~ "Mv7"~!=~= ~=r r!J;;~~? ~~v ·ı··e~~ ~~~e~~=nı~= :'~~ ::er:ı ::::::: :;;. :6~':9:~~ 
den eminim. Fakat kmm ile km lll'Zdl\11 ve h"m:ı.venlzi t'Slrgemjye • 4 111.fi..l"l la= J Pi.. I~ vUrutla beraber ölüp gitm :ıı! (:>k kunç da deif1d.I. Fakat vUc-uda 
Penin blrl>lrlerhli pek sevmezler. Cf'ğlnkden eminim. .ıZ __ --~ _ .. _ ~= .................. - feci olur. Elbet yine l{örUıııUnız garip bir korkll içinde titriyor, ya. 
Onun için bu fikirden l1e vaz geç. "Omidla evlenmesine gellnel!... Sabriciğim. nıhtı."Jmda tanıdık bir 9eS ltltmek 
me1ı llmn 1teldl.. Doğnuıuna töyliycylm mi.. ben ta • 10 • Nakleden: Dlazaller iSEN &enan Ferit te~llisine ihd1an .. vv. 

Görtıyorsunuz ya_ yine dönüp PIDI atae.k yabancıdan korkuyo • • DudaklanncJan: Ah elmdl ba • 
dolıapp sizde karar kıl11oram. mm. Ya Allala ~ee·n ona Ja • ğı, §efkatln.Ize ve korıımanua. ınuh 'ümide bıraktığım parayı ne MJ, bamm yanında bolun•~ ve \)QU 

Çocuğumu sir.den bafkaslfta em yık bir insan olmazsa, ya krzımı t~ odluğu fcln onu herknt~ z;. rıetle idare etmek Jlmngt>hllihıJ lienan bu uzan mektubn bitir- ~ucaklaam !., Jı41bne!erı clöktildU. 
niyet edemi} ecejtim. Ben biraz vah bet baht edene... tnıııan ölllmlc yade siz seveceksiniz. 'ümit on al• 'nslyetnamem<le uzun uzndıyl\ :tn- d'kten soma tl'mlde J ın:clıiJ bir Ve &ebebinl bilmeden hJÇkıra mp. 
,_i ~e lruwılardan uzak bir hayat karşı karşıya geldlil , akit. en tı, si:ı otuz altı YRJJmdasınrz. A - htttmı. Efll .. d dostlu~n:run hll.tı • 1..-ısa mektupla brraber vaslyetna. kıra alla.mala bafladı. Ertesi 11ae 

ı.reçirdim. Onun fçln yakından tam töylenmiyecek ş.ey!erl bile söyle .. ranıZlla epeyce fark var. Fakat bu rası olnı!ı.lc üzere klU üphant:md~ meyi san bir zarfa koydu. tlzerl. hah yatağından ka.lktrlt &anlan ak 
dığnn hiçbir ftrkada!Jon yok. 'lav. mek h~1'kmı kımclı!9lnde giSrilyor. fark bence saadetini~ engel oln- bulunan bil'k3ç kıymetli v~ yaz .. ne ö'tlmlbn<len !'Onra notertm ta .. ~amld korktaıılle eileDmeie ça11, • 

romun evleneceği gllne kadar biz Onun ıçln ben de Uç atlndenberl maz. Seven bir kndın ~in kendiıııı. ma kitabı kabul etmetılz ricumı rafından açılacaktır cümlesini ya ti. Fakat saat on bire dolru mtl. 
ana Jmcağryle ıınmlml bir aile oca hDSta beynimin_ erlyet çeken kaJ.. nl kocasının çocuğu yerinde gör • da v:ıslyetnameme yazdan. Yazı ciı. Sonra uJUllUlk için oda.sına 1~ taleahaaeye P!erilea lllelrtep ıa.-
~- lht" Bu • h hal bfmln ta.<1arladıgı hır tasavvuru a- mek çok tatlı bir şeydir. Sonra yazmayı bir ttlrltl ~r~fğ!ml kildi. demeterinden biri mlldtlrua l&en-
,. .. _ ~1 var. no sız er • ~ıkça siıe söyliye<".eğlm. Ben ken fJİ2 otuz ya,mda lhtiyarlıyan bu • ıılz de bilirsiniz. Ka1bim bir şey 8 dlsiııl görmek l•t.edllial 86Jle)'ln. 
de .benden daha iyi t~mln edebillr <limt .r:ırJp bir bulvava kaptırdım. gttnktt neıtle benumiyonunm. Bu Miylemek lstediğ zaman kelimeler Oeceyammdan sonra tlmlt kaJ. re U1kJerine kadar titredi. Mtidilr 
lnaz. C'eldiğinlz vakit beklrhk hayatın. itibarla 11lzi Vmldlme yatıt saya .. kalemimin UMllldan ~r. Söyle • binde garip, ımlatıımaıı; bir u.ı ile c;na ayakta beldl7Gl'da. Yld aap. 

Geçenlerde ann~nlzln arkadaş. dan artılc bıktrimaı ellenmek ar l!ıJirfm. Daha sonra istikbalde ni- nıek fst.erJm ld !llzln sadık, fe<la • aykaclan uyandı. Sanki blrl~l ı• un ~ Gent im keadbl 
lanndan ohm Naime hannndan !1L4'ıttıda holundoğun~ızu söylemi,, ııanhnıza duydutanuza anlattığı Hr dostluiunuz ·benim huin ha yet yavq bir seste kulalma lbli ne verilecek bra haberi mlphem 
babsetmit, r;enç yaşmda dal ka- rner.hul "'"'"nhrnzı daha görme • nız eefkat11 ve t.miz sevgiye de yatımm yegloe saadet ve tnıwe- bir teYler söylcmlftl bir aarett.e hissetti, daaaklarm
lan ba IJI ve ile\ imli kadmm l at_ den &e\'me o bs!Wlığmm 111\'e inanıyoram Kıznnm da sizi rok tl olmuştur. Ba dllnyadmı glfler • Titreyen eliyle ele&trik dftjme. dan bllylk bir dehtetle .......... ,. 
nrzlıktan ec>k !}fkiyet etti.tini söyle f:tm;trtiniz. seveceğinden emlnJm. Zaten sizi Len yalım sizinle Vmlt için aibo aini Çevirdi. Odaamda )"abusdı. feryadı koptu. 
ınl tJniz.. ihtimal ~midi ona hıra· ltf.e ba bah11ıett'ifm hulya sizin aevmlyen kadın muhakkak tq ytt- yoranı. Şimdi artık all•huurıarl .. Eıya eski manzarumı mahafau Midir~ lht.IJatıar, lldcO. 
kmnım. bn 80-zlerlnlzden doldu. reldfdlr. Şayet ba sözlerimi bir ôık aziz dostum. Daha doiJ'lı.U yj. ~diyordu. fildtlrtlcll imalarla Jant ~ 

Bi.rbbtmbl glJl"IDjlk naaip ohll'. Azizim Sabri, ben 'Cmldin ,.ızm,. hastnnın hezeyan1an. !tA)'ddanıa. ne görtlştlrUz. Çllnktl ben her fJe. Yatatm y:unndald maunm it. bakibtl slyledl: .. .....,. dön 
&a ba mesele~ uzun uzun konup. le evt,.nmesinl htJyormn.. Bana sı gibi mAnlsız bulursanız o va • ,1n ba dlnyada biteeettne bir tür tünde daran mt, beti ptul • gece ide •tlraP "'"9den. llmllş. 
mz. Şayet gllrllşemezsek nuıl 3yle ~eliyor ld Cmidln dUnyada lift yalnız mnn li-1n İ)l bir himl ili kendimi tna.ndıramıyorum. DeJ. yordu. titr.., 
mlbluip gö~ öyle hareket 11izden halka kimsen bulanmadı. olarak kalmız klse olan 8fknnm, ve size kal'll Genç kız kimseyi ~ ~ !Devamı Var) 
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Harp gemilerine karşı 
bombardıman 

uçakları 
G~en ikinci t~rin ayı arasında ı oiarak destroyerlerin mnkabfl hli· 

Japonlar, havadan se,·k ,.e idare i cumnndan ürküyorlardı. 
etUklerl ku\'"\'etlt hücumlar saye· r o Yaklt deniz altılar dü~lhıül
sinde ,4merikn. Ye lngııtere barı• dil. Fakat denizaltı su içinde bulu 
filolannda.n çdk Jmn·etlt bir 1mç nurken ıoıürnt.l ,.,. hareketi mahduıl 
gemiyi harap ctmcğe ınu,·affak ol- ' dur. Hatta l:t nı,an almaya mü. 
clular. Bir müddet sonra Amerika· snid bir \•azlyette bulunduğu vakit 
lılar da Koray denizi ''e Mlc1vay hlle !lliratle h:ıreket eden bir hede. 
tlenJz sava§larında nçak hücumlR- fe torpilini isabet ettJrebllnıesf bi 
riyle bir k~ Japon gemisini ba· raz da te!ladüfe bağlıdır. Diğer ~ 
tınlılar. Da.ha Hk safhasıntla bu rnftan deniz Ustu gemileri \'e u· 
kadar kanlı \'e acı za~inta mal o- taJdar denlzaltıl:ı.n için korkunç 
lıın bir mubtue~, tarihte ı;örUI· birer dliı;msn olacak dereçede te
milş değildir. Bu 3iddetll harp de- kimUJ etmi"terdlr 
nizde h&kimlyetin büyllk ve kuv· 'Ociincü ;sol; t~rpil atan hUcom 
vefli ha.rp gemilerine mi, yoksa bofJan kullanmaktır Bo botlar ılk 
uçaklura mı alt <>lduğo meselesini defa olarak 1914-İ9t8 harb" e!'I· 

münakaşa Ye. ~a1letmeğe müsait nı'l;mda meydftrla çıkm~hr. 'J{U_ 
dellller \'ermıştil'. çlik masrafsız ve çok ııöratlf olan 

Pasifik lıarf>i hidiselerl, deniz ' • · 
h bl • teknı1:.· üz rlnd ok as bu botlar, ı)i kullanılmak ~artlyle, 

ar_ nın • e1 e e ç es çok ı e yarnmaktadır. 'Fakat tor 
Jı bır çok deglşmeler ol~ınsın:ı se- pli atmak ,. attı"'- tor T t.esirll 
bep olacaktır. Tayyarenın t:ıarruz , e 6' pı ı. . 
llihı tarak k 11 dd ır.. tık "Üil- hır ~de ls&bet ettirmek ıçhı ı-

t o u ~·"' ı,.. 0 deal sUah uçaktır 
den itibaren İn~ibzler ~ noktayı • 
dikkate slmışlar Ye yaptıktan Ut"ak torpllfnJ ııtabilmel< için de 
ha.rp gemilerintle ha\'adan gele· nlz yttıtine m\lmkUn olduğu kadar 
cek hiicumlara karsı müdafaa ter- fazla ya!dafjmak m~hurlyetln<le· 
tiplerine kıymet ,-ermişlerdir. Ke· dir. TorpJI tayyareleri torpillerinl 
ullk ıleniz 'taarruzu ,.e deniz mli- atarken deniz üstünden 18-80 met. 
clafaası ha.kkoıda klıisik bir §ekil re ytiksekllkte açarlar. Nışaıı al. 
almış hnrp usullerini de, ha,·a si· nıak içlıı pilotun, hedefle, tayyare 
liilılarmı göz önünde tutarak, ta- ı.inin radyatöriinü ayni istikamet. 
t1il ve ıslah etrnJşlerlr. Bu <leğşt· te görmekten başka yapacak bir 1-
ınelerin· harp gemilerini hava hü- ı;l yoktur. Atış için kullanılan me. 
cumlanna k&l'§l korumağa kif1 i.<>d, pike yapan bombardıman tuy 
gt·lmediği anlaŞılmca yanmn hıup· yareforinin kullan~ığı uıml<t!ir, Bu 
!erinde, ha\"a - den.iz maharebeJe· tayyareler ele pike yapar \"e doğru 
rinin ne §~lülde cereyan edee.eğin~ IM".ağı vakit t.orpillnl bırakır. Fa. 
anlamak günün en ehemm:yetlı kat torpil utakları, ekseriyetle 
meselesi olmuştur. batka bir asule de bq varmakta· 

.Japonlann Hıway ~alanna • ve dırlan Da.')ı&lara dokunurcasına 
tlalezya kıyılanna karşı yaphkıarı ufki utuyor, ve torpil laa.bet ett1• 

hnrekit ,Japon adalar.ndası çok °" re<"-eli hedeften az bl1' mesafede l 
"ak alanlanla yapılDllştı. Bu h:ıre· ken uygon bir ndktadan torpilini 
S.itm esası muvaffaldyctte 00.,,~.nt fırl~tcyor 
mı' ha\•a \'e denh tl\biyeslne day:L • 
ıur. Taarruz sistemi esl•idir •• Jspon 
lann eski -.i tem 1nnrnıza yl'n!den 
iline ettikleri mu\·affııkıyet runili 
iıtc ciıret \'e ce9&rettir. 

Bütün bu hücumlar esnasm<la 

HAVA Ht.lcuın'NnA 
&lUVAFFAKtYETlX 

SEBEBLERİ 

Reptılse m1dnmda bulunanlar. 
• Japonlar üı: ı:eı;ılt hava stlahı kul- dan birisi JO mll,ahtdeyl kaydet. 
Jırnmışlardrr : Pi'kc bombardıman 
uçakları, çok yü~c!tforde uı::nn a· 
ğrr bonıba.rdıman uçak'an ,.e tor
pil atan U!':'.lldar. Harpten en-el 
)ııpılan hUtün t.ahmlnlerln aksine 
olarak hııvıı bombnlıın harb genıl· 
leri için bliylik bir tehlilte teı:kn et 
ırı.emltJtJr. Gökten ııtılan bombala. 
nn büyük zırhlıların yahu<l ağır 
zırhlı kruvnıör~rln zırh tabakası. 
uı delebildikleri ~ok nadtrtllr, Giik 
ten yağan bombalar büyük ~cml
Jere çok az zarar \'erir. 

HENiZ llARRIN1:S 1 NUMARAJJI 

stLAHI: roRPJL 

Tabii ha\'a bombalnrmm hafif 
gemiler llzerlnde bü~·Uk 7.arnrlar 
yııphktarı hatta nadir ah,·alde blı
l Ük gemileri miifecqsir ettiklerini 
inkar edecek değiliz. l\lesefü !'eri 
llarburda, umulm:ıılıl\ bir tesınlüf 
c.seri olan Arlı.ona Aremikan zırh 
lısmm bacasından giren bir bomba 
geminin batmasına seheb olma,. 
tur. 

Fakat, Deniz • HRn harbinin 
1 nm.ıarnh modern silahı lıa\'8 tor 
pilidir. İı;:-ersl patlayıcı maddeler:e 
dolu mekik ~kllndcki ı;elik torpil 
diinyanın her hangi bir hıırb filo. 
&una mensup cm kun·et!l bir gemJ 
11ln hile i'ini hltlrect>k kadar lmv. 
'eili bir silabtrr. Tospil z.ırh kule 
lerl deler ''e oı;u atlıınm altmcla 
µemi)i vurur, b1r torp!Un gemh1c 
nçtığı delik böl-neleri partnlar \'e 
geml)i çok tehlikeli bir hale kor. 

Bond:ın hıt4'ka bir to;-pi!in su ·ö 
7ünden daha a~ğrda pathımn"ı, 
su vüzlinde patın.yan her hangi bir 
•llôhtan daha korkunç tes;rler ,·u. 
c 11de getJrir. ~u, ta7.ylk edlleblllr l 
cfısim delildir. DPnh alhnda b'r 
r•ntlama n.kf olul'">a §U ya bUyük 
bir !liÜtun haliod~ ha\'nya fı!llkmrt 
yahud ela daha tabii ve daha kolay 
bir yolu seçerek, tol')lilln a<;trğı de. 
t'kte-ı gemiye hücum eder. 

Torpil Jtarblnde en bU~'\itc me
sele, torpili hücum olnnaı-ak ~emi. 
nin mümkün ol<luğn kndar yakını 
na götürmek \'e bu <ôltırctlt> is:ıb:?t'I 
hlr nişan :ılm:ıvı t,ı-min ef m~'ktir. 
Bu htJıı~ta cltlqUnUlen ilk fikir 
rlU~:ıına ka!'!ll hlzlR ~den kliçllk 
bııl1arlı gemiler lrulhmmak oldu. 
Fak1lt~ bu kçUk ıtemiler, hUı-um et 
f~1,.Y'f ha.,.lı .... rnltıml'en arıfan top 
otc~iel c.ıb:ı!' at'"J alryor!ar, fazla 

- Masal dinlemiyorum. Sorgıı 
hakimine istediğinizi söylcrsini ı. 
Şimdilik ikini7.I de götüreyim de ... 
Uzat ellerini! 

Jeneviev bir heyecan haykırışını 
zor tuttu. Kelepçeler hllckleri üze• 
rind kapanar.ağı sırada Hanri Ji • 
rar iki kolunu birdn polisin lenfa 
sına ye-rle~tlrdi. Ve polisin kendi • 
sini toplamasına meydan voenneclen 
C\'\'el ~ erleştirdi~I bir yumrukla <1' 

nu hir koltuğun iizerine )"ığrlı. 
Jeneviev yürrği çarpa çarpa su• 

suyordu. Delikanlı genç kıza doğru 
geldi \'C elinden tuttu: 

- 'sizi bu maceraya karı~tırdı 
ğım için çok müteessirim. Fnkııl 

olan oldu, şimdi kurtulmaya baka
lım. 

Tallı ''e okşayan bir ~esle konu• 
~uyordıı. Jeneviev elini delikanlı · 
nın elinden kurtarmayı düşünme 

di. 
Delikanlı divanı etti: 
- Benimle beraber gelinir, he • 

men, şimdi bu adam kendine gel • 
mcden evvel. 

Gene kız kendini 1opladı. Hanrl 
Jlrnrrlnn uzuklaş!ı vt• katı bil' sesle: 

- Knçınız, dedi. Ben hu işlen 

n:ı~ıı olsa yakayı sıyırırım. Hala • 
mın nııfm:lu hirçok tanıdıkları var. 

Delikanlı ısrar etil: 
- inatçılık iyi şey dlğildir. 

Frnnsııcla deitllsiniz. Şıınghoydo~ı 
nıı, fazla olarak harp halinde bu • 
hınan Şanghnyda. Sizi hut-ada kal
dı~hnız takdirde derhal yakalarlar 
''e sorgu h~klminin kar~ıS!na çıkın 
cal'a kııdar g[inler geeçr. Halanı7a 
gclinre, onun sizin tevkifinlzclln 
klmbllir ne vakıt haberi olacaktır. 

Jene\'lev bir iskemlenin arkalı • 
l:ıına ıııkı cıkıya snrrlınıştı. 

- Fakat bir cAııi gibi kaçamrım. 
- Boni dinleyiniz, acde elmrli 

yiz, eller bana l!imadınız ''arsa iş. 
Jcr yolunda gidecektir. Siıi s:ıhaha 
kadar çok emniyelli bir yere götii• 
recetinı. Polis orada imklinı yok 
sizi bulamaz, Yarın s:ıbnh şaf:ıklıı 
beraber sizi bir kayığa bindiririm 
ve Vuankoya ~ollirfirüııı. Orada ra• 
h:ıt rahat Hankioya giden \':ıpura 
binebilirsiniz. 
Gen~ 1t11: 111rar etti: 
- l:lu hiçhir işe yaramaz. Palls 

otel fişinden adımı ö~renir ve der 

mektedlr: "Sudan bir kaç metre 1 pil tayynnelerile hücum kelimenin ha,·a i~ birliği h\L"iosunda lnglfü:. 
yüksekten U!;Sn bir Jap0n torpil Mlt:Un maın.'loıiyle bir deniz hart'ke. ' ler ve Amerikalılar hnyli geni a· 
tayyaresinin ilU>rimlzllc pike yap_ thlir. Tayyareler üslerinden Nr donlar atmışlanlır. Korey ve l\lid
hğını gö~ü!°· 400 metre mesafe· 1 tuyyare gemisi tturinden ha.roket \·ay deniz sav~ları bu a<lımlnnn 
den torpJlını :ıttı. yol değfştlrıll, fa otml lcrdlr. Hedeften 200· 800 kj. atılılı~'lnı i<;lıat etml~tir. 
kat pilot Y~nhş bir mane\'rn ~ np. 1 lometre~lk bir mesafeye gelinre u Yine Amerikan l<aynnklnTJ fi. 
mıştı. Tnyyarer.!n bir kanadı <lal- çaklar ana gemiden ha,·aıunır. ınali Pa'Jölfik \'e Aleuslyen adalan 
gaJara <lolmn<lu. kml<lı, Ye tayye. Tan·are gemileri de destroyerle hizalannda bir Jııpon filosunun ya 
re derhal ateş a1dı," rln, Jmıyazörlerfn ve nl"'beten bU. 1 kalanrp ma~lfib edflmesinl bıı lddl_ 

Torpil tayyıır~Jyle yapılan bir · yUI< harb gemilerinin himayesi al. ayı isb:ı.t eden k:ıti bir delil <:n,y. 

hilcumda. murnffnldyet.in sım trnıladır. mal<tadır, . , 
hücuma ışiirak eden uça~lann sa. Ç-0k uzak olan h.vekAt sa- Bu harbden sonra Tug general 
rısındadır. Zira gemi tayfaları, u· ! halan itin bllylik bornban:lıman u· il. iL Amol<l, Bnltimor sistemi 
zaktan bir t-Orp!Jln denizi çize ~ize ç:üdan tipinde olal! dev uçaklara Amerikan uı;ıı1\ tayynrelerinl ~-a
,reldiğini kolayca gör\irler Ye bir baş vumlmakfadır. •Bu uça.klann l•an Glen Martine bir tebrik tel. 
dılmerı c'larbesl gemiyi torpilin isn bir kaç torpil kovanı yardır, 're bu grafı ~ekmistir. Zira generala g~ 
betinc1cn kurtanr, fakat. ftynl r.a. sayede h'rblri arkasından bir ~k re bu tayyareler, bu deniz hıırbin_ 
manda bir çok torpi lcr ·hlrdenb"re torpil atabilirler. de Japonların Uç knnazörUnli, 
atılmış olurlarsa o Ya.kit birisinden Deniz birliklt>ri, t.orpll tayyare bir <lestroycrini Ye bir fop çekeri. 
birisi muhakkak 1-:nbet ~er. lerintn hücumlarına karsı ko:·nbll ni batınnış, bir uçak gemlslyle bir 

Bir hub ıı;emtsinln ~ak ııa\•ar melt iç!n e\'\'ekle-n bir t:dk korun. kruu.zörU hnsara uğratmıştır. 
toplannın ba.raj ate,lne ha., \-Urtı rna talimleri ytı.pmıs olmalıdır, Zl_ lla\'a torpillerinin IJ'8lll bU"ltn• 
la('alc çare u~akln.nn beş altı isti. rıı C!"klden avn ayn bi1'er harekfit da hava bombalann!rı işe yara<lıitr 
kametten btrden S.'\ldırma~ıdır. Ru saha"' sa~,l11ın clcnizJerle ha,·a hlr. Dl kaydetmeden s~memek lizrnı. 
takdirde müdafiler ate~lerlnl da. birine kitn!lmı"ltır. Ve teknik öYle dır. Zira saffı harb dı~ma ~ıkıwnk 
jıtmağa mecbur olurlar \'e bnraj mükemmel bir hal nlmıştrr ki hü· zedelenen ilk Japon gemisi, tek bn 
nteısi bir noktada toplanama:r.. C'umda \'eya komnmadl\ bir sılnlye &ma bir bombardıman t.ayyarc11i. 

Tol')lTilın ı\elme kun·eüni artı"_ nin onda biri ne ISl~lllemlv~ck ka rıln hUcumuna uğnunıınır. Bu neti. 
mak için glttlkt-c <lah~, bilyUk tor dar nf:ık bir t:ıtm:ın parrnsmdan l'eye göre, hava bombaJannm d.ı 
piller kullnnılnuıya baslanmıştır, l•ile fstifade zenıretl ha<11tl olmmı basan tor11lller k.sdar müessir ol. 
Havadan ahlan ilk torpiller yalnız 1 tur. lnsnn bu çetin işlerde ve lıer duğu göriilür. 
ylb: kiloluktu. Bup;Un ynnm ton \'e recıld İ"I be"l".bcrllğine ancak uzun BombR hUcnmlnn gerek pike u 
daha fazlll ağrr]1kta forplller kul. falimf('rJe aJrc:ır. ran bonıbardmıan UÇaklan, gerek· 

, hnmaktadır. ~ug"inün b:r a({rr Uı.a1' .:nrk ltarbt ba.rslarken ;Jn. se yük-.ek irtifacla uı;ak normal 
harlt kruvazörü altı. Bekiz \c hat. ponlar bu i b1rlir,ı hu,.nc;unıla e5- boınbanlnnan u~luan ile ynpılabi 

1 

ti on torpilin, tftbii ayni nolrt.aya sf7. görlintiyorlnrdı. Bugttn tn;:!iliz lir. Her iki metodun gayeleri ayn 
\'Unnamal< ,artiyle, dfüıme.sine tn. 'e Amerikan m'"'%1?>a1anndan gelen nyrıdrr, Fakat, bilhassa bir knwa • 
hammiil edecek kudrettedir. Tor. 1 haberlere baJ•a.cftk olarsak (lenlz. 1 -zöre hUcum e<lildiği \•akit bu iki ı:.e 

Şanghayda panik 
Çaviren: MUZAFFER ESEN 

h:ıl Hnn1cioda heni hulur. 
- l>oğnı sii~ lihorsun ya\"nım. 

Fnkııt orıırln.ynlnız de-Allsiniz, hnı~. 
nız nufuzlıı do tlarını nreya kor ve 
işler kol,ıylıkln diizcllr. 

Omit gene kmn knrnnhk göz.h~· 
beklerinde ışıAını ynktı. 

- Ha} eli, knçaltm, 
Bir dakikn durunuz EY,•elj 

o!cl klitilıine telefon ed.iniz, size 
t:ıksi çağırsınlıır. 

Gene kı7. Hant etti. O t!'lefon e • 
drrkcn H:ınri Jir:ır b:ıygın )nlan 
polisi baifüıdı \'e :ıı<.zını tıkod•. 
Sonra arn:ının önfide rekelini knn 
Iı gömlef!I ü1rr'ndc di1"ümledi ve 
genç kı7.a dönd!i. 

- Kıynfetiın rok lıozuk cle~il yn 
G.nc kn sol !..olunun fizerind" 

duran geniş bir kan lekesini gös 
terdi. 

.'ırnr: • 
- Kötii dedi, 1töze çok çnrpıyor 

bu lc•ke ... 
Fakat. derh:ıl, bunıında çaresini 

bııJrlıı. • 
- Otelden çıkıncaya kııdar ko • 

lum:ı girer ve elinid kan lekesi Ü• 
zerine korı;unuz. 

Bu dinamik dclikonlının elinde 
her şey bir oyuncak olurordu. O 
cladan çıklılnr ve asansöre girdiler. 
:Merdiven lı:ışındaki uş:ık bu sefer 
Jenevlyevl korkutmadı. Bu dellkan • 
lıııın yanında her şO)' ona kolny 
ı;cllyordu. 

Asansörden tıkarken hiç sıkıl • 
maden delikanlının koluna girdi. 
Holün koltuklarıncln otunnuş hl!' 
c!gara ve hir gazete :ır:ısınd:ı uru~· 
)Ayan Ameriknhl:ırın öniindcn geç 
tiler. Kapıcı ~ene ~iftin önlinde e 
lildl. Hem·I Jirar, sanki asansörde 

bMlnmı'i bir sözü hitiriyormu~ gl .. 
bi kontıŞUlOrdu. 

- Anlnşıldı se\"gillm, slzr. Şans
hn'tm asıl .ıece ha~ atını göstere • 
cc~im. 

Taksiye bindller '"e delikanlı şo 
förc lıir adres haykırdı. 

Sefil, çamıırlu bir sokakta dur • 
dular. Gene kız bir le\ hada sokağın 
ismini okudu: Teplnkrut. 

- Burası Jenevlev. 
G('nç J,ız ılclikıın1ının kendi'SI ile 

senli bc·nll ı,orıu!ınıno;1111 çok tabii 
hul<lu. Glrlşliklerl knranlık maeerp 
onlnrı hlrlıirkrine Yakla~lınnıştı . 
J\orlclordıın sura'larına ekşi bir ko· 
ku çarptı. Olr mrşnle tıc aydınla 
nan bir kem relen geçtiler. Gene 
kız mıırld:mdı: 

- ~ıırnsı bir batnkhan!ye ben 
ı:hor. 

Bu sö7lcri snkin. sinirlenmeden 
söylemişti. Çünkü Banri Jinır ya .. 
nında idi, vücudıına dokunan vfi· 
cııdu \'l' tcbeo;süınü ile kendisine 
ecsartı veriyordu. 

Kuln-cnin kersinde konuştukları 
diller de derilerinin rengi kadar 
karmakarışık hir knlahahk vardı. 
l\lll'rnları dolaşarak birkaç h:ısam:ık 
indiler, caz gürültüsü ,.e duınn 
dolu hir snlonıJaıı geç!iltr ve kim 
senin d k~ atml çekmeden b:ışl{.ı 
bir sokııkl:ı kol koln yürürnrlardı. 

D ·likanlı gene karlını kaldırımın 
kenarında durıın kırmızı bir oto 
mobile koydu, araba derhal h:ırr

kct illi. 
- Öteki otomobilcle kalamnz mıy 

dık?. 
De'iknnlı hir cigara yaktı, çakma• 

lhn ale' i tebessümünü saran ji?Öl • . 
geleri cunl:ındırdı. 

- Polisi ekmek lllzım. Yarın lah 
kikatın şoför bizi nerl) e götfirdü 
ğünü "söyli) eccktlr. 

Genç kız bir hulya içinde mırıl• 
dandı: 

- Bir rii~ ada yaşıyorum. Fakat 
bu rii:)•nnın bitmemesini öyle isti • 
yorum ki, siz hayntıınn pcn<'cr1den 
girdiniz, yalnız burası kötn. 

Glilıluler, nrabn yolunda devam 
etli, Nihayet g:ırlp mnnzar:ılı bir 
hinanın önünde ıtıırdu. S<>för \'C 

lfanri Jerıır inip kaldırım iizerinde 
Yova'i e~ıc biraz konııstulnr, karşı• 
dn bir kapı açılmıştı. Jcne\'iC\' bu 
knpıdnn ı;irl'rk~n kıılbiııiıı sıkıştı • 
ğınıhisseıti. Hnnriyc sokuldu ve 
haklı. Or.likanhnın çehresi defliş • 
miş. :..·iizü serlleşmişll. Etr:ıOorınrn 
lıay:ılcllt>re benzi~ en zayıf ''Ücutl:ır 
PCYdıı olu:ror \'e sonra ipek ört:)t;i 
kapılardan girer k ku bolu~ordu. 
Genç kız haykırdı: 

- Hanri 
Fakat delikanlı orndn dc~lldl. 

Pis bir Çinli lılr C\' !ialıihl tavrfl !r 
ııcnc kızn hııkıp b:ıkıp siilil~ ord•ı. 
encvll'v lolii<> Çiçekli halı fizerinrlf' 
hir otomat gibi ~ ürüdfi ve sonrn 
lıilkin hir hnlde kendini bir köşede 
duran minderlerin üzerine nlh. Bir 
uş:ık bir mum ynk1ı ''e .alıanor. bir 
ma~a fizerinc hnrdnklıır koydu. 

.lenevlcv terli nlnını sildi, fie,·rl• 
!!ıl vnrclı Hnlı üzerinde yürüyenle 
rin adımlarını boltduıtu için üç ki· 
şinln yanına k:ıdn .. RelrliAlni ned~n 
sonnı fark iti, Ve blr<fcnhlrt' t:ı:oı ;:i 

bi k:ı-skntı kesildi. H:ınrf Jirnr hır 
erkeAe bir chrnra verh•orchı. Bu erw 
kek kendilerini otrlde yakal:ımal 
Jc;!iyen rıolist i. fc;lumılc !i:zcrinıle halt 
1ı bıraktıkları polis Bu deği menır 
rıı:"ınac;ı nrydl :ıcaba'! 

t çünc·ü ş:ı:m hir Çinli idi \•c sr
zc hnshyan o oldu. 

- l\1ııtm:ızc1 • siz frna bir sıılko .. 
le kıırb:ııı gittiniz. Fakat hen bu"'tı 
isli~ erek ) apınıJi orum. Daşkn biri • 
~inin -emirlerini yerine getirmci:!P 
mecbur ol<hı-;um icin iffelinize t~• 
cavii:r. cdcce~im. 
Jenevıcv birdenblr.c cloğrnlchı ve 

biilün \ iirudu ihtilı'lrlnr irin de ha}'• 
kırdı: 

- Yetiıir, bu komediye bir ıon 
vcrıniz. 

(Sonu yarm) 

5 

şld uçaklar ayni sam.anda lnallanı 
lır. 

Pike açu~ta, tayyare bizzat nı 
~an alan Alet 'az.lfesinl görür. Pi. 
lot hedefin üzerine saldınr pike u 
çuş bitlpdc uı;ak doğrulaeaİı ,·akJt 
bombasını gal'ar. Bomba u!,"ağın 
~emlniıı üzerine inerken ahhğı is
tilmmette dü meye devnm eder \'e 
ıedefi \-Urur. 

Yapılı, foabı olarak pike ~m 
t.arılımıın tayyareleri bllytlk ~aptn 
l..ıombalr..r ta~ıy:ımazlar. Onun için 
anca~ hnfif zırhlı gem1Jere kar~ı 
~ııptı{:;'l hlicumlar nıües .. jr ol:ıbillr. 

Daha manalı ,.e kati darbeleri 
\'liran taYJ areler, ağır bonıbarclı. 
ınan uçaklarıdır. Zira bunlar çok 
uzaklara gider ve çok yükseklere 
çıknbllirler. l!{i ton ağrrh~ıncJa bU 
~ iik çapta bon.' -- lardıı.n çok nıJk. 
tnrdn tac;ıyab1lirler. OtomntJk ola 
mi• i~liyr.n bir nl,an alma aletleri 
ele \'al'fl ı r. 

GEMİLER KENDİLERiNi 

NASR~ KORUYABtL1RLER! 

Büyü"" çnpta. bombalar birer bi
rer bırakılır. Kllçiiklerl tayyıu•tr 
nin tnbnnmda otomatik olanı.k <le· 
Jiklcrden ''e hep birden <lü<ıcrlcr. 
nu hombalarm delme knhlUyetini 
artınnak ft'n mUtehassıslar !çersi 
ne a~-ncs tertihat llll\'c etmf~!er~ 
dlr. Hava Jıikmnlannll kar.;ı hıırb 
gemilerinin Uç mllclnfaa \'asıtft!lı 
\'ardır. Bu \'aoırtıılarm blrinc!sl \•e 
en t.esfrllsj hüct•m eden uı:aklcn 
karıılayu.:ık ''e onlarla hnrl)Cıle· 
celr kudrette Ut:tldanlır. 

lkincl mUda.faa 'asıtıuu gemi. 
nin İD:J& tar.adır. Zırh bombaları 'e 
obüsleri durdurabilir, fakat tor. 
piller zırhı deUp geçerler. Harp ge 
milerinin himaye nrhı geminin su 
kesiminde nihayet bulur. Buradan 
n~ağrmım korunması tift cldarltır 
\'e bir talnm bölmelerle temin olu 
nur. 

Çift cidar geminin su altında o. 
lan zırlıı sayılablUr. Fakat, bu tor 
pilJ durdunn:ı.k 1!;.i.n konmamıştır • 
Gayesi t.orplHn asıl gemi teknesi. 
ne çarpmadan e\-Wl patlamasını 
tdnin etmekt.ediı'. 

Bölmeler ağır ~ik kapılarla 
birbirinden nyr.dmı~ttr. Ru ~pıJa· 
nn kenarlan kauçukla Jmyııhdır. 

Bir lnfiJlk üç \'cynlıut dort böl 
me~l su clolclurnbnir, fakat bu su 
ı1o1U§la gem:nin mo\'aZene!!i bozul 
mu. Fakat, girt'rı suyun ağırlığı 
ı;:ok )1iksek bir mikılara ~ıknl'§a o 
\•akit gemi d~Tilelıilir. Perl Har. 
hurda forplll~nenr• Oklahıunn Ame 
rlb.n zırhlısı bu yllulen battığı gt_ 
bl Male7.ya kıyılnrmda torpl1lenen 
İn~llzlerln Replils zntılr ı da bu ııse 
bepten batmı"ltır. 

Fakat, ni bet.en eski sayılan bu 
gemilerin son teknll< ,·a.srtalara gö 
re zrrhlannın zayıf olduğu da mu. 
hakkaktrr. 

BilAkis Prens Of Vel" ve Bloı· 
mark zrrhlılnn ı;:ok yeni gf'mller
dlr. Bu iki gemiye de fc;abet Pden 
ilk bombalar dilmen kT<imma rast. 
felmlıı;tfr. Pen·aneler lşle:vemez ol 
do, bu itibarla gemiler dtlşman ı. 
cin gtır.el ve sabit birer hedd tes 
kil ettiler. Bu g"E""mllerln imtnıası 
ucaklar h~abDl!\ parlnlt bir zafer 
teıtkll eder. Fa.kat, bu zafere hft· 
karak modern bUyük harb gemile 
rinln bir ha\'a hücumuna taham
mül edemeyeceği neticesini c:ı1mr~ 
mAk hatadır. 

Gemilerin uçaklara ka111 U~Un. 
cii mUdafaasmı uça.'csavar batar· 
yalannm ss~ı ile ölçmek mUın
kiindür. Uça'k s:nar bat.aryalar » 
ııuslnk toplardan, pompomlarclnn 
ve mitrahözlel"\len te~kkiil edt.r. 
HiitUn bu 'sııahtnr faalh·et.e geçtik 
lcri vakit bir harb ırem1si hın'11YR 

oaldkada bin lcrct' mermi ) ağclır:ı 
rak sılnştl< bir baraj örgüsü t~ tı 
edebilir. Bu yüzdt'n uçaklar bu l.n 
rnj ağma yaklasnm3z ve uzakta 
kalır. Bu ımretlc rle torpilin hıra 
kılması lnı.b eden nok1a gemi top 
çulan tarafından l:ontrol edllmlq 
<ıldn~u gfbl tayy:>reclnln arzu!luna 
da tl\bl k:\lmamı!! olur. Mt\<l:ıfan 
mesel~i bu c:uretle te~blt e<lilmls 
bu nok1aya bütlin aft>ŞI tt'plamnl< 
~lhl basit blrtabiye m~e'csiatin h~1 
il o'ur. Uçak ~inin ,·dende ~etır 
eliği at.fi'} ve demir dU\ :ırclım içeri 
... dl\lmn , .a kıılkı!lln<'!rt: ..:::..-s:ı eler .,c ~ t 1 
hal pa~ pn!"('ıı olur. Ro mm n ,n. 
J a girmeden eV\'el t-Ol'Jlillcrlni bı 
rakncak olursa hedefe l~b<:t ihti 
mall .. rf çok :\Z& 'rr. 

Ha\a bilcuır.u ,.e hU ·nnılnrdan 
korunma usulleri hai<kında bu ma 
lümatı oku'lukt:uı ~ourn deniz sa 
''aı;lanna dair şu netiCf'yl cıkar 
mak mümkündür: Deniz kowetl 
1"ı blrbh1eri~1e UYD!'arıdi çalqnı 
hına • <knb. silihlarında.n müre1 

kep olmalıdır. 
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Terzi ustası aranıyor 
Biri :SOO dit;eri 400 k\.ruş yevnı1yeli mütehal!lsıs iki terzi urta.aı alma· 

caktır. 

Çalışmak isteyenler Tof·hanede 1ki :No. ıu dik.i.oıevı.ne mUracaa t 
et,,,:nıer. (77114) 

-128. rdırecller beden tf!l'blyesl teşkilitının 
aitsa)"&n tarallarını vekile ızsb etiller 

Biletçi alınacak 
1'1.yen • Fo bu BOn climleyl duyun. 

ca ttidatJ.ııı wuhalaza e<lam6dl .• ye. 
mek maııaııoından fırJııyrp kalktı: 

- Beni idam mı edecek? Vay al. 
çak vay., 

- Onwı söı.lerinl aynen size söyle. 
dlm, san! Bu, çok tebllh:ı>li bir adam. 
dıın. Oouo kılıcmdao aakınma.nızı 

tavsl~e ederim. 
- Ben onun kılıeıadan korkmam. 

Fakat o, dil.oyanın en kurruu. ve bi_ 
lekAr bir adamıdır. Ona lı.a.ıldlni bil • 
d.irmek ı;ırB.<11 ge1ınl;tlr. 

- Ona h.ıd'1inl blldirmeğe 
verdlııi::r.11e, bu yolda ben de size 3·ar_ 
dıma hazırım, ban! Ben sizin, sad'jk 

upğınızım! llu.ııdao sonca ona hlz . 
met edemrm. 

- ~ııden bir fedakarlık l11tcdi orl '! 
- Her zaman l11tiyor .. bllhaaı.a Te. 

mu<:lni öldHrmeml istedi. 
- PekAld. Bt>n, ~ai>t'catrmı bili. 

rlm. 'femuçln ya,ıyacak.. ve Bektay 
olecektlr. 

Uıı:ak korkudan titriyordu. 
Tilen _ Fo hiddetinden ateş püskiL 

ri.ıyordu. 

"Knalkelebek,. Bektay ha.kkındakJ 
hükmünü vermı,tt. 

U,ak: 
- Belrt.ayın bu gece sizi ziya.ret~ 

gelmeeı muht~meldlr, dedi, geline 
kovayım mt? 

Tl,)·en • Fo dü~ündö: 
- H&yır. ıtovmaga lüzum yok. 

Oıııa bir ,.,Y hlı!;settirmlyeceğlz. Ge_ 

llrae, bu oda.ya. alacağız ... ve kendisi. 
le buraıb h"s~pla.:j'.l.Oa,tız .. 
Uşak 111'\ln~le bahçeye indJ ve bah. 

~:ıvana icap eden tall:n:ıtı verdi. 
:ıt-::<:ıt-

''KlZILKELEBF..K,, TEI\IUC..L"iLE 

KOSUŞUI'OR 

O ak,am barda çalı,mı,) an 'nyen. 
ıro evde kendisine iş bul:nu,tu. Bek. 
tayın gelmesini bekliyordu. Son l(&. 
rarını ,·ermiJli: B:ı ı;addar &us casu. 
sunu öldürecekti. Fakat, Tiyen • Fo 
elJni bo, yere ı,a ,'.l boya n:ık istemi. 

~ordu. Bu ar1«1a Temuçinl de ka.L.&n 

mak ve dlğl'r mıh'dbnları tıı.hllye 

PtttıPk nly,.tlndeydl. 
l!er !!l"yden <iııce Tl"muçlnle konnş. 

ma..lc i-;tMii. Ak~m üstü sular kara.. 
rırken, mah.lene ln'.!i. 

Tlyen • l<"onun il'ılil:ırı, birdenbire 
kendiıılnl lr·ıpıd:.ı. gördlilPr., Çölde 
ımsuz!ul.t.an bit!dn bir ha.le gel:niı; 

~·okulıır gibi, 1>a.,ıarıat ka.ltlırarnk 

h.endlsln•len iltifıı~ diien:lil~r: 

- Bizi kaç ~ünd.ir neden unuttun, 
ey gıin~ln nuru! 

ıı· ,c ::ı,'.;'::jtılar. 

'l i3'·en • Fo u,ağı vasrt:ı<ıile Temu 
ç.ııı kcpı\ a ı;tt;;ırttı, 

To:n'lon bu ııırada. limlt~lz bJr hal. 
de u,;·ınmt'f ya.tıyordıı. Uşak glir 
ı;ıe"lle bnjtırdı: 

- Temuc:in.. kapryR yaklc..,, F1en. 
dimlz ıııenlnl" goru,ecek. 

Tom50n birdenbire ~iiı.l~rini açtı: 

- Aman Tı>muçln ! Beni onutlll!ı. .. 
hitkln bir haldc~·i:n. f)ii,.,yayt bir im. 

rr daha ol•mn ıröreyim. TJyen • Foya 
benim için de ynlvur. Yetişir ıırhk 

bıı ç.ektlğinıiı: n~tp v" i .lcenceler.d 
Tr.muı;ln ycrlnrlen kımıldamadı. 
Tom~oıı: 

- Ha ·dl. duymılyor mrıcnın ~ de. 
d ' • 'l<'nl çağırtribrta-r. Bu ça~rrışlll 
nltmdR bir mıijd" <ı<>·.ı:h·oru'll. Çal>uk, 
kımrld·\,. Hl kapıya ko,ı 

Temuçln zorla ''" l<ıtemivnek ye. 
rlnden l<nllct ı .. 

D"mlr knpıvR d<>~r!l ilerledi. 

Tl~ :ı.n • rrı kııpmın iistündcltf ~llçtilt 
•!e'lkt"n ~ııkl\·ord·ı, Bir aralık Te _ 

l't'•"i"l" ı;-ri?:::"ii?:e ı;tPldl, 

T~::ııı~lo O r..:ı,I:\ \ ..iwUd;.ıııtla. h- :il 

l"r !l-p•:-m" dııydu . 

Ve klfasının lçln·J• bir 
kn rı'dı: 

- Bu ıl"Yttın ltaılııı bı>ııl niı:in ça.. 
-..rı~ or ~' \e~~H. öljıu s:ıati )·akl:ıj. 

t ıgıııı mı :ıö)·lly""ek ': ! 

CeHat t:.ıvırlı u,:,k: 
- Ka•ıı a yaklııt! 
(}iye bağırdı. 

Tenıuı;ln knpı-' a sıılmld·1 .. 

\'e kilçUk dl"liğc kulağmı \·erdi .. 
Tl,Hı•ı • Fonun tatlı, sıcl' \ 

du,,..:J. 
Tekrar ürp!'rdi. 

uıı,ını iıni•nc l~dl: 

- Ne l'ltlyorsıın b"'l<fE'n? 

- .. eninle ı.onn,m Lk i .. tiyoruın .. 

- So3 le b:ı.l :ı.!ı,.ı •. 'l<'nl d:nliyorum 
- ..... i) :i~ cc jl 1 ':f',l ler u·vın·lur. 

•· ırl!d .. Jrn,•ıu~ ııttn·'. Fa••at kı,.'lra 

~ ı 1.udar Mi 'h ·:ı:li:hı: B<>n, ";'İ':.ı•U. 

-' e kL~ ır kcıuli ıu7.:1 ve ıra b-nl~ hiç 

!lir iş ~lfrnı~ değilim. Rıı"'une kadar 1 
tı.lr 11damın taha:<kJ:n ve ldar~l al. 
tınılıt)•lırn, 8•ı aı.lı:l.Jl,ı klın old!l~ ıııu 

l'cn l'le blllrtıın 1 

- Bel(tııydan ıuı buh!'ieJ.iyorsun '! 
- Evet. O meli'.ln herif bu~um~ l;;:ı. 

dar beni ve blrç!ll< k!ın<telerJ att· ,,. 

yaktı. fl'okııt artı!< 'laların siyaseti 
dunya muva.ooheslnde iflı\11 etti . 
mağlfıp oldular. Şimdi bu adam, bı.. . 

tün ;, aptıklarını, ı.on ı.lefa haztrl:.d·~ı 

biz cinayetle örtiıp kaçmak l!!tiyor. 
- Ben serbest ol.ıaydım. On1U1 

kaçı:aa~ma ıneyılın verme;c.llm. 
- Onun gebcrtilecek bir adam ol. 

duğuna sen de kanlsiıı, değil mi 'i' 
- Şllpheslz .. 
- O eline geçse ~~bertir miydin! 
- Şlmdll e Jı;adar elimi ka.ıııı bo_ 

yamadım :ım;.ı, :> mehlnu öldii:rın·!k. 

t~ bir dal•ilm. tere:.J:lilt et n:ıı;:tl:n. 
- O bııldl' s~nln ve benim kurtııL 

mamız için, bana yardım et .. onu blı'_ 
ilkte gebertt•lim. 

'l'llmuçin im ~urntle l·eııl bir tuza. 
ğ:ı düşfü·ülmesı lhtlm-ılinl Jü-,ünerek 
baı,mı dellğe çevirdi: 

- Benl ald..ıtmıyorsun. dı>i;ll mı 

'.1.'iyen • f'"o ~· 

- Ha~ ır. S:ına hakikati ı.öylüyo_ 

nım. SiL \c ben .. beplml:ı: tehlil<eı1e.. 

ylz. Bektııy burıı,!'lı a~e'l"Jip hepi _ 
m.lıl ~·akacRlt, Vf' bö~·ıe m\ltW, bir 
yangınla ortalııtı velveleye vudlkten 
sonra ~ııgtıa:,dan ktıçıp gidecek. Her 
~eyden hat:it kcndim1en çok !!..'\mı 

acıyorum. Eğer bana itimat edersen. 
kapıyı ~çacağım .. yukarıya. çıkmca. 

bu meseleyi birlfütr kua.rı~-,tınr, 

ve bu komrclyıı.yı onun illiimile kapıı.. 
rı:ı:. 

Hayattan li.mldinl kesen in-ıaolar, 

yeınl bir kurtuluş yıldıı:ının doğdugu. 

ııu 11.ıiriın•·e 0;1,11 s.!vinlne, 'femuçin 
de biranda. ayni sevinci d:ıym ı;.tu. 

Tiyen • 1 oya. kini vardı; La.kat, Ti . 
yen • Fonu.o anlattığı doğru lse, or. 
tada hakiki suçlunun ken11!11 olmıı . 
dığı anl.aş:.hyordu. 

Tcmııdn rıe olursa., na.ad olursa oL 
f!Un '.)11 korl.:unç mı•zardaıt kurtulmak 
h;ti.) ordu. 

- Peki .. ı.a.ııa. 3 ardıw e;lı>ce;iın, 
Dedi. Tiyen _ Fo mukaddes bir 

madal~ on uzattı. Bu mad'.1.lyomııı üs. 
tün'.le gi\ne<1 re!lnıl vardır. 

Tlyeıı • ıro : 

- s<i~Unde duracağuu yemin et .. 
ve bunu oıı: 

Dedi. Temuc;ln ma:la.ly()nu hürmet. 
le ııtdı: 

- Oedikıertn do~ru i4'!'. snna her 
huı;mıta yardım edecer~iın. B11Jük 

Tanrı :ı:ı.hit olsun .. SÖL verlpını.:n. 

l'l~·eu • f' o 11cvln di: 
- O halde ben dl' kapıyı a~ryo. 

rum. ı·ukarıya gt>I,. ve etrallıca ko. 
nu.,alım. 

Tcmuçl.ıı: 

- ı·a:ıı;:-.;di.l yatan l.ngiUı..i de .. r. 
best bıral<,:ın .. ontl.rn çok yardım gö. 
rürsün! 

Dedi. Tlyen • l"o: 
- llk önce ııeıılnle ltonu,alım., ya. 

pacağımız l!)lerl ka.ra.rtaştıralrm. 

Ü\nrJan ıu-mra onıı da l>t~l<lleri ıle ser. 
bN•t bırııkırt7.. 

Deylncr> TPm•ı~in itiraz etmedl .. 
Rapı aı;ıtdı .. 
\'P. Tı>muçin zindandan çıktı. 
Demir lmpı tC'luar Ye sürntlc ka • 

p:ındı. 

Tom~on lçflrden: 
- R<>nı unutma. Ternıu:fn: 
Dlyf' bağırıyordu. 
Hllviyet vr. muhakf'mPIPr\.'11 li-~v _ 

bı:>tmiş olan !ışıklar hila bir ai'tzdan 
nPfe<ı alrr gllll konıı':f1l.r·1•t: 

Beden tcı:blyesl hal~kında tetkikle_ Maarif Veki!inin cevabı 
rine başlamış olan Maarif vekili Dört saaLtcn fazla s\ıren bu ;z:a.h 
H.'san Ali Yceı, dUn Taksimde beden )ardan sonra Maarif Vekili Ha.s:ııı 
:.<?rbıyesi !stanb:.ıl bölge:;i binıBmıa Ali Yücel vaziyeli a!jağıdaki söz
tstanbul kultiplerinin murahha.slarlle ierl.e hulasa. etmiştir: 
eski spor idarecilerinden bir ço~:ı:ıu ''- Bütün ar!~adaşlt:.rı tlinJe. 
kabul ederek kcnuıı-~rile vaziyeti u_ dim. Slylenen fikirlerden h!ç !.>iri 
zun uzadıy:ı tctlilk etml9~ir. kaybolınu~ değ•i.leir. Heps 'li :ıih-

Maarif Velı:ili::nlz celseyi ~u söz. nimde tutuyorum. Arkadaı;larım 
ıerle açmıştır: tarafından da notlar ahnm•;ur. 
"- Bundan evvel Ankarada muza. Siz. er, işi incitmeden, bir inti-

kerelerıne i~tirAk ettlgim ist!,?ara 1 zar devresi gcçirmeğe mechurnı
beyetinde esastı bir Kaç me~~ıe ko.. ! nuz. Benım vaadim bu müdt.leti 
nuşuldu ki, bunlardan blrl.;: de ku. kabil olduğu kacfa.r kısa yapmtığa 
ltiblerdlr. Bu sefer tsta!'lbula gelmış Çalışmaktu·. :.>n zamanlBrda K<ır
oımaklıA'ımdan istifade ec!ı::cek ko sa kadar giderek me~1ekctln bir 
nuşmıık ve fıkirlerinizdan mU>tefid ~ok taraflarını dolaştım, Beden ter 
olmak içln sizleri ça~ırdım. Ricam b'.yesi bakımından kuvvetle takdir 

c•<leceğiniz katlar dürıgtin ve ::rtşabcnden şimdiki halele fikir sormamak 
lığ"ınız.dır. ÇUnkU hen'lz tetkikat deli' 
reıılndeyirn. Buna mıık'l bil !<anun i. 
çln de, te,1kiliı.t içın de. mUeasesete. 
rimi~in çalışmast balcımmdan mii~ 

küla.tımz, tsteklerinlz nedir? Hang1 

hususlarJa yardıma muhtaçsınız ? 

Etraflı bir surette anlatırsanız. lsti. 
şare heyetine dahil bulun:ı.n arkada~ 
larım da yanımdadır. Onlar da be. 

nimle dinleyeceklerdır. tsu,are hey_ 
etınde bO. Ja:>n•ışulanları bahia mev. 
zuu ederiz. Şunu söyllyeyim ki, bu. 
radald, lrnnu9maımz bir karara var • 
mak içl.n olınıyat;e.ktır. Bu uaba son 

ralrkı bir ıştır. Ben yaınıı; Lstcdl..k.. 
lerınızı birer blrer aıılamak ve kay. 
detmek istiyorum . ., 

KULÜP MURAHHASI ,A._"f:lININ 

TENKİDLERİ 

Maarif vekilinden ııonra muhtelif 
kulUb murahhasları ve lda.recileri 
hissettikleri mil,küllerı, arızaları ve 
idare sistemi hıı.kkınchkl lenkl1.1°1'i 
uzıın ve mtidcllel bir surette izah et.. 

cağıruz kadar bunun zıddı çalış. 

ın~laı gfüdiını. Runı;n içb yapıl-
mı-ı emeklerln her türlü iyı mab
&ı;:.lerüı<len istifade etmek Jijzu • 
muna inanıycruru. Ben bu işlerde 
radikal olmağ-ı kesip atmak ma -
rıasrna cJeğil, j,yice tetkik ctt;kten 
sonra icap eden karar'an vermek 
manasına alıyorum. Gördüğiinıüzü 
açık açık söylüyorul'l". '&anunu cie
ğ!,'jtirmek rn.zmı.~a buna te~ebbils 
etmek vazifemizdir. UsCıl değiştir
mek icap erlerse or.da da güçlllk 
yoktur. Mesele halikaten reilhim
c"iir. Tiil·k gençli.~ini:ı bü tun kud. 
retl~rini beden :çinde takviye et- ' 
mek meselesidir. Memleketin ana 
davalarından biridi'I'. Buna en uyan 
seklini elbette bulup vereceğiz. 
Bizlere hakinı olan ruhun tam 
h:.Jkçı bi.r ruh olduğuna ananınz. 

· Bu anlayışta otoı-1tenin d9.1!.i! ol
duğunu bilmek l:izmıdır • ., 

Maarif Vekili::ıin bu sözleri il:z.e. 
ı·iı1e spor murahh8sları: şükranla. 
rnn bilclirer"k daireden a,yrrlmıg. 
larcür. 

mi~Jerdir. Bu muhtelit ifadeler §U ,,- _ '-

suretle telhis olunabilir: f '\ 
1. - Teşkila.t:n muva.ffaklyetsizli. BORSA 

~·i il m! bir tarzda kurulmu.ş olma • 
:nasında.cı rnünbalstır. ı 

2. - Sporıa beden terblyeQi ayn 1 
şeyler olduğu balde birbirine karıştı 

1 

20.'7.Dt2 MUAMELESI 

rılmıştır. Beden terbiyesi bir devlet 1 Londra 1 Sterlin 
mevzuudur. Çocuğun doğınasiyle baş ı Nevyork 100 Dolar 
!ar, mekteb hayatında devam ed~r, j Cenevre lOO Frank 

1:;0 70 

30,365 
genç neslin eyi yetişmesi ba.krm:n • 
".lan mühimdir, Sp!>r ıs" d'\l:ı'.l zlyad-a ı Madrit 
bır heyecan ve zevk meselesidir. ; Stokholm lOO İsveç kr. 31.16 

100 Pezcta 12.89 

3. - Eski teşkilit, bir çok n~ İ 
tıa.nlarına rağmen k..ıliibleri cemlyet , 
tıayatma ve gençLerı koagrelerdel.ti ı 
müz;alcere ve mUnakaşatarla tıayat 

mUcadeleslne alıştırJiğI balde yeni 1 

~e~lcilat, kıJlüblerl ve idareclıert ma 1 

aşlı mmurlar tarzında muamelelere j 
tll.bl tutulmu§, şabsi teşebbti.3U esa • l 
.sın dan b'l 1 ta1amtştır. ı 

4. - lntlhap ve a~ıı.ğıdan y•ıka~ 
ya yUks~l!cl s!s~em brrakumış onun 
yerine yu'.<ıından a,a.:tıya LMn emir 
!erle idare usulü tatbik olunmak !.!! 
tenmlştir. Beden terbiyesi m.ikellet.. 
lerl bah~i acı bir meseledir. Banla ı 
r!n toplama, çalıştırma tarzlıı.ruıja. 

lıer hangi ilmi bir usul mevcud de. 1 

ğlldlr. Muallinı diye kullanıla.n!arm 1 
büyük bir kısmı çok ctiz'l ücretlerle 
bu işi anlarunyanlar ara:ıından se ~ 

çilmi~tir. 

f;Sll..\.M \.'lt r ABVtı.A 1 

Evv~ık1.Bugtıı 

İkramiyeli %5, 938 20.50-.-
İkl". Ergani %5 933 22.50 -.-
% 7 1/2,933 T.borcu Tr.29.80-.
%7 1/2,033 T.borcu tr.3 23.30 -.-

% 1 U2,93lS T.tıorcıı tr.ı ıa.30 -.

Sivas • E:zurum 1 19.9!'.ı - -
Sivas _ Erzurum 2.7 
% (>, 931' Haz. tatı.. 
%7, 1941 D Y, 1 
%7, 1911 D. yolu 2 

Anadolu D. Y. rtb 3 
~ nadolu O. ~olu % 60 

Merkez banka31 
A.nadolu O. :t. MUm. 
1ş bankası nama 
!zmJr Esnaf,. A haU a 
t mıı.r Ban kası !ı.l.ue 

A.sla.n ~lmenıo 

20.-0:i 
'1.7..60 -.-

19.95 -.-
19.65-.-
~1.~{J -.-

30.50-.-
lG:?.50-,-
6:.:.--.-
11> -.-
6.10 

2:.ı.- --.-
12.SO -.
UO 

latan!;.u/ Eleklrih. Tramvay ve Tünel işletmeleri 
10.'•REMlZE BİLETÇİ .t\LIN AOAKTIR 

Kabul ~.;ralti: 

1 - Ta:ı..lissıhba oiup askerlikle ala.k.ut buiunmıyacaıt. 
2 - Boyu 1,65 den a~ıığ'J ,.e yaşı krrktan yukarı olmıya.oıık. 
3 - Ok . .wıa rn yazr.:ıası olmaltla beraber biraz da hesap bilecek. 
lstekEle-ın Gala.t2da, tramvay harek~t daireo;Lne nıiiracrı.atlat'ı. (7't!'\7) 

----------------------------··----
lstanbul Delterda.rlığmdan: 

Suıtanat.mct rıdllye en·anet daiı esinde 5346 Ura 90 kuru!:! ke§if be. 
d•lh tamirat i~i 5.S.042 ça~amba gilııü saat H te ınlll1 emlAk mUdUr lil. 
ğ"Un1e mUte~l ~kıl komisyonda ııçık ekslitme ile ihale edilecektir. ııu. 
vııkllat lt;rrıiııat 402 lira.dır. lstcklllcrin en az blr taahbUtte 3:SOO liralık 
bu ~e benze!' i., yaptıklarına dair ldarelerinden almış oldu~u vesikalara 
i.stınadcn İl!tf'n'bul vila3'·(;tır.~ mtirac.ıatıa ek3ııtme tıı.rihinden tauı gUnlcrl 
hariç 3 gUn evveı alınmış e!'Jl'yet ve 942 yılma. alt ticaret odaııı vesiıtaları. 
nr ihraz etn·.t12ri muktezlc..iT. 

.ı\!cl<avele (•kslltmc, bayındırlık işleri genel ve hususi ve reruıı eartna. 
melt>ri ve prC'jc ve keşli hu!Iuıasilc buna mtiteferri diğr evrak mll11 em. 
lak ınüdlirlllğii.:ıde görulebl11r. (7821) 

lstanbul Defterdarlığından: 
1stanbut a<lliyc levazıır ambarı (6~2'l) Ura 48 kuru~ ke~!:t bedelli tıı.. 

miıııt ı~ı 5.8.94:! çar§arubp gtinU e:ı.at 11 te mJlll emlak mUdllrlU~Unde mu. 
teştkkil koıniııyonda açık eksiltme ııe ihale ed!lecektlr. Muvakkat t~mi. 
n::ı.t 483 lirad•r. 

İsteklilerin en az !>lr taahhUtte 4000 liralık bu ~e benzer i§ yaptığma 
dair idarelerinden aımı; oiauğu vesikalara. istinaden İstanbul vUcı.yetine 
m1.tTf'.caatla e},siJtme tari.hlnden tatlı günleri hariç 3 gün evvel al.mmt§ 
~hl•yet ve 9•~ yılrna ait ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri ınukta. 
zid:r. 

Mukavele. eksiltme bayındırhk 'lşierl genel ve hususi fennı §arı.name. 
leri ve proj2 keşif tulııaııile buna müteferrl dlğ~r evrak milll emlak mll. 
dürltiğünde gö~lileblllr. (7820) 

lstanbul Det'terdarlığından: 
l\Juhıımmen 

D08ya. No. Clnııl Bedel ·rominal 
1/324 Topkap1da Bcyazıtağa mahaltesl.Ilin paşa. 

52153/53 

D.3/533 

1/711\l 

5211'1/395 

523~1/997 

51270/66 

75/6320 

5::?11/79 

Meydanı sokağında eski 20 yeni 11 ve 5 No. 
LaJlı 86 metre murabbaı arsanın 2/3 hissesi 
Hasköyde Turşucu ve Plrl paşa mahallesinin 
Kumbarahane sokağında 23 No. h 80 metre 
murabbaı arsanm tamamı. 
Beyoğlundn ağacamıı mahallesinin Fer!dlye 
sokağında eskı 24 yen! 108 No. lı evill 3/8 
hı58esı. 

Em:nönll Hafız çelebi mahallesinin Ç&rdıı k 80. 

kag-tnda e:skl 100 yeni 10 kapı 472 ada. 5 
pr:ıreeı sa.yılı cıUkkanm 45/2·to hissesi. 
Aksarayda lr.ebey mahallesinlD KoçubeY so. 
k:ıJtndıı. 206 pafta 849 ada 29 parsel eııkl 76 
ve 2:l .No. tajlı 31,50 metre murabbaı arsanın 
timumı . 
Emlnönü BUyUk çarşı mahall.eslnln sıra oda_ 
lar hanının littt katında eski ve yeni 9 kapı 

:ıayılı odanm tamamı. 
Sarıyer BUyilkdere Tepebaşı aokağmda eskl 26 
f;;ıyıll arsanın tamamı. 

Edirnekapı Avcıbey mahaUesl Türbe sokağı' 

37 

43 

843 

720 

115 

150 

ııo 

eski 15 yeni 7 kapı sayılr 160 metre murabbat area 240 
Kumkaprda e11ki KUrkçüba.şt SUleyınana.ğa 
yeni Bayram çavuş mahıı.Ueslnin Ktİrkı;Uba. 
şt taşçılar aoka.ğmda. 51 pafta 185 ada 37 
p:ırsel 011k1 V'l yenL 36 kapı saytlı (67,5) met. 

' 

61 

:a 

9 

12 

re murabbaı arsanın tıı.mamı. 123 10 
Yukardı.ı, ya.zılı gayrimenkuller 10.8.942 pazartesi gU.nü saat 14. t.e 

milli em!~k mtidür!tlğ1inde mUteşeklul komisyonda ayrı ayrt ve &çık art. 
ura ile aatrJacaktır. 1ste~;lnErin nllfus hUviyet cUzdanlıı.rı ve tenııoat mak. 
lıw...'.a.rile blTlikte ihale sa.atinde komil!yooa ve fazla izahat ISin .tnillt cm. 
!Ak müdUrıU~ine müracaatları. (7845) 

Krr~-ehir Daimi Encümen Reisliğind~m: 
Kapatı zarf usuli!e elalltmeye konan iş: 

1 - Kırşe.nır _ Yerköy Y'•:unun 2ı+:sı0-24 f-000 k!lometr"leri 11.rıuıınh 
"25589 .. !ıra "23., kuru~ ke;;.i! bedelli esaalı şose tıı.mlri i§idır. 

2 - Bu l§e- !lıt evrak şunıa.rdrr: 
A - Gr11fik 
B - Ke~!! ve i<cijif lıuJQ.sa:3t, 

O - Hu3:.ısı ve fcnnt gııırtnamc 
D - Ek<ı.:inıe şartn;, mesi 
E; - Mui<.avele pr<'jesı 

6. - Spor tcşlctıa.tmt idare edcD.o. Şark d:?ğlrınenlerl 
--:: Bize tıer·~iin ;nı~•in•i A"Ö<>t.ı>rrot-yl !erin maa;ıli, yani spor bakımı:ıdan İttihat değirmen. 

5,--.-
27.75-.-

3 - Bu i~ l4 7,94:.1 tarihiııcen 28.7.9<12 blrihine l<adar ll'i S'Un mU~t.:lello 
kap&l1 zarf us-.ılile cl;,ctıtmeye konulmuştur. 

4 - Ek.ı:lltrr.c :ı~.7.942 saiı gUnü eaat 1:5 te dainü cncUmeıı ta.ra.frn<ian 
ıın•ılma, f''' 'lıınnn ın gii7.ol sevırili~i!. profesyonel olmaları ZD.!'ar!Idrt'. T. kömür ınRden. 18.- --

Dl,.e ;ı.·aharıyorlardı. 7. - KulUblere hiç bir yardrm ya. % e T. oonoll\n 94..- -- 1 yapılacu1'lır. 
5 !stel;Iiforln ekıdıtmere girebilmeleri için (1919) Ura ınuvakkat te. 

:ıı * .* pdmamıştır. Bunııırı blna, malzeme I'Urk U. Tıyatre 69 50.-.- 1 t 

ı 
minat .}'il tırn,aları ''t' aşuğıdal<i vesikaları ibraz e m~leri lAumdır. 

!Ucrdh c:ı:!•a c;ıl.tıl.ır. _ _ ve, saha b. ıı..tcı1 mından Y. aşa.yacak bir Ü!t, Umum Slgorta ~9.- -.- 1 1 •• _ 1 A - Ttcarel odı:ıeınrlıı llıı!'lth olduğılna dair ves na. 
" B - Bu iç için bir hatta evvel vilayetten atı.nınış c Yet vesika:!l, 11··e-.n • rontıTl s·ıdtk 11-,u:gı. ~''"- I h.lle getiımc.< elzem_ dlr. t Şlrket!bayrl~ ıtı.- -.-

1 

lıll 
dP kılıl'f \·e c-llrıchı tel kı\'n\;t"lı ill' !>ir ~. -. Mekteblller.ın d.e. ve_ m ettlrllme ı Ştr:ı:etUıa:ı.-r!ve temettO W.- -.- 19.? 

C - Teı.llf mektupııııı eksiltme tıı.rihi olan :!8. · "'~ gunu 11aat 15 teıı 
N•lltıt glhl tJn·bettı ~örün!iy'.>•, ~lirli. rr~erı kulübler !çın buyUk d!l.rb~ ol. Rıhtım tahvili lö 50 -.- ı bir saı:ı.t cvveilne kRda.r daim! encümen başlcit:ıb::ttne makbuz mıı. 
1111 TP•tıuçl:ı:len n·nr;r.r,•or:lu. !tl•tştur. İst. Su tahvill r..ıo -.-

• kabillDde ve:meleri l~zmıdır, 
Trmıı~ln m"rdi'l'en b:ı-;ın ı ., genı, 9. - KulUblere lahammUl edemlye lst. Sll ol8se. o.- -.- 1 ı; - Bundaı; ı;onrııkl tek~ıfler ve poPtadekl gecikmeler kabul edJlmlye. 

tıir 11 ,.tı• alJı: ccklen bir çok vazifeler ytıkıenmi§ l~lrk b0rcı1 rr. 1 -.- l!4 ,..,., 

k t j ı ccklir. 
- llUrrlyet ne tatlı şey, Tiyen.Fo! 
- Omın ne kadar tatlı hlr :sey ol. 

duj(•ıoıı b?n ite blllrtrn, 1.'f'muçin. \ "ak. 
ti!P. benim hllrrlyetlml dl' elim1en al. 

ve ır aıı ye muameleleri ta.ııavvur il orsa harı"et' altın f. 
edllemly~ce~ dcrc~c~h a:-tmışltr. 1 ıyatı ; 7 - Daha zıyade tat.ailc\t almak istıyenlerin datnıi encü.ın~n ba,klta'oatl. 

10, - KulUblerde masraflarına ve l'On:rtı Hn!fllnlıb j ne mlirarcaa.t dmP.l .. rt lhımdtt'. 
ya ihtiyaçlarına muka.bll b:ızı, oyu.n. Külçe &!tın gramı 1.31) 4.20 1 8 - nan ücretleri vesalr natrafların müteahhide ait Olduğu i1An olunur. 

culara yapılan nakdi yardımlar pro.. 1 Reşadiye :rn.70 W 70 (7846) 
mı~lar, brııl d:? bu.de bir .tlnJ.ı.n:ı. ııt. ••••._...,_,.. __________ !!------------- -----------:'.":"'--...:..-----
nıışlunlı. tesyonalll!'n icap ettlrmemc!l, nlha ıe birlikte şu:ıeye ıtı11racaatları. 

yet. içtimaı muavenet bakımından tet ZA Yt _ Nutuıı kil.&,ıdımı I-:a.ybet _ B •"~"'•U'• I' "l1:11ları 3 _ Yoklamalara ağustos 1>-ız -Uün.raua.n ıızal< .vıı')a.dığto.ız ;ril.n . n~ _._.,;.ı:ı. i• &fil•!! 
kik olunmalıdır. tim. HIIükmü yoktur, nlho.yetı.ne kadar devam edlle<:i'ktır. ter de var dl•mck 'l ! 
11. - Beden terbiyesi nızamlarmda Beyoğlu Çukurcuma cami !okalt 27 Falih aekerllk ,ubeıılrıden: Bu mOdde~ ı:arfm:ia yoklamasını yap 

- f;n~t. Hem de l'IMin glbt bir ay. t ı 1 t !\{ t l d · ı ı b kk k ıs ı trar yo t ur.. • ut ası eğ!~t r. num.ara1a BıJrsanın so~ukpın:ır nıhl tcrmıyanıar ıı. rnda. as erlik kanu.. 
ılf'gll .. tamam llr.'4 ay. len uııuller hiç 'Jlr kulUbte emniyet yeslnin .Karaıslah mahatles-lnicn 32iİ 1 - 339 doğ'umıutarm Uk ve ve nunuıı ce:t!l lıUkilı:nlerl tatbik dile • 

- O h:ılıJf' (fJıırrl;·ct)ln n<> d~m"!I: '::tııi bırakmamıştır. doğumlu MevtO.t ll~er (16891) son yoklamalamıa 6.7.942 tart.hin • ceğlnclen buna meydan bıra.kılllla.ma_ 
oldui;ıınu sen de bi!lrsin ! lllr aydJ.IL ı 12. - Sporun yUkselme!!i için bi.- den itibaren fJUbeınlzde bailanmı§ bu. sı için yoklamaya. ta.bl mllkellene • 
heri hiirr!Jctlml .?llm:len .~l:ı.:ı ada - ı nc\'i otonomiye mnUk olması ieab ~~~ı ıunduğundan şubemize mensup bu rin bir an evvel şubeye ınUra.caatları 
mm RPkt:ıy oldıı~unJ ııoyl.iyor'l·ın. ed"r beden terbiyesi bir ka _ ~~ 0 0 K J 0 K ~; doğumlu mtikelleflerin i. adet fotoğ ehemmiyetle ua.n oıunur. 
Cu nua n l'nl nasıl elde etti 'l ~unla belki tadil edilmek şartıyle ~~ ~ raf ve pol1sten musaddak ikamet 

- Te:ı ııtle.. ~iddı•tıe.. ıdare edllcb:llrse d~ 33 senelik bııya. 1 .~ HAFIZ CEMAL ~~ gA.h senetıerile birlikte şubeye mu 
- Pnrarıın rolıi yok muydıı bu tı ile rıişdUnll tsbat etmiş olan sp?r ıı4 "LO/U.1AN flEK/M., ~~ı racaatıarı 

ite'?.. temamen nmııtör kimaelerden mu. 1
1 ~~ O~LIVE &tCTEHAssıı:;ı ~ , 2 - 338 doğmulularla muamele 

- \'ıırılı .rnıa, fülııcl dr.rcceıle kal. rekkcp ve yine m"arife tit:l o.yn b!:- ~ ~~ germilş olup mektebe mUdavln;ı la_ 
t t nkküll ·d . 1 ~ Oı\·aoyolo 104 ~ mış ı ll· ı-._ eş~ e ı are ed!lmclıdlr. Bunun ~ ~ . !ebeler 839 doğumlularla yeniden m'J 

yalnız umumi kfıtlblne ve federasyon •i mnuyMe "8atlerı: ı.$.&. fel: ııs9ı; ~ ameleye tabi bulunduklarından bu 
(Devamı \'ar) larrn muhtelif kAu;,ıcrlDe maaş ve. l '°' "" "' ""' ,..... ~ ""' ..,. :.... .... .,.. ...... ~ ...-ıbiJerln mek•ep ldarelerl.nden geU 

.... ~~~~~~~~~ ~ ~D " • 

rilebillr. l receklerl yeni talebe tecil velikalarL 

Erkek şapkası ütüliycbilcn bir 
usta lilınndrr. htiyenkrjn He~ 0~ 
lu Tünel civıu:ında polh; J.n r:.ko 
lu ka~ı~rndo.10 numaralı \'alo\aq 
;1:1pka. mağazasına miiracaatla,.,, i 


