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anda dünden itibaren 1- • 
Pli ilıi at hakkında ,..,.__ 
mat vermeye IHıflallılı. O • 
niimiU:deki il'™" ıiiııiin-

Loıidra, 7 (A.A..) ,- Sovyet ~ • •a.._ ,.__,,. 
tankları pridakl muharebelerde uen lfiUCll'en --.-)'Cleai o. 
bilrik htmıetıer yapmaktadır. Bil .. lan 7fl'l'lflara ~ tJlfla • 
bassa cepheye yeniden se"fbdll. nn fİml/İye War ~ 
mit olan 20 tonluk Vol"Ofllof ~nk- n derec:el.-it ... oe 6cr6a • 
lan bunlar arasında dtredilebilir. lan luılJnntlal:i ,...,.,,.,,. 
Bu tanklar alır cesamette olmaları. adGnn aİmlı 
na ralmen kuneW slJAbhı.rJa ter. r fırile 6irlilde 
biı edilmiş ve hGyük biT sa.-.te· ı ~ 
maliktirler. -------------..#.~ 

Kömür 11.avzasında 
tedbirler • 

genı 
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l._~_9nü0 Meseıeıei-lj 

Anadolu Hi<ıannrlnn bi'l" ~örünü·~. 

oğaziç· e eğlenmek üzere 
gelen~er beraberlerinde 
neleri getrmezlerdi ki? 

r&ıiit~n zam ve ter ı 
gayretlerine 
rağmen 

T en1izlik amelesi 
bulunamıyor 

-o-

Bu i!}i yapabilecek olanlar 

Se)'}'31' saiıcı ı ~ ı 
tercih ed yorıar 

e 

e köse e 
Halı mı, yoksa deri mi? - Salış fiyatının yüzde ellisi ile 
fatura verme!<l olur mu? Kösele israfını önlemek lazım -

Pabucu dama atmaktan ba4ka care yok! · 
Madeni iskarpinler ... • 

Yazan: SABİH ALAÇAM 
A l.'AKKABIL'1RDAN b:ılı. farkı yü:tt1e ::iO değil nıi1 Çünkü, 

sellerken, deri ,.e kös.ele 'ı Üı: sena öaı:eki lmnduranm nltı lO 
fiyatlarının lıi~ bir l•oııtrole tnbl l milimetreydi, ~imdi.kinin :ıltı iso 
tutu!ıruıdığrnı yaznıı~tmı. Bu Iıu~ ı 20 milim.ehe! 

' sın.ta dikkat~ değer bir ınlsal Muhatabıma: 
Belediye, ı;on zamanlarda te- ,·ermek fikriyle 5u gariıı hadiseyi - Bu tarzda ayak'knbı ynrıma-

ı:ııizlik fı.m~lesi bulın.'.ı'ktan müşteki anlatacağun: Kundura imalathıwe · ym, dedim. 
clir. Bu koca şehiruı temizlik işle- !'ii ol:an bir '·atandaş, deri ve kiis(• Adamcağız, yüzünii eh~itti: 
ril e meşğül olruak üzere Hızım ge.. le alnıa.k üzere dalma alış \'eı·i~ "- O 7'n.man lflas ederim ı,, 
len ~e'.e eskiden kolnylrkla bu. ettiği IJir müesseseye gitmiş. Bir- - Neden? 
lunduğu, hatta sıra bekleyenler lrn.ç gün sonra t~'.;.:rar uğro,lığı bu 0

- Komsu dükkanın sahibi ya· 
oJduğıı halele şimdi bulunamamak· yerde, aynı mallar için eskislıul.en ııacak, müşterilerim de ona gide. 

• Yatmak İÇİ n yastı I< yorgan kilim .t~~=-~elediyo temitlik :İ!ijlerl ~Ü ~ok farklı bir fiyat i-.teutl;;ler. Bu cek.,, 
' ' ' durlugu ::ıon zamanlarda temizlık nıziyet onw.ı hayretini mucip ol. - Çaresi? 

Vem e k İÇİ n de k LJ Z LJ , t Ô V U k işl~r: için çok ~tarda ~~dın iı:~ muş. Kimseye çal•tmnada.n, tlerl- "- Ayakkabı imalatın ela mu-
.. . çi :ı.lmı.'.j fakat yıne de munhalkr leriıı bir kenarına ufali IJir i~n.ret ııyycn bir~ tJp k:ıbul etmek ve 

ve kufelerıe yıyecek .. ,, dolır.lamıştır, yapmış! trçüncü giUJi)tc, müşteri, lıunJara uymayan kundura çeşit. 
Belediye, temizlik işleri amele işaretli C.ari den~ini bulmuş, bede- !erinin ~tı~mı önlem~ Iazrrn. l<~lde 

Iiği, lıli1fcti nisl>etinde n imetu ca- lini sormuş. Cc\'ap, miithiş bir rı:. höyle kruıuni bir müe~·yide ~·<>4i. 
tip 'bir iş haline getirıneğe çalış_ k:ım! Adamcağız, amdaki f&rka Bu yüzden ldmin aldma ne eserse, Yerli halkın çoğaln1ası için istedikle

rinin bulunrnası Uizımdır. F al<at bugün 
Boğaziçinde ... 

:n~. Temizlik i.sleri runelesi- liira.ı e'lecek olmu~: o moda o~up <:rluyor!,, 
ne verilen aylık ücret her türlü .. _ Eski mal bitti, lıu yenisi. ' Tasarnıfun mübrem bir zaruret ha 
tevkifattan sor~ra 24 liraya çıka. Onan için palıald,, linJ aldığı bir zamanda, kösele is· 
rı:mıştır. Amelelere günde iki Cevabını vermişler. tihlikini, "kimin aklıruı. ne eserse,, 
kerre stcak veya etsJz yemek ve- Demek oluyor ki deri ve köse1c- ma.ntıkından kurtarmak gerektir. 
rilmektc4ir. Ayrıca 'bunların ya_ ter, ••a.1ı.vali hazıra" dan &ı. ürii Jıa.- Çıkartrlaca'k bir nizamname ile, 
taklıanclet'i de bı.ılunmaktadır. Bu lıya. bnzemişler: Eskidikçe kıynıı.!t · israfın önüne geçmek pek l<0iay. 
suretle ye."llekl.ıeri ve yatacak yer- leri artıyor! dır. Bu takdirtle heı·bnngi bir a.. "Ne ararsan bu1unur derde devadan gayri,, 
leri temin edilen dnıeleye .senede Aya.klm.bıcıJar, karakteristill bir ynkkabmm maliyet fiyatını en az 
iki tskmı elbicıe ve :ı.yakkabı da l<l<liada daha bulunuyorlar: 5 lira in<lirmek mümltiin olat>akhr. 

~ . ! P''""~ o 

YAZAN: ı 1 
Hasan Qedreilın OLGEN 1 ı ı verildiğlııdcn , aldrkları maaş ken. "-Evvelce, kadın Mmrplnl<'rl l\laliyet firatfyJe ilgili bir maclıfo 

ener;..~ k::ı.lmaJctadrr. Faıkat yine idn aldığnnız köselenin kilosu 180 daha. var: Mantar ... Kunduracılar, 
j de hu pa..'"8 az görülrrekt.e ve iş kuruştu, ~imdi 6 İ.lrn! Yine evYeL bu hususta "fuzuli bir ma-<ıra.f" 

& 1 :ığrr bu.luıınınktadır. Buna sebep ce, erkek kunduraları için aldı . tnbirini kullmuyorlar. Esasen, mü. 
~ biJha~a bu işe tilip olacakların b'llUJZ köselenin kilosu 250 lrnru~ bareğbı fersude Ve rürük olanın. 
11 seyyar satrcrhğmr ds.ha ÇQk karlı tu., ~imdi bu da 11 lira! Fakat, dan gayrisi de piyasada kalma.. 
• , bulmalarıdrr. Bu da belediyeyi §C- satış fiyatlarına uygun fatura ve- mış, Sağlamı <lı ele geçse, io;~mrpJ .. 

OGAZ1Çt 'npur.l.u.nııın 20 
yıllık l•aptruu, Ziya Dalga.. 

ıranla eski ve yeni Boğclıiı:i mev · 
ıu etrafmdı. Jmnuşuyonız.. 
Ziyn Dnlg:ıJuran ; eski Boğaziçi 
cmlerini yaşatmaktan ve canlan
mnaktan ziyade, bugünl<ü b.a.J:a t 
artlıırmn. ve içtimai duruma .ı;örc 
uoğaziçi eğlenceleri tertip etmek; 
·ıbiatm hlitün güu-lliklerini bir 
:raya toplam13 elan Boğa'lltini bu 
ckilde bir ı:alısma programiylc 
anlandınnak dilşüııceslnde .• 
- Eskiden, dedl '.Boğnziçinin 

n fazla rağbet gören yerleri; A
nadolu yakasmda 'föıküdann Çam. 
lıcası , . .e Beykozuydu. Rumeli ya
l.asında da, Be!ıek, Rumelihl an, 
Tarabya, Uüytikdere, Sanyer ve 
i eniınnlınlle~dl. Bunı.larn gelenler 
hem sayfiye lul\'asmdan istifade 
eder ve hem de mesire mahalli ol. 
ÜUb'll iı;.in, cwna. ve pazar günleri 
yapılan eğleneellerden faydal.ımır" 
lardı. Bütün bu köylerin mec.i.re 
ye.rlerl dolup boşalırdı.. Iilzlel't',e 
hnlk, İstanbuld:uı buralara. gellrleı" 
di. Beraberlerinde nels geGmıe7• 
lonli. Bilmem bunla.n ~tetkik et. 
tiniz mi? Otwmnk için kilimler, 
yntnmk iı;fn ynsbklar ,ufak 
yorgan veya ba«mtiyeler, kahve 
t:OY p.lşinnclı: için semaver, çay. 
dıuılrk vesalıre.. Kömürlerine va· 
rmcaya kadar getirdikleri de o
hırdo. Mesire yerlerinde ve ı;a.. 
ynlnrdn, Smzu \'eytı. tavuk keser, 
6iııe geçirip .kızart.anlar pek !»Mu. 
Çoeuldn aileler ç-0mıklamıa. ağaç" 
la.mı anısında. ~lmook lmrarlardı. 

Ça.yırJa.m ,.e mesire fCl'lerine 
cmıın ı;ünlmi Tulfııı.t trola.rı 

da ~ir<li. Orta oyunu oynataJt 
Çubuklu, Aıındolnlıi<>nn Göksu ve
fınlr mesire yerleriydi. 

Göksu mesiresi denlle:nbilir ki, 
Boğnziçinin tabii mmıza.ralariyle 
dolu en gtlLel mesire yeridir. 

Göksu z.ıumı.nında en gfö:el iilem
clrine, eğlencelerine ~t olmu~ 
tur. 

< birin temizliği hll!'usunda mügküı rilınemek şnrtiyJe aJmalc mliırılcün. ni yine da.ynnrr zannetmeyin. Ile. 
",.,~.u l. ' bir variyet~ sokmaktadır. Aksi takdirde su menfi cevap ha· le bir yağmura ttıtuJursanız, pabu-

.,~ mdır: "Ne derimiz var, ne de kii• cu da.ima atmaktan, yahut eskiciye · K t ti P.elemiz!,, Me-;efô. 10 kilo kösele VE-rınekt.eın ba.5k.a c;are yok! on ura ar istediniz, değil mi? Ödemeğe mec- Bu tedai iJe hahrrm1t geldi: Bir 
bur olduğunuz miktar J 10 liradır, vntandaş, daya.Ulktı Jmnrlura yap" 
LaJ;Jn, futura isterseniz, kağıt ü. mak çaresini aramı~, r llmyet ma. 
teline yazılan rakam, en ~oğu 50 deni iıdmrpinde L:arar !atmış. Bu 
liradır.! Arayerdeld 60 lira ne nü farı: kundurada kösele bfç kulhv 
oluyor? 111~ ! Bu,havnya. gidi19r. mhna.yor. }ladeni, yani a?öminyonı~ 
Zira, ba.şk3 türlü kösele almanın chn bfr cidarm ökı;~ine Iilstilc, 
da i.mlcl.nı yoktur, deri almanın t:ıbannllL da. ild ince kösele parça. 
da!,, sı mıhlanıyor. Alöminyomun içine, 

Kaptaıt 7Jya Dalgakıran 

iskelede halkı bekletirdi. Sonm a
ğır ağır iskeleye gelir \'e ~·apura 
binerdi. \'~pur h:ı.lkı <la }{endilerirıi 
bekI.cl:tiği için kızucn!dan yerde o.~ 
yağa. l<alkar:ık k<'.ndisini kandilli 
bir temenna ile selamlar ve ba~ 
köseye otnrturlanlı. Tabli bu ,.a
ziyet knrşı<illldn tarifede lntiı:am. 
dan halcgetire.,, 
Boğazın yerli balkının ekseriya 

yaptığı işler b:ıhkı;ıhk ''O sebzeci
lik gibi Şeylerdi. Bugiin maalesef 
~bzeeilik de Boğazda azaldı. E•( 
Jıiden Boğazın lıer yanında sebze 
yetiştirilJr 1stanbula bite götilrü
lerek satılırdı. Bugün aksine ola • 
rak İstanbuldan getirflliyor. Bo-
ğa:ıı güzclleŞ!.innek İ!:ln neler yap· 
malı, diye ~oruyl.1l'Sl.IT1U7. dei;rfl mi~ 
Bakınız söyHyeyim. Boğazda yeti. 
~n _şeylerin yetişmesi i<:in ı;ah5-
maic! 

Yenilenmeden mütevellit 
iddialar i&bat edilinceye 

kadar icra tehir olunacak 
Temyiz msJıkemt'si mühim iki 

tevdilıi içtihat kanın ve'lmli;;t-ir. 
Bu kararlara göre, icar ve isticar 
mukave1e1erinin y(!ntlcnmcsinrlen 
mütevellit iddi.ıln.r ait olduğu mah 
1.-nıede ispat edili.nceYe kadar ica 
rm tehiri icap etmektedir. 

Şahısl:ı.ra ~ işlenmiş suç • 
l:ırdan dolıyı mümeyyiz çocukla • 
rm clava ve şikayet hakkına ma. 
lik olına.larr lazım.gelmektedir. 

Y edikulede büyük bir 
muhaı>vile merkezi 

kurulacak 
Elektrik ve tram:V'!ly umum mü. 

di.lr1üğli gittikçe genişUyen bir 
sanayi mıntı:ıı.lrası olan Ve bil.has.sn 
kırk k~de.r deri. ve kösele fabrika 
Fı!llJJl bulunduğu Yedikule hmi • 
cindeki Kazlıçeşmede lıüyü.k blr 
muhavvile meırkezıi vllcudA getir • 
meğe karar vemı~tir. Hal.en Kaz• 
lıçe§lm.ede bulunan elektrik ve mu
havvile merkezi §htiyacı karşılı • 
yama.m:ı.ktachr. 

Büy1ikderede olduğu gibi meyva 
ve sehze islah ı~.osyonlımnın ııııı.- Onun ~in g.en~ nazilerle ya'.un
yıfannı çoğaltnıahdrr. tsta.n1mida. dan tcma9 etmemi temin mal.;sa • 
80--40 knnısa !;Stılan bir sebze illle ha7.ırlıuıan bu frrgatı menını·. 
veya meyva, ·Boğazda 70--80 ku. niyetle karşılıyordum. Onla.rb ya. 
ru~ f8rld:a satılıyor. nız konfer:ı.nsımı takip Eden ge<.·c-

Bunun önüne geçnl('k lazım .• Ba Yi değil, fakat onu 1akip edeı. 
da Boğn.zda. zlraa.t faaliyetinin art. günlerin bir~ok saatlerini de be 
ma~iyle mUmkUn olabilecektir. raber getirdim, İçlerinden !."<'ğu 

PJij ve gazlııols.ra, sinema ve ti· artık benim muhafızım olmuşlnr • 
yatroya. da ihtiyaç \'ar. Boğazın dı. Bir yere ~ıkarken hana refa. • 
koylamula pJajhır 'iicudn getirmek kst ediyol'lar, rec;mi bir ~ah<ıiyetf 
icabeder. ziyaret edeorken beni bekliyorlar, 

Ala.Imdarlanndan, bn meseleyi kö.,ele yerine tahta bir kalıp konu· 
esaslı bir surette tetkfl< etmeleri· yor, onun üstüne deri gıeçlrtiliyor. 
ni rica. edeceğiz, ÇünW, inceleme- Mucidin ifaclesine nazaran, fs. 
ler, kundnr:ıcı1arın ifadesini teyit ka.rpint yalnız 50 kuru~luk bir kö
de etse, tclk7Jp de etse yfn ortada sele masm!ryla. Ye yiizünü değİ!· 
sarılı bir ihtikar var cbnektlr • tirmdk SU!'etiyle yenilemek 1mbil· 

Ayaklmbmın bütün mnl:ane<ıi l':'Iİş. Bıuıa gösterilen nümun';!lere 
aynı fazla. :fiyat foleyl"ini takip et· ua:r.arruı, bu iddi!ı.nın haldkatten 
nıelrtedir. l\1~13 lmncluralarm ~ıykın olduğunu 9anmryorum. Ayal< 
l~inde kullanılan koyun <lerlLeri • 1 kabı imalinde snl:i.hiyetli olanl~. 
nln turrutı yani on tan~lfü paketi nn, maclC'ni iskarpinleri e5Mlr bı~ 
17 Jira.da.ıı. 55 Uraya. fırlamış! Ya tetlcil..-ten geçirmelerini temennı 
mant.arla.rf Bu nesnenin 'kilosu 60 ederim. 
kunıştan ~:ı. Qıkmr~, hntyor mu.. 
snnnz? Tem 4 liraya! 

Bir meselenin üzerinde daha 
dnracağra: Kösele israfı! 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Garson lcretı 
.abnmıyacak 

Şimdi ayakkahılaN'Ia lrnllaoıhn J,oknntalarıla Ye içıkili gazinolar. 
kösele miktarı, e''Velklnin iki misU da ıılınmructa olan yüzde on garson 
hniş! Bir kmuluraeı, bunu, i>lı:ü ve ücretleri için tarifelerde bir mec• 
tartı ile isb:ıt etti. EskiClcn ya.pıı buriyet hu1unınadı.ğınldnn, belediye 
mış ve dükkfı.nda ~uılmış bir lskar. bu ücretlerin alınmama~;ı için nl1i· 
Pin He kalıphın yeni ~ıkınış bir is" karlnrlnra bir tamim yapnınğn ka· 
foırplni t.eraziye koyduk. Ağırh1' rar vermiştir. 
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LUTFI AY. 

deyiz. it.nlyada ftışizm, nihayet a. 
ı;stokı·atıara. m3.lı!<us bir teşkilat._ 
tır. Orada her şey yukarı<lan ge • 
lir... Bizde ise her ~y ldt.leden 
gelir ,.e Führ<'re kadar yifüse?ir.,, 

AIDiS(l[~ 
VIF. 

IH 
Soiokllsla 
müdafaası ... 

A NTWOS trajcdlsinl yazan 
Sofoldig ~ek~en yaşma 

gelmişti; hala dinç \'e yaratıcı 
l.ıir adamdı; 'jöhret \'e scn·et iı;i.n. 
de ya~ıyordu. Atinada hemetı he. 
nı.:n cu muhterem sayılıyordu. Dir 
rııüıJueHenberi yeni bir ec:er ver 
ınl:rordu amma esW eserlı•ri 
bü;•iik luyınct.i onan kıyı~t.i 
mekti ,.c bu kıymet hiçbir 
ı fo•ilemez'li. 

Bununla. beraber ~ofoklis ı:nhşı. 
~·ordu. Kr:ıJ ()dipos ısmlndeki mec; 
lıur trajedisindck; me\7.uon dev:;. 
mııu yazıyordu; !>unun adı (Üdf· 
ııos lfolonos'ta) jdJ. 

J{arısr NikostrattB? blrı:O'lc o
ğulları olmu,tu: hatta. bunlardan 
l'ofon oldukça tanınnıı, bir tra • 
jcdi ~airiydJ. 

Sofohlisin oğuJJnnndan biri'li 
babasmm sağ kıı.lıtıına. !inlrleni· 
yordu, İstiyordu ld bu ıhtlyar ar. 
tık dünyadan g~üp gitsin. Ken • 
disl de bir aıı evvel tniracıa kon· 
ııun, yaŞaSm! 

Miras azalıvordo; yahut nankör 
\'.e haris e\·mda öyle .~~tinüyor<lu. 
Hiı; olmaz.<>a bunun onune ~e('me
iiydi. Maksııds. ,•armak İ~in >.ısa 
Ve kat'i bir yol arıyordu, Ona a• 
kıl verdiler: babasının art~ buna. 
drğını, kendisini ıaare edernec1.ği. 
ni ileri sürerel• aıa.Jıkenıeye b;s. 
\'urma5mı söylediler. • 
Oğul bu mür.ıcııati yaptı "e &a. 

her Atin:ıda nıeraJda, heyecnnıa 
l<arşrlantlı o nıeŞbur ve biiJiik ~ 
dam nasıl' bunanıJ' olaJıtılrdı; h~r 
l•ese akıl veren herke<ıl hayran e. 
den kudretÜ b-njedi şairi, bayaj;"f 
bir herifin v~ay.eti aı:ına Itır ko· 
l!acaktı; hele ltenilf oglun!lıı böy
le bir vaziyete sebeP olması ~er. 
9(.~n müthiş bir şeydi, 

Atinada mü.him dad.lar d~pa. 
rd - "I J denilen mahkemele e ;oru lltdü. r 

otuz bir azası ,,ardı ve bunları~ 
Jıepsi de vaırtiylc d~det ldare~t. 
tdn baş yerlerinde bulunınu,, İh· 
ti)'al", teerübeU, olgun ldm~te!'tii. 

Aeaba Sofoklb ne yapacaktı• 
d .. • 

Bir nukat turaca.k ınıy 1 • 'rlıt... 
mnzsa. ke!lıtisini na5Il mlidnfaa, e
öecekti? Sanat al11nmda. şatı~,.'t_.., 
ler yaratan yarun ıı:sır Atfna.y, te. 
.rinde-n o~tan ve:r:ı ağlatan bu 
adam şimdi hulnık ıı.lamnda da 
hlr ~e!!er :ni ,-ere<'ckt·i r 

Muha!ı:eme günil geldi; het ta. 
raf ttldun trkt:m do!n.ıu~hı, So. 
foklis tam vaktinde gorıindii: be 
~·az snçlan, beySZ: ~;:~lı, Yarı ya: 
rıya samıclJb'l beya.% 0~ ona 
fıeybet veriyordu; 3Yllklatında 
üstleri ~ık sandallar vardı. Sol 
elini kalça.<ıınıı. dııyadı, sağ elini 
giiğslinün biza<Jırıda ve Yllnıruğu 
nçılmış ol<loğa halde tuttıyordn; 
birk1t4; saıılye roııh~eme heyetini 
ve din1eyictleri stndU, Honl'a. Yaz. 
ıoakt.a olduğu (ô<lipo<ı Rolon'l!ita) 
isimli escıindcn (Kolanos) n tas. 
i olmmağa .... _ 

\ r eden parçayı . d · uıışla. ,. 
dı; orası k<'Jldi"fnuı e do~du.ğo 
yeulj ~I trijrJfiYOrdD Ve Sl'tJk o. 

• ,.,. onnn 
?Uda. onun sesinden, nıtıhte-
~em hısvirleıindeO b~ htı;blr 
f~Y yoı,tu. B()yıe bt~ :ı~~f~rutan 
ndnın ııa<ııl akılsız 0 ; • Maı.. 
keme onun z:ı.fer 8 :ıyı ~e e\·iııe 
r;ötUrülıne-.fne kara!' verdı. 

Kadircan KAF Ll 

- ----= 
Kcndil • beniit yeni VUJ..ııboı erme .. fi • 
ınuş ve gizli ıaı.tan ·:~a &Ji_le y~ 
nnıyamalak bilinen ·· Yesı htı. • 
t .. A oıeınleketlerinj deh un vrupa 
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~et. İçinde bıra~ o an o nazı. 
ran 1984 kJt..ıılini Jyma ettıın.. o 
zam:ın yanımdaki genç nazllerden 
blr~oğunun - bunlar herhalde a.. 
sıHarı proleter ola. ve 808Yallst, 
belk' el komünist aılelerin Çoeıı~ 

ıe ile' l Janydı _ partinin ... rı ge enle • 
rJn.e karşı hat3 büyük bir •evgi 
besl:xliklcrini a.nJadnn, SO llazt • 
r:ın hadiselerinin en büyük kıır. 

Boğnziginhı gece eğlenceleri de 
ııek me~hUJ"dur. Mehtap alemleri, 
baDdru gerıileri bunJann en ba.,m · 
da gelir. Esld mclıtup alemlerini 
yaratmak lfımn ! Lazım :ıma ! K"""i 
feldlde değil! Bir sn.la lconncak bir 
saz heyetiyle blltün Boğnz eğlen · 
me-z. Buna daha umcmile.5f,irmcli 
\ e bu salların milrtonnı hiç olmaz. 
sa 11dyc çrlm.rm:ıhdrr. Biri RıımeJi 

Bol;'llZ<b İ<itanlmlda buhmıı.n bir yolda da benlmle ge,.ıezelik edl • 
~ok maddelerin ko!aylı1dıı temin yorlardı. A~i5ll111l:ın bir fa\·ema • 
edilıne!!ine de lüı:mm var. tsta.nbu: da, bira çanaklarmm etrafrnıla 
dan ~elecek mıılzeme ve ihti~·açlıır" 1 toplandığımız 7ama.n, hana ~ukı· 
la Boğazda yerli ha.Ik miktan çr. farını söyJü~·orlarılı. Bunlann ba • 
,ğabun.az, bugünlc\i Bozağa. ~u Jev :ulan sa.de ~·e çok p;üzet şarkıla.rdı. 
hayı yapıştmn&l;; lii:mn t Onlarda e<>ki Almanynya, a'41!7.aôf'. 

nüz ve biraz en·el şarkı söyliyen 
arkada~ Tlıurlng'de basit bir trauı 
'-ay bilot~h;l•Jir. Amma. ~ini bitir
tliği zamnn :ı.rkudaşlarmın yanın!\ 
gelir; onlru-ın ~oğu hali vakti ye 
rinde burjm·a ~-OCtJ.kls.rıdır; böyle 
olduğu h:ı:tde orada, onlarla. nıÜ"-''l• 
,jclir ... Hat1fı. çoÇ;undnn üstiindür 
bile, çünkü bir rl\tbesl var.,, 

Ta.bil bu mesel.eler ü.ıerinde mü 
tıaka.,a etmiyordum. Jk>n daha. zi· 
~ öğrenmek Medi*im ~eyleri 
öğr<"nmek İ'itiyordum. Onları os• • 
fahkla söyletiyor, btiyilk Şefleri, 
\'e bfz7.at FührerJerl haldunda ne 
<lü5iinJüklerini ruılamıya çatıııı • 

yordum. Büyült ı,efloer lliıerinde 
l~rbirinin ayn ııyn fikirleri var • 
dı. Gübbels'in ismi tebessümler 
uyandmyordo. Rcdolf Hes içle • 
rinde, belki de en ı_:ok f>e;ğenilen 
ve~ gideniydi, Fa~at onlan ~ 
sıl ıı.IAkadar eden kendi tıefleri Ba.I 
dur fon Şirah'dı, ondan fazla mes 
gul eden ele, bUyük ~ileri Füh -
rıerdi. Führerlerine, bütün rel<a _ 
betleriıı Ye kav~alann, dışmda, ta.. 
mamHe ayn bir mevki aymyorlar 
\'e lumdi .. ine eıişiJmcz bir sakinlik 
ve Ji~·ubt.fük izafe ediyorlardı. 

bam ol:m R-OCUl parti eıklnoırn 
başında geliyordu. Fakat bu genı:-
le>r için bile Führerln ıını:cketl llıü 
nak.-ışa edilemezdl İçlennden bi.. 

inerken diğ~ Anadolu yıılmsma "Her ne aras:ı.n bulunur derde 
çıkmalı ve b5yleee devran etmeli.. devadan gayri,, 
m.r. Mehtap Kanlıro \'e Bebek h:oy" -------------

zcUik hakkeder. 

iaşe belgeleri 
da atılacak 

larmda güz(!] olduğu lmdar nor.ra
zm diğer yerlerinde de güzeldir. 
O yı!'rin hu<rusiyeföıe göre bir ~- I 

»:kiden Boğnz<lıı. vükela otnrdt•• lfolk Birliklerinin kiitük deflcr-
ğn ~in onların Boğnzila imtlya1,. !eri diindeıı iliharen konlrol celil· 
lan vurdı. mcğe ba~lanmıştır. 

Mesela, ~abahleyfn iskeleye ge. Her \•atandaşa vcrilm~ine karar 
Jn"' ur, onu heldcmeh: mccbariy~ : verilen iaşe belgeleri ayın 15 inde 
ttnde kalmb.. E'k<t..erlya beyefendi ı birlikler tıırafuvlıın ıtıığıtılınay:ı 
uşağım iskeleye yollar ve memura.: j başlanacaktır. Rirllklero drıhll ol .. 
"- B;vct dQ ıııtmdl ~e'iyor, Az j mny:mlıır tcvziattan i.slifade edemi. 

beklcBinler buyuruyorlar • ., diyercl< ycccklcrdir. 

ltrle 7..enginterin eski Almanyası
vn. ka~ garip bir isyan ha,·a.sı 
\"ardı. Bana kalplerini nçtdar; ve 
o gün "amimi olcluldanndan şiil' 
he etmeğe., hakknn yok, ı;iinkü 
) mle1'İnde safiyetin bütiin belir • 
tileri vardı. 

Bans S. S. lik veya S. A. hk 
hayatlarından lmhse<liyorla.r ve 
bu h:ıyatta bulduktan hasnsi .ıev
kj anbıtJyoriardı. Bana: 
"- Bu üniformayı nlç!n se-vıli

vJmM biliyor mu~unub? diyorlar. 
dı. Çünki a.ramızdal•i biltiin lgti
ınai smıf fnrklarmı ortadıın k:ıJ • 
dırryor. B:ıl•mcz, BUradıı gördiiğii. 

O zamnn anladım ki hlr nevi 
demol•ra.tif< müsavo.t hissi, kanun
da günlük hayattaki knıbr yeri 
olmasa. da, Alınan halkmm daimn, 
hatta Cümhuriyet deninılc blJ.e, 
pek su52m1'j okluğu bir hioıtir; .ve 
yeni r~jiınin kun•etıı taraf • 
larından biri de h a 1 Jc ı n 
bu duygusunu, umulmadık b!.r şe· 
1'i'~ de olsa, utmin etmiş olma. 
tırdır. B:ı.ıu, ayrıca 'nnlan da söy· 
ledfler (bu öğretnmiş bfr <lcrq 0 1• 

makla ber3ber mcmnuniye1 IE'..rlni 
mucip oluyordu) : 

••- Biz .~erçelttelı haklld t1c
mokmt.ranz ... 1\fı?sel3. hn lımmstn. 
İtalyan fa5Mletinden daha. ileri • 

r.i Rlikünetle: 
"- Blz dedi. Fiibrerin mille .. 

t.in kendisi~e tevdi ettiği büttııı 
hak ve Ml&Iıiyetlere, bilh&<ısa ~ 
nyı ad!llct. etmek hakkına, Yer • 
den göğe kııdıır malik olduğuna 
lınnüz, Alelade hallerde bunu blı 
zat kendi<öİ icra etm~. F&laı.t mUs. 
t.accl ,·n:ıiyetlerde ve milletin se- .,.r. 
lıimeti mevzubahs olduğu zaman 
pel< ala böyle hareket edebilir. 
Hükmü millet namına verir ve in· 
ta eder. A1el1ice1o ora.ya, Rocu • 
in cezasını venneğe gittiği 7amnıı , 
da btışka türlü hareket etmiş d 
ğlldl.,, 

fDevomr 
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..... tank UI ' ....... · da • , tnJdıtı ,..: ~Ü!t JılatbH• ılR.I J /-l dk 
A.BONm ŞAB1'LABJ (Baotarafı 1 ncide) 1 l n on gres l Şar • cepbesin~r e Doğruluğuna inanmadığınız ~eylere 

başr~as.ır.ı inandırn1ağa çauşınayuuz :rtırldye Jı:crıebl AmerikaWar kullanmı;ılardır. Tank • K ı k .
1 

. 
lf.00 lll. 11.00 Ilı, lar hafif hasara uğ'ramı,sa da insan. arar ar omı esı 

'1.111 • H.00 • ca. kayıp yoktur. 

..... 
• .,ws 

(Ba.5tarafı 1 nclde) 
\'Rrıı clmio;tir. Ihı~ ktı\'\"C'llcri lı.11.1 
nıe">kun ıı~.ıhallerı.lcn geri <'c1,ilını~· I 
lır.,, 

Bazı ıt18anlann doğruluğuna /;,endilcrinin de inan. 
• aJ'bll 
ı .... '-" • 8.00 • Gazete lllllhablrleri tank ve top toplantılar yapıyor 

1.IO • LOI • takvJyelerlnln durmada.ıı mUttcfik 
ue;re sönderDea cephesine '\eldlgini bildirmekle be • 

Almıın bn'lkısı Kur k \C II:ırknr 1 
kcsimlcrıııde şidrlclını ortı ırnıakt,. 1 
dır. Hedefleri Mos.J.:ova Hostof .r. 
nııryolunu kesmcklir 

madılJarı meseleleri müdafaa ettikleri göru··ıu··, B ' . b b' . u, e;:. 
~erıya o~ ır ga!'reitlı-, cünkü insanın kendi inanmadı. 
ı:ma baskas~11~ ınandırmağa c"balamasmcfa telkin ve 
ıkna kuclrelının bütün unsurları tam olarak b t mnus pJ'f verilme. raber, ~unu ilAve ediyorlar: Unutul. 

mamalıdır b.i muharebe henüz sonuna 
Hayati ehemmiyeti lıaiz 

kararlar verileceği 
bildiriliyor 

1 13ıelgorod kt: iminde de hn ı ıleı • F k ··a f d'l u ur.amaz. 
a ~ mu a aa c. ı en. meselenin doğruluğuna gercck. 

~, ................... . 
~,/f:nJPn ! ~ ... 9iin~ı 
" ··· ·······-········~· 

ermedi, dil;ıman da ma.~lQp edilme. 
ıil. 

İKİNCl BIU MÜSTAHKEM. HAT 
\ 1§1, ı (A.A.) - Mısırda Elnle • 

meyn dolayında muharebe de\'am et. 
mektedlr. Berlin, lngiliz ~ukavcme. 
tinin alınan ta.kvlyclcrd:?n ''e nraz.i • 
nln gösterdigi kolayltklardan ileri 
geldıtrını 8Öylemclttedir. 

)·eni Oelhi, i ( A .• ı, 1 - l\ongr<'• 
nin kararlar komJlc i loplanlı h • 
lındcdir. Kongr.cnın hn~ Jti ı.nrpı 
l&şıyant.nra ı·lıır \'CrC'ccsi ve Hind
lilerin miıllcfik mıllC'llcr tarafın· 
dan c;ariedilcn harp gıı~ rC"Unc işli.. 
rak ct.rnek iizere kutle halın l' "· 

lııkhın:ırnkıılrı muhııkl.nk ı;ibidir. 
Kongrede murııhhn<ı olnrıık bulunan 
1li ndlilrrin çoğu GancHnin tekrar 
hilfill kongre reisi sctilcccğin• 
lnhmiıı c•rliJ orlar. En ufnk knsn· 
h:rnıra ,·arınrıya kndar hC'r tıırnfl • 
::-;'chru il<' G:ındinin znfcrin lnsiliz· 
ler lnraCındnn kauınılınac;ını tcrcilı 
ellikleri Ye hıırbin hu devre.sinde 
Insilizlerin Hindio,tnnı lr'l'kclm('mc· 
!eri lıizırnı::elcli.i(inr şimdi C'mi bu
lıındul.J.m şu\ lenllnreklC'dir. Pakaı 
hakıkatlC' • 'ehru ile (,,andi Hindli. 
IC'r<' kcnıli J..<'ndılC'rinl' idar<' hnkıkı 
Yrrilnıc,i kin fnr:ilizkri zorJaınak 
{ız.crc hazı SC1Cl.klirici usuller tal
tıH. i ı:ı~aHuı·ıındailırlnr • 

' lemeler k:ıydC"tıni,..lerdir. 
Almanların Don nehrine '::ırclık· 

!arına d .. ir ~ ıwch' l ırı h:ıhcr c' 11 

'i edilmemiş hulunıı)or. 

Al~~t H\'l •. 1R ÇOK T Al\ K 
Klll.L 4.,\ ffOR 

ten ır:anan, ekserlya clınleyicisini de inancln·ır. Söz dil. 
ele'? aı~ar. f~~at h~yn~Rırtı kalbe/en alır, kalbckn gelen 
Eelın suzgccı ıae dımagın muhakeme kabiliyetidir. 

Doğruluğuna inanmaclığınız sey/ere baakalarını 
inanJırmağa kalkısmayınız. 

Şark cephesi 
mabareneıeri 

kızışıyor 
Şerk cephesi mu..ıcı.r .. bcleri gUndcn 

gilDe kw§IY~ • .Berl.nı!e a.skeı-1 bir 
kaynaktan bUdırlıdiğl'lt göre Alman 
kıtalan b!rkac n<'k .n.J ın Don nehrini 
geçm~crdir. Alınan v.aKerlerl nehrin 
sol aahillne ktiprU t.i~:.'lrı tesıs et • 
mi§lerdir. 

Dünkü Almııo tcu.ıı;ı har2kdt hak. 
kında gu tafall~tı v~.n,.k~edlr: 

Doğu ccp!leslnln cenup kcslmlnd~. 
ki hareket takarrilr od •n §cklldc 

devam ctmektcd!r. Don n.!hrlnln b:ı.. 

tIBnıda ku§alılan kuvvetli dU§man 
gruplan yok edilmek Uzercj}r. Zırh. 
lı kuvveUerıe desteklen nek suı·ctılc 

Sovyet kuvvetlerinJn ç.cmberden kur. 
turmak için yaptığı ıtnrt1ılılt taarruz 
ıar neUcesiZ kalmı, lıı. 

Hava kuvvetıorlml.z dllııına.ıı geri. 
Jerindekl ta~ıUarln yollar ve <temlr • 
yollarına ka.r§ı toplu hdlJe ~Jddetli 

taarruzlara ;;eQCıck kdra h •reKetle. 
rımJzl deırteklcmlşlerdlr, 

OreJ §imalinde bir ı,;a!, zırhlı vası. 

atar ve hava t.c;ıklUerLle da&teklc • 
ıen dUııman taarruza geı:•nı~112 de 
ısmt'D ciddi kayıplar \CdrUmek su. 

reUle pUskUrttumU:ıtLr. Blr ~ok dUş 
'?lan ta.nklan tama n:.Je yok edilmiş. 
ttr. Çarpı:malar dc.-ıım etmektedir, 

Rijev kesiminde taarruzumuz de.. 
\ ıun etmiştir. DUn §lddelU hava çar. 
[ll§malan yapan Alman ucakları doğu 
cephesinde 127 dıl;;ıma.n uçağı dılşUr. 

·nUşler ve Kendileri yalt:ız 8 uçak 
taybetmlgle:'dlr. 
~ er taraftan Sovyet öğle tebliği 

ııe muharebeler bakkr.da gunııırı biL 
ıllriyor: 

Kunı lııtlka:ııetındelti cephe kesim. 
terinden birinde tanklıır•mız da:ımıın 
alayı ile bJr topçu bırlıtınl yok et. 
mlşl(:rdlr_ 

Ba§ka bir kesımd tank birlikleri. 
nlz dü§mana aıtı yU7 öıO !<ayıp ver. 
• rml§ler ve b!rçok tank t.nlırlp ey. 
nlglerdlr. 
Pilotlarımız 24 saat ıçlnde dUzU • 

'terle Alman t.arıkı !le plyado askeri 
ıı,şıyıuı 70 ;fon tazıa lt.ımyon tahrip 
•tUkt.e.n sonra ba\'ü ı:ıavuşlllrmda da 
,4 dU~an uı:ıı~ı ılu~tı nıllşlcrdlr .• 

Kallnln cephesi kcsımınde tanklar. 
ıa dcııtekle~cn <lU~man ı yades! mU • 
da!aa baUarımızın bır ktişesınl del. 
ml§sc de topçu ve p yadcmlzin açttğı 
'lldırrm &1bi ateş kurşrnnda Alman. 

lar tekrar ~ski mevz,ı.. ·ine donmel~ 
zorunda kııl.QU§lardır. Dllşmao savaş 
yerinde 200 d.m fazla MU bırııkm!§ • 
tır. Burada ayrıca Uç Alman tankı 

da tahrip olunmuştur . 
Lenlngrad cepheıılnln bir çok kc • 

simlerlnde bl.-Uklerlm!• iki gUn suren 
a&Vaflarda SO:> den tazıa dUşman 

subay ve eric.i yok etmlglerdlr. 
MISIRDA.Kİ MUHAREBELER: 
Mıaırda teşebbUstl İngiliz kuvvetle. 

rl ele almq bulunuyor. Nitekim dUn. 
nU İtalyan tebtlğl bunu itiraf etmek 
tcdlr. Tebliğ mot.örlU unsurlarla her 
iki taratm ılddeW topçu faaliyetinde 
bulunduklannı, İn&illz zırhlı kuvvoL 
lcrinlD bUtUn te~bbUslerlnln har ta • 
rafta zayiatı& pUskUrtUldUğOnU bil • 
dlrmektedlr. 

İngiliz tebutl tae hareka.t hakkın. 
da ıu malCmatı vermlıtır: 

Elalemeyn çeweslnde cereyan eden 
muharebe devam etmi§tır. Kara ve 
hava kuvveUerimlz dllşmana bUtUn 
gllıı hücum etml§lerdlr. Bir kesimde 
kıtalarımm gece hücumu c.ıınasında 

au.,maın ~gal ettiği bir mukavemet 
merkezinden çık&rmt§ ve kendisine 
ağır kayıplar Terdlrınl§lerdlr. Bizim 
kayıplamnm baıı.tUr. 

İngiliz ve cenup Atrilta hava kuv. 
vetJerinlD orta. bomba uçakları so.vaıı 
Dölgeatndeki dUşınan topluluklarına 

g-ene muvaUaki;reUi hUcumlarda bu. 
tunmuotardır. Avcrlarımız Uç Yun -
kera 88, 1k1 lıleaerfllllt 110 ve bir 
Weasel'fDllt 100 dil§llrerek baıka bir 
Coklarmı da hasara uğratmışlardır. 
KUZVELTtN ÇAl'l"KA l'Ş&KE 
MESAJI 

Japonya.nm Çine taarruzunun be 
tinci ııenest m~naaebeUle Ruzvelt, 
rna!'e§al Kankayteke fU meaajı g6n. 
a .. rmlştır. 

A 11 ve uzun tarihlnizd1> uğradığı. 

Almanlar, burada lltlncı bir mUs • 
tahl:enı hat önUne selııı!şlenlır 
lNGtrJZLER (\'AZİYE1' DÜZELi • 

vem,, Dtl'ORI~A R 

Lonııüra, 7 CA.A.) - u saatten 
bcrı vaziyet dtlzelmqc yilz tutmuş. 
tur. Fakat Mısır için tehlike henUz 
bltm~ sayılamaz. Elalemcyudc çar. 
pışmaıarıı• allınc:ı günlln~ girmiş bu. 
lunuyoruz. Bu 6 gUn içinde dUıJman 
S bUyUk taarruz yapmı~. sekizinci 
ordu bunıardan blrlslndc 400, d!ğe • 
rinde GOO esir, birçok malz;cme almı§. 
tu. 
IWl\l.l';LI~ 'fAK\'t'n; J\IT,\ L,\1\1 

GO~DEUIUl OH 

Malta. 6 (A.A.) - Romelo taın·ıye 
kılalan gtinclerlldiljindcn, MaJtaya 
tayyare akınları artmı.,tır 

RÜl'Tfü(. ~lUHA •\1~11' 
'ımnJGI JIABI;tı 

lialıirc, 7 CA. ı\ , ) - Wıytcr r..• 
Jansınm 3 Gncü Grdu ııczdiııdcki 
huswıi muhabir; bilcliıi.~ or: 

Cenubi Afrika biriııc:i tünıeni k.• 
laları, 1ngili.zlcrin m~\Ztlerindo: sı 
kı sıkı tutunduklan Elıi.lt>m!'yn cı. 
rafmd:ı. yapılan ve ~.ın'erdc:<beıi 
devam eden muh:ırcbc eımrumıda 
Afrika kıtası zırhlı kuvvetler.ne 
~-on dcrec büyük kayıplar \'erdir • 
rnişlerdir. ti 

Ge!:Cll ~recmbe gilılu cenubi 
Afrika topları Yeni Zclanda. ba • 
taryal:ırı ile birlikte harekete geç. 
mi&-ler ve dü§mall tanklannın yo
lunu kes:ı:nişle.rdir. Vakn 5öyle cc• 
rcyan etmi~tir: 

Cenubi Afıııl<a topçulnn ve Ye• 
ni Zeland:ılt gruplar, İngiliz karşı 
taal'ruz noktalarını destekledikleri 
Eırad'l. bird~nbire c;;olclc,n geçmek· 
te ola.o 40 dilştnan tanklle kal"§t • 

Yunan hava 
bit- likleri 

Mısır mubare e ine 
ı,urak eaı ·or 

Nev~orl;;, 7 (A.A.) - Yunan ha~r. 
l<:r n&.ZJn :Mıhnla ·opulos Yunan hn. 
va birllklerınln 3 temmuzd:ı Mısır 

muharebesine ı,tırak cttilderlnl, ta.. 
kat Yunan kare. birliklerinin ha.zır ol. 
makla beraber muharebeye iştirak c. 
dip ctm('dlklcrinl bilmediğini sliy1e. 
mlıılir. 

Yunan haberler nazırlığı Ncvyork 
ve Va§lngtonda birer bUro açmı"tır. 

Alüsyen· 
adalarında 

:Wş.mıslardır. Boğı.ıdu bir toz ve sı. .,. w d • 
<:ak ort.:ısında cenubi Afrika ve 1 UÇ uı8p0D es royerl 
Yeni Zclan~ah topc;u~r tankııavar ı batırıldı 
top'arrnm ve 25 [brclık mermiler 
atan tolJlarınm baı::md:ı kendi mr.v 
zilerind~ düı;manı h l:lı.:mişlerdir. 

~c:.ma.n tankları ateş menziiinc 
süratle yakhışıyorlardı. Çoğu yarı 
beline kadnr cıpınk olnn eenuhi 
Afrikalı topçular birdenbire ate<J 
a<'mışlar. bunlıın Yeni Zelandalı -
lnr ta.kip etmişlerdir. Dii~mar. 
tı.:.nklan tam manasi1e meımidcn 
Hr set teşkil cd~n bu ateş ka!'§1-
8Inda tcrericlıit etmlı:;lcr, sonr.:ı i~ 
letirulen birçoğu kullanılmaz bir 
hnle gelerek geri dönrnü~lcr ve 
!::On sUrnt'e uz.a.kla.,..mışlardır. Du 
hiıd}<;e, şimdı her günkli olağan 
i~lere bir misaldir. 

nız tanrru:ı:lnrın en menfuru olan bu 
taarruzun yıldtsnUmUnde bu harptto 
bUrrlyet için çarpışan mOttcrıı.;nız 

birlcş.ik Amerika bnlkı namına sizi 
selamlarım. Medeni erkeklerin Ye ka. 
d:nların mUştcrek hedeflerinin bUttın 
dUnyndn tahakkuku için şimdiye ka • 
dar hiçbir mllletl bir diğerine bu 
kadar kuvvetle blrleıtlrınemlş olan 
bağlarla bağlııyız. 

Diğer taraftan Mareşal Çankayşek. 
de Çin milletine neırettlğl beyanna. 
mede şöyie demektedir: 

"- Gelecek aylar içinde en ağır 
rnuvaffa.k,ıyetsizliklerf! kar13ılaşmn 

mız ihtima.J dahllinded'r. Fakat bfa 
yılmıyacağız. ÇünkU yakında ytkı
lacaktır. Birleşik millt<tlerin muay 
yen bir strn teji • :ıkip clmedikle • 
r'.ne kimse ina:ımasm, Cin, şar'k kı 
tasında b:ışlıca mUcadclenin yükü 
nü taşıyacaktır V<! Japonyayı ez 
n•eğe azmetmiştir. Diğer harp ~a 
i,&Jannda harbin meeuliyeti büyiik 
Btitanyaya ve Sovyet!cre yüklene 
Ct'ktir. Mütleflkler tarafından ı:.:. 
ze k~ göstericin scnpatl ve ·111 • 

pJlan yardnndan dolayı pek mili · 
nettn.rmı. Fakat Çinliler birbirle 
rıne yardnn etmeli ve kahrarr.:ır. 
tr1üttcfiklerlne Hi.yik olduk~annı 
göstermelidir." 

''Çinin harp stratejisinde tln.ha 
hüyiik rol oynıyabilmesi için bilhas 
ı;.a askeri malzeme balmnmclan <la 
ha ibUyü.k bir yardıma ihtiyncı var 
ciır. Bu yardunm sUratıe yapıla~n· 
ğmclan cm"nim. Bit·eııilc milletle• 
ı•n tam bir zafer kazanacaklarına, 
v,rtmli ve devamlı bir sulhun te 
me11cı:ini kurncaklarPJfl cijnhe yok 
tur." 

''a,tngtnn, 7 (A.A.) - Blrle§lk 
Amerika 4temmuzda milli bayramı.. 
nı kutıo.rkeİı, Amerika uçnklıırı dUn. 
yanın 3 kılaaında birden taıırruza 
geçmiştir. 

Alman haberler, Avrupade., Muıır. 
da, Çinde Amerika~ uı;ıı.kll\rmın yap. 
tıkları ınuva!fakiyotıl hueumlıırd!ln 
bahsetmektedir, 

AIUslyen .adalarında havaların say. 
rimU~alt &itme.ıılno rağmen Ameri • 
kan tayyareleri bUyUk bir !ııallyet 
gösterml§lcrdlr. üç Japon destroyeri 
batınl'llış. bir ba§ka destroyerde 
yangın çıkarılmıştır. 

Ruslar 
Patladıktqn aonra çok 

fiJJetli bir hararet neıredcn 

Yeni bir siper topu 
kull&nıyorıar 

Stuk/ıoiııı. 7 (tl,A.) - Arton Bl.i 
det b;irnli fc;,C!C gnzetcc;inin Hclsin: 
lildcki muhabirine r;rire Kızılordu, 
pıılladıkl lll \Onra çok şiddetli bir 
h:ırekcl nc)r ~den ufak mermiler n 
toı· ~ enı bır ı.iper hn\":ın lt>pu imi. 
l:ınınn1'tJdır. lll, ha\'On toplıı ı Rus 
lopçu~ıı bıır:ıj nlcşlerlnin <"ol· şid· 
rlelli oldııl;'tı :'ılıırmnnsl, <'er>lıesin· 
d<' kull:ınılmnktııclır Bır gecede 
l 000 mermi nlılını ştı r. 

3 bin lirahk 
demir çalan 
sabıkahlar 
Nlbayet yakayı 

ele verdlldr 
Sahıknlı hırsızlardan Ali ile ar. 

kadaşı şoför HiisnU, muhtelif ge ~ 
cclerdc, Vefada Hn.ydarm oksijen 
f&brikasnun ardiyesinden 3 bin tik 
sur lira. kıymetinde Mıbulı: demiri 
!:alnvşlar ve bunlan Yakııp adm· 
da birisine satmrııla'Tdır. 

Tahki.'aıt sonunda hırsızlar yn • 
kalanmış, suçJarmı itiraf ederek 
adli~eyc tce im olttnınu§lnrdır, 

L. ; 
ı·aşinoton, 7 ( A.t1.} - Kur k , ~ 

HJrkof kesimlerinde şicldclıl çar ... 
11ış.ınalar olrnokladır. \hn.ınlnr, 
hücumlarda bir arndn 1000 tank 
kullıınmok tadı rlar. 

Almanyadan 
ah nacak 
vagonıar 

erim 
ı_., •lllıı.1nu ... rıı A~. ~ ü~li.dttıı: 

l - OSD C'Of:'amıu d1ltln ilk ve soı:ı 
yoklamaıarı 011 aro.ıı:ı. yapılıı.caıttır. 

2 - YokJıı.ı:na tı teır.mu.z 9ıl:.l pa..z&r 

lool günü saa L o ,fa -.a~,ıya.caktır. 
Düşman, Kursk kesiminde ba7.ı 

l erlerde ilerJemcler koydetmcf;.:ı 
muvanfnk olmu~tur. Biclgorod'do 
Rus hatlanna a~ır ka) ıpnlr p:ıha· 
sına bir iki gedik açılmıştır. 

Anlmı-ada.n habcı· 'erJdiğirıc 
ııaza.ra:ı, devlet demiryolları ıid;:ı. • 
resi il;in lokcm<."ti.f, vagon ve sair 
dcmi.ryolu ma.IZ<.mcsı mübayaaSI ı· 
~in Almany3.yn gitmiş olan heye
tımiz, oradaki ~Je.rini bltirdiğı.n • 
cıen 15 ~uza kadnr memleket 
mize dönecektir. 

S - Yokı.ıma,va geıenıcr muhak • 
kak 11<11.met ~e:l" ı ıe aJet vesika 
lık !otogra. nütuı cU.1.dantarUe 

Rusların t.tkli~i vll'kil kazanmak ı;cleccıderdır. 

ve aynı zamanda düşmana ağır 4 - Yok.amıuar s~aı (f aırn l2 yo 
lmdar dc\·aıu cdcceg~<teo afağıda 

yazılı gUnle::d" ..ığlec1E:n evvaı eul>eye 
geımueri ;clmıyenıer baKkındı k&. 
nuoi takıbat yap•ıacakm 

li.ı:npl:ır verdirmektir. 
Vişi, 7 ( A,J\,) - Moskova ,.c Ka. 

radeniz arasında cereyan eden 
çarpışmalar 1ıiılün şiddetini muhı. 

rnza ehnektedirlcr. Ha'lı haberlere 
göre, Alman kuvvetleri Yorcncj 
5eJırini almışlardır. 

Yeni anlaşmaya göre yakın za.. 
manda. Aima,1ya.dan kfı.fl miktarda 
yolcu ve yük v:ıgonları mcmlckc • 
timiı.e gelecaktir. Bulgnıist:ındaki 
lokomotii:f ve vagonlal' devlet de • 
miryollarr ile Bulgar nakUyat §ır. 
keti nra.smda.kl ihtiUıf hallolwıur 
olunmaz mcmlaketimizo gelecek • 
tir. Ankara • lstnnbul a.ras:nda 
~lctilccek mazotlu lokomotiflerin 
Alnıanyada imaline devam o~:.ııı • 
ma!kt.edır. Bu lokomotif ve vagon• 
lar gelince .İstanbul • Ankara nra. 
ınnda. dafu. sUratıi i~liyecekleri i. 
ğn sefC2"L'!l" dabs. lkmaJmI§ olacak.. 
br. 

5 - EminônU merkez no.h.yeaı: 
6, ,ıo, 14, 16 ~emruuz o.ı2 gtınıcrı 

Alemdar :ıahıyesı: 20 22. 25, so 
Merkez ,.c cenup Ru~ ordularını 

birbirinden nyırmn amcliyosl iyi 
netice ,·ennck üzcrerilr. 

Alman kuvvcllcri her gun lıirnı 
d:ıha flerJ~tcdirJer. 

RUS TANKLt1RININ 1/IZMETI 
Mo~korm. 7 ( A.A) - J-:ur'ik cep· 

lıe~ındeki maharrbcy-c Klim Yoroşi· 
Jof'un ı~min{.n b:ış •h:ırnrrl oJan 
K.V. adı verilmiş ağır Ruo; tanklıı 
rı sürülmektedir. Bu tanklar, mu: 
ıız.zam Alman hücnnımm durdurmıık 
ve Sovycı lrnalannın yeni men:n ... 
re intizamla ıieatini 1emin ebnek 
hm;mund11 ~ önemli bir rol o~·
nnmaktndrrlnr. 

llir no'ktadn bu tankıltt'(Jan 20 
tnnC"ii nehirleri n~nııı#a muvnrfnk o
lan makineli A lmnn guruplarına 
hiicum etmişler ,.,. hnnlan piisldirt· 
mii5lcrdir. Düşman gorupl:ırındıın 
yalnız hlr kısmı 4ekrnr kıyıv \'Or 
mof,a mm•nffak olabllmiı;Ur. D~ 
tanklar, daha ciddi tehdide mnMı7. 
J.·cc;mile:-e göll'derilmiş, omdn mnh:ı· 
rclle knUanılarak şimdiye karinr 
Prnvdııga zcl~inin ,.ahim diye vn 
sınıındırdığı dtınımun duhn frıı:~ 
hale ~elmcsinr mani nlmmlur. ,\'· 
man e~irler, bu tankların dıi~ınıııı 
piyadesine vcrc!·~i korl.ıı~ıı oııl • 
11\orl:ır. 

LAvAI 
<Ba.starafı 1 n<'irlc) 

Alrnanyada § mdl 15000 harp r:-slri 
vatana dönmek üzeredirler. Buradan 
Ei'•'ccck olrın 'l§Çller eklp halinde gide. 
ceklerdlr. 1şçlnln 1>ıı,ında gene ayni 
ıd:ırccl gene ayni mUhcndlaıcr ve us. 
tabaşıları bulunacaktrr. Bu ekipler 
s-idecckleri fabrikaları evvelden bllPJ. 
oeklerdir. Bizim için mesele ehemmi. 
yeti haizdir. Zira! kalkınmamız bu. 
na ba~lıdır. 

Topkapı mUzes1 
genişletılecek 

Hnhcr 'el ild ı~ine görC', Mnnrif 
Vckaleth·Jc Maliye Vcklikli nrası"
d.ı yopılan nıüznkerelerd n sonra, 
hu,;ıiinkü medeni diiny.ı iilçiilcriıll' 
•1ir~ larlll ve 1evsil 'krırıırlrışlırılıııı~
tır. Top kapı :;nroyın ı n r.ıunznııı 

bir miiz~ h::ılinc ~ellrilııH'sl için 
Malhc Yck{ılrti. l\f.ınrlf Yckôlc•i 
emrine nıılli cmltik \•arlclll(ıııdon 

400 • 450 lıin liralık lıir lahsisol 
ver .} i kabuJ etıııistir. Bıı r .. ı il" 
Topkını sarnyı ıurihi kıı-metiııi 

knl belmed"n tadil ,.e le\Sİ edil ece'', 
ille\ C'UlJ,tra iJ:ıYelen daha birt-ok 
l:ırihi e~crlerln 1~hiri · in l<'ni 
pn' honl:ır :ıçılnc.ıklır. 

ln5:ı:ıl:ı yııkmd'l hnşlan ıcuğı Jı, 
bcr q_•rllhor. 

Parti genel sekreteri 
Odemişte 

Jzmlr 6 ( \.A.) - Partı genel selt. 
reterl Memduh Şevket Eqendal dUn 
ak.,am Ödeml§e h'ıreket <'lmf.!Jtlr. 
Genci sekrelC'r dönUııUnde Tıreye de 
uğrıyacak ve tetklkl<'rde bulunacak. 
tır. 

Kömür tevziatı 
Perşembeden 

iti Dar en 
Bayilerde beyan. 
name alınabilecek 

KömUr El3tış ve tevzi milc!!&SC'" 
.sı tıırafmdan ha.l!ta yapılacak ma. 
oenkömUrü kbmiir te\.'zia.tına aıt 
bcyann.amclerın her scmttclti kö • 
ınilr bayilerine dağılıl.ma6ına ha:. 
larmı.5tır. lstiyrn h<-r nile per§em. 
be gününde'l itih.-ı.ren kendi sem • 
1..n.dcki bay.i.Jen bu bcy--..xınnmeden 
Ur tan<.' alnrn.k dolduracak ve bnğ 
lı bulunduğu halk dağıt.nıa birJiği• 
ne ta6dik ettirdikten sonra ayni 
bayic götiirerek kömürtinlı alabi • 
l~t"ktir. B:ıyilcrdcn en az 100 ki. 
lo kömilr :.Jıınak lrzım.dır 

Böylece hu ı:ene ihtiJ!~cı olan 
he.rkes kömiiriinü rahat~ ve inti. 
zamla alabilecektir. 

temmuz 942 gUnlert .. 
Kumkapı aahlyest: t, 6, 10 12, 14 

ıs,:;o, 26, 28 temmuz 942 günleri. 

Vclorincr Tcğnı n K{ı111ıl•11 lıüvl· 
Yel cii1danile birli-kle acele "tıbcve 
gelmesi ilan olunur. 

" . . 
l ıip A J;c çjnderı 

1 - Şabcmize bağlı Eyllp mı.-rkeg, 
ltnnıı ve liemerburgıu: nnhJ.} elerl nlı 
fus kiltükluUıe kayttJJ S3\I ve bu do 
Aumlulıatola muameleye tabi l"ratın 

ille ve eoo yokla.malan b!r ıın:Iı vıı 

pılaeaknr. Bunlana yalot7 ıts.ıı d" 
#umlulannın: 

A) Eyöp merkez rıahl,>e."lne rnerı 
eup olanları 9,10. 'UI. 1 temroı17. 9t:.ı 

gilnlerı. 

8> llnml ııahlyl"Slne mensop olan 
lan, 20, 22, 24. 27. 2f1 tenımu7. llH 
gttnlert, 

<J) Kemerbıırgaz ııahly~lnı: bağlı 
olanlan s, !}, il. 7 ıı::u ... ım. ını ~nı .. 
rl. 

D) 839 lularla muıuncJ"'" rıb .ı, 
ter doğumlulanu (her o bl~·o1"n) 
ıo. ız, 18, 14 nğoıııo .. 912 gUnl ... rlMl' 
dcirdt'r fotop-ıına ,taı6b~ıer olt•JJ ~ ,, 
ı lkalıırllıı, !i3oatkArıar ç.'llııııkbrı 

l erlerden alacakları ıa.."'<JıklJ l~l \ e 
..ıı,ot:ırlw tx-nemchal ubl')C müraf'a 
'\t etml'leri . 

! - Şimdiye Kadar ırerek >:Uhı>ml~~ 
\O gerekse bclundul<ı•uı t 11 ;·ı~. 

lerUıe m\,lracaatıa a..o;:rnrlilı d':lr 'lll.ı 
rını te!lblt l'lttirmlyeıı n~ tılç il!lk,.rlllı 

ynpmıyırn 316.888 ıt·ıı!u'11l•ı ınUt•elleı 

lcrln de bu ıneyırn:h yoltl:L·n brı yıı 
pılacağından bu giblh·rln de Hi llA Si 
ıığoııto!ltı kadar şııb ye ve;>a t:ı:ırn 

ııubelerlne mlırnca ıt.ıır• m nfa'lt• 
lk11r.neınctan tultınJ•ıf;u 

8 - tju;:-Unlı.-rde ıuurn4•HJ11 Nnılym 
ve n nu\Urettaı tev Ilı et::ııh·ıınll'r 
'ıakkındıt OC'7..a m:ı.d1~sınln tatbik e 
dllrcr.ğl 

• Ankaradan blldırlidtğıne göre, 4 - ı·uklirda La) ın edllen ;ünler. 
80 ağustosta latanbulıh yapılac:ı.k de kliy vıı mahalle iht!yar hı-yetıe:-1 
Türkiye atıetızoı bı ııı;:llıkler!nd nlıı .,,, •ıbPı!r i~patı ,~r.ut etml'lerl 
kız atletlere aft m ls:.ıb:ı. • ıl ırın dıı " * • 
programa d:ı.lı.il edil J • b~ :l n terbi. 'ıc /ırcmi11i hl;erli/, folıesi J;c, 

yesınce tanı im cdıI:nlştır. ı. m 'ı!J rnd11n: 
• 'l'eknlk okulu ve 1st.nnbut Amc. 1 - 339 do~u.ıılıı vr htınloı l ı 

rı .an koleji telmllc mezurıl..ırzr.ın rııuJm"le~c l:ılıi ıll'·H.cll•·r('ı ,, ilk 
yükııek muhcndis mektebi ı;lrL2 ımtı. ,.c son l oklaınnl:ırına (i lnnııım !H2 
hnnlanna kabul edılm •!eri talim ve ıı:ı:wrıe .. i günü b·ısl.,nJt>:ı 1.lır. 
terbiye hcyetınde kabu! edilmiştir. 2 - Yoklanrnlara ırnr::rlc~i. çaı· 

• Mllnnkalo.t vckfiletınio \erdiğı '•llllıa, peı'>cllbC' ,, •·u ,, f.'İı:ılerı 
bir karara göre, ynb:ın ı limanlara her gliıı sanı ( 14) ek lı:ı~ı:ınııcak 'C' 
sefer yapan vapurıard:ı t.ıtulan sc)1r ı t ·,, de nihıı~ rl \ l'rilcc·ckılr. 
jurnalları gib!, Türk kıra suları ha. 3 - Y<>kl:ıın:ı3 n ı:ı<'lcnl<·r. nufus 
rlclne çıkan yelkenli ,.e motörlU me. Hh i~ cı C'iiz•l:ını ik:.ınctgah senedi 
raldpde de seyir jurnali tutulacaktır. \C (ô) adc: '" · ,,· lık fo•oğrnfı ~
Bu seylr jurnalları gldılen limanlarda r:ılıerlcr"ıuh lııı ı·ııı.lur <'·ki. rclır. 
- eğer varsa • TUrk konaolosu tarn 1 - 3J~ do~·ıınlııl:ırın son ~okla. 
fından tasdık olunacaktır. ı l:l'.iınt.lu •tlılıi 'ıızi\ ('llt•ı inden do-

* Şehrlmlzdc bulunan devlel kon. ı. ~ ı crlc-i •PIJ(·\c lı•rıl.-f ııtır 33rl 
rervatuan sann!kArlarına bu;;Un Parl< do"lumlıı cı ll'ı le ınw•nu '"' c tô~ı 
otelde bir çay ziyateU vcrll•.: <tlr. il l•ı!ııı.ıyae:ıkl:ııılır l'ııııhr !HO ı!,. 

Antigonuıı ikinci temsıh bu gece r;ııııılııl ıı ın on ~ old ıınt•'1ııo ,. •" • 
dir. rılu<'aklnrdır. 

ı1t Yeni adliye sıırayının ın'}aal pro. ;, _ T ıh ilıl• olıl ılı ı n· '·11 dn 
jelcrl etrafın.fa, d•Jrı öğleden ı;onrn hı~ ı ı.:rl~~• ~l'ııc·~t· lıı'· ',tf, • ır 33" 
imar müdUr!Uğllnde nı!nıur Pros! ile ılof.hıınhılnrl.ı ıııu, •ıı. '<'',.. ı · l rlcı. 
mOddelumumı Hlknıet tetkiklerde G _ 'l:J:l hılorın '-Oll 'of.. ':ıına 
bulunmu~lardır. 2!l n~•ı-;loc; 942 ınrihf:ot> k ı ı r rlc 

Ölüm 
Manastır e§rafmdan hacı Şerif zn. 

delerden Yakupbey oğlu İstanbul be. 
tediyesi nafıa memurlarından Şerif 

Narter tutulmu, o1'lu~ haatalıktan 
kurtulamıyarak genç yaşında 8lmUş. 
tUr. Cenazesi bugUn öğleyin Ortalc!:ly. 
de Nuripaşa akarc•ıerlr.J ld evlnclcn 
lnıldırılıı.rak EyUptekl aile m ıkber ... 
8iıM t!cfnedileecltttr. Temiz bir eT19.. 
dını kaybeden ailesine tazlyctıeriml.zl 
bildiririz. 

* Yeniden ithal edlll'Cek derilerin Hlln rdteel..tiı. ı·.· ınrrı k Zül rııı 
Sümerbank tarafından tevzi e l'l'll('. <l:ı ,-0 1 lıııı:ı•"" · , ırırı '. nl:ır h 
sıne karar verilml<ıtlr SJn r>ırı<, l.ıı•~l:ı \c; • .,1 • 'l•fı~ ık nıınunu 
bu hususta emlr beklc·u 'tt"dlr. Y • c·ı·Tni ah',.:ı ıın 111 !Jlbfl, c lılc 
11 d"rilcr bu karara d:ıhll c.'I !tl!Jlr. iliın olıınııı. __ 

Sanatkar aramvor. 
Ortaköy Orhanlyedekı motörlil vasıtalar tamlrbane!!ı için Ucretıer 

lm••hanla tayin edilecek eLilyetlerlne gllre teablt edıJıneK v~ ar.ara! 1!? 
mıyc 5 Ura :>lmak üzere blr ı.nı;reet. Ud ~rar.cı btr :r.ect t!'..r ma.ran. 
~? Mr hoyttcı, ~ oto uıak1nı.tf, tıtT bobinaj clektrlkcl. lrtr aklmtıl:ıtôr 
tarulrclsl, bir dökmccl ustaya thUyaç vardır. lsteklilerın ellerindeki ves' "&.. 

ı.arlle tamlrhcne mOdUrlll#ünG mUracaatıan. {827.7096) 



' 
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Yarmnkm t11kriama 
ba~ian~ı<;••• 

t, AZI yanll'.lk, eser mr.y~ann geti;.~ek arzusu, ~enc;~erim: 
L krılplcrıııı Lır alev gıbı sardı. \; ıla~ellerde çı.kan gazeteler. 

lı• H:ılke\ !crınııı ııeşrellıklerı mecnıu:ıl::ırcla, İstunbul gazele VC' 

r:;alclcrinde ı::eııç ıht:ıllar:ı ayrılan siitunlar(Ja, .sayısız imzalnr 
gıiriı~orıını. Beşi, onu hir ar:ı:ra gelip mecmua. ve küllür s~z~telerı 
ı;ıkarıın ~eııçlcr de s.ı~ısız ... Du hareke", erlebıyalırnııııı ıstıkbalı 

ırin ci.dllcn hııyırlı ve bizi sevindirecek bir kazançtır. Ve üstalla
r;n ol~ıın'.ışııınsı, kemale erivcrmesi hepimizin dılcğiodir. 

Xc~ı cdılcıı lıu şıırler, hikayeler, ~unlar ve bunlar ~rası~d~ 

ciıldcıı giucl!cl'i, iyileri, muvafıkları var. Fenaları oldugu gılıı. 

f':ık.ıt hunluı ın c;oguııun fena, !;:ölü oluşları bir ,şey ifade etmez. 
Bugun fl"llJ y.ıı:ınl;ır111 yarın, öbürgün büyük bir kudret, büyük bır 
~an',alkı"ır olıııı~.ıcaklarını kim garanti edebilir? 

Roıııaıı, ~ıir, nc:,ir. hıkiı:r:!, rcı.ıın, bir kelime ile, biitün güzel 
s~ın 'atl.ır lı ı r olıJckli flı r: 1 nsan ı, cemiyeti; re al ileyi, hay:ılı n ıyı 
>c,·u J..i~:ü ı.ıı ... flarrnı, l<ılıialı, küinatı aksellircn bir objektif! 

· San':ıtl.ıiı ::ı gelince, o bir konu desilrtir. O, muhilinılen, tabi· 
atinden ccnıiycliııden ııldığı ve seçtiğı mevzuları, tesiri allındıı 
kaldığı ~C) len, hay:ıt uılimlcrini sadece Hndelencliren, dile ııetiren, 
ı,;iz.E:ı ile, lıoy.ı ılc, renkle konuşturan adamdır. San'atkarın ~ahsi~ 
Yl'Iİ, bcnlığı, lııl' ıııcvlutı, bir hayat parçasını fırça ıle, kale:nle, 
oeslel~rle, ıes!.ııl edip verirken kendini gos!erir, meydana çıkar. 
Esasen 0111111 lıiıııeri ı1e bu noıctada, eseri verişle değil midir? 

Yıılıı:z Lmraıl.ı IJiı no!•tayı belirtmek isterim: 
Ya.'1 yauı.nlarııı, cemi~cllen, muhitinden ayrılmamaları lazım_ 

ılır. S:ın'ııtkfır kad:ır, hcve!<klır da yalnız kendi "E~o" ~unu dinlemc
ınelıciır. Boylc yapıınl.ır, yalnız kendi içlerini nksettirmek, kalemle, 
fırça ile yaşntnı:ık istiycııler belki şaheserler yaratabilirler. Fakal 
nıulıillerınılc iyi k!)ır bın.;..m:ız, etraHarındaki!cri ilgilendirmez. 
Manasn, siWi kalır, r:ı·mı~etin malı olnıa-ı:. 

Bır de cdeDıyatın muhakkak halkçı olma'.'iı lazımdır. Yeni 
i!Cıı~·Jcr, reıuıyete ve halkın içine inen, ıııuhillcrine bakıın eserler 
vcnnclidir, l.iu~ünkli cdt!biyatmıız, hayatın nkışL içinde Clndivi. 
dunlısl) Çt·ı·~·cve.~indcn çıkıp, cemiyetin ve halkın içine inmeğc ooş_ 
taını-;tıı-. lfalkm duy.ı:ıul:ırmı söyliyen, onlarla ahikadar olan ro· 
ırınncıl:ırıınız, hikiiyecilerimir. ve şairlerimiz vardır. 

Ya;ı;ı yazan scnı;lerimıziu çoğaldığtna ne kadar seviniyorsak, 
bu bnkınıtl:ııı du o kadar sevinebıliriz. 

Bütiın lıu nla rdc;n sonra, sorabiliriz: 
- G~nçler eser verirken, kcnriinden evvelkilerin tesiri alim_ 

ıla kalı)orl.-ır mı'/ .. Eserlermde taklit kokusu var mı?.. Bu sorgu. 
nuıı cc\•::tbını, öyle birkaÇI' kalem darbesi içinde vermeğe im~ 
k:ın yoktur. E~:ı.,;m tetkik etmeden, misaller Yermeden buna kal.. 
kışnıak n.uhakkak ki lıaksızbk olur. Yalııız, esefle söyliyereğim ki, 
t::klıllen, tesir ::ıHınd:! kalmr.klan daha kötü, daha fena bir hal. 
iuiih~I moıhısı, e.Uehiy:ılıruızda hükümstirmeklcdir. Hunu bütün 
gençieı mi yapıyJr~ .. Haşa! .. Halta birkaç isim bile ~öylemck su. 
l:;hıycUni kendimde görn;üyorum. Yalnız, bu fona işi yapan tek 
bir insandan haJı'\edeceğim. ŞimdıJik onu ~.·kalıyalJlldim, 

Kırıı mi bu~.. O kadar acele etmeyiniz, blroz sı:ılıırh oluııuı, 

llakl.-ı ve balı/ şiuei tetkik ile malüm olar, 
Kim demiş icabı aklı hal aklu irfandır ıükılt. 

LAEDRT 
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Fransaya tam bir inhizam hazırhyan ~~~; 

O M ba~:Z=~:ı ::~c;er;::::ı:~::. 
Uyerek gönderecek okuyucularımızın 
tloali mablyetı balı otrruyıın küçük 1. 
!Anları parasız ne,rohınur.) 

Meydan Muharebesi 
(5·10 Haziran 1940) 

Çevıren: M. RASiM ÖZGE,!! 
• 4. 

Dü51Da.n zırhlı kun: etleri, sema.. • bir halde, Somıne üzerinde· tn,a. 
ya hakim olan tayyarelerinin hi- ettiği köprülerden, yeni \•esait ga 

1

1 ıııayesinde olarak, ak5aııı karanlı&"I ~irmiye mu\'affak oldu. 
ba~la.dığı zaman, 1\lollins - Vidnıe _Baş~~.d:ı.tıhk, b.u tehlikeli ~·e. 
ve Iiamp!; orııı::ı.nlarnun kenarlar.. z.ıyetc goğüs ;;erebılecek tedbıre 

1 na solı.uJduJdarı zam:ın, miidaCaa ba~vurdu. Bu cUmleden olarak, 
1 mevziinin l>ı.itün derin iğinde, kı- Norveç a\'CI taburJanndan te.'kil 
kını kısım çcnllm'ş olan mii~te01r olunan 40 ıncı fırka, 6 haziranda. 
IE!lle kıtaatı, bütün kudretleriyle gelmi~ ve Hornoy'un garbinde 
çarpışıyorlardı. Daha yeni geriye BreıJles'in bir triiçült kolu olan Li. 

1 

ahnmış olnn 3 neti ı;Uvari fırkaiı, ger suyu üzerimle bir sed vüccuda 
tekrar ate' battıııa sürülmU!i, bil. g .... tirm~ti. 
yük lıir kahranıanhkla ~rtan ~e- Abbevillc üzerine hücumlarda 

1 

ilikleı•i tıkaıtıı!7tı. bulunduktan sonra. Gls&nont l'r 
Iiöprübaşlumdan ilerliyen ılü~- \·armdııki ordu.giıhında. noksanlarını 

mıın t.ı:::ıkl:ırı, dalın miiitalıkenı ilı:maı etmekta buhm:ın 2 nci zırhlı 
ınüJ.afa:ı. hatalrına tarparnlı:, şil?. fll'ka, Poik'in cenubi ı:;arl<isinde 
detli bir muli\'eınetlc karşılaştı \'e toplanıyordu. 

iş Qrıyanlar 
* Orta, lise ve yllk,ek oku! talebe. 

terine fizik, kimya, cebt?', hendese, 
tabliye ve Usan (almanca, fransızca) 
dersleri ~rıımektedtr. '($,S. 71). rem. 
zine mUracaa t. 
Aldırınız: 
Aşağıda. remlzlerl yazıtı olan o • 

kuyucularmın.ın namlarına gelen 
mP.ktnplan Idarebanemlıden (pazar. 
lan har!~) hergün nbahtan öğleye 

kadar ~& saat 17 den sonra aldı:rma. 
tarı. 

(B.L.M.C.) (S.1'. Yalnız) (Hülyıı) 

(H.450)(B. T. 41) (Bay Sam!) CŞ.C.K) 
f LO.tffl (Sevgi) (Y . .cs ;i7;t) IH. y 1 

(Ş.U.T,) <(O.Ü, .ı..7.ı ~H. Önsal) lE.O) 

C\l.T.R.} ($.F.) (N.N.) (H.13. 
(XC.I\.) (Hüsnü 13) (Yedek deniz 
el) (E.L.) (Tekcan) (Kaymak) (Gar) 
(T.H,R.Z.) tE. Ural) (A . .M.) (Ş.U.J 
(T.A.S.) E.N,S.) {S.T. Yalııxz) (B'.Ş) 

(V. öı (Nuran) (A.T.A.) <Sevim) 
(18 Temiz kIZ) fB.l'. 41) (lleııtap) 

ıNuran) (23 D.) (Aını.:aı (S.R l 
(Viktor) (Temiz lt!l.lbJ (S. ~~) (Nelli) 
(Kaymak) (İyi k:ıll>il) (Me;ndulıa) 

CM. Nur 389) (8. i>enızl 

i..;tinat noktalar. ar.ıı;ına sızmak ce- Bre<;les suyunun geçitlerini işgal 
ı.aretini g<;ı;terdiği için l:Je büyük c;tmekte bulunan 5 inci hafit sü • 
telefata maruz lınldı. uri fırkası, Au•nele'e doğru hare-

Almanl:ır, Pronn.e cihetlerlnde, kete geçecek şekilde tertibat 
J 9 ncu piyade fırkaı;mı önüne ve altlı, 

29 nen fırkanın sağ yanına karşı Düşman, sabahın ilk saatlerin. 
daha mühim km vetlerle taarruza den itibaren, bi.itiin cephede, şid
geçmişlerdi. Geern.I Veygand'ın <letli taarruzlarına. girişti. Bir 
"1crinde <ıebat,, haldundııki emri. tan'k fırkası, bugün de, hilcama. 
ne rağmen, birlildcrin fednkllrlığT- geçmiş, fakat 16 ncı piy~ fırka. 
ıııı. rağmen, düşmanın tank JmV\'efi. mızm mukavemetine çarpnııştr. 

r~k M~!n~m~•ml• ), ınanına mukayyet Sümer lslmU :::~ ı 1 
purun 19-ll seneel Hazlrıın aywda 
Port.Salt seferinde geçlrdlğl otur. ! 
n:ın hAdlsesinde.n mütevcılllt zarar. l 
da.n dolayı yaptla.ca.k dittıpCQ için 

,. b b ı tı;tanbul ıbllye btrhıcl Ttcaret ı:na.b Ierl, mfülafa.a m.ev7.iine glrmiye Peronne lD eenu unda u unan 

l 
! 

20 f -· ltemCBl karartyle, biz Hayrettta mu\'affak olmuşlardı. Ilrınlann ar. 19 ncu \'a nci ırkalanmız, mev 
kaı;;mdan. ıi.ıtı tcllerlekli zr.hh ara.. 7İlerjne lcöşeleme ginnlye mm·af Karaarsla.n, İhya OörgUn ve Tüccar 
balarla gelen Almau piyade Jiıfa • fak olmuş olan bi n9cadar tankı~ dan Helımet Kara!llllJleı dllıpeoççı 
L<Lrı. muharebe meydanrnda araba. çarpL5ryordu. Bu tanklar, 2 Alınan tayin edfimj' olduğornuzda.n ı,bu . , 
Jarmdan inmi5Jer ve telefata ehem- zırhlı fırkasını te5kil ediyordu ,.e Mdiaede a.llUı.alı ola.nlarm ba hu_ 
miyet \'ermcd~n ilerliyerek Chaul· takip ettikleri gaye de, !<at'i bir swıa müteallik veslkala.rmı bAmllen 
nes'e, scnr:ı. da ltouvroy'a yeti-;. muvaffalnyet kazanınaktı. ve ıo AğustGs 1942 tarihtne kadar 
ıııi51er<li. Burası, fırka kumandam Hava. kU'\ıvetıerimiz, pek az ol - tstanbuld& B&.tıçeka.pıda Atabeı( 
nıevldiydi, Akşama clo~ru, hareket malda beraber, müdahale etti, hanmda birinci ka.hm!a. S'7-38 nıı 
uoktalanml:ın vlnni kilometre u- Bunlar, s:ıat sekiıbnçuld:ı. clokuz a. maralı ya.ımaneye müracaatları ıu. 
zaklnsmı .. buluıi'an bu piyade bir. rasmda, bombalarla v~ top ate~le- ı nA 

1 - ,; zumu ..... o o onur. 1 'ilderi, Roye'u tehdit ediyordu, riyle tank, kollarına. saldırdılar. 
Ahıt'! cihetleriude, taarrnz, Sa.at 16 ya doğru, 50 kadar bom. ı ______ _, _______ .. 

BORSA 
6.'7.9!.2 MUAMELESİ 

Londra 1 Sı.rlln 

Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
Madrit ıoo Pezeta 
Stokholm ıoo İsveç kr. 

6J 
1S2.~ 
30.~ 

l2J 
31.l 

-
ZAYl _Evkaf idareleri ı:ııuaın 

anda kullandığtm tatbtk n!Uhr! 
zayi ettim, Yenisini hakkettlrdıı 
den eslcisln!Jı bülollU yoktur. 

Slpalıller ağs.Sl Mehnıet E 
a.J'ta mütıweuıst Huriye 

-----------~-----------
ti. Böyleyken Alınan piyadesi. is.. 2:ırhlı toı>luhl'klıırma. hücum ettik- • 
yalnız birk:ı.ç tar!.tla de8teklenmi~ bardnna.n tnyyaremıı. dü5mamn 1 Naf ı·a veka" letı'nden· 
tlnad nol•talnrmıızı, birbirini müte- ten sonra geriye dön<lll Ve efradın EKSiLTMEYE KONULAN iŞ: s·. 
al<i;> çevinni§ ''e giriştiği harekeı yorc:unluğnna rağmen, reııhane a~ Su işleri on birinci ıube müdürlüğü mıntakası dahilinde k ılıfk, o'lcr 
Un tehlik~sine dıemmiyet verme. larak yeniden hücuma geçti. sının sulanması için Göksu nehri üzerinde yaptırılaca h regülatör 
den, Gise nehri hoyımca uzanarak, 10 cu zırhlı fırkasınclım birta- sifon ve muhtelif sınai imalôt inşaatı V.:! kanal işler! mra;rrııııen ıce• 

-
Haber 'in buimacası 

ta Noyon <"İ\-arlanna geliyor, böy- kını kuvvetler de, daha sab:ıh S!l• şif bedeli vahidi fiyat .e~a:~ üzerinden (1.305.~3:) Iır:t (1 l kuruştur: 
!ere Saiııt - Simon ~ Tergnier çı- ati.erinde harbe ~rmi5 Ve büyük 2 - Eksiltme 17.7.942 tarıhıne rc;stlayan cuma gunu sa Ek .

1 

S) de An 
siyahı. 9 - Bir mcvo;iı.ı, nota, bir kmh!ô!ında. bulunan fırkalarm geri- zayiata uğranuştr. karada Su işleri Reisliği binası içinde toplanan Su 51 trrıe KomİS" 
renk. 10 _ J.~kırdı, pot. 11 _ Bir lerini tehdit ediyordu • Bu müdahalelerin faydac;ı oltln: yonu odasında kopalı zarf usufile yapılacaktır. b 

YUKARIDAN ASAÖIYA 

Ennenı ismi, bir kavim, 5 haziran :ık~amı, ortalık karar- DÜ5fllilnm bi;eumlan gevıııedi ve pi4 3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. ~yındıriık i,şfe 
dığı zııman. gen:s harp cephesinde, yad.emi7.e biraz nefe~ aldırdı. genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnarnesıfj 

1 
~s~sl Ve fer. 

halfı, hnrp dı:?Hlm ediyordu. Şimdilik, Soınme ordularının _Şartnameleri ve projeleri (50) lira mukabilinde Su ş erı •eisliğind 

1 - nir ('e~;it piyeslcl'. 2 - Jl;p·-
. ,an vurmaya gid'uı, bir e-dat. 3 -
İnsanın ımınc~t mevcudiyeti, vücu. 
da ook lôzmı hir matldc. 4 - u;.,. 
bir gece 'J.:nlıranıanl:ırından, hir fe

şit kumaş. 5 - Su;:: g:ırkederck. 
6 - Ya:;lı. r.cnu!ıi Amerikada bir 
ınmnlcık ... lin lıalkınd:ın. 7 - s~r. 
Qocuıkların ellerini lıunınl:ıı·ma ko 
yarnk yaptıkları lıarekcl. 8 - Bir 
h:ı:rvan. hir haV\:ın ,:ı,-rusımtı'l 

aıa::::c acnwsw c+;w ?+?*219 

''l\likel Anj" fa "Tİl:l ~n,, Jıir<!r 
as.ır11lc öınürkıi k!.nıfo, memleket. 
)erine sanatı ô&'l·ct.tikfen sonr:J, 
bo:ıogunculara k:uoq d~ mlicaclele 
etmi~lerrli. F.tkat ins ... n fakat:nin 
bir hncluılu ,·:ırdır. Omm, nilı:ı~·et 
bu ll.j mtıazzJ.JU ı:ütunu ! rhtı. Söz
de mlloed<U<lleı'in rıp1 kfo:ı-ım ~-üJ.;. 
ı.e1~1{ içl:ı, h~niiz l;cf~lel'i c:ii • 
:rüme;niş csl.i ili.hı.t'.crı unuttur • 
ınnğa C!llı'.jıyorl:m•ı. 

Bn~cia, Crcmıon~, ~·eni mektep• 
ler .lruruyori::.r •, c bunların eal•ile
re üstfuı oUlu~dumı ifü1i.ı c.ıi)·oı·· 
hrdL P.ntta VP.net~l-.tc b(°f-0 fit • 
yenin tnl,irtlt'rlndc:ı birinin oi:,
la, Pipııomın :uluıı wıspctlerek, 
patri~ ltlUresinl, en h~ttxıt e. 
&ederle doldu"*·oı·c!u. 

1 - Hayvan. 2 - Yiicudu h:·
mur .ı:ibi yult11rulan, bir emir. 3 -
Ay Jşığı, fenalık. 4 - Alfabede bir 
harfin okunu»unun tesri, kcsn,c 
vasıtası, nota. 5 - ninaları kısım. 
lara ayıran, yanlış olarak giineşin 
çıkma zamanına alem olan kelime 
6 - Çift kafa, t~ıanhuhın bir nahi
yesi. 7 - Bir çalgı. 8 - Rumen 
bir, Anacloluda bir lepe, 10 - Deni
zin en all kısmı, bir nehrin tersi, 
canı sıkılanın feryadı. 11 - Kötü, 
uyandırma. 

3 numaralı bulmacarnı:tn lıallc
dilnıiş şekli: 

SOLDA.\' SAG.t 
1 - Yamaıı folin. 2 _ O ıun 

atan. Ka. 3 - Rasıd, J,, Çit. l -
U!:ık, Galala. 5 - Le, Kabata.5. 6 -
A, Ad:ına, An:ı. - 7 Ri!, Kik, Nr. 
8 - Aramanıı:ı, A: E. 9 --.ı 'Kic·', 
N'eni, Ar. 10 - Coıı, T, Fani. 11 -
renin, l\lııfiş. 

Beatri<ı, ondıdti bu zevk incini• 
şioi :ınlıyorclo. Her Jmclrnda :ız 

~ok "Dıı.Ulıı,, nm !öez'şi \artlır ''e 
Samsonun "açları ar.ısmdakl tıl 
!>ımJı telleri bulurl:ır. Üstatlara 
hürmetten ayrılmrun:ıJda beraber, 
C.~atris zaman uman orta ha!Jl 
bazı rcscmmları d:ı mr:tbeıl:-rtli. 
li'.enıli in:ınıtıı dı,mdıı. lıir hareketi 
in),n.:ı kolay Jm1av ba11.urnmnz. Fa. 
lmt gen~ Jta.<lm bliyük bir mehu -
rd le J·onu~aral< <ıiizleriııc bir ~er. 
çcı!ı: yaldr•ı vurnuıi~n. ~~ I·~ırdı. 

Eu tilrl'i ~tl'!ntısm'-'Ja rfa, sı!c sık 
• e\·~iUsini r-.inirlemlirird:. Çiinl\ii 
bii.~·lr zamrınlar•Jıı, T'iono!lnn he> -
IT'en fırcqT:ı_rma s:ınl<lığı '''? yi; 1• • 

t'ek bir heYr.f"'alt hnmlesiyl .. <dJ • 
tığın! ""'m:ı'~ti. Bn de!n. ond:l. J>r 
il'-t:u,m emin r"'n·asızlı~ı bellrlr. 
illr.::mir heyCC':ır.!~r'a sa~lırd'. 
Fıı'rnt n,. ~·a·•ıl-:. 1 i bn a"r he~·~can 
f''lllJ"k s!i .. er, et=nden frr!'a<ımr at.,. 
rclı:: 

- Rev< i artJk f!E', ... .,elivi lur:ı. 
kı>Jım <fo. ~!'ninl .. bh-Pr kad"h 'Kıh 
n" şarabr 'c;;clinı. 

. D .. rdi. Btı lmdnr l<arn1'Cfl7 Nr 
n'!!l l !l'r!"J .. m(ln, nMfrjr.;fen ha"-':ifl• 

P.~, hf'r nckm:Jn: m~lcl; _t 
teıi'i ~'irı ·.~ ~ot sıılrntmıu ıı • 
mnr.saıruyorro. da, hu mas' ara 
~-~~ hızmı[ftz. n;.. kilise:le, 
~ muh~m eserleri y:ını
-narn ..... ar wwk Mr muıuın
~ nsl:ıdıb z man, P.ipı•o. \'('. 
ncdtk :asfl~lcrlnin, alt:m sma.<e 
litapl:ann<'b. bir p"njn adını gi) • 
:dht<-.e dayilnld.an tiluıintlyi hlsıı.e
~l'da. 

• 51 yei~ kapıbrdı. Fakat tarih, hi-

ller tarafta, s:m!ı?~ı'.) olnn isti.. merkezi da;ranıyorflu. Gelgefolim, alabilirler. ( 
ııat noktabrı, ~U'illlVemet ediyorlar garpte, 10 ncu or<lunun, haHL. !Zil.- 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekfiferin (52919) lir~ ?.2l kuruş. 
Ye 7.aman :-,aman, nziyetlerini tel- yıflığmı muhafaza. eden me\'zilerine muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı~a~:,9' ~iurıd~n en 
&izi~ bildiriyorlıır ve hepsi de acık~ karşı yapılan lıürumJar, bizi, umu- üç gün ewel ollerinde bulunan vesikalarla bırlı e 

1 
r k dıfekçe • 

it acıkh l-.tlındat ediyor, tak .. iye mi bir ricate mecbur ediyordu. Bu Nafıa Vekôletine mürac:~akt ed;brek bu işe1 ~a::~:/ mo Üzere v 
km'\·eti istiyordu. sur.etle hatt.ımır.ı fena halde sar:sı- sika almaları ve bu vesı ayı ı raz etme erı k 'it 

1\Ifülnfa~mn böyle bir ıJekil a1. yoNlu. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar e 51 ırıeye İştirı 
ması. fena idi, ama hcniiz bir veba- edemezler. lı sacıtı 
met ar-zetmiyordu. Dü-,man, iki Fonnerie .istikametinde hücuma 5 isteklilerin teklif ınektuplcırını ikinci maddede ya~ı bT d erı bir sa· 
ao!•tada, mii<lnfaa. hntlanmıza, d&- geçen iki Ahnan ta.ok fırka<;ı, Kc. evveline kadar Su işleri Rei.sliğine makbuz _rnue; 'c~~2e Verme!< 
rince nüfuz etmisti. Şarl<ta, •'rere noroy•a kadar nüfuz etmitı, Ori\·a. Iôzımdır. Postada olan gec:ıkmeler kabul ~ ..• ~312) 
orclusunun l'epJıe<;İ yarılmamı[5tı. lee doğru ilerliyordu, Fıl'Jmlarm .. dü• ç-..ıkij Q• 
Bunun ikinci battnı.t fırknları ol. önünde, Semme nehrini tutan ve ııtyıı.de kuvnti, bütün gayretini ye lıizuın ı:or aWntı t~lti l'>e'nln ~ 
cluğu gibi duru:·ordu, Yalnız, ~arıı- efradının çoğu, ic;;tlnat noktaların. L:ı<>n "Soissos ile Coaey ~ Soi<ı,;ony malinde blr ç ki fırka l ~en m 
teki, dah:l istiJna~ız lıulunan 10 da, mukav.emetlerlne devanı eden nıi!n-erlerinde WJJlaroıştı. Şimdi, dafaa h:ıttı:ıı~ "<1ler 11 lar tehlike 

1.,. birlikleı'den kll'pmtılar ka:rm~tr, .,..,. .. n biiyü'.> h.ırpk~•i, me)ıları mu. bir safha:\'!\ gınıu. c · lltı tdtllk nunca orclu teh uteli b1r surette ,.. .. .,... :. peronne <' 
yanhnı ·tr • ama. düşmanın ilerlemehlne kar;:ı harcbeleriııe sı:>.hne o:ıııuş 9hm yi ~imaltJCll, t'fltıbmıtlr 

~u;ımEZ DAYA~IYOR 

Ila:tir:ınııı :ıitınN glinii, taaı·ruz, 
lmını l•esmeıle-.n devam ediyordu. 
Dü~mıuı, geri.re ~'Ckilmiyc mE<'bıı 
riyet gürmedeıı piyatlc \'e topçu 
1-.uq·t>Ueriıniıin alc-şinclt:n masun 

sor. CEN-!H.\ nOGRU 
GERiLKME 

durabileeeJ;: bir ku\ Yet değildi. Malmaison Chemindett Da~, gibi p;:len tan~Jarı~a;~z:a,!. '"e omu 
yerlerde ~srpışılıyorou. Blitiin il?. tan da, Gıı;c ~erek ll' "•Orllncom 
ti3at1ar, S ha:r.ir.ırı ak~amı, l\l.e5 ch·arlarınd:ı. g ..... tere, bu fı 

tt 

Cephenin dlJ!er ucunda, Afsme 
ile Gise ara.<;md:ı, yin~ ha.va. lmv
\'"t!e .. i~ d~W:'\flfı.n p~l< biiyiik hir -· 

en'in u 
\'azan: Çcvlrt"n: 
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ze •·ı~ill,, lc:rin iuatçı ısrn ·· u:ı:ıı 
g-üstcrmi1:1tir. A';ikırı rln, s batla 
t>l41an geri kalınama~ı ~:>k mut., 
G~nç lw.<lm itiy:ııJm ırn, Yetine i· 
n:ın:m ·ıı. Onıml:ı her 'ievin lını:;a. 
rı!acnğma irıı:ın d t..l U Mn, bunu 
cl.-:?l!!~~ı·ınm ruiıuııa \ crleşt·n·ı::.k 
i:.ıtiyo:;uu. Çccul.I u o-nnrl \ ha., ası • 
nın ıııuaz:':!lm scr-;cJJnc lıiritaç sc· 
;;en ll ~·t ı. 'm""< .i~i11 ıfo'.!::ık ı:· 
zun, ~ oxuw hc•,5131.tr a hunnlılıg·. 

nı görmnş, lll!i~·;;,r Yı> ıw.t:ı lıldı 
nrlnmı bu yorgun!\ ·~t.ın vuı;;e 
!:ır:-){','.;~ ui.,r:ıı;m1..-tı. lfor yah·arı 
~ımia lh~ma :ıynl ccYabı alıynr, 
"kaçü'diil\ten beri :ıh~mışım, lmn 
<lan iilünceye lmd::r vazg~em'!m,. 
ciim'cl"riylc kar ıia~ıyonlu. 

Rz:ı.tris, işt., bu nıisnlcleıı luw • 
\'et :ılıJor Ye Plpponun nıhaııda 
itiyadın yerleşmesine !:alışıyordu. 

Ona göre §an \'e <;öbrct duygusu • 
nun da. hasisrı.: lc:ıılar lıfi.kinı bir 
kuwctj \'ardı. GP.rçi bbylc düşü • 
ııfü:!';) hahhydı. Amma, Pippoya 
iyi bir itiy:ıt kazandırmak için, 
blr fenasını !tül<iip atmak :r.orıında 
J.zlm:ık gibi ~iiı;IüJderle uğ;·u~nıal< 
llızm1:;eliyarüu. Tarlalarda. kolaJ'. 

en sifüüleb.i!eıı muzır otlar g-fü·ü • 
ıiir. F:ı!<at ı~umar, mtnlardıın de -
ğildir. 1htirashır i'.:in<lc at;;l•a kar. 
sı koy;ıbilE'n ele yalnız budur. Sc.r 
ı.erilcr·ıı,. bcyrnlların, macera a • 
daml:ınnm sevdilderi bir katlına 

·ram oldnklan görüJmiistür. Fa.kat 
lıir kumar tiryııki.,inin böyle bir 
Jıale l<a.tla.rıdığı p~k 8eyrek ı,ıt; -
lir. Sebebi de n~ıktır. Naıı;ıJ pııra, 
Jıer zeyki imkan içine soka:ı kıy • 
metse, o;run da blltiin heyel'.aP.Ja. 
n kendinde toplar. Her Mğıt 8• 

•· d~ın .. ..,,,erı n- • hatlıı.rıııa. süruldüğü if;in, ordu gıı. • .. ,•·u'JTI ço~ 20 , ... ern'e ~ı 
"~,.. ' • ve yüklerlnlıt h .· nıpu kum:ındnnı general Touchcıı, ı .• ını~lerı Id.ğl fl.k afıtlctil 

ı;;eceleyin çekilmiye \'c Aiıme .\iu. mesi 18:ı!ffl ge 1 <De rindeydi. 
:\ nnnn g"erisinclc muka\'eınet etm: - l'l.lını \'Ur) 

:-e 

ı,:ılış, her :ıar atılır; blr ıınıç alwn 
gcti•ip götürür. Bu altın!:ırıla. ı~ 
l•er türlü Ze\·ki satmalmak l<abili· 
yrti vardır. Kumarbaz biiy!cce hu• 
dutsuz bir zevk imltinr :i~iııe g.:. 
miş olur. K:ıza.n.-ın, içimle bir z~' i;. 
)ekfınımun birHttiğini 'e ı atmiı• 
~arclcrini btıld11ğ11nu dı>3:ar, y~ni 
keyifl~r icadına kalkışır. H~:a1 
nihayctsiuliı·. Kayb:!<lcn rle, <.;& _ 

hlp o!duğu se:·yetin gicli'i!le he • 
ye<"anlann en tıi<ldctliı.ine u&rar. 
Paranın e:t<l!ş ~ellşl. in!';anı çok 
!-.el't, lıeto•:ön cluyım]arJa t;:ır21tığı 
\'c tabii ha.yatta bu türlü heye -
(•ıınlarm bu!unmadığt kin, lmnıar
hazı iptilasuıdan lmrtarmak 1•2k 
;~iiçtür. 

Bereket ver<ıin. l<i Plppoya ha -
IY.ısı ~ok bü,iik bir sı-n-et bırak • 
nıı:;tı. nu tolduk içinde, l<azanç \'e 
lm),bm tesiri o kıdar uğursuz ol. 
ıııaz. Feıı:üığa. meylinden ziyade, 
i~sizlik onu silriikJemL ti. Fakat 
lıenüz pek gençti. Dü~üğü fenn• 
hk, ciern.'Ilz bir illet S!\ytlnmazdı. 
Ifara.rsızlı:2;1. lıııvııiliği de bunu 
göıc.teriyordu. Hulasa onu r<;fah et. 
mek fmMin.,ız clcğjldi. Yalnr~ ilik 
ı.atli davr:ınmak, göz altında. bu-

= ·= 
iundurmo.~ ıa:ımd;İ lieatrıs, hu 
ım arı'tı(Tugı içın, l' ~·andan keı 
dl Jıu.J;.'°iım1a yapılacaıc Cledikodu 
lara aldmn!ıdan ~ıer ~n gcliyo 
t;iitlin zamanını a~ıkllırn "\'1lDınc1 
A'eciriyor, bir y:ındaıı da ·bu ah• 
ı.anlık hıktrrıcı bir haı nlmıv;ın ~ 
ye, lmdm zarafetinin ince tene'' 
'üü ile ona oyalry~rdu. Saçını tıı 
r:ıyı~ı. tu\'ıtletlerı, -~daı;, halt! 
k~nuşuın<;r bile ılegı~iYor, Plppı 
u":ı.nmasm diye her gtbı. baska blı 
ı,ıyafete giriyordu, • 

Genç sanat.lıiir hanların farkJlı. 
da Jdi, Se·r~ilislnin _tabiyesı onıı 
ı-!kınıyor, kendi. de 0YI.s Yaplfor _ 
tlu. l!aJııız, Pı~~ntın doğf'"1<'kJ 
tene\ vU içinde ~oıiinnıt!t için :ıy • 
rr<'a emek JıarcamMJna. lünım ~·oJt 
t rı T:ı.bbtine uymak, onu bu ~e. 
t ı;eye utaştırmıığa bol bol yeti • 
yordu. 

Bb:im ii§ıklar. i,ıe Mylf'ı tlerln 
bir anlaşma. içindeydiler. Sade bit· 
ııolcta Beatrisi endl~elendirlyorılu. 
Ne ''akit, Pippoya istlkb:ılde ne -
ler yapmıık niyetinde oltlnğnnn 
Eorsa_ dıı.iına: 

(Devamı \"ar) 
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DENiZ 

Bayanlar kendinizi 
kontrol ediniz 

~ayyare ıemııerınıa- Pii&ıtno 
lik barblnde oynadığı rol 

Japon ve Ameıikan layqare gemileri 
arasında bir mukaqese Herkesln, birçok itiyatları vardır. 

Hlc dikkat etmeden tekrarlamağı 
iit'let etıiAlmiz bazı hareketler eğ.:!r 
yanımızda biıf tetkik eden ve bi· 
rlm karakterimizi öğrt'nmek isi~ 
Yen biri varsa ona bunun anahtarı 
nı vermiş oluruz. Eğer biz kendi 
nrlığımııın en derin noktaların3 

kadar başkalarının nüfuz etmesini 
sevmiyorsak ltlynllorımıza dikkat 
etmemiz, bunun nasıl bir ıaar ,·ey:ı 
mezlyetlmiıl acıEta yı•-ıtuğıınu öğ· 

rcnmemiz ve karakterimizi herkese 
büliln tarsflAtlyle öğretmek istemi· 
yorsak mani halini alan hu itiyat· 
Jnrdon vazgeçmemizi çok doğru bıı· 
Jıımm: 

Nereden geldl~inl bllmcdi6lmiı 
bir mektubu elinize aldığınız V"• 

kit 11çmadan ev\•el birçok kl're evi 
rlr çevirir \'e onun nereden g~ldi 
i!lnl anlııma~::ı ç:ıhşır mısınız? 

O h!!lde siz esrnn se,·cn b!::- in 
s:ınsmıı ve hu sizin b:ışınıza kötu 
şeyler petlrchilir. itiraf ediniz. Siz. 
hakkında: "Ne kadar oc:ıip bir in
snn,, diye dfişfindilğünfız erkekleri 
hcıtenfrsini7. dt'Ail mi? 

Her zamıın ellnlzrle, kolıı.,ıızdo 
bir şey:cr bulunur mu? El!nizde1d 
ç:ınıo daimi! dolu mudur? Kolun·ı

run :ıltını!ıı bir paket, bir şemsir 
hır suete vnr mıdır? Daima bun· 
Jardnn birini dilşfırür, birini yak.'• 
lnr mısınız? 

O halde faal, fnkııt dağınık Jıir 
incıın~ınız, her şeyi arapsaçı gibi 
karıştırırsınız. Hııyıılınmla hiç bir 
se ·i orcınııi7e edrmczsln17. Hn!bu:.i 
ha~nlınn:ıı biraz intizam vermek 
mechuriyetlndcsiniz, Çiinkii emi· 
nim. bu haytıt ta muh:ıkkak sizin 
E:lbi çok l üklürlür. 

Knhlı,.ıınr!n yüriirk<'n dııiına bl r 
inşa bıı~ıp rlifjtorlne hosmom:ı#a dik· 
kat ,.rJcr •nislnfr.'l Çı7.ıtİfl'rin ii'lilne 
tı:ı .. lı~ını7 YAmOn bir faJiı;izJiğe US• 
r~mııkt:ın korker mısınız? 

O lı:ıldc nkin görünüşünüze 

ra~ınen <:ok ürkek hir ın,ıınsını1 

Mc.;ut olmak için her şeye m:ılik 
oltlugıınm ramonl:ırrlıı bile ~izli 

hlr l'ndişc ha~:ılınızı r:ıh:ılsız ,.e 
""'·lm"liz bir hııl<.' sokar, 

Oıurdıı~ıınuz ocl:ının kopı'iı açı].; 

ı ıılır'i:ı ıtııyri ih!i~art ol:ır:ık onu 
ı..apar mısınız ve cnuıı açık kalm:ı~ı 
.,17.I rah:ıl~ız eder mi? 

O hnlıle herkesle iri pcçinir vp 
ııerkese uvıı r, çnhuk dost olur ıtı'i 
rııntliiPünOr h:ılrlc sl7.I olrlui'.!ıını. 
ııilıl tanıyan ın,unlnr pek ımJır 
'\1h'ifycllniziıı sırrı benliltinizin ılr· 
rlnlikl. rinde s:ık1nnmıştır ,.e kalbi 
nh:i dahnıı kililli hıılurıcl11rıırs11nn7 

Daima ıçinirl r~kcr misiniz \'!' 

hir yerde konu ıı!ıırkl'n söı bilinc-
111 rıf hir <;e~ıe: "\'n fsle hch I<' ! .... 
rler misiniz? 

man cevap bulamaz mısınız' 
O halde dikkat ediniz, hu müll' 

madl bir tereddüdün lş:ırelidir. n; 
teredıdüllen \"azgeçlniz. DeYam e
derse marazi bir şekli alır. 

ÖnOnOzden bir otomobil geçtl~i 
z:ımıın daima numıırasına dll.-1\ot e 
der, bu rakamlan cemcder velhıı~ 
sıl zihnen bin tOrlO hes:ıp oyunl:ırı 
yapar mısınız? 

O holde kendinizi bülfın b:ıtıl 
fikirlerden kurtulmu,, EIÇlk\"e mli~ 
bet düşOnt'ell zannelmc•kleslnir.. ll:ıİ
bııkl hu hatadır. Sizin tnhleşşuııru. 
nıız duima tıılil gözcllemektooir. 
Sakın t:ıliinlze bııklırmııl ınız. Bıı 
itiy:ıllan bir daha vnzgecemezslniz 

Elinize ufok lılr şey alıp mesrlii 
bir yüzü~ü sizin \'Cya hnşkalarının 

:ınrıhl:ınnı, blle7.l~inizl mCllemaıli

Yen ÇC\'lrir misiniz? 

O h:ılde mOlhlş suretle sinirli 
siniz, J\enctlnlze dikkat ecliniz. Bıi 
iş böyle devam erfcmez. Maaz:ı!Jah .. 
Hııkiknlcn hıı.,ln olurımnuz. 

Elinizde bir kftAıl ve hir kulenı 
olduğu zamıın g:ıyrlihtiyari o kıı• 
lemle o kiiSıdı,, Ü!!IÜne çizgiler, 
resimler itzer mislniı? Bunu yap 
modıın duramaz mısınır.T · 

O h:ılılc siı arlık krndi lıııyalini· 
ze hakim ı'tcAilsinlz. Ynptığpuı işi 

düşünmerlr:n yapıyorsunuz. Kımıl 
damak lhtıyndyle,.: nıı sizi çok l"O
rıır. Hareketlerinizi kontrol cdinl7. 
,.,. hirnz dinleniniz. 

TrnmYay hllcllnlzl kontroln sös 
ıermck Uızımsclint'e elinizdeki 
ç:ınl:ıyı dıırmıı<.lr.Jınık eder, bir bi· 
leli çıınlıının itinde bulmıığı bir 
mc•etc mi yııp:ırsınız? 

o holde <ı;fzi tebrik ederim. no 
'.'·fık bir nı11Jııı,·ylleni7 vnr dcıııcktir: 
JJııyotınız o k:ıclar dolu ve !;fzi me'5· 
~ııl eden şe~·IPr o kıııfor enlere~ıın 
dır ki, bu ~ibi ufok tefek ş<'ylcr~ 
dikk::ıl hile etmi)ors11nu1. Bunrl:ın 
conı ıtıkılono acırıın. o kııdıır . 

Olelde, lokııntndn, ,-ıı~on rcc,fo· 
randa velhıısıl ıımum, bir yerdi' 
yemek yedıf;lnlz :ramıın çatalınızı, 

knşı/'iınm. h::ırddınızı lllno il<' !!öl. 
lrr misiniz' 

(Dıinkiı nushrrtfnn d~vnrn) 

Aıı~ıılka, akşııma doğnı bir mec;.. 
kene gelebilmiş, b:ıknw; bir knliilw. 
Rııyı;:ı Suhorııkov'ıın arkıı~ındo, or 
m:ın korut'ıı .:uın kııliihr.sh·ıH. 0 
1nınan tiirr prı .. ,. burasını kömtir 
nıkmnk için kiralamışlnrdı. J{npıyı 

• ...... ,~ . '·'""~ıc;•n:ı korut'ıınun karı<11 

rıkmıs. An,ııtka. homı>n, ilk iş '1' 

'"rn':. ortlnmıı\·n hııslnmTo; \"e her şc. 
~ri olrlıılln ..... ı O-:'llnlmış. hııllCı fı· 

7<'rinrle rnrıı huhınrlu~unu da sö~· 
lı-ıııiş, 1\orııcunnn karısı onun b•J 
haline acımış. • O halete havan. dikkat edini7., ı·. 

kırdı söylcmcc;inl g!\r.rl bir mıılı:ı· - Ynh, ··~ · .... _ vn11 ' Sckcrp;ı. 
\'Crc '.\'apnı:ı,.ını hilmiynrr;unu1. ıı;ızr rem! Sen y:l\·rurıııçu Tanrı 'korıı
pck l Jkındıı " ersem" diyccckJcr r·•I'" ~ r:r.<'rrııırı>m ! <iel, lmliil•ft• c ~i-
,.e bır <l:ıhıı bir l erlere dıı"et cimi relim. hir "'""''17.:'" knrnını rlo~,ı 
, "''ekler. rnvım 1 dı>mtş. 

Bir ıiyıırcte gltıiı:lniz zomon he- Yani hu suretle Anyııflrnnın ili 
men elinizdeki şenısh•e\1 bir jo; nınrl•nı kııwnnı ''o çnlı!!öıvormııs. 
ı.emlc~·e. çıınlııyı bir bnşiıı5ına v; Yrdlrnıi~. fdrmiş, lııllA onun'·: 
.::ıpk:ınııı bir Oçünc~o;fine koyıır lılrliktc ıığlnmıs vr nih:ı~·et ö,·ic 
m•sınız? lıir lırılr rtclirnıls ki. kı7.•:ııt17• h'.; 

O h:ılrle. srvlniniz, ıtııycl nikbin dli,linmeden, pnrll çıkınını tc<.liııı 
hır insonı.ınıı ve kendi hakkınn:ıla cimi!!. 
t'lo g:ıyrl mflshcl ve iyi düşüneelı.- - R<'n bunu simrli saklıvavım 
riniz vardır. Kendinize ('minsiniz. do y:ırın s:ıbah geri \•eririm~ heın 
l>:ııma "hen., dl)•e söze hıışlnrsınız seni rvinr de ~ôliirlirüm, yavnır 
"e büınn insanlann sizden sonr:ı 'Kadın p:ınılnn nlmış, Anyutkayr 
geldiklerine de knnisiniz. da siioürı:re kurıılluxl:ırı fırının Ü'I'" 

Yezıhanenizt'le olurclıılhırııız za tüne y:ılırrnış. Yine orada Anl,'' 
ır.:ıa çalı'jmayıp da bir ziyarete! il; l;n n .. hir )'ll!löfll kendi kızı dn yal·· 
cö üşiirkrn kalemlerinizi düz~ün ,.e \'Ornms. Sonrnlnrr Anyııfka bizP. 
ıı~ze gOzel görünOr bir şekilde mi "rılnllı, ııüp!irgelcrden bııl kokusu 
tanzim cılersiniz' n:ı hrn!"er Jın' hir koku ynyılıyo•. 

O halde her bakımdan melotlık mıı5! Kı7. Jrnrdc.,.im ynlmış, yııtmı'I 
hlr in'lıın.cnnız. J::ıkot unulmnl'llll'' n•ırn bir Hirlfi uyuyıımamr,, scssİ7:Cf' 
ki, "can sıkıntı~1 Yeknıısoklıktıııı ıa·'·•·onnııs Hrm pedere ncıyo:-, 
<lnf;mıışlur .. işle vazıh ve mııntn· 1lıı•ı ı de korkuyormu,. Ancıık b:ı· 
zom olmn!tn <levom ediniz, fok ıl c· "'. nrad11n bir. fkf sn:ıl geçince 
h:l\'nlın başka tarnflarındıı hayal ,.· .. nr .ııllr'l!ln, kıılil'"'''e, pedere e 
.,e fnnle7.lye b'rnr yer veriniz. :1·, t rde-n n iiı< hııvrlııl girrn<'He • İ ! 

Unutknn mısınız? MeselA dninıo 1 • .\"' •r sııratlr. kızıl gömlekli mıl"' 
şemsiyenizi, götürccef(iniz mckluhıı l ~ik, yıınl t"Cle reisi, kııdına yakin'\" 
aldığınız d:ıvellcri unutur ve v:ıkli nıış ve 
nizin yarısını yaplı(hnır h:ıtalnrı:• - K.ırlın. lievlını'lc ··~"" hir ca 
tashihine mi hıı~rederslniz'l na ka~xlı, der. fü1.-tiin, öğle '':ı'·ti 

O halde mahcup tııbfallı, h:ıss:ıo; 11 
1amın hlrini öldiirdük. Öldürmc-

ve çabuk endişc,·e düşer bir ino:nn· ~''le öldOrı'lük nmn, üzerinde mele 
sınır. Sizi tı~m evinizden çıklıi:!"t'7 'ik bile bulamadıik, · 
dakikada geç knlmnk dOşfincesl c;i l\lelter bu kı7.ıl - ·ılckli haydut, 
nir1endlnni!lötir. Hııydi biraz sak n ';nclının koc:ıı;ıymış. • 
olunur Sizi kimse ycmal., nnıın ark11r1"P1• .. pejmürde kı• 

Miitemııdiyen parmağınızln. sııçı ,·ııfclli l'itckl ilci haydut da 
n111n hııklcııile oynar ve bunu "" - Boş ~·ere hrrire kı· ,. '. sr. 
den yaptıSınııı size sordukları zn· ati!lı ~ ffl&W 5yJcnirler. 

1 

O halde, dikkat ediniz. GiiIOnc o• 
Juyorsunu~. Siz bun~ ~·apıyorsunıı' 
ama blrmıkrop mrınısıne pek ben 
zlyor. Bu hııl un uzdan vazgeçiniz.' 

Cenaze 
Ara basile 
Gelin 
Alayı 

Hıım z:ırurellcrl, fııciol:ırla ber:ı· 
ber tulııırlıklar do ynrahyor. Bakı. 
nız, işle bir la nesi: 

Fransanın Nan~i şehrlııılc, bir 
kı7.l:ı bir deliknnlı e'·lenirken, hnrp· 
ten evvelki ıııınneye uyınnk, ~·:ıi'ı 1 
bir arnlı:ı iciııı1e, nz:ımctle kiliseye 
gitmek istiyorlar. Arııyıp sontyor 
Jıır, 7.aten mahdut ol:ııı ıırnh:ılardıı~ 
hiç birini boş bulıunıyor:ıır. SnAa, 
~ola h:ışvunırken cenaze nrnbıısını 
sörüyorlar. DüşCin!ip taşındıktan 
tonra: 

- Ne ynr:ılım knrlcrimiz.e, yalnız 
Lu var. 

Diyor?ar ve onıı hinmlyc lcnrar ,.~ 
riyorl:ır; f:ıkııl ornbncının şopka. 
sındıı, ccnıı1e is:ırcti olan iki hıır f 
\'ar .Arııbıır.ıya, yakarıp ynlrnrıyor
lar. şııpkıısıııdtın iki harfli şeridi 
bin müşkfıliitln ı;ıkıırtalıillyorlor. 

Artık, mesrle yok. Arnbııyn kum_ 
İup kilise)'<' Eıiıliyorlnr. Papasın 
rluıısını alıyorlar, kilisenen çıkı::ı 

lclmırdan Arnlıawı biniyorlar. Jlu 
defa, nl k:ıfıı lıılmııya hoşlnmasın 

mı? ine mcznrlığn gitmek isliyor; 
çiinkü, onun, kiliseden sonra, lıer 

zaman uittilti •yer orası. HattA, sc. 
mi azıya :ılıyor, ı:ıellnle gü,·cyi, 
bin bir helecan içinde bırııkıyor. 

Japonlar Mldvayda ikl tayyare ge- 1 de 6 tayyare gemisi kalmıştır. Yal- 1 Amerlkalrıar yerden kazanmak için 
misi kaybettiler. Bu ehemmtyeuı blr nız ~raamı e.çıkça söylemek ıtızım • bombardıma:ı tayynrc~ırtnııı kana • 
zlyaadır. Zira. tayyare gemllerı bl • dır ki Japonların Pıuılflkte lııgal el· larmı açılır kapanır oi u•k ycı.pmıya 
yük tıı.ıı.rruz kıymeti olan bir eııtı.ıı.. llltlerl mevkiler bu mamleketin ta:• bnşlıı.mıılıı.rdı.r. 
tır. üslerde:ı uzak yerler ancak tay. yare gemlslne oııı.n lht'yacını eksilt. Tayyare eemisl r .4~gl&.rın a.ka1 isti. 
yare gcmllari vasıtasiyle bombardı • mtt:;ılr. kametinde ı;eyrettiğl \''llkit hafit av 
man edihıblllr. Diğer tarnftl\n tay- ı Şimdi Japonyanm tayyare gemisi- tayyareleri uçma.k lç~n geniş bir m • 
yare gemlel aı:;ık dc:llz m"Jharcb:ıle • ne olan ihtiyacı yalnız uzak üslerin Bafeyc ihtiyaç g&tcrr.ıJdlklerlnden 
rin~ çok mUesslr sUratll bir yardım· bombsrdımruu içindir. İlk bakışta geminin eeyri lilzgttra göre hesa.pla-
eıdır. bu biraz gartp görUnür, çUnkll bom • nnrak çok miktard:ı tayrue yllkl 

Japon tayyare gemilerinin kaç ta. bardıman tayyareelrl çok uz!lklara mel< lmktınlan elde edllml.J oldu. 
ne olduğunu ve ne tlpde bulunduğunu gidip gelebilirler ve bir tayyare ge-1 Bombardnnan tayyareleri yUkle!l!hce 
hiç kimse bilmez desek yalan söyle • misine ihtiyaçları yoktur. Fakat m • yerden kazanmı:.k !çln tıu tayyareleri 
memlş oluruz. Zira Japon deniz in§::ı.. selenin iç yUzU böyle dc~lldtr. Zira 8.§ağıya lndırmek \'e çıkiırmn.k tıı:!n 
atı ve programı dalma sıkı tılr esrar bombardıman tayyare,!'ll yalnız bom • kuvvetll ıuıanııötiere ihtiyaç his"~ • 
perdesi altmda kapalıdır. Bununl!ı balarmı atar ve d!Sııer. Kendisini hl· mektedlr. 
beraber Amerikan vo Japon tayy~re maye ve müdafaa edemez. Bunları 

gemileri arasında bir mukayese ya • konmıak için av tayyareelrine lhtl • 
parak Japon tayyare gemilerinin h\'• yaç v rdır. Av tayyarelerinin hare . 
sustyetlerlni nlsbl bir şekilde açığa ket sahası dardır. Bunun lçln av 
vurmak mUmklln ve faydalı olur. tayyareleri uzaklara ancak tayyare 
Beş sencdenberl, Amerikan yüksek gemileriyle ta§mır. Gcımlııln ııur•au 

deniz subayları Japonyayn doğru im.. tayyare sür'ntınden çok az olduğu 
rcnen gözlerle bakmaya b3~1amıotı. için tayyare gemlsl gUnlerce evvel 
Zlrn Japonlar be§ sene lçerlslnde altı yola. çıkar ve bombardıman tayyarc. 
:r~ .ı tııyyarc gemisi inııa etmlşli!rdlr. !eriyle evvelce tesblt c~llnıl§ bir ran
.Bu mUüdet içerlslnde yalnız üı; tay. devu yerinde birleşir. Yeni Ginenin 
yare gemisini tezgl'ılın koyabilen }.,. işgalinden evvel Avustralyıı.nın mllB
merlkan bahrlye nazın Japoı:ı\a.ra tahkem limıı.nı olan Port Darvfne 
haset etmekte haltlıydı. Bllhıı.s:;3 bu ynpılan Japon ha.va akınları bu sis. 

Şlmdl bu:-acıkta nıa.lilln oıa.n. J&pon 
tııyyare gemileri tiplerinin kı.şaca b r 
Ust~ını '"erellm: 

Soryu, Hlryu ve Koryu: 10050 ton, 
saatte 30 mil sUra't, 40 tayyM"e alır. 

Kaga, 26900 ton, 23000 atır•at, 60 

tayyare aııı.-. 
Argajı %6900 ton, 28,5 mıı llUrat.. 

6-0 tayyare a.lır. 
Ho,o, UiO ton, 25 mil .Ur&t, 26 

tayyare alır. 
Riyoco, 7100 ton, !fi mll eUra.l, SO 

tayyare alir. 

gemiler hakkmdo öğrenllcblle~ bilgi• tem sayesln:icı ba,arılabllml§Ur. Port 1939 da Şoka.ku ~e Kulkaku iemlr-
ler Amerlkaltlann endişesini bir knt Dnrvtnden 800 Jı;ilometre uzakta <'• de iki tayyare geml!fl daha denl.7. 
daha. artlnyordu. Japon tayyare ge. ıan Ambuvana hava üssünden uçan ındlrllml§tlr, Bu gemlll'r hakkmda 
mllertnde bulunan tayyareler yalnız Japonlar denizin üzerinde uzun bir hiçbir bilgi yoktur. Yalnız Soryo 211• 

deniz tayyaarelerlydl. Ve karoya tne. uçuş yepmıı.ya mecbur olurlar. Hlma. nıfı gemilerden daha bU~ olduğu 
bllecek tertibattan mahrumdu. Gc. ye cdt'n avcılar ancak tayyare gemi. sanılmaktadır, .Amerlkalilar Şoka.kJ 
miler yalnız uzak yerlerdeki ll.elcrl lerUe taşınablllr. tayyaare gemlalnln Mercan denizi 
bombardımıın etmek lçln kullanılıı· Binaenaleyh Pasifik harbi gibi bir muharebcstı:de yaralandığını iddia 
cak tayyareleri taşıyacaklardır, yani muharebede, harp sahaları uzak me- etmektedir. 
müdafaa sll!'lhı olmak.tan ziyade ta. safelerlc blrblrfnd::ın ayrılmış oldu· 
arruz .ııiltı.hıdır. Bu lıft.dlııcden sonra.. ğuncbn Japonlar flmdlye kadar harp 
dtr kJ Amcrikatılar Guam, Mldvay tayynreeJrlnden çok istifa.de ctmi§ler. 
ve Vaki adalarında. Uııler kurmak ve dlr. Mldvay Uzerlne hücum mUessir 
Perl Harbur tlssUnü ııılah ve takviye bir bombardıman için tayyare gemi• 
etmek husu~unda kararlar verdiler. ler!nln ne kadar elzem olduğunu a. 

Japonya tayyare gemll"rlne alt hu çıktan açığa meydana koymu§tur. 
susntt& çok faaliyet gös~erml§tır. Tayyare gemllHlnln bl.r faydası 
Harp başlarlten :ı.O tııyynre gemileri. daha vardrr. ÇU't ınoU!rlU bombardı • 
nln olduğu zannolunuyordu. Amerl• man tayyareelrl do tayyanı gemll~ 
kalılar harbin başlangıcında.nbcrl 4 Tinden uı;ablllr, fa.kat §imdiye kadar 
Japon tayyare ~emlslnln batmıo o•. bu usule pek nz bnşvurulmu,-tur. Zira 
duğunu iddia ediyordu. Şu halde bu bunlar çok yer ~gnl eder ve bom • 
ra'k~mlara !nanılıraa Ja.ponlarm elln. baları ağırdır. Bu noktayı dü,Unen 

Amerikan tayyare gemllerlne ge • 
llnee: 

;Mercan denizi muharebetıhıck ba • 
tan Lenlaruıgton Te Saratoga gemile 
rl ss er bin tonluktur, ellraıtleri a~ 
mildir, 80-90 tayyare alır. 
Rımger ve Vasp gemlle.1 H!SOO " 

14700 tonluktur. Ht?.Jan 80 mlldlr. 
72~0 tayyare alırlar. 
An~ Yoktovm, Hornet gem'. 

lerl yin:Dlgerbln t.onkıkl11r, 8'1rat1er 
84 mfıdtr, lfl.-100 tayyare ahrlar. 

Bunlardan başka 11 tayyare gemi. 
slnln lJilaımıa bll§1snrmrtn". Bunlar 
26000 er tonluk cltacH ıırtıratıerl 85 
mm bula.ca1t ve ıoo tayyare tatııya· 

ANıerif<anın 

Arabacının hikayesi 

nlmış. Yani değişlinnlş. Hırkayı 

haşına örterek knlübeden, safbo.ş· 
lnrın ynnındrın geçmiş, ötekilerse 
onu konıcıınun kızı '-'lnnetmişlcr, 
dönüp hakmnmışlnr bile. Bereket 
versiııkl kadın kulübede yokmuş, 
vodlrn rılmıy:ı gitmiş, yolum lrnrde· 
şım kellesini hnlladnn lmrtıırnmJV> 

dı, ı;ünkil knı:lın görO, knrtal gödl 
gibi ke'>klndir, hemen fnrkına vıı • 
rır, 

Anyutka, kulübeden cıkmış ve 
Tıınrı-:ını sC\'Cn beni! tutmasın, dl 
vcrek kosmıyıı hıışlomış. Bütün gc 
~c om111ndo yol bulamadıın dolaş : 
mış, ah:ılıle:rin ı;iiç belli onnandnu 
çıkabilmiş \'C yolu l::ıkihcıderrk koş. 
muş. Ta:ırı karşmna rahmetli kS. 

!<.ara OrtJusu 
Yazan: A. ÇEHOV 

Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL 

Korurunuıı knr 1, her li• iinil dl' 
şchle bir sü .. mn5 ... c siilüm~cnıl'j: 

dın! 
Ne~·<' ıtlililyor~ım. hud:ıla ka· 

Elhctıe giikrim, hak ben ne 
('ona kıydım, ne ele gün:ıha gir 
dim. 11l1>in pnrolıırı lıulrhırn. • 

- IIaıtF:i pıırnbrı? Ne lll'durıı• 
1111 '! 

- !.lak lıakıılım uwlııruyor mu 
yum' • 
. Kahpe, çıkını çii:rınüş ,.c rıar:ılo• 
rı göslermlş. sonra Anyulkonın na 
sıl grlrliğlni, n<'lt-r f- ··lerlillinl bi~ 
lıir ıınlnımı,. Hıı\'cluıJor se\'inmiş. 
ler. pıırnl:ırı payl:ı'mtıyıı bnşl:ımı•

lnr. ,\nnııkıı, :r:ı,·:-llı, ynhl'Or, on 
Jarın konu tılt·l""•nm hepsini J!;1-

tiyor ve tlrlir titriyormuş. Şlr· i 
nl' rııno;ırı '.' Jf ..... •utlnrın sö:ı:lerlnd· ·. 
pl'rlı-rin l\Müı:lilnO ''<' ce~erlinin yol 
iistiindc hırnkılclılhm öı!renmlş. 
Bıırlala kız hem nftlıyor hem de: 
"Şimrii ktHlıı 'i lcurll:ırln köpe'
TP.r h:ıhnmı ''l:rorlıır, ntııııız ormıın ı 
kııc::tı!!lır, onıı <lıı kuı1lar p:ıral:-• 

mışlır. n<'n! de pıırnları muhafaza 
elmerli~inı için hapsedecekler, 
c]i,·rrrl;l('r". ıliyc rlii~iinOvonuur. 

Haydullnr, hu ıırnlık knnnların• 
doyurmuşlar \'e kadını vodka n'l
mıya göndermişler, Hem vodka, 
hem de tallı şarap olması için be1 
ruble para vermişler. Yani el p:ır~. 
siyle iclp zevketmiyc ve ş:ırkı söy· 
lemiye bıışlıınıı!';l:ır. lç.rnlşler, içmiş, 
!er, 'köpekler, yinr kadını f(Önder
miıler, niyetleri 7llrnrna sarhoş o· 
lunt'n\"l k:ıdar icmrkıniş 

- Sabaha kadıır içcce~lr, diyP 
b:ıAırırorlannış. Şimdi artık porı 

çok, acıllllim D' @•!ıSd İç 

icl"bildiğin karlar, yalnız aklını d:ı 

lıcrııbcr içme! 
Böylece, gece yıırısınn <.lo~r 

hepsi zilzurna sıırhoş olduklnrı "" 
!; ıdın, üçüncü de'. ,•odkn alınıY"' 
gitıi~i bir sıradıı, korucu sall nnr:ık 
oılnda bir iki der1 dolıışmış ve: 

- Kızı temizlemek Jı'tzım. nrkJ. 
daşlar, ne der!löfnlz? diye tı1nrmuş. 
E~er onu snlt hırn~ınnk hlzl ilk 
önt'e o ele ,·erir. 

Dii!!ünmiişlcr, taşınmışlar ve An• 
~ıılkıı;., sağ hırakmamıyn, hafıısıı · 
kcsmeiie kurar '·ermişler. Masum 
bir çot'uğn kesmek l:ıbi korkunç 
bir şey, böyle bir işi, ıınr.:ık s:ırho, 
wyn aklını 03 nııtnn hirisi fizcrin. 
al:ıbillr. Anyutknyı kimin öldüre 
l'eği me elesl fızerinde helki hl; 
sıınt münnkoşıı t'lmls!cr, il ile, it ,· • 
kuyruğa dedikleri gibi, birhirlerı• 
nin üzerine ntmıyn çalı!!ömışlar, yi 
ne a:\ daha ka,.g:ı cclct'eklermlş, ne 
!" 'l'flC hiç birisi r"zı o!mam1ş; O 

zaman kur'a çekmişler. Rrırucuya 
çıkmış, Konıeu, vodkayla dolu bir 
b:ırdağt yuvı>rlnnıış \'C odıınluğn 
bnllııvı nlmıvıı pitm1$ . 

Anyutkn da fırsat bu fırsnttır, 
demiş, yerinden kıılkmış , .e budala 
olmasına rıığmen övlc bir şey dü. 
şünmüş ki bu, herkesin hnllO en 
okummş bir insanın bile aklına gel
mez. Belki Tanrı acıyarak o on 
için akıl \'l'nTif!;, belki de korku• 
nun l<'ııiriyle akıllanmıc;h. Anenlı: 

neticede hal·clutlnrdan daha kur • 
n:ız çıkmış. E\•el, mmlca kalkmış, 
Tnnrıy:ı dua ederek kıırlının liri. 
tii?;ü gocıı~u ıılnıış 'c bnnu11lo koru· 
r.unun kı7.ını örlınfic;, onun örl0n
dü,3ü kadın hırknsını dıı lk<'ndisi 

' llp Yc~or Daniliç'i çık.ırmış. Elin
de olta h:ılık hılmıya gidlyormuş. 
An~ ulka, başındıın geçenleri oJd!·. 
ğn sih! :ınl:ıtmı.ş. o do hemen geri 
- balık lııt:ır.:ık z:ıman mı?- kö. 
ye clönnıüş. mujikleri toplamış ve 
Ynllnh korucunun kulübesine! 

Orııya gelmişler. K:ıtiller, içtiklı!
ri yerele s1ııp kalmışlar. Sıırhos 

kadın da yanlorındn. ilk iş olarnk 
üstlerini arnmışlar, paralan almış_ 
J:ır, fırının tepesine çıkıp bakıncıı 
ne görsünler - amıııı yarabbi 1 -
konıcıınun kızı, süpürgelerin üs
tiindc gocuğn sanlınış yıılıyor, b:ıo:ı 

k:ın içinde, baltayla yıırılmış, lln)~ 
dullarla kadını uyanclınnışlar, e'• 
)erini ıırk:ıya bağlamışlar vo kazıı 

merkezine söıünniişler. Kndın ova. 
zı çıklığı kadar ba!lırar:ık ıığlıyor, 

clövıınüyormuş, korucuysn bnşını 

iki larnra s:ıllıynrnk: 
- A~·ılııııya ihtiyacım "ar, hir 

kndehdk voclka versenize, arlrndaş_ 
J::ırl Dıışım ııl_!rıyor. diye söyJcnlyor. 
muş. 

Sonra şehirde usulü dairesinde 
mahkcınelrri oldu, kıınunlıırın bü· 
tün şiddetiyle cezolandırıldılar. 

İşte böyle ,bayım, anlattığım 
Yaka sel ynloJ;ının nrdıno düşen 

şn ormanda olmuştu. Artık hemen 
hemen görünmüyor, bak, kızıl gO. 
neş onun :ırknsınd:ı h:ıtmnk üzer . 
Sizinle konuşmı) a dıılclım. all3r 
durmuşlar, bak, onlar dıı sanki blzt 
dinliyorlar. Haydi, ~iizl'I ya•nı· 
larım 1 Dnhe neşeli koşun. ba3·ın 
baht-işi boldur! llıı~di, tosunlarıml 

{SON) 

Amel'ib scnç.i.lııdnin de ~erlik 
ane~ '"Ye ~ ~cm kwnindc 
lfır de k&hraman~nrı vardır. Ycrı 
Orlcan ml!b:n-ebesinde kar:ı ordu .. 
lorm lmhromanh~. gener:ıl Andre\' 
Ccksonun nn.zuıı rUkkatini Ct'll rt • 
mifti. Dahili bmi>e iştira~ eden :r:en. 
cilerin sayısı 10!000 1 çoktan geç 
mişfi. Bu kahnımanlıklnr kıırşm .. • 
da Amerikan kbngre.si 4 zent'i ala· 
ymdan ib:ıret kıtnhırın teşkili h:ıJ.. • 
kınd:ı bir kıınıın kabul <>11İ. Zene• 
Icr iyi asker olduldarını fsbat cı. 
mişlerdi, fırlrn1 bunlara khn komu· 
IR edecekti? 

Kara orduJnrına komu~:ın hul
mokta'kl mfi.şküHil yine ıen-. llerdı n 
gcliyordu, Siyeh rı>nldl suba' l 1 

ordularının kendilerine emnl~('fı 
olnıaddhnı düşünerek ürküYOrl:ı • 
dı. Bn suretle subay kendisini b • 
)'!iZ subaylardan n~::ı!ıı gomıi• ı• 
b:ı<11lıyor ve kendisine ol:ın emnh ı · 
li azalıyordu. Bununla hernbrı 
zenciler arasında ukt ''c bll!I ı 
sub:ıylıır ıız değildir. Yunk D:ı~ ı 
isminde bir zenci Ye~lpııan akadı • 
miı;lnden 2i6 talebe arasında · ·' 
inci olarak diplomn :ılmıştır. 

Ruzvclt orduıdn ırk meselesını 
c lrdnn kaldırınnk istemiştir. Am • 
rlk:ın nüfusunun yOzde onu 7.tn<'ı 
oldu~u halde zrncl kıtalnrı l alnı7 
dört Rlnl dan ibaret kalamazd. 
l!JılO birincil ~rlrıinden ltib:ıre • 
Amerik:ıda zent'iler arasında d 
seferberlik teşmil edildi, :Ne,·:,or' 
tnki 369 unt'u lopçu al:ıyınn dör• 
zenci balarJn ilbak edildi. Sikng,. 
dııki zenci muhcıfızlnr )'eni hir a 
l:ıYın çekirdeği ol lu, bütün mEı 
Jeket bu aisbcti ta1'1p edf,....d 
Kendi subıı) lnrh le komu in ~il 
zenci nlıı)ları bugün 100.000 hi ıl 

20 alaydır. 



• H A 8 E R - ~lisam PoStur 

,istanbUI At yarışla
-~iiilı rına girecek a t lar 

. ili. 

uerçekten llk )11.l"l"ı~k iş ı;;ang. 

hll,JI tlsnını 1 .tı .. 
1 

- ouu illi dela ı;or.?:ııer ~:k ~-

'er \C lıenıen ııııl• .Jlur ıld. 

Bllhaıoa un~ ı a.:ı an iç yU7.linU. 
"- ;anglııı) ı tanıuı.alıııınn!,. 

ısı.izli To ıısonıı..'1 kulağında çınlı -
) or ve her cla.kıl.a buna döş\\nen 

d tekti in u.ı nJ • günler geı;uı.~ 

rarcn !iz lı•~.)Rt ı:rncı~rı ı ılı•or 

du 
Şıuıgha,> w ,Jap:.n m Lh1'1ll'sl, Çinll. 

ll'r mıı.lıallesl, a;ı:ı,ıar m:ıh:s.11 • l
daha ~ra K ·lı .. bir hll tflroet mın. 
takası ıekll-ı•b aynlıı.ıı bil) Uk drv 
!etlere alt s miler. r.!!l"arcnglz ç:ır,ı. 
hır .. aarıııç..ır.. ma.bl'ail"'.. afyon ı>\' 

Jerl .. bütun bunl:ır mister To:ınonu 
meı.gul eılLc. mc\-zulamL 

Bu k811a.r karı,.ll• l:ır Ş('blrıl~ Tııuı 

eon, ı, on don b:ı~lıyacağını blll 

yordu. 
Mis Merinin çok ba..'ı5et11ğl 'l'i)en • 

Fo Uz rind dunı:ı ordu. 
Tomeon bir ak~m "knılkelebek,, 

basma sl**I. 
o gece ?ın a çok sıcaktı .. 
TomlıOll , akası açık beyaz bir 

aemJek glylnmı,u. 
:a.tmda mantar J!lpkaııı, cllnde 

lm1ıa b:ıst.o.ıu \ardı. 
Tomsonca barda hcrktıA bir .ııoyyah 

olarak tanı'Ill<ıtı. 

Zaten o nmumi yerlerde z.abrtıı. 
memurlarlle katlyeıı te!D&ll et:ne;r.;dL 

Onu ancak !\.mlrlerlnden birkaç ld:tf, 
bir de togtıi1. komutanı tanıyordu 

Tomaoa <şanghaya geldiği gtlnden. 
beri, yabancı ııeyyahlıum oturduğu 

otelde yatıy.>r •• onlarla dü!}üp kalla. 

yordu. 
Barda da ona ayni g67.le lı&kall 

prsonlarda>l biri, yavaıça maılMll -

nm yanına ı40kuldu: 
- Ne aıaa.ksınız. mı.ter? 
- 818 vlakl.. 
- ~Ustdne, ml9ter .. 

Garsonla a~lannch fazla blr teY 
geçmedi. Tonuon, bu kıaa k01nışma. 

dan ııonra m.ınıı.lı blr b&~a geriye 
c;ekllen garaonun hal ve tavnndan 
',llıpbelı!ndi. 

Acaba bur.adak! P•"'<>nl&rm hepal 
bö)le garip ve müslebzl ldmfleJer 

miydi! 

Yoku bu l•ırson, 'fomeondıuı IJÜp. 
hrlcnıniıt mi '°dl! 

Tomson '>.ııııı d!llUnllrken, aynl 
gan;on blr.-ır. 5-:>nra rtiklyt getirdi: 

- Buyurunuz, mll';cr.. baska hlr 
emriniz var ım1' 

- Hayı..r _ ıeap edenıe çatınnm .. 
Garson te:.rnr çekti~;. 
Bu sırada .. lga.ra ıntan 80Vhıtll '>1.r 

kız, Tom&0nun önUndcn ~tvorda. 
1 omson, .. ıg::ı ra tıahm krzı çağır • 

dı: 

- Kalın purtl var •nı f 
- Ha)ır .. bura.da kalın ııllro tçm(;k 

)&.'18ktır. 

- Bu da '16 •Jerul)\l 1 :Uu!ada ber. 

kes lstediğfoi lı;e.m.-z. ..u Y 

- Ha)ır. f,.ünkU müt~r!lerln b'r 
çoğu kalın ı•ı>rv iç-ecf!k oıatt.a, INn\. 
)& dumanda.o glrllııın. 

:EUndeld kl\çök S..'{1-!rı 07aıt1: 

- Ba.Jnnır.. bn !al•~ pt.r :>lar #J kn. 
dar lezet2fd.r kJ .. 

- Pela\IA. \'er lukalmı~ 
T onlSQll bir l.'\ıto lece 1>U;~ Aldı, • 
- fena. bir t-Odbtr t:ıP!lL Bo,uma 

slttl. Mfüıtt-rıt'!rln e•hbatb:I dlltün -
mlfler. 

Geaç kız gt\ldil,: 
- MüıtcrUor'.n cıhhntlnl mi 4ecll • 

Jds?! 
- Öy'le ya. l\w C!aıı bıı~ka ne ol•. 

ltlllr! 
- Hayır .. hayt" .. Burada rrll,tera. 

ye kı,ymet "\"c':tllezıl!r. Bu. her ıteYdl'D 
ODM (kız.il litlebr.k) lo ~lh•ır ti d1L 
f}ÜPIYP.ttk aımmış lıir ted~lrJiı 

Toms<>n n::ıyr :tl ıl l:'lzllyemt--ıl. 

Gör.lerlnl ııı:ıırıık: 
- Ne dc•ll3 ~· nundakl mtişteıUe. 

rin sıhhati, Th·uı • ,,..onun lce-y:rtne 

mi ballıdır ':' 
- Ne aand nız ya? ').'iyen • l',o .,1. 

mua, bu bar lıtler mt ':' 
- Çok mün.ı'\,:,\h kon" ııyonı.ı ı 

küçllk ııatıcı. ~:uı~hayıla nrtıet kıt • 
lrJt mı \'ar" O ~lilbne, ba kal'IJ ı;-oliı 

- Hayır. ıuyır.. •unu •lrka~ ker:> 
tecrilbo eıth •r. l'iycu • i'J yuda Uç 
ay Japon ad!l.•"rııı3, ~ •,p.-ı 1.dye gl. 
der, ora.ti:\ ltııl:rlı. On::n oımn t i(ı 

gecele:.' b:ır ıfiı i"l:)•,ın;: \(' !ıd" bl" OIP~ 
hane ~kH.ıl :.ılır: ICc\\'~:.ıl u gi;rlı1 1d 

l r, birblrinı l1u.;.11 ııar , :• llt olr mt.f'ı. 
TlJen • ro g •H <' • N•rhu •ıt'r ~ .. ş JO. 
luna gi::- r ve > ır h:ı ı:ı.rC:ıı"°ıln \z, ii"S. 

alzllk l~ln1r ı..ı"ur muo;tl'rllerl·· d.>l:.ı~ 
boplır. 

- Ne ııehh.lr ı.adınmıt o! 
- leni raf ha'll\ or unu_ onu• 
- r,,et. • k c.aeta bu gl'fl' ıtirPCc. 

tim. 
- Taoa y .. :•ee taurmuımnm.: Atılc 

olmaın&. u d11<k::ıı ediniz 

- l'tilçlıı 1 o kadar (Qael a.t 

1 - Ben o ~~ıt •,ıp .. cvdi •. 1er•\l.•u 

değilim. 

- • .Böyle ıı~> l~"J • ı ca.umı l BE'n 
çok ı;-ordllıı> .,ı.ıi.ı gıtıı ıttıp tutanl·ı ll, 

T.:ımson ; ·uı: k:ıı.ı .:>nu',lımıkt n 
ze' ı, ı.uyu.ı rd u. \ e ı ,ı 11c .:ım o:ı: 3 

dılbnı~ cı tııı o .::ıd ır '.l ' 1n• ı, o t • 
1 r ,. rul, 'ılr ı ı 11 ,._, 

Uu ııı r&ö.ı lıi r ]1\:J•' ,, 

sesini du~ u •ı ı..ı.t.,·ı ı• ıı 'ertıul 'I ro;s• -
nan ~ ıınııı.ı.!u aycıidı. 

J'onıson ,1-ı•ıli 'fi)cn _ Fo~u ,,li~U

nıiyordu. 

- üu n.> .:ıırar ·nı.;b. bır ae11:1mm1ı:: 

ller gören )&-Oan.''• ,,.ı:ı Aşı~ olur • 
nıuş.. " oJuı ~,.a., ıııu ~11luwa bıı.r I::. 
lemezm!ş .• :.~"lto.••.ı bir rul')hune)t: 
donermı,_. U•'r .,:ece rlııayuU~ı "o • 
rülttileı oluro11J;.. O go!hı.-1) hor ~ey 

yolunn glrcrını!. l>Ara o'r llPf.Shdik 
ço'kerml~. nıınu .ıdcta 'Jlr .lh r~.o\Zılan 
baJısetml§ glbl, gur:p ol.r hcveean 
\·erdi bu ııöz.te r. 

Pürosunu yaı<n: 
- Dumıuıd:uı ho~'a•ımaılı~ için, 

mllştcrılerl k,, n pür" .çmektcn rue. 
netmi:J. Anıa tla ~\;"olst ~lr K&dınıuııı! 

TJyon • ırc., e.a.c&tler "e~tikçe ·rom 
&0non zihnınde t.ıUyUyı•rcJu. 

Bir aralı!, )'l\•l'rıııaıı g"çon bir gı.r. 
sona ı.ordu-. 

- Kızıl 'ı!!leb·•k •ıe "'..ıı.man ııa:me. 

ye ~ıkar.ak-: 
Ganıon dm·a:daki ~oate bakıı: 
- Yarım ı.at.t ııonra" 

- Ne kad•r dcV.ı'D ~er raksb.rf. 
- Kısa la'lılaıarla t>lr "aat kaılar. 
- Çok az değil miP 
- Ondan ı;onra m~terllea-l <'yalı. 

ya.cak kU~:, nnnınralarımı7. d:ı. \3r. 

dır. Canınız ~ıl<ılruaz.. ~ıı.kUnlz. ~ 

J<ere geçmez sanıyorum. 
G:lrson: 
- Yeni gelmiş bir m:ı,r·~ •• 
Diye mırıldanaral' yllrllyüp giltl. 
TolD'!oo 'Jabnenlı\ açılmasıuı bt>kli. 

yor. 
- Ah !fU ogDl.ı~ rakkaseyt bh gij. 

reblhem, bu gea: 'Jenl kalın pllro iç. 
mekten ma.ttram l't~. Hn lnCt' pllro. 
lar biç aarmıyor bana. 

Tomson bir ya.bsncı ııeyy:ıh gibi o. 
tmrduğu otelde blr ırnç nıUşter! ta. 
nıımştı. Bunlar i~ı:lkalıya ooın:I. 

yordu; o gece Tl'mson onları da Cltı. 

zılkelcbcl>) bannd:\ ıtbrmll,tü 
Tlyen • l"onJıı birkaç ay M>ııra • 

her l,l oldokıı ı:!b. • Nagnııaklye el&. 

neceğt söyleniyordu. 
Bu sırada !i:Uı;.lik ııı.ıcur.ı ı1atırı kıa 

tekrar Tomsoaaıı ününden geçti: 
- ince pürolarımdar. rnemnan mu. 

sunuzT 
- Çok gllı.el, s-ok ıeuetlL Fakat 

dumanı az cıkıyor. 
SC&ra satan kız jflUerek ozakh.,. 

tı. 
Borada hlzmat eılı>n t.rrkeıt Tormıo. 

na tUpM)I gBrUn·.lyordıı. 

Hele bir kere Tiyoo • t'o eehneye 
gıkııın. Sakalını T.:ımson o eehbar 
kadını nasıl bulacaktı~ 

Garsonun: . 
"-Ona herkes >L,ık olur • .., 
Sözü Tormıon.ı f\dcta ııLnlrJendlr 

mitU. 
Tomson 03 le her kadına llıık ola • 

cak bir adam mı1aıY Onu l.on<lrada 
"kalbslz ad:ım. taş parçası,, d yen 
kadınlar pel< çokt.ı. O gUn.. k!\dar 

Tomııon hiçbir k!Ulm kal';IJ'limda sar. 
ınlmamıştı. 

13te.. sahn~J) bir hat"t•keı var. 
Perde açılıyor, 
Alkııılar lcılak 1·arım 9atJatae:ık 

kadar ı>ıırekU. 

l\lilzlk bıı51a1ı. 
"Kıulkcl bek , nbncde .• 
Mister Toınso.n ilk dnr.e hlr !!f'Y a.n. 

Iama.dr. 

O da herk :t1 ı:tbl aı.Ju:ılaıtr. 

Ve kendi kendine -öylendl 

- Ço!. xtı1e.ı .. çok 119 :ı!r ~·!çek 

Tiyeıı • fo"o lıı-r 7anı:ınıd rn :nur 
kırmızı kelctıeı; '"'nzl) en 'JIRrl ıl;: 1>011 

cuklu elbi!l""l\'li ı;lynıl'}t1. Kur.ııtlnrıuı 

açlığı 7.1\IDlln herl<"8 •lıllU uı;ııyuı ııa. 

nıyordu. 

Bir müddet :föndıı •. 
Safa sola •lyh ı l• .. 
Şen kahk dııı.ln.r S.\V\\rını~ 

M!llterll •f"(' b)Jıl'l,•r S•!rı>'1tlrıJI 

''- l"BŞ!l!il!l IHzılkı•h•ht:I< .,. 

Sad:ıları \"ıiltscllrkı•n, flyen • t'o 
mağrurnn,. ~ı'r t:ıvırl:ı lı.ı:tını !lfi:Jıya. 

rnk, kendl'Jlr.t .ılkıoılıv·•ıı!:lr M!l!\rnlı • 
yordn. 

na ı;ırada <nll'···: 1.'orwrnn ııikkatle 
sa.b,oe\o baktı: 

- B<'n bu kadını t.ıı.ntr ;fhl ohı • 
)onıın. 

Tomııon h1' tllrlD !ıftfıusun topla • 
yamadı. 

Tl)M _ Fe kt.'16be!c ı;'.bl ~nilyor, 

daldan dılla koa 11ull, kaııatbrllP ba. 
valaoıp uçwak ıatlyonltL 

(Denim TV) 

111 
RO~IANS: (P;-en!I Halim) 

: . iV 
VABAD: (Fikret Atb) 

Orijini: (Allnari • Hcrı·cl,nijr) An.kara o;onbcıha.r: 
.İlk iştiııı.k ettiği Ziraat Ba:ıka.. 

Orijini: (Legal Fare • "l'ıı" oce 
d'Or ) 

Romansı biltün koşu mcmklısı rı kOf:usunda Yeti~e mağlüb oldu. 
oittıyucula.'"IlllIZ pek iyi tanır"nr. ı Son h::ıftnlarda dn Uç bin mctre
~imdiye lt.:ldar üç defa Reisicüm· llk bir koşuda Ahmet Atman ekü. 
lnrr ve bir koıe de Gazi koşusunu 1 r~ine gc<,;ildi. 

Bu tay Kaya, Sigetvar ve Hat• 
vanm kardeşidir. Anası Noze 
d'Or ild ya§mdayken beş koşu 
koşmuş ve H.r defa Pri9 de 13. 
Croix • S:ıint Oucn'de UçüncU el· 
muştur. Oç yaşmaayken Dea.uvil. 
le'de Pri§ Chatea.u de Varavllles. 

yl kazınmış, Prix de Chemfn ac 
l•'cr'de ikincl gclıniştir. 

Yukarıda anıısmm icraatını yaz. 
öığmuz Va.r:ıd, Ankara ilkbahar 
koşularının yedinci haftasında 
1000 metreyi 1.04 de yaparak bi• 
ı'inci gel..mİ§, scltizinci haftada da 
Hümayun ve Dcstegülün arkasın. 
dan UçUncü olmu§tur. 

kaza.nan bu :ı.im geçen sene lst<ır.. 
l;ul ko~u'arından sonra 1znur ve 
Anka:ra.da aldığı neticeleri bildiri• 
yoruz: 

• 

Evli bir genç 
bayan · nasıl 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

Beyan G ... 
" Yılltı lıir •J ınelıne kadar cazibe- 1 
ıizll vı kıJ1fttlıizıll• " dl1•. 

25 yaşında ldtm. •Bit Jcenara bı
rakılmaktan• torlı:maRa başlnınış
tıın •.• Sık sık dans salonlanna devıun 
e~cı tecrübe ettim. Fakat. hiç b1r 
erk~ln nazarı dlltkaUnl celbedeınl· 
:rordun1. Henüz e~lenınlf benden genç 
bir arl;:ı.d~ım bana bir aır t.cYd1 eW: 
<Erkeklerin .akdlr nazarbnru çeken 
taze. nermln ve açık bir clld ve şa~
nı perestiş bir tendir. Bu yeni ve f&• 
yanı hayret gllzelllk reçeteslnl sen de 
ıecrube eh dedi. Şimdi uvclmi UJı: 

n:ı.z:ı.rda takdir etUğl göz kam~t.ıran. 
lılr taze111'tckl genç ve ncrmln tenim 
olduıturıu ltlr:ı.f ediyor. 

Yaot eım şudı.r: 
cHer nk.şam, yl\tm"""d:ı.n c;-.el 

clld g1du1 olan pcnbe renkteki To
kalon Kremlnl kullandım. Terklb1n
de, butün dUnyada meşhur bir clld 
mülehassı.sı tarafından keşf ve cUd 
hUce)'?'elerlnden istihraç edilmlf k:ıJ
melll bir unsur vardır. Siz U)'Urlten 
o, clldl bes <'r ve guıelleştlrir. Sabah· 
lan da y~sız beyaz renktek.l Toka
lon Krcmlnl ıwı . .ındım. Blrkaç gün 
zarfında clldlm, k:ıdlfe glbl yumu~ü.. 
gill yapr:ı.cı ı;ıbl taze ve nerMin blr 
hal aldı, :ıçık me.amelerlm .sıkla;;tı 

\'C .. ıyah noktalarla gayri saf madde· 
ler kayboldu.:. 

Erkekler SİZİ cazip ve schtıar 
t:uluyorlar mı? Ak.si taktirde he
men bugunden clld 1;1Uası oı:ı.n TG
kalo:ı Kremini kull:ı.n:ırak letıı.fetl

~ arttırınız ve tcnlnl:c haıat ve 
taravet vCiınız. Tok:ılon l:.:emlerlnl. 
clld tçl.n besleyici hiç bir unsuru lh
tlva etmlyen Adi guzellik kremleri Uc 
kıınştırmayını:ı:. 

PARASIZ GUZELLIK IWTUSU 
Derununda ı beyaz ve pembe) renk
lerdeki Toknlon kremleri ile muh
Lellf renklerde Tok,1Jon pudrasınııı 
numunelerini ha\'.ulr Ambalaj ve 
,cvk masrafı olan: . .= 2') kuruşluk b~ı 
ulu aş:ı(;ıdakı :ı.. . <' gonderinl:: 

Tokalon servisi S.H Po5!.a kutusu 
622, İstanbul 

İzmir ill•bahnr: 

tınc haft:ı. yaptığı koşuyu ka%3n• 
dr. Ücüncü haHa 2200 metrelık 
kosud.3. Su bu tayı geçerek yine bi. 
rınci oldu. DördUncU haftada \inn 
Sııbutayla yapt1ğı k~uyu kaYbet• 
ti. 

Ankara ilkbahal': 

İzınirdc Subutaya mağ]Qb olan 
Römans An.kara koşulanrun altrn. 
cı haftasında 2600 metrelik Etı• 
lcr ko!;ıısınw mttıafcst olmaması _ 
na mğmen kazandı. Y'tlddet 2.56 
cilr. 

Romans:n asıl bllyilk ınuvaf~a· 
kıyeU Ankara ilkbahar at yar!§la. 
nnm son haftasmdadir. En bÜyük 
koşula.rnntzdan biri olan 2400 
metrelik Reisicumhur koşusunu 
kuvvetli 12 ralo"bi a.raBinda 2.38 
gibl ço!t mUhim bir derece ile bi. 
th-crek dört sene evvel fhdas edi. 
len ~u kasuyu üçüncü defa ola• 
relc kazandı. 

~~~~~------~----------~~----------~------·-~------

Devlet limanları i•letme umum müdiit lü~ün..fen: 

•.ram edilen Trabzon liman !iletme tarlfeslnhı 10 tem.nuz 912 tarl!ıln . 
den ftlbare., tatbik olımacağt ilA.n olunur. (7311) 

:.ı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
~ Umum idaresi iJ.inları 

M'.uh .... mmen berleh 1~400 (on iki bin dört ytlz) lira oıan 2C ton kloru 
tutya 22.7.942 çarıamba gUnU saat lG te kapalı zarf usuıu Ue Ankarada 

idare binasında toplar.at' Il'f'rkez f! uncu komJ.ayonunca >!Ltrn Llmacaktır. 

Bu 14e ğttıneıc !atıyı ult-rın ll30 (dokuz yUz otuz) ural•k m;,ıvakkat te. 
mlnat ile kar.uncı: tayin ettiği vesıl!aları ve tekJlC:ert·ıı t-ynı gtm saat U o 
kadar ~dı geçen koır.lsyon relı:ıhğlne vermeleri lAZı:r.dır. 

Ş;ntnamder parası~ olarak At:karada Malzeme de.tresıı:ı~en. Haydar 
pa§aıJıı. teaellUm ve sevk !if'lılf.lnde:ı temin olunu!'. • 7:.h<ı) 

--~~~~~--~~~~~~~--~~--~----------~~--~~~~~~----

1.parta. Gönen köy en•titü•Ü müdürlüğü~den: 

Çeşitli yiyecek ve yakacak ahnacak 
Cinai 

Ekmek 
Sadeyağı 

Erkeç eti 
Un 
Sığır eti 
Koyun eU 
Bulgur 
Pirinç 
Nobut 
Kuru !aauıye 
BörUlce 
Mercimek 
Patateır 

Toz ~eker 
Gaz 

Miktarı 

Kgr. 
110000 

3500 
20000 

1000 
6000 
6000 

12000 
2000 
6500 
6000 
4000 
4000 
5000 
3000 
2000 

Tuz (KoÇhlar) 
Zeytinyağı 1 1,5 asitli) 
Kuyruk yağı 

4000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 

Sabun 
Kuru sovan 
faıça. 

tl!ke 
Peynir "'"'dlrne,. 
Zeytin "tane,, Uuraa 
üzUm pekmez! 

Kuru UzUm (111
• 'l 

Kuru incır 
Taze fasulye 
Taı:e bamya. 

,, kaba.it 
., biber 
,. sovan 

Pıı.•Jıcan 

Domates 
Limon 
sut 
Yoğurt 

Yumurt::ı. 

Odun 
Çam köaı1lrll 

Mangal kömUrll 
lspanak 

400 
1500 
1000 
6000 
3000 
2000 
1000 

500 
3000 
1000 
1000 
2000 
5000 

a det 1000 
1500 
1500 

adet 14000 
100000 
20000 

500 
2000 

.Muhammen bedeli 
Kuruş lira 

800 Gr. 10 18333 
145 5075 

fi() 10000 
19 190 
55 
80 
30 
51 
27 
30 
27 
2i 
30 
95 
25 
10 

119 
160 

75 
2o> 

10-0 
15 
80 
80 
60 
50 
:50 
25 
80 
10 
80 
10 
70 
50 
8 

25 
20 
s 
2 

10 
10 
15 

3300 
4800 
3600 
1020 
1755 
1800 
1080 
1080 
1500 
t8:SO 

500 
440 

1190 
1600 
1500 

250 
1000 

ôO 
1200 
~O-O 

3600 
1500 
1000 

.l50 
400 
300 
500 
100 

1400 
2:100 

80 
375 
300 
420 

2000 
2000 

50 
300 

Praea 1000 15 150 
!Ahana 2000 20 400 

TUtan 
Kr. San 

83 83 

) 

• 

İlk teminatı 
lira Kr. Santim 
1375 00 00 
~80 32 50 
750 

14 2lS 
241 ~o 

360 
270 
76 50 

131 62 
lS:S 
81 
81 

112 50 
213 76 

87 50 
83 
83 u 

120 
112 so 
18 75 
75 

4 50 
9J 
60 

270 
112 50 

75 
18 75 
80 
22 :so 
60 

7 15() 
105 
187 :so 

6 
28 12 
22 50 
31 50 

150 

150 
3 75 

22 50 
11 23 
30 

-

lhale suret. 

kapalı zarf 
.. .. .. .. 

açık el<Aillme .. .. .. • 
,. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 
• .. 
" .. .. .. .. • .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 

ı - Gönen köy enBtltftaüııüıı 19.U yılı lbttyacı olan yukarda yazdı « ka em yiyecek nı 1a1raMk maddeler• 
1 temmuz 912 tarihinden itibaren 15 gtta ınüclclet!e münakaııaya konulmoıtur. 

2 - lltnle ıe.7.9U peFJ61Dbe g1l.Dll eaat U te Isparta maarif mOdörltllö oclurnda toplanacak komlayoa lluzu 
nında yapılacaktır. 

8 - Şartnameler her u.111&11 maarif mOcJttrlöttbtde •e enatlta 14areelnede JCirtllebWr. 
4 - Taliplerin nnn-aJckat t.emlaat makbazlart ile lllale .. tlade komisyona mtlraeaatla~ 
5 - Hltkftmet!)e elkonan w flyatan -.ı&blyettar maka.mlatoa teablt edllmJt ıı.utanao erzak " nlraeak 

maddPlertnin blzalarmda sWerDea ........... Weu.e .mltm"' U• TWG. mukavele. JIMll sllıl maa.J.f• DIM 

.a.n °'" ....... ........ (CllL-


