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.Metodik bir propaganda karımn• 
dayız. Bununla takip edilen he. 
defi anlamak güç değildir. Alman. 
Ya harbi bu yıl bitirebilmek için 
Orta Şarka hakim olmak ihtiya.. 
cındadır. Orta Şarkın anahtarı da 
Türkiyenin elindedir. Türkiyeyi ( 
kazanmak ona Orta Şarkın kapı-ı 
larrru açacaktır. Fakat, bu kabil · 
iınfilı ihtarlar bizde aksi tesirden 1 
haııka bir şey doğurmaz. Türkiye 
ne menfaatlerine, ne de dostları. 
na karşı siyasetini bu propaganda 
ile değiştirecek değildir. 

Dünkü Hava Şenliklerini Çok Kalaballk Bir MUHAREBE HALA Midway sularında Japonlarla harbe tutuşan Amerikan donanmasına mensup bir tayyare gPmi'i 

Halk Kütlesi de Araka lre Takip Etti . DEVAM EDiYOR 1 r . 
Ankara, 7 (A. A.) -Türk ha ~earl Harbour, 7 (A. A.) - 1 A s K E R-1 v Az· ,. y ET 

va kurumu 8 inci kurultayı müna Mıdway deniz muharebesi hak - \.. .) AFRiKA CEPHESf: 

::~~~~Ei~i~J::.~: ~~;;;;~I~~;;~;ı;~ Ll.BYA CEPHESl.NDE 
çılan bu şenliklerde Başvekil Dr. tahrıp edilmıştır. Bundan ba~ka 
Refik Sydam adına Mili Müdafaa 1 veya 2 uçak gemisi hasara uğ. 
Vekii Ali Rıza Artunkal. yanın- ratılmış ve bu gemilerdeki uçak 
da hava müsteşan general Zeki ların çoğu tahrip edilmiştir. içle 
Doğan ile Türk Hava Kurumu rinden en az biri ağır olmak üze 

Çok Çetin 
Bir Savaş 
Sonunda 

M. Zeke1·iga SERTEL 

1 

başkanı Erzurum mebusu Şükrü re 3 zırhlı ile ikisi ağır olmak ü 
Koçak olduğu halde genç tayyare zere 4 kruvazör hasara uğratıl -

Bir müddettehberi Mihver cileri teftiş eylemiş, bunu taki- mıştır. 3 nakliye gemisi de hasar 
h kaynaklarından garip ve ben Etimesut fabrikasında yapı. görmüştür. 

iaşe ve Malzeme Sevkiyatındaki Güçlükler 
Burada Harekatın Bir Yddırım Taarruzu 
Şeklinde İnkişafına En Büyük Engeldir 

• 

lngilizler Mihverin 
Bütün Taarruzlarmı 

Geri Püskürttü 
0şun:ıuza gitmiyen bir hava esi- lan ilk tayyare alkışlar arasında Hasara uğratılan yukardaki ge r Yazan: Emekli Deniz Subayı - , 

:Yor. P erde arkasında hazırlanan havalanmıstır. • milerden bazılarının üslerine dön 
0Yunu gizlemek için bir setir du.. Pervane ~durarak iniş, planör - memeleri mümkündür. 

NECATI YAŞMUT i 
~anı yapmak maksadilemi, Türk le agrobasi, beden terbiyesi, tay Uçak gemilerimizden birine i.. 
kıyeyi müttefiklerinden soğuta • 'yare ile akrobasi mini mini yav sabet olmuştur. Bir miktar uça 

... _._ .. .___. 

~ak Mihver cephesinde yer alma- rulardan ba§lıyarak lise talebele ğımız kayıptır. İnsan kayıbı ha -
ga, hazırlamak için mi yapıldığı \ , ·rinden mürekkep bir gençlik küt fiftir. 

Almanlar Şimdiye Kadar 
Ah nan Esirlerin 1 O Bine 
Yükseldiğini Blldir]yor 
Londr~, 7 <A. A .)- B. Rake.m 

ile Tobruk arasında general Ritc

Pek anlaşılamayan metodik bir ·~ lesinin kendi yaptıkları planör ve Tebliğde zikredilen rakamlara 
Propaganda karşısındayız. Miut Miidafaa Vekili General tayyare modellerinin "gösterileri. göre, bu suretle 12 veya 15 Ja: 

Bu propaganda bir müddet ev. Ali R iza Artuıı.kal paraşütle atlayış ve filo ,ile uçuşu l2fj'" Devamı Sa. 2 Sü. 6 
~el Macar gazetelerinin, hiç bir ihtiva eden pro~ani, bii:1ük bir ' 
S~bep ve vesile yokken, Türkiye -- muvaffakiyetıe başarılmıştır.' Ve-
~ eyhlndek. i ne=iyatile başladı. killerle mebuslanmızm ve kala. SARK CEPHESi 
~unu ViChy'n~ Tnrkiyenin :A}:. balık bir halk kütlesi~iiı, bU.. 
lnanya tarafında harbe ginnek ka yük bir alaka ile takip ettılCle.. s t 1 
:a.rını vermek üzere bulunduğu.. To ky 0 da B •

1 
r ri bu hava şenliklerinde program •. 1va5 0 p 0 

~u hakkındaki haberi takip ettL ın hemen her sahası hazır bulu -

hle•nin mu.kabil taarruzu inkişaf 
etmektedir. Alman ve İtal:vanlar 
muharebeye butün ~ırhlı y~dckle 
rini atmaktadırlar. 

Muharebe kör edici kum fırtr
nalan arasında cereyan E>tmc k • 
tedir. Gazaladan Müttcfik!~rın 
yaptıkları hücum Mihverin nr.-kli 
ye kollarına ağır kayıplar ,·erdir 
miştir. 

u Yalan haberin niçin ve ne mak ~anların takdir ve alk~nı top D 
ski~tıa işae edildiğini anlamağa va Tebı·19~ ıamıştır. , ayanıyor 

t bulmadan, Sofya radyosu, 
Sovyetlerin vaktile Bulgaristana E d C h • 
~~eyi teklif ettiğini haber ver N eş re d •1 ı d •1 , m en ~e rı 

ı.. Bu haberin de radyoda yayıl-
lrıasını icap ettiren bir hadise oı. Bombalandı 
~anuştı. Belli ki Mihver kontro- J 
u aıtında bulunan radyo merkez aponya Harbe Gireli · . 

len Türkiye ile me§gul olmakta Al T 1 d 
metodik bir yo1 tutmuş bulunu~ Beri 342 000 Esir Almdı man ayyare erı e 
~orlardı. Fakat hakiki maksadın Ve Mı u·~ hı"m Harp Tekrar Kenterbu_ry'ye 
.... e olduğu anlaşılmıyordu. 

Nihayet dün Hüseyin Cahit Malzemesi Efe Ge~ti Taarruz Ettı 
'!lalçın, Alınan sefiri Von Papen 'S Londra 7 (A. A.) - Hava na 
cenaplarının Alman yada bir cep- -- 1 w t bli w • B b ı 
he gazetesinde çrkan bir makale. ÇINDE BiR ŞEHiR Zlr ıgı e gı: om a tayyare-eri mizden mürekkep kuvvetli bir 
sini haber verdi. İsvirrede Bal •• •• ~ teşkil, cumartesLpazar gecesi Em 
§chrinde çıkan "National Zei - DAHA DUŞTU den'e taarruz etmiştir. Hava mü 
tung,, gazetesinin Bertin muhabi 't 'd" v 1 · hed ri tarafından 

14 
mayıs tarihile Tokyo, 7 (A. A.) _ J.apon tmpa sı ı ı. e ·tayyare erııniz ef-

b 
ratorluk um ı k -h ten aynldıkları zaman büyük yan 

ir hülasası verilen bu yazıda, se _ u" ··- um ararga ı .p~ar gınl 
fir cenapları dikkate şayan şu gun . ogled~n sonra neşrettıgı res ar hala yan.makta bultınuyor 
nıütalaaıan yürütmektedir: mi bır tebligde, J a~~ ordusun~n duB. ornba ve av serv· islerı·ne men 

" . harp başlangıcı tarıhı olan a ılk 
61 
~ ~teşınden masun ~a kanun 1941 den 31 mayıs 1942 sup uçaklar geceleyin düşmanın 
lazım hır takım menılek~tlerm ye kadar yapmış olduğu hareket Hollanda'daki hava alanlarına hü 

bulunmasını Almanya dahı arzu lerin bir hülasasını bildirmekte· cum etmişlerdir. 
ctnıektedir. Türk hükdmet inin d · B h" l A • • ı · Bu hareketlerden 9 bomba ve 
ve milletinin güttüg" ü politikada ı ır. u u asaya gore., a ınan esu av uçagv unız do'·nmemiştı·r. 
b erin sayısı 342,000 i bulmakta • 
-~t~n ~ak. kalma~ arzu~u ha. dır. Bu esirler arasında 25.000 Kenterbury şehri tekrar 

kinidir. Turkiye, lngiltere ile ak· Am ik lı, 64 000 t ·1· 24 tetti w • "ttifakta k di 1 ~ ti er a ' ngı ız ve bombardıman edildi 
" gı ı . . . en. se ame bin Holla•dalı vardır. Ozaman 
b: t~a_m.ıyetını ~~mın ~t~ekten dan bu zamana kadar 100,000 

şka bır gaye gutmemıştır.,, Endonezyalı serbest bırakılmıstır 
. ç'Bu mukaddemeden sonra se. l:lir Devamı s~ 2 Sü. -7 

Clr. cenaplan sulhlçinde yaşamak 
istiyen memleketlerin bu arzula 
ruwı mümkün olup olmiyacağJ 
ısuallııi :soruyor ve cevabım yine 
kendisi şu· suretle veriyor: 

Berlin. 7 (A. A.) - "Tebliğ., 
Manş çevresinde Alman av uçak 
ları, hiç bir kayıp vermeden 13 
İngiliz uçağı düşürmüştür. 

Konterbury şehri ve dolayları 
dün gece Alınan savaş uçakları 

l:lif' Devamı Sa. 2 Sii. 1 

Libyadan resimler: İleri hatlarda tahrip edilen bir lta1yan tankı 

Zannedildiğine göre. Mihverin 
bir taarruza kalkışması için mü
him miktard~ bil;inci sınıf piya • 
deye ihtiyacı vardır. 

Almanların Yaptığı 
. Ağır Hava Akınları 

Netice Mermedi 'L ibya muharebeleri devam ediyor. tara, ve tekrar limanlarda vapurlar Hava kuvvetlerimiz kara kuv 
General Rommel' in bu muhare dan kamyonlara aktarma edilm!!si a. vetlerine yardım etmişler ve bir 

Merkez ve Şimalde Cephe belere mütemadiyen yeni kuvvetler meliyelerini başarmak mecburi;reti çok nakliye kollarını bombardr • 

H tt G 
• • d B ve tank birlikleri sürdüğü ve ağır za· vardır ki ba da çok aiır zahmetlere man etmişlerdir . 

a 1 erısın e azı yiata aldırmıyarak taarruzlara de - ve uzun zamana ihtiyaç gösterı.r. 
Rus Grupları Çevrildi vam ettiği anlaşılıyor ki bu da mih· Ayni zamanda limanlarda yapılan Jnglliz resmi tebliği . 

verin buradaki harekata ne kadar e- bu tahmil ve tahliye ameliyatının kar· . Kahire, 7 (A. A) _ Orta sark 
Moskova, 7 <A. A.) - Sıvasta hemmiyet atfettiğini ve elde etm~k liI taraf hav.ı birlikleri tarafından heı İn • 

pol üzerinde, Karadenizdeki bu istediği neticeyi muhakkak alma~a aT- fırsatta hırpalandığını, bu malzeme giliz tebliğinde deniliyor ki: 
Rus deniz üssüne karşı Almanlar metmiş bulunduğunu gösterir. ve iaşe maddelerini hamil nakliye kol Bütün gün devam eden çol< şid· 
tarafından yapılan yeni bir hü. İlk büyük hedefi Mım olduğu a ı •arı muharebe sah~l~rma doğru yak detli savaşlar esnasında zırhlı 
cu~ es:r;asında, geçen ikinci!eşrin şikar olan bu taarruzun on giinden.. La ı;tıkça., pek az gızlıyecek yer1~:1'i o. birliklerimizden bir kaçı evvel. 
ve ilkkanun aylannda oldugu de beri şiddetle devam eden cephe. mu· l;W Devamı Sa. 2 Su. 4 l:tir Devam1 Sa. 2 Sü. 5 
recede şiddetli hava muharebele harebeleri safhasında muvaffakıyet ------------------------
ri cereyan etmektedir. Alınan elde edilmese bile harekatın dörtyiız 
bomba tayyareleri her taraftan kilometre derinlikteki Mısıra kadar 
gelerek kara ve deniz üzerinde inkişafı için bazı safhalara ayrılması 
gözükmekte ve Sovyet avcılarile zarure~i vardır. Bunun en bü!ük se 
uçaksavar topları tarafından şid- beplcrı Rommel ordusunun ıase ve 

'
malzemesinın çok uzun yollardan te. 

detle karşılanmaktadır. Rusların mı·n ed'ıl bı· ı · b 11 ıt ·· . . . e mesı ve u yo arın a ıyuı: 

Stornev~ pik~ bom~a tayyarelen kilometrelik bir kısmının İngili.e de
de her kun muteaddıt defalar mu nizüstü, denizaltı ve bava kuvvetleri 
hasara altındaki kalelere doğru tarafından kontrol edilen Akdenizi 
yol alan motörlü Alman kolları - geçmesi keyfiyetidir. Bilhassa bugün 
na saldınyorlar. kü motör harbinin en hayati unsuru 

Cepheden Kızıl Yıldız gazetesine olan benzinin Romanyadan ibbaren 
gelen bir habere göre, Slvastopol mü· Yugoslavya ve İtalya üstünden Afri. 
dafileri iyi dayanmaktadirlar. Yüzler- kaya ve Rommel ordusunun nezdine 
ce erkek ve kadın pasif müdafaa e!- gelebilmesi için kuş bakışı 3500 • 4000 
radma yardtm ederek yangınları sü- kilometrelik bir mesfade nakliyatın 
ralle söndürmekte, halk ise her za- muntazaman temini ve bu mesafe da. 

l2fr Devamı Sa. 2 Sü. 1 bilinde limanlarda, trenlerden vapur-

-. 1 
Dünya Gidişine .Ayak Uydurmah 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Yine gazetelerin ıitpsinde şu haber göze çarpı. 
yor: "Yakında kadın çorapları, fiyat yük. 

sekliğini önliyecek surette yeni esaslara bağla
cıacaktır.,, Bu ne uzak bir yakındır ki ona hala, yıl 
,ardan beri kavuşmak imkanı bulunamadı~ Harp· 
ten önce ortaya aUlıp harp başladıktan sonra 

"Bu, mümkün olsa bile bazı 
lnemleketlerin ve mesela Türki· r ----------------·-----------------, 
=:u!;!.ı:.,"r. •a;;.Y:~~ Fransa, 150 Bin Kişi L ADMiRA GALATASARAYI 3 • O YENDi • 

Almanya İşçi 
Topluyor 

gittikçe kızışan, hemen hergün gazete sayfala
rında az ÇQk yer alıp nakil vasıtalarında yolculann konuşma ser
mayesini işleten k.adm çorabı meselesi, acaba neden bizde bir 
tı.irli.i halledilemiyor:> Halbuki Amerika ve lngiltere gibi değıl 
yapma ıpekten, gcrçeğuıden, hatta cennet kuşu tüyünden çorap 
yapmak kudretinde olan zengin devletler bile sert, keskin bır 
kararla pamuklu kaba çorap tipini kabulleniverdiler; lil kesildi. 

&bdm~~~~~~ev~ Daha GSnderecek ------~-·---~~--~---·~~--~~--~--~~~' 
ren revoluüonnaire hadiselerin Stokholın, 7 (A.A.) - Vichy. 
gidişiııe bağlıdır. Av:rupa yeni bir den Afden Pladet gazetesine ge. 
fikri ve siyasi birlik halinde ya lan bir telgrafa göre 150,000 Fran 
§anıak arzusunu şarktaki harp sız işçisi pek yakında Alrnanyaya 
meydanlarında isbat etmiştir. Bu gönderilecektir. Bu hususta La • 
dava tamamlanmak yolunda dur vaı hükümeti ile Fransız ve Al. 
maks•zın yürümektedir. Bu yeni man sanayi adamları arasında gö 
A vrupanın fikri birliğinin kaııu. rüşmeler yapılmaktadır. 
nu nihayet kendisini bu aileden Ileride daha başka işçi kafilele 
ısayacak ve müstakil milli varltk rinin de Al.manyaya gönderilece 
larımn emniyetini bu yeni Avru ği bildirilmektedir. 
pa çerçevesi içinde arayacak o .. 
lanlan da tabii ve mantıki bir 
netice olarak kendi cazibesi dahi 
line çekecektir.,, 

"Sefir cenapları, Türkiyenin 
Avrupa milletleri ailesine dahil 
• lup olmadığı ve Türkiyenin ken 
disini o aileden hissedip etmediği 
$Uaiı&_'\i de irat ediyor, sonra şu 

t; > Dcnmı Sa. 2 Sü. 3 

·--·---- ., 
Milli Piyango -o-

• 

• r 
bir guftan§ı ve misafir takımın ikinci golü 

(Yazısı ikinci sahücdc spor sütunumuzdadır) 

Yalnız çorap ışinı mi en uygun surette kesip attılar? Biz 
"Tek tip mi yapalım?, üç türlü mü? Balo içm bir lüks cinsi bu
lunsun mu, yoksa ev ve sokak olarak iki şekle mi ayrılsın?,, diye 
yazar, çizer, söyler, kafa yorar, bırbıriın.ize lakırdı yetiştirirken 
o müddet içinde dünya büsbütün başka bir çehre aldı, bin türlü 
büyük tedbirlere baş vuruldu, akla durgunluk veren kararlar 
yürütülmeğe başlandı. Mesela Amerikada otomobil yapımı yasak 
ediLip fabrikalar uçak yapar tezgahlara çevrildi; çalgı aletlerine 
kadar bir çok eşya lüks ve lüzumsuz sayıldı, halk nice adetler
rinden, rahatlık, eğlence, süs vasıtalarından uzak tutuldu. Ka
zanca dahi had çizildi ve geçime yeter bir miktardan ötesine 
hükumetler el koydu! 

Bunlar olup biterken, ayda milyonlar sarfına alı~mış lort 
kanlan ve fabrikatör kızları köylü çorabı giyip gezerken biz c!u
ş~nüyoruz: "Suvarelerde pek incesi, şehirde orta boydasr, evde 
bıraz kalıncası kullanılmak üzere kadm çoraplannı üçe ayırmak 
lazımdır.,, - "Hayır, iki türlüsü yeter!,, - "Renklerine ne bu
yurursunuz? On çeşitten aşağısı zarifliğe uygun düşmez!,. - "A· 
man tetdöncgr unutulmasın!,, Fikrimce asıl unutulmaması lazım 
gelen cihet şudur: Yorganımıza göre ayağımızı uzatmak. ayağı
mm denk atmak, ayağımızı bastığımız yeri görmek, adacağunız 
kararlarda elimizi, ayağımızı çabuk tutmak ve dünyanın ,gidi~ine. 
ayak uyd~ak 

• 
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10-LümD 
No. 52 
Yumruklanrn sıkmıştı: 
- O doktor da ne hmzırdır, bilse

niz. Ne millettir anlıyomadını. Yctmış 
ıki buçuk dilden konuşur. 
Tiksindi: 

- Çok soğuk adamdır. Zavallı kız. 
ları muayeen ettikten sonra, sırtlnnru 
okıamaiı da unutmaz. Dayanıklı ma. 
.allahl 

Nu.ri Bekir, birden r(bralara dnl· 
mııtı: 

- Billfuo gibi kızlar.,, Çırçıplak 
soyulurlar, kapitone odaya atıhrlnr 
Prenses, erkek esvabı giyer, benimle 
b rlikte odaya girer. 
Safır safrr gülüyodu: 
- Doktorun seçtiği kırbaiı alır, 

cariyeyi dôvmeğe başlar. Amma, dok 
torun kırbaç tavsiyeleri de vardır: 

Yavaı yavaıı ••• Orta.,, Bu da lif tabii .• 
Gôzli kızan mahalle kansı doktor fi. 
lan, dinler mi? 

Ali Nafiz, onun sözünü kesmişti: 
- Sormak ayıp olmasın amma, 

prenses, neden mahalle karısı oluyor? 
Anlıyamadım. Pek de merak ettim. 

Nuri Bekir, o:ıu, eliyle susturdu: 
- Anlatırım. 

Tekrar sözüne geleli: 
- Hırsını alamaz, kırbacı indirir, 

indirir,,. Ellnden güç kurtarırım. Za 
~·allı ku, cansız bir halde yere yuvar. 
Janır. Prenses, çıkar glder. Doktola 
ııo9'Cstr gelir. Kızın yaralarını, berc
lenni orada şipin işi sararlar ve oda. 
sına. gotuurler. Kız, günlerce odasın 
dan çıkınaz. Çıkacak hali yok ki za· 
valhnın... Çırılçıplak, terli taze korp~ 
kadın vlicudünü kollarımın arasında 
tutarken, erkeklik duymadım. 

Nuri Bekir, ikimize de ayn ayrı 

baktı: 

- Amma, kanya gelince, ne kadın. 
lıcı kalır, ne insanlıfı... Kırbacı eli
ne alınca, gözleri parlar, saçları ka. 
banr, vilcudı.i çelik kesılir. 
İnandırmak istlyen bir tavırla söy. 

luyordu: 
- Ben, elinden güç kurtarınm val· 

JahL., 
Halsiz giıldü: 
- İnsanlar da çeşit çeşit... Dayak 

yemekten hoıılananlar da var. Bir ikı 
kırbaçtan sonra, hazla, zevkle çırpı. 
l'!anlar oluyor. Buna, ne dersiniz? 

Ali Nafiz, yine duramamııtı: 
- Dayaktan insan baz, zevk duyar 

mı? 
Nuri Bekir, onun saflığına acıdı: 
- İnsanlar, çc5it çeşit, dedim. 
lçmeii unuttufunu hatırlamıııtı. bir 

kadeh doldurdu, içli: 
- Dayaktan hazzeden oldu mu, 

prenses, hemen değişir. Nöbeti geçer. 
Kırbacı atar, beni odadan kovar. Ar
tık o kız, onun, gözdesidir. 

Ali Nafiz, durmuyor ki: 
- Peki, prenses neden mahaUe ka. 

:":sı oluyor? 
Nuri Bekir, elini havada savurdu: 
- O da, bizim gibi İstanbullu,,. Na 

sıl, nereden, ne yolla ise, Mısıra git. 

Ei;TER I 
Yazan: MAHMUT YESARi 

mlş.,. Mısırda, prens bolluğğu mu a 
rarsın? Biriyle evlenmiş. O zaman da. 
ha gençmiş! 

Alık alık etrafına bakındı: 
- Simdi ihtiyar mı? 
Kendi haline güldü: 
- Güzel mi, çirkin mi? Diye de 

sorun. Söyleyemem. Ondan korkarım 
o kadar. 

Hali gülüyordu: 
- Prens de, hanedandan deiil. Do

layislyle, filan. Prensler vardır. Na. 
sılsa yamanmış. 

- Bunu, bana bir gece sarho:tlukla 
söyledi. 

Ali Nafizle ben birbirimize bakıyoı 
duk. Nuri Bekir, aldırmıyordu, bıyık 
tarını burdu. 

- Domuzuna da içer ... 
Keyiflendi, bir kadeh rakı çekti: 
- Yaman karıdır .. Amma, gaddar 

olmasa ... 
Boynunu büktü: 
- Hastalanmış! Ne denir? 
Acı acı güldü: 
- Saraydakiler eskiydi, Yeni kur. 

banlar almağa geldik. Scmsitap kal 
tagı bu iş için bire birdir. Bulur, 
getirir, hiç elı boş dönmez. Malı seç
mesini de bilir. 

Yüzü duruldu: 
- Kihya d3 Mısırdakllcri tasfJye 

ile meşgul •. Saray, icap ettiği şekilde 
boşaltacak, yenil~rile doldurulacak ... 

Başını yorgun yorgun salladı: 

- Amma, artık ben yokum bu işler 
de ... 

Yaka silkiyordu: . 
- Pa~. bir mettir. Sesi çıkmaz. 

Parmnğnın ucuyle sorar. Ne sordu 
ğunu da anlarsınız. Beni sever Elimi 
tutar okı;ar. Hiç sesi çıkmada~ konu· 
iQr. Yani bal ve hatır sorar. Dünya 
ahvalinden bahseder. Konuııan mnm· 
ya. 
Parmağını ağzına götümıü:ttü: 
- Prenses de hah, antika meraklısı 

dır amma, Paşayı sormayın. Eh er. 
mez, gözü görmez İlle ve likln. 
Başını havaya kaldırdı: • 
- Dehşet herifmiı vakti zamaniylc .. 

Eski bır halıdan bahsediyorlar, hemen 
tarihini çıkarın. Bir hah getirsinlerı 
mumya p:ırmaklariyle tersine yüzüne, 
yiızüne tersine ok ar, iplıklerini tır 
naklar. ve koklar ... 

(Devamı var) 

llıM•fl·I 
BUGtlNKO PROGRAM 

7.30 Prol'rant 
7.33 Orkeatra 
7.45 Haberler 
8.00 Orkestra 
8,16 Evin aaaıl 

ı2.30 Proırram 
12.33 TUrkUler 
12.45 Haberler 
13.30 Türküler 
18.00 Prol'ram 
ı 8.03 Dana orkeatr••• 

lUO Faoıl he,.etl 
ı 9.30 Heberler 
19.415 Konuıma 
ltU55 Şarkılar 
20.15 Rad,.o &'•Hini 
20.4S Halk tllrkUıU 
21.00 Ziraat takvimi 
21,10 TUrkıller 
21.30 Konuım• 
21.45 Orkestra 
22.30 H aber)er 
24:.45 K.epaıııı 

Odun Tröstü 
Kurulmuş 

Ofisin Bütün Faaliyeti 
Baltalanmak isteniyor 

Mahrukat ofisi eehrin bir yıllık o
dun ve mangal kömürü ihtiyacını kar 
&damak için temin ettiği vasıtalarla 
odun ve kömUr getirtmeğc devam et
mektedJr. Ofisin depolannda stok c. 
dilmekte olan odun ve kömürlerden 
ba&ka, Istıranca ormanlarında yeni or. 
man maktaları temin edilmiş ve bura. 
lardan odun kesici ve kömür yakıcı 
için bir münakasa ilanına karar VC1 

rilmletfr. 
Bir yandan ofis şehrin yakacak ih. 

tiyacını önlemek için tedbirlere baş 
vururken diğer yandan da odun ve 
kömür işleriyle uğraıan bazı kimscle. 
rln karşı tedbirler atmakta olduklnrı 
söylenmektedir. Bu arada bir çok 
yerlerde ormanları ve kömür torluk. 
tarı bulunan tacirlerin kendi araların
da anlaştıkları ve kilosunu dört ku. 
ruşa aldıkları kömürfi on bir ve ken 
dilerine allı liraya mal olan bir cekl 
odunu on iki liraya satmak hususun 
da söz blrUfi ettikleri ifşa edilmek 
tedir. Buna nazaran tacirler tröst ya. 
parak aralarında bir de anla!lma imza 
etmişlerdir. 

Gayri meşru kir temini ve oflsb 
normal faaliyetine mini olmak gaye 
sini güttüğü iddia edilen bu faaliyet 
~aylaları etrafında alikalı makamlar 
uyanık bulunmakta, halkın fazla pa. 
ra ôdiyerck yakacak tedariki zorund3 
kalmaması için gereken tedbirleri al. 
maktadır. Ticaret Vcklileti mahrukat 
ofisinin faaliyeti etrafında vitiyetten 
izahat istemiştir. 

200 
Ağaç 

Bin Yabani 
Aıdandı 

Ankara, 7 (TAN) - Ağaç koruma 
,.emlycti yabani ağaçlara iki aydnnbe
ri yapnmaktn olan kalem aşisı faali
yetine son vermiş ve ~nzlranın onun
da güz aşısma başlanmasını kararla5-
tırmıştır. 042 senesi ilkbaharında muh 
telif vllfıyetlcrimlzin merkez kazala
riyle 26 kaza ve 132 köyünde 209790 
adet ağnç üzerinde knlcm aştst yapıl
mıştır. Cemiyet Haziran ve Temmuz 
aylarında yine ahlat ve diğer yabani 
ağaçlar {!zerine güz aşıs1 yaptıraca
ğı gibi, bu sene ilk defa faaliyet prog
ramına aldığı Antep fıstığı a§ısı i:;ine 
bu günlerde başllyacaktır. 

Amatör Ressamlar Sergisi 
30 Ağustosta Üsküdar Halkevlnde 

amatör ressamlara mahsus bir resim 
dergisi açılııcakttr. Bu ECrgidıe jüri 
heyeti tararından seçilecek birinci 
resme 50, ikinciye 40, Uçilnctıyc 30, 
dördllntilye 20, bc~inclye 10 lira mü
kafat -verilecektir. 

TAN 
ı--- WWWIWWWHHHHHU ~ 

s Galatasarayhların Pilav Günü i 

la 

Galatasaray lisesi mezunları cemi. 
yeti eski ve yeni mezunları bir .arayı:ı 

toplıyarak eski batıralan anmağa ve. 
sile olan ananevi toplantısını diin 
yapm111tır. Yaşlı ve genç mezunlar 
dün dokuzda mektep bah,eılnde top. 
lanmağa başlamr&lar ve saat 10 a ka· 
dar kendi aralarında eğlenceler ter 

tip etmişlerdir. Saat onda trampet 
çalmıı, straya ıirilmiıı ve konferans 
salonuna çıkılmııtır. Burada en Y:llih 
mezun bir hitabe irat etml11, ıöndcri 
len telgraflar okunmuı ve saat 12 de 
"Galatasaraylıların plavı,, yenilnılştir 
Galatasaraylılar saat 14 de hep bir 
likte Taksim abidesine clderek bir 
ihtiram çelengi koymuşlardır. 

ı;:~i!lllllllS~l!: s;~ Dllllllll~~I 
Admira Galatasaravı 

da 3 ·O Yendi 
Misafir Alman takımı dün üçl!ncü 

ve son maçını Galatasaraya karşı Fe
nerbahçe stadında on bl:ıi geçen bir 
seyirci kiltlcsl önünde yaptı. 

Statta İstanbul Vali ve belediye re
isi Dr. Lütfi Ktrdar ile Alman kon
solosu da haztr bulunmaktaydılar. 

Saat tam 17.30 da bermutat evvela 
Admira Uıkunı bembeyaz formaları i
çinde sahaya çıkıp halkı selamladı. 
Biraz sonra Galatasaray do alkışlana
rak sahaya geldi ve ktsa bir merasim
den sonra oyuna Şazi Tezcantn hakem 
llği alttnda başlandL Dün her iki ta
kım şu kadrolarla oyruımaktaydılar: 
ADMIRAı Wcyle Ccrl:ırt, Silllnc, Uanro 

iter, Klacl Bcrgman, Maleckl, Urban Canchel 
Schalctzki, Arıt. 

O. SARAY: Oımuı, Faruk, Salim, Jamail, 
En•cr E$fık, Hikmet, Arif, Cemil, C!lndüı, 
Guenlcr. 

Oyun başlar başlamaz Galatasaray 
bOyük bir hAklmiyet kurdu ve misa
firlerin oyunlarına hiç de benzcmiycn 
bir sistemle oynamıya, uzun paslarla 
çalışmıya baŞlndL Admira buna mu
kabil kendi sistemini kabul ettirmek 
için bir hayli uğraştyor ve oyun ta
knnlarm birbirini bozması halinde se
ri blr tempo ile, fakat zevksiz cere
yan ediyordu, 

Bu arada GilndQzQn sık sık Iyl po
zisyonlara girdiğini görüyoruz. Fakat 
Galııtasaray üst üste ceza çizgisi için
de fırsat kaçırıp durmaktadır. Bu lie
kilde devam elen oyun haftayımtn yı:ı-

rİsı geçtikten sonrn, misafirlerin sis
temlerinin ağır basması ~eklinde bir 
netice verdi ve Admlra muhaclmleri 
tedricen tehlikeli olmıya ba:ıladılar. 

Tam otuz QçüncU dakikada fdl kf, 
rnisafir takmım !'Ol açığt Arlt topu 
sürerek açıktan kaleye doğru yanaştı 
ve stkı bir şiltle top direğin içlne vu
rarak kale içinde blr kavis yapıp 
Osmanm kucağına düştil, Şazlnln eli 
haklt olarak santr çizgisini gösteri
yordu. Golil yiyen Galstasnray hemen 
mukabil ataklara basladı ise de va
ziyet değişmeden devrcy! mağHlp ola
rak bitirdi. • 

İkinci devrede rüzgarı arkasma a-
lan Admira çok daha müessir bir o
yun tutturdu. Bu de\TC zarfında oyun 
daha mütecanis bir şekil almı&, her 
iki takım da tehlikeli vaziyetler ih
das ederek çabuk bir tempo ile c:a
llşmıya başlamışlardı. İlk anlarda Ga
latasaray rilzgfır alUnda olmasına 
rağmen tam mana!iyle hllkim oynadı 
ve Gündüz çok tehlikeli vaziyetlere 
girerek taraftarlara büyük ümitler 
verdi. 

İlk on beş dakika böylece geçtikten 
sonra Admira takanırıda hesaplı ve 
fUurlu paslarla bir açılma görüyoruz. 
Top ayaktan ayaia ve otları yalar gi
bi yerden paslarla dolaşıyor ve Ga-

1:.:!lr Devamı: Sa. 4, Sü. 1 

• 

Üzüm Bol ve 
Ucuz Olacak 

İ stanbul Rekoltesi 28 
Milyon Kiloyu Bulacak 
İstanbul vllbeti huduUan içindeki 

baflar için Ziraat Bankası tarafından 
bağ sahplerlne 20 ton cöztaşı ve 1600 
torba kükürt dağıtılmıetır. Bıığcılar 
ziraat memurlanndan aldıklan vesi 
kayı ıöstererek ucuz fiyatla kilosu 58 
kuruştan ıtöztası ve 22 kuruştan kü 
kürt tedarik etmişlerdir. Bu sene 
havalar bailar lçin çok müsait gitmiş 
tir. B ilhassa İstanbul viliyeti hudut 
lan içindeki bağlardan bu sene çok 
fazla üzüm lstihsnl edileceii anlaşıl 
maktadır. AUikalılar mevcut 28 bin 
dönüm bağdan 28 milyon kilo üzüm 
elde cdllcceilnl ummaktadırlar. Bu 
vaziyet karı;ısında tizümün de ucuz o. 
lacnir ve ve fiyatın pahahlıia rağ 
men geçen senelerden yüksek cılmı· 
yacatı tahmin olunmaktadır. 

Gazi Koıusunu "Ço· 
ban Kızı., Kazand2 
Ankara, 7 (TAN) - Bugüı:ıkii aı 

yarışlarında 5000 lira mükafatlı Gazi 
koşusunu Salih Temelin "Çobankızı,, 
isimli atı kazanmıştır. Koıuları ıeref
lendiren Milli Scfimlz, Gazi koşusun
dan sonra Salih Temel'i şeref trlbü 
nüne kabul ederek kendisine iltifatta 
bulunmuşlardır. 

Evlere Dağıtma Birliği 
Beyannamesi Verilecek 

Buıünden itibaren tchrin her sem
tinde evlere halk dafıtma birlikleri 
beyannamelerinin dafıtılmasına basla. 
nacaktır. Aile reisleri bu beyannct • 
mcleri dolduracaklar, beraberleıinde 
bulunanların miktannı bilidrecekler 
ve beyannameleri imıahyacaklardır. 

Hafta içinde bu beyannamel,..r top 
!anacak ve nüfus cüzdanlarına bakı 
tarak kontrol edildikten sonra nıa -
halle birllklerinin kütilklerine ıeçirl
lecelı:tlr. 

Beyannamede altı yaemdan bUyük 
olan ve mc11alelerl ve altı yaşmdın 
küçük olanlar tasrih edilecPktlr. Bu 
kayıtlar bu aydan sonra yapılacak ek 
mek karnesi tevziatına da esas ola
caktır. 

Ankarada aeçim yapıldı 
Ankara 7 (TAN) - Şehrimizde 

halk dağıtma birlikleri seçimi bn sa. 
bah saat 10 da yapılmııtır. Kadın ve 
erkek yurddaşlar; hep birlikte, vev3 
bir aileyi temsil etmek ii:ı:ere aile reisi 
veya aileden her hangi birini volla. 
mak suretiyle seçime i15tirak etmiş -
lerdir. 

- fi. U-12 -
b lKKAT: --~ 

Yersiz Muameleler 
Yaptırmamalıyız 

Bir polls merkezinde rHlanılan 
bir kırtasiyecilik nDrnuneıl: 

"18 yaşfnda bir kızcafjız, mektep 
tatilinden istifade ederek 1 nhl· 
sarlar kutu fabrlkasTnda çalışmalc 
istiyor. Fakat çalııabllrneal için 
bir hDanO hal varakaaı g!StOrmeal 
llzım. Pollsc mUracaat ediyor. U· 
zun bir tahkikattan sonra mevki 
karakolu evrakı merkeze gönde· 
rlyor. Merkez kızın ellne bir ki• 
Alt veriyor: 
"- Sunu hapishaneye g6tDrDP 

sabıkan olup olmadığını kaydetti· 
reccksln. Diğer tahkikat klftıttarı 

! da burada kalacak. On gUn .onra 
: gelip alacaksın, ÇUnkD bl:ıı .enin 

l iyi ahllklı olup olmadığını mDdD• 
rlyettcn ve ahlllk zabıtasından so• 
racaiJızn 

13 yaıındakl mektepli kız uta• 

nıyor: ı 
"- Ben, diyor, tir muamele 

yaptırmak için blle olsa haplsha· ı 
neye gitmek istemem. Evraknnı 

da bana verin. Zaten Og ay tatil 
var. Bir ayı tahkikat ile geçtikten 1 
ıonra geri kalantnı da çahımayı 

veririm. Deralerlme çalııınm, da· 
ha iyi.,, 

Kız hakirdir. Bir hOsnD hal va• 
rakası için bu kadar muameleye 
hem lüzum yoktur; hem de 1S 
yaıında bir kız için hapishaneden 
ıormak abestir: ÇOnkU kanunları· 
mlz 13 yagında bir kızın haplsha• 

5 neye konulmasrna fmkln verme• 
ı dlğl gibi, ya11 da haplıhaneye gl· ı 1 rlp çıkmıı olmasına mUsalt de-

aırdlr. Ayni ıokll ahllk zabıtası 
için de varlddlr. 13 yapnda bir k•· ı 
ztn ahllk zabrtııaının A1lna11 ol• I 
ması mUmkDn m07 
Şu tesadOf ne kadar eatht it 1 

yaptıfjımn:ı göstermesi itibariyle ı 
pyanı dikkattir. Eskiden hOsnO· • 
hal varakasını mahalle muhtarları : 
verirlerdi ve onlar rnahallelerlndc i 

1 oturan adamin iyi veya fena a· : 

1 
dam olduğunu pekllA blllrlerdl. 

1
: 

Zaten bugOn polis de tahklkatlnı 
1 mahallenln eıkllerlnden yapmıyor ! 

1 
mu? Mahalle mllme11lllnden alt- ! 
nacak bir hiisnUlıal kJlfjıdı pekli• 

1 matlObu temin eder. 
1 l;lerlmlzl basltıeıtırmek llzım· 
r drr. LUzumıuz muamelelerle hem 
1 halkı, hem de memurları yorma· 
! malıylz. 

=----------------------------Bir Şimendifer l\f emuru 
Ezilerek Öldü 

440 numaralı manevra maklned 
Haydarpaşa garında manevra yapar
ken revlzör Süleyman vagonlar ara
sında ezilerek ölmüştür. Yapılan talı" 
kikat sonunda makinistin ve manc~· 

M u g"' lada Faydalı Yag" murlar racııarın dikkntsıztikıcrı görUltmeınts 
ve hadisenin Sülcymanın barek~t ha· 

Muğla, '1 (A.A.) - Buraya bllbas- tinde bulunan vagonlann araaınd:ırt 
sa tütilnler ve yaz mahsulil için çok geçmek istemesinden ileri geldiği arı-
faydalı yağmurlnr yağmıştır. 'laşılmıııtır. 

1 Gf:CE.' GlllM H+BE.RlER 1 
Yeni Fakülte Binasının 
PICinları Hazırlandı 

Bu Propaganda ve 
Bu Neşriyat 

Hoşumuza Gitmiyor 
l2fl' Ba~tarafı 1 incide 

mütalaada bulunuyor: Ruslar 
Boğazlan ele geçirmek ist('rler. 
Türkiye yeni bir A vrupanın şc. 
riki sıfatilo Avrupa kıtasında 
Türk niifuz dairesinin masuniye 
ti taahhiidündcn istifade edebilir. 
lngilizlerle Ruslar arasındaki it. 
tifak, Tiirk - İngiliz miinascbctle 
rine tamamile yeni bir karakter 
vemıck mecburiyetindedir.,, 

Askeri Vaziyet AFRiKA CEPHESi 
L7ff' Baştarafı 1 incide l2fj=' Baştarafr 1 incide 

lan ve karııı taraf hava meydan1arına afı 
daha yakın olan b.lr kum ı;ölü üstiind ce 21 inci tümen tar ndan işgal 
daha sık ve ağır taarruzlara maruz edilmiş. olan Hannat'a Val'mışlar 
bulunduğunu düşünmek Jizımdır. dır. Sabahleyin düşman başlıca 

Bu nakliye kollarının bu şerait al. zırhlı kuvvetlerini Knightsbridge 
tında bir !iok zayiat vererek batta ba· deki mevzileri tutan kıtalanmıza 
zan belki vesait ve malzeme mevcu. karşı harekete geçmiştir. Piyade
dunun yarısını kaybeöerek nihayet miz ve topçumuz zırhlı kuvvetle 
cephe ıerisine muvasalat etmeleri de rimiz tarafından desteklenmek su 
bu çetin işi bitirmiş olmnz. Cephenin retilc bu hücumu zaptetmişler
muhtellf kısımlarında muharebe eden 

Midway Deniz 
Harbinde 

l:lfr Baştarafı 1 incide 
pon gemisi batmış veya hasara 
uğramıştır. Muh arebe, bitmemiş 
ve bütün raporlar henüz tam ola 
rak alınmamıştır. 
Tebliğde şu satırlar da göze çar 

pıyor: 

S R CEPHESi 
1:tfr Daştarnfı 1 incide 

mankf gibi cesaret örnekleri vermek
tedir, Su ve elektrik tevzii servlslerlle 
nnkil vasıtaları clfın hiç bir zarar gör
mcmlııtlr. Ve ön~mli ssket1 hedefler 
den hiç birisine isabet vak! olmamış
tır. 

3 gtlndenberl devam eden şiddetli 
aktnlar esnnsmda :38 Alman tayyaresl 
düşUrülmilştür. 

iki Milyon Liradan Fazlaya Çıkacak Olan Bu 
Bina Eski Türk Mimarisi Karakterini Taşıyacak 

Ankara, 7 (TAN) - Yanan Zeynep 
Hanım konağı yerine yapılac:ık v~ 
Fen ve Edebiyat Fakültesini bir arada 
toplayacak olan yeni binallt!l pl<lnlan 
Mımar Sedat Hakkı Elden ile nıimar 
Emın Onat tarafından hazırlanmıştır 
Eskisine nlsbetle 4 - 5 misli büyük o 
Jan bu bina, 2 mllyon lıradan f:u:layıı 
mal olacak ve en kısa bir zamanda 
bitirilmesine çatııılacaktır. Bina dört 
katlı olacak, inıa tarzı eski Türk mi· 

Emden Şehri 
Bombalandı 
l2if' Baştara{ı 1 incide 

teşkilleri tarafından infilak ve 
yangın bombalan atılmak sureti 
le bombardıman edilmiştir. 
den yanna yeni bir çehre veren 

İngiliz bomba uçakları dün e-ece 
Emden şehrine hücum etmiştir. Sivll 
halk arasında kayıplar vardır. Bilh:ıs. 
sa ikaınetıilı semtlerinde bir c;oi: bi 
nalar yıkılmı& veya hasara uğramı:;tır. 
Altı uçak düşUrülmliştür. 

* Londra, 7 (A.A.) - Alman tnna-
rclcri dlln gece az miktarda olarak 
lngilterenin cenubu ıarklsinde bir böl 
genin üzerinden uçarak dağınık ma. 
batlelere bombalar atmı:tlardır. Hrısar 
az, ölü adedi fazla değildir. 

Amerikan lıazırlıkları 
.• NCYyork 7 (A.A.) - Ordu ve do. 
nanma gazetesi, Almanyaya yapılacak 
bava taarruzuna Amcrıkan ordusu ha. 
va kuvvetlerine mensup en az 4CO bin 
kişinin iştirak edeceğini yazıyor. 

Gazete bu rakl:amın, Am~rika hava 
kuvvetleri kumandanı General Arnold 
un bir demecinden çıkanldığıuı bil. 
dımıektedir. 

Bir Alman muhribine bfr 
torpil isabet etli 

Londra, 7 (A.A,) - "Teblığ": Ha
f r kuvvetlerimize mensun bir devriye, 
J3Plelka sahıli aMlUnda ·Alman deniz 
kuvvetleri ılc temasa gclmişt r. Muh
rıplerimızdcn biri, 600 tonluk bir Al 

marisi karakterini taşıyacak, 1800 ki 
şilık konferans salonu, 75 - 300 kişi. 

lik müteaddit salonlan bulunacaktır 
Tuştan yapilmak ırııretlyle asırlarca 
dayanması temin edılecek olan biranı-ı 
önünde on bin kişilik büyük bir mey. 
dan açılacak ve bir çok kütüph::.ncled 
havi bulunacaktır. Bina, üslUbu doh
ylsiylc İstanbul semtine ayrı bir cü. 
zellik verecektir. 

Prağ·da 13 Ki~i 
Daha idam Edif di 

Bcrn, 7 (A.A.) - Ofi: Prag'dan bil
dirildiğine göre, Prag devlet mahke
mesi ikisi kadın olmak ilzere 13 ki
şiyi dün idama mahk!ım etmiştir. 
Bunlarln arasında hükô.metln bir ik
ttsat müsavlrl ile blr devlet mühen
disi. bir sanayici, bir eczacı, bir de 
gazeteci vardır. Mahkômlardan altısı 
Heydrlh'e yapllnn suikastı doğru bul
maktan, geri kalan yedisi de silfıh ta
şımaktan suçludur. Mahkô.mlar asıl
mış, mfilklerlne el konmuııtur. 

NEHRU, ŞIARIMIZ 
. ASLA TESLiM 

OLMAMAK, DiYOR 
Bombay 7 (A.A.) - Kongre llde.-1 

Pandld Nehru Brttnnova njansı mu
harririne aşaftdaki demeçte bulun • 
muştur: 

"Hindistanm müd:ıfaası hakkındaki 
miitaleam, orduda yilz milyonlarca in
san bulunması merkezindedir. Y .. lnız 
ordunun çalışması kifi değildir. Her 
erkek ve her kadın harp için bir 11ey· 
!er yapmalı ve ordu muharebe mey
danında yenltirse müdafaaya bunlar 
devam etmelldirl~r. Sirınmız imk5n 
olduğu kadnr şiddetli ve devamlı ı;a. 
vaşmak ve teslim olmnmaktır .• , 

mıın muhribine torpil iı;abct ettlrtnlş
tir. Bu geminin batttğınn muhakkak 
nazıırıylc bakılıyor. 

Sefir cenaplarının bu yazıları 
ıla, Sofya ve Vichy radyolamun 
neşriyatını birbirine eklediğimiz 
zaman şu propaganda ile karşılaş 
tığımızı görüyoruz: • 

"Bir memleketin bitaraf kal -
ması veya sulh içinde yaşaması 
yalnız kendi isteğine tabi dcğiL 
dir. Sovyet Rusyanın Türkiyeye 
karşı düşmanlık beslediği ise E
dirneyi Bulgaristana vermek ve 
Boğazlara hakim olmak isteme-. 
sile sabittir, şu halde T~rkiye 
bir an evvel Almanyanın yanın
da yer almalıdır • ., 

•• 
Bu propaganda ile takip edi. 

len hedeii anlamak güç de 
ğildir. Almanya bütün harp cep 
!erinde durgun vaziyettedir. Ne 
şark, ne de Libya cephesinde bir 
yıldınm harbi yapamamıştır. Bu 
yıl harbi bitirebilmek için orta 
şarka hakhn ilmak ihtiyacında -
dır. Orta şarkın anahtan da Tür 
kiyenin elindedir. Türkiyeyi ka
zanmak ona şarkın kapılarım aça 
caktır. Böyle bir muvaffakiyet 
onun Şark ve Libya cephelerin
deki muvaffakiyetsizliğini unut.. 
turacak kadar mühimdir. Sovyet 
Rusya Bulgaristana Edirne ve 
Boğazlan vadettikten sonra Bul
garların Alman cephesinde yer 
almnlan akıl crmiyecek bir hadi 
sedir. 

Fııkat Hüseyin Cahit Yalçının 
dediği gibi bu kabil iymalı ihtar. 
lar ve tazyikler bizde aksi tesir
den başka,_ bir şey doğurmaz. Tür 
kiye ne müttefiklerine ne de dost 
lanna karşı siyasetini bu propa -
ganda ile değiştirecek değildir. 
Fakat zaman zaman tazelenen bu 
kabil propagandaların bizi rahat
sız ettiğini söylcmcğe artık lü -
zum görmüyoruz. 

birliklere ayni ateş altında bu mal dir. 
zemcnln tevd ve sevk işinin de ternı. Öğleden sonra olddetli savaşlar de
ni hatta bazı ahvalde _ bu c;ı:ferkı v~m'.~t~iıtir. Dü?man batıya püskür· 

"Pearl Harbou r,. un intikamı 
şimdi kısmen alınmıştır. Bu inti 
kam, Japon deniz kuvveti hiçe 
inditilmedikçe tamam o lmiyacnk
tır.,, 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Alman ordula

rı bn&komutanlıı!tnm tebliği: DoğU 
cephesinin cenup kesiminde düşmanın 
mQnfcrit hllcumlarl Alman dağ kita 
ları ve Macar tcşckkilllerl tarafından 
püskOrtillmOştür. 

L 'b h b ı · d .. "ldliğli tutmuştur S Hazırıın gecesi Rarmat 
ı ya mu are c crın e goru b d ki d" it ri ı t i 

gibi - düşman cephesinde açılan ge atısın .a uşman !11evz e . n ~ ı; ne Başkumandanın tebriki 
dikten içeri dalmı birliklere bu mal 1 yerleş~ış ol~ lngllız ve Hıntlı kıta 

• • ş . !ar butUn gun ıtkı tutunmuşlardır. 
Vaeinıton 7 (A.A.) - Amerikan 

donanma11 baıkumandanı Amiral 
King, Midway'a yapılan son Japon 
taarruzunun muvaffakıyetle piiskür 
tülmesi dolayislyle Amiral Nimıtz'e 
hararetll bir tebrik telırah gönder· 
mlştir. 

zemeyl yetı3tınnek için naklıye kol B' H k 1 'dek' h" F ı b .. .. ır a e m ı ur ransız :ır, u 
tarının, du~man topçu, tank ve tay. U ü d d ikJ h" .. 

Doğu cephesinin merkez ve ılmal 
keslmlcrınde cephe hattı gerisinde 
çevrllmi:t d n ımıplnrı etrafındaki 
çember, tcks f ed1lmi5 hücumlarla bi
raz daha darııltılmı:ıtır. Dil~anm knr
şı hUcumları şlddcUi muharebelerden 
sonrn pilskilrtülmil:ı ve a!!tr kaytplar 
verdırllmiştlr. 

j • .ı: t n g n evam e en ucumu pus.. 
yare kuvvetler nln cehenneme çevırw- kü k d" ğ ka ı -
.ı:. da k lbi ı: rtere uımana a rr yıp ar ..,.. •. 
5 i bir saha n geçme gt a.ır me- dirmi 1 d' H k v ti ı · k 
seleleri de baııarmaları icap eler. IJ er ır. .ava uv e er mu: a. 

A frikada bu vaziyet mihver ?rdusu n lruvvetlerimızle sabahtan a~aama 
· · b" td v lb' ı ·ı· d kadar devam eden savaşlarda mukem- Bir Japon denizaltısı ıçın oyle o uıu ı ı ngı ız or usu 1 i 1 1 k t' ı lcb• ı·.ı:ı · ı d b k d v 1 kl b mc net cc er a ma sure ıy e v .r ııo 
ıç n e, u a ar aıır o mama a e· mı ]ardır 
rabcr, buna benzer bir eekll arzedcr. yap il • ... • .... 
Gerçi İngiliz ordusunun cephe tutmUfi Alman resmı teblıgı 

daha batırıldı 
Melburn 7 (A.A.) - Avustralya

daki müttefik umumi kararglbınm 
tebliğinde, müttefik uçaklarının bir 
Japon den!zaltm daha tahrip ettik
leri blldirllmekedir. Bu suretle Avuıt
ralya kesimindeki Japon denizaltısı 
kayıpları 7 ye, belki de 8 e çtkmak.. 
tadır. 

Valkof cephesinde Ruslar bir çok 
yerlerde hOcumlarmı tekrarlamışlar· 
dır. Bu hücumlar, p ke uçaklarının 
destekledigl çetin milciafanmıza çarp
mış ve netıccsl.z kalmtstır. 

olduğu bir hattm dörtyüz kilometre 
ıcrisindekl Mısırda ordunun muhtac; 
olduğu her tUrlü malzeme ve iaşe de 
polan mevcut bulunduğu aıik&rdır. 
Fakat bu malzemenin de Mısırda pek 
kolaylıkla depo edilmemie olduğunu 
ıon iki üç a1danberi Akdenizde geç. 
miş olan bir ı;ok hadiselerden anlıya 
biliyoruz, Ayni zamanda bu depolar 
la İnıiliz cephesi beşyüz kilometrelik 
bir kum çölü ile birbirinden aynlmı$" 
tır. Gerçi İngiliz cephesi yüz elli 
kilometre gerisinden itibaren bir tren 
hattı ile ve ayrıca deniz muvasal::ısı ile 
Mısıra bağlıdır. Fakat bu depoların 
bütün muhteviyatını bugünkü muha 
rebelerln müthiş malzeme sarfiyatını 
karşılıyacak derecede muazzam stok. 
lar halinde cephenin htmen arknsına 
yıfmak bnnlan hem dU,man hava ta. 
arruzlarınm tahribatına, hem de ani 
bir rlcat halinde düşmanın eline dilş 
mek tehlikesine maruz bırakır. Bu 
sebeplerden lnılliz ordusu da ia~e ve 
malzeme hususlarında eıas olarak da 
ima Mısırdan beslenmek, bunun Jçln 
de gerek kara ıerck deniz yollarında 
dileman hava ve denizaltı birliklerinin 
husule ıetirecetl zayiata katlanmalr 
mecbuDlyetlndedir. 

Her iki tarafın, bu muharebel •rde 
bfiylik hava kuvveti kullandığı hnlde 
on ıündenberl verdikleri tebliflcrden 
anlıyoruz ki, bu muharebelere iştlralr 
eden hava kuvvetlerinin büyüklüğli tle 
mütenasip bir hava muharebesi ecre 
yan etmemiştir. Çünkü her iki tnra. 
fın hava kuvvetleri birbirini ifna için 
birbirini aramaktan ziyade birbirine 
tesadüf etmekten kaçınarak bu mu. 
harcbelerde kendilerine verilen esas 
vazHeyi y.apmakf'a meşguldürler. Bu 
vazife de birbirinin mi.inakale ve mu 

Berlin, 7 (A.A.) - "Teblii., Şimal 
Afrikada Alman ve İtalyan zırhJı tc. 
şelı:kUllerinin büylik hava kuvvetleri· 
nin yardımi ile yaptıfı karşı hilcuın. 
lar muvaffakıyetli neticeler vermi1tir. 
Düıman geri atdmtş ve bazı yerlerde 
çevrlle?'Ck imha edilmiştir. Dü$man 
yeniden 30 tank ve bir çok top, ara
ba ve otomobil kaybetmı,, 4 bin elir 
vermiıtir. Bu suretle, düımanın Mar 
marik muharebesinin başladıiı 26 
mayıs tarihlndenberi lı:ayıbı 550 tanlı:. 
200 top, yüzlerce otomobil ve on bin 
esire varmıştır. 

Tamir görmek irin Amerika 
ya giden bir kruvazör 

Nevyork 7 (A.A.) - İngiliz "Pe. 
nekope,, kruvazörilnün auvarisl Nlcholl 
bu ıemlnln tamirlerini tamamla· 

Sovyet resmi tebliği 
Londra, 7 (A.A.) - Gece ;yarİsl 

neşredilen Sovyet tebllil: 
6 Haziranda, bazı kesimlerde mev

zii faaliyet olmuştur. Uçaklarımız kc
~lf uçusları yapmı:ılardrr. 

• ---
PASifiK HARBi 

mak üzere Birleıik Amerlkaya git ttJr Baştara{ı 1 incide 
meden evvel Malta'da kızakta durur. Çinin muhtelif cephelerinde ayrı 
ken 1000 den fazla Alman ve İtalyan ç K Ş k 312 000 -ı.. e 

Vasata Yollan üstünde nakliye koli~· ca an ay e • o U V r bomba tayyaresinin taarruzuna ~irs, · ti 
~ını, llma.riları, depoları ve su tesi mış r. ~ dıfını ifıa etmlıtir. Dü~man tayyare- M ı· J 1 
Satını bombanman ct01elı:. Bunları d , p alzemeye ge ınce, apon ar !eri onbeş ıün müd etle ' enelnpe,. a 
top•ve mitralyöz atetinc tutarak tah· karıı ıfinde bir kae kere taarı-uz et 3,763 top. 2440 tank, 31,000 den 
rip etmektir. mislerdir. fazla otomobil, 240 uçak 21,000 
Yakıp eriten bir ıüncı altında, fı. den fazla mitralyöz ve külliyetli 

kır fıkır kaynıyan bir kum deryaaı miktarda vagon ganimet almış • 
ilstUnde takatsizlikten &fır alır solu. M. Mussolini Kendine lardır. 
yan orduları IUIUZ ve nefet1iz bırak- Japonlar JOOO defa ze1ıirli 
mak. lıte Libya muharebelerinin bıı Halef Olarak Kont 
günkü karakteri budur. gaz kullallml§ltul 

Bu vaziyet içinde ve bu ıeraitl kar Cianoyu Göstermiı ! Vnıılngton, 7 (A.A.) - Cunlklng 
ıılamaia mecbur olarak taarruz eden ralyosunun blldlrdi~lne gl5re, Japonlar 
bir ordu taarruzunu dı.ha kısa aaf. Vaşington, 7 (A.A.) - Unitet Çin harbinin devam ettlll beş sene 1-
halara ayırmafa mecburdur. Binaen. P ress'in bu günlerde ltalyadan cinde en az 1000 defa zehirli gaz kul
aleyb General Rommel'ln tncllıı: or dönen eski Roma m u habiri diyor lanmışlardır. Çinde bu insanlığa sıi
dusunu maflQp etmek için tatbik et· ki: mıız harp usullerine karşı yeter dere
mek tstedlfi plln ne oluna olsun o. "M. Mussolini, harp bitmeden cede korunma tedbirleri almamadtğt 
nun bu eafhada ilk elde etmek iste. öleceğini sabit bir fikir haline r için zehirli gazın tcsirlerl n rr olmuş-
dlil ıeY Tobruk limanıdır. Çünkll getirmiştir. Hazırladığı siyasi va. tur. 
bu limamn uptı ona bu atır ve bu· siyetnamebe halef olarak Ciynno Bir şehir sukut etti 
naltıcı ıeraiti hafifleterek daha ııeniG yu göstermiştir. M. Mussolini ö. 
bir nefes almak imkanını vercceti Çuııgklng. 7 (A.A.) - Bugllnkü 1' -
gibi muharebelerin bundan sonraki !ürse Faşizm aleyhtan isyan ha zar gilnU n~rediten bir tebliğde Fu
safhntarı için de kendisine şimdikill' rcketlnin başına mareşal Badog. chow'un sukutu ve Şuns!cn hava a
den daha çok müsait vaziyetler ihdas liyo'nun geçeceğine şüphe yok lodnTn Japonlar tarafmdnn f gnl 
edecektir. gibidir.,; haber verilmektedir. 
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İkincü Bir 
Cephesine 

Yazan: M. ANTEN 
A Jmanyanın 1942 yazına P_ek ü~~t 

verici bir vaziyette gırmedıgı 
ıtorülüyor. 

liitıer başkumandanlıimt üzerinı: 
ildıir ve bıitün kış Alman prapagan. 
daıınun tekrar ettiği ilkbahar taarru. 
zu bahar geçtiği halde bala başlama
ıtııatı:r Yaz mevsimi, Sovyetlerin ta
arruzu'. ile açılmıştır. Alman kuvvet 
lcrl.nin Harkof bölgesinde yaptıldarı 
tnukabil taarruz mühim zayiatla akim 
ltalnuşır, Almanların yenl sene ba 
Şıı:ı.da en mıisbet kazançları Kerç ol· 
lllııştar Diğer cihetten yazla bcrabel 
Alınan· sanayi merkezlerine karşı küt
le halinde hava taarruzları baı;laınış
tır, Bu akınlar, Şark cephesinde ve 
Lıbyada meşgUl olan ve böyle geni~ 
oJçiideki hava taarruzlarına karşı ki 
fi derecede hazırlanmış bulunan Al 
ll'lanyayı, görünüşe göre, maddete°: ~e 
lllanen 6arsmı&tır. Kolonya şchnmn 
b0tnbardunan neticesi beş gÜnlük bir 
nkıtadan sonra tekrar intişara ba~ 
ı1an bir Kolonya gazetesi ilk sayf" 
sında bu bombardıman hakkında şan
ları yazmıştır. "Hasar müthiı olmuş. 
tur. Tahribatın tasavwru iınklinBlZ· 
dır. Sağ kalanlar evvelce tanıdıkları 
leolonya :ıehrine ebediyyen ved'i ede
tcklerdlr ... Bu şehirden evvel büyük 
bir hava taarruzuna ufrıyan Rostoclı: 
daki tahribatın ehemmiyetini azalt • 
lllak maksadiyle Alman matbuatı, ev. 
Vcke yangından harap olmuş olan 
zcı olarak yeniden inşa edildiğini ve 
liamburg şehrinin eskısinden dah3 gU· 
Alınan sanayi kudretinin harikalar 
l'aratabileceğini yazmak suretiyle b:ll· 
kın maneviyatını yiıkseltmeğe ı;alış. 
lltışlardı. İngiliz hava kuvvetlerinin 
bagladığı bu akınlar, önümüzdeki gün 
lerde ve haftalarda Amerikan hava 
kuvvetlerinin iştiraki ile daha zi~ade 
!.!İddetlendıği zaman Alman harp sa.. 
hayii ve münable servisleri daha bü
Yıik hasara uğnyacaktlr. 

Buna rağmen Almanyaya karşı ya. 
Pılan bu hva akınlrının derhal tesirı. 
tıi göstereceği.Di zannetmemelidir. Bu 
taarruzlar, Alman harp makinesi' ve 
taarruz kudreti üzerinde ancak ıı.ylt1r. 
dan sonra kendini hissettirebifü. 

Buna mukabil İngiliz hava kuvvetle
rınin Şimalı Fransa ve Belçikanm 
Calais, Dunkerque, Ostende, Havre, 
J\.bbevılle, Morley gıbi limanlarında 
deniz ve bava üslerine, münakale h:ıt. 
larına, askeri tesisatına yaptıkları ha
va akınlan daha yakın bir :istikbalde 
tesırinı gosterecek hare~etlerdir. Çün. 
ku bu suretle ~ngilizler Manştan ge 
Çen gemilerine taarruz eden Alman 
hava ve deniz kuvvetlerinin üsl~rini 
tahrip etmi§ ve ayni zamanda pek ge.. 
tıkıniyeccği hissedilen kıtaya asker 
!>ıkarm:ı teşebbüsü için lüzumlu hazır. 
lıkları yapmı~ oluyorlar. Ancak Av
rupada ikinci bir kara cephesi kanıl, 
dufu zamtmdır ki kızılordunun viikü 
ha{ifliyecek ve ancak o zaman Alman 
Ya kıskacın içine alınmış olacaktır. 

Libya'daki Harekat 
Libyada teıebbüıün İngilizlerin ell

ne geçtiği ve müttefik kuvvetlerin 
~ornmel kuvvetlerinin bilhassa ııimali 
ve cenap kanatlarına karşı baskılarını 
arttırdıkları, mihver kuvvetleri için 
hayati bir ehemmiyeti olan iaşe kol
larına çok müessir darbeler indirdik
leri gelen haberlerden anlasılmakta· 
dır. İngiliz kuvvetlerinin ke~di iaşe 
tislerine mihvercilerıden daha yakın 
olmaları, Tobruk, Bir Hakelın, Gazale 
gibi bir çok stratejik noktalan elle.. 
tinde bulundurmaları dolayisiyle va. 
"iYetleri mihvercilerden daha ~yidir. 
Batta mihver kuvvetleri İngilızlerin 
ileri müdafaa hatlarının mukavemeti· 
n.ı kırsalar dahi, derinliğine hazırlan. 
ınııı diğer müdafaa hatlarını yarma 
b ve Mersa Matruh ribi çok iyi 
tahkim edilmi11 bir mevkii ele geçir
ıneğc muvaffak olduktan sonradu kl 
~ısın ve Süveyşi tehdit edecek bir 
vazıyete gelebileceklerdir. Bana ise, 
bugünkü şartlar içinde 1mkin görün· 
ıneınektedlr. - ' 

Uzak Şarkta 
Uzak Şarkta harbin, umumi aeyri 

İtibariyle, Avrupada olduğu gibi ce
reyan ettiii ve çok geniş Pasifik böl
cesinde {içlerden birjnin ilk yıldırım 
muvaffakıyetlerinden sonra açtığı mü. 
teaddlt cephelerin çoğunda müdafa
aya geçmek üzere bulunduğu görül
nıektedir. Japonlarm son Midway ta.. 
arruzu da zayiatla püskiirtülmtiıtür. 

Japon resmi sözcüsü: Japonların 
bir uca Alaskaya diğer ucu Madagas· 
kara dayanan başdöndürücü genişlik. 
tc bir sahadaki muvaffakıyetlerini te.. 
barüz ettirmek istemiş ve bu müna. 
sebeUe Avustralyayı Japonya ile an
laşmağa davet etmiştir. 

Pakat muhakkak olan bir ıey varsa: 
laponlar bu kadar ııeniş denizlere hL 
kim olacak kadar deni;-. ve bava kuv
vetlerine ve bu kadar dağınık cephe
lere asker ve mühimmat taşıyacak, 
nakliye gemilerine malik değildirler 
ınesi dolu muazzam bir kafilenin hiç 
Son günlerde aaker ve harp maize 
kayıp vermeden ve Japon deniz kuv. 
Vetlerine rastlamadan Hindistan li 
tnanlarından birine varmaaı, Hint Ok
Yanusundaki hakimiyetin bütün iddi
<ılara rağmen Japonların elıne geçme. 
di~i göstermektedır. 

J. A.N 

rllr~ · 
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Mühim Bir Siir 
Kitabı: 

YANAN YAPRAKLAR 
9ahaf bir keyfiyet 
ı bent zaman za • ~ Yazan: 1 

man güldürür Bu da • 
bizim fikir dÜnyamız· Salih Zekı AKTAY \ 
da bir kıymetin, bir 

Halbuki t ü r k ç e 
olarak vucüde getiri
len her tellf t'ser bi
zimdir, yi.ni m l 1 • 
l i d i r ve hiç de k5. 
yiim, dağım, Emine. 

meziyetin görülüp gös 
terilmesi, bilinip tadılması ic;in yıllar
c;a kaba bir davul cürültüsiyle ilan edil 
mesidlr. Banan böyle olduğunu bildi. 
iim için edebiyata dair yazılan yazı.. 
lan rayet a:ı: okur ve bu mevzulard:ı 
pek az yuarım. 

hte bu yazımda bahsetmek lü1!umu
nu çok samimi bir allka ve ehemmi~ 
yetle duyduğum kitap, bende bu mfiHi, 
lıanlan uyandırdı. Kitabın mlit'llifinl 
~ok eskiden tanırım, O bana Yanan 
Yapraklar kitabını dolduran şiirlerfo 
büyük bil' kısmını hemen yeni yazdığı 
günlerde okumuştur; ve her defasında 
kendisine bunları kitap halind~ ncş· 
retmesini tavsiye etmişimdir. Badi 
Nedim ya)mz şair deki), nisir, hiki 
yeci, fukracı ve ayni z;;manda siy:ısi 
muharrirdir. Onun bu mühim şiir 
kitabı Javık olduğu ve tazım gcldiiı 
kadar dağılıp cörülemedi. 

Maamafih gidebildiii yerlerd~ ve 
girehildi,i muhitlerde çok beğenıldi, 

çok sevilrli. çok okunda ve çok tutul. 
du. İşte bu cihet benim kanaatlr.rimi 
teyit ve fikrimi tatmin etti; çunkıi bu 
kitap bizim bugünkü içtimai hayatı. 

mızın ti kendisi; seviye, zevk ve aa
natte fikir dünyamızın tam ve miıkem 
mel bir aynasıdır. Ruhunda bilt!in 
ruhlara cevap veren bir ayniyet, bir 
a~inahk var, Lisan ve beyan s:ıdeli
fiyle, sazlarda ve radyoda söylenen 
bestelenmiş şarkrtariyle, bedbin! iki eri 

Ayşe, Müslük, Ke?.ban derneğe lüzum 
yoktur; bundan ötesı ıaye ve m:ıksat
lara göre ayrılır öyle mütalca edilir. 
hte bu kitabın muhteviyatı içınde 
Yanan Yapraklar kısmını teşkil eden 
üç perdelik manzum bir piyestir. 

Mevzuuyla, sade lisaniyle, eşhas ve 
tipleriyle vaka ve hareketleriyle ta 
mamen onların milli dedikleri hır e
serdir, amma Şehir Tiyatrosu man 
.ıum eser de istemezmiş ... Onun iç.in 
bu eaer de şimdilik yalntı okunarıılo 
hayalimizde canland•rılabilecektlr. 
Yazık ki bu şiirler kr"ndisinln de 

şikllyet ettiği fahiş mürettip h:ıtala· 
riyle dolu ve m~tbaanm harfleri de 
güzel değil. Temenni ederim ki daha 
bir çok seneler bu memleketin hisle
rine, fikirlerine, ruhi ve bedii ihti. 
yaçlanna cevap vereceğinden emin 
olduğum bu eser bundan sonraki ta. 
bılarında bu kusurlarından sıyrılsın,. 
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Hoş Sadalar 
Yazan: ULUNAY 

Tü~k tarihinin tanmmtş deT1et a 
damlarından merhum Mitat Pa 

şanm kurduğu "Emniyet Sandığı., nın 
yaşı - Allah arttırsın - evvellti e;üıı 
yetmiş beıe basmış. Müesseselenn ih 
tiyarlıiı insanlarınkine benzemez. On 
ıar yaolandıkça kuvvetlenirler, gürbuı 
olurlar. Nitekim Emniyet Sandığı da 
yetmiş beş yaşmrn şerefine, nur ta. 
pu e;ibi bir evlllt peydahlandı . Cağaloğ 
lundakl baba ile Kadıköyündeki mah· 
dama afiyet dileriz. 

Darüliceze, nasıl eski vezir Halil 
Rıfat Paşa namının hayırla anılması 
na bir vesUe teşkil ediyorsa "Emniyet 
Sandıiı,, da Mitat Paşanın icraat def 
terine koyduiu silinmez blr imıadır 
Danıliceze binasının ıçine ihtiyar ve.. 
z!rin yarım heykelini koyan kad.lr$i:ıa• 
rejm. Emniyet Sandığı müessisinln de 
ımzaınnı hayırla "tezhip,, ediyor. 

Bu kadlrşlnaslığın siyasi hayatında 
ımlme, ııadre, hayal kırgmhkların~ 
ağrıyan merhumun büyük nıhunil bir 
sükUn ve şifa rüzgarı estirdiğine şüp 
he etmiyoruz Allah rahmet etsin. 

Tarih karıı~sında Mitat Paşanın si 
yasi ve idari olmak üzere tetkik edi 
lecek iki cephesi vardır. 

Merhumun siyasi hayatmda tarihe; 
ler bir noktada birleşmiyebilirler; a 
ralarında farklı fikirler mevcut 0111 

bilir; fakat Milat Paşanın idari ic 
raatı incelenirse o büyük kudreti'> 
karljısmda berkesin isti!'nasız hııyret 
ve takdir ile ejılmemesi elden gel· 
mcz. 

Emniyet Sandığı, Pıaşanın valilik 
Jerdeki icraatmm belki yüzde birini teş 
kil eyledigi halde buııün bu müesı;cs::.. 
ye olan ihtiyaç ona ehemmiyetçe or 
safa ceçirmi:ıtir. 

Bir Deniz Ussünde 
nikbinlikleri, ümitleri, yeisleri, taz.\I 
lılm ve ıikbetleriyle .. 

Sanatkarane bir iki çize! lçindl' ıös
terdiği levha ve simalariyle aynı bu 
ıünkü cemi~timiz, bugünk\i hayat ve 

Milat Pa~an•n en büyük " :Iat-ı· 
mümeyyh:e,, si budur. Bul mduğu 
memleketin icil ihtiyac;ların• kavra 
mak ve vakit ııeçirmeden oıı ... rı mey 
dana çıkarmak ... 

trak valiliğinde bulunduğu zaman 
da böyle yapmıljtır. Bugün bfı. i eser. 
leri mevcut olduiu b?.lde bir ~okağa 
bile adı verılmemiş. Bağda• •a icra• 
atı ,Oylendiği zaman orada bulundu
ğu müddetle gösterdiği f 1liyet ara· 
sında bir nisbel yapa tıilıneie imkln 
yolrntr. Yollar açmış, kanallar yapmış, 
daha Türkiyenin hic; bir yerinde u 
mumi nakil vasıtası yokken trarr.vav 
iııletmis, Avrupadan mühendisler ı:r. 
tlrterek Dicleyi taratmış. Basra ılc 
Bağdat ara!lında vapur işletmiş; Ba~ 
dadm İran yolu olması dolaylslyle 
$:ırk ticaretinde büyük ehemmiyeti ol 
duğunu takdir ederek transit depola 
rı kurdurmuş; Ahmet Mitat dend; 
mcrhl1mu yRnına celbetm.is, matı:ıaa 
let.ls etmiş, kitaplar bastırmış. 

"Zevra,, adında bir gazete çıkratmıs .. 
ilih ... 

Neler Bulunur? 
Deniz Üslerinin Ehemmiyetini Kavramak ve Bu Üsten Ne 

Gibi Fayda(ar Beklendiğini iyice Bilmek istiyorsanız Bu 
"!( azıdaki Tafsilatı Resimle Karşılaştırarak Dikkatle Okuyunuz 
5on bir lcsç ııydıınberi; lnglllz u• 

çakları, Manı kanalı sahillerin
de, düşman latllfıaı altında bulunan 
aanayl mıntakılarınf, deniz üılerini 
Gıkı bir bombar-iıman ateşine almış
lardır. Daha geçen gUn binden fazla 
muttofil< uça(jı Kolonyayı tam bir 
buçuk aaat d6vdUler. Bu hlicumların 
sebebi, deniz Oslerlnl, sanayi mıntılca
larını harap etmektir. Bır deniz ilasUn 
den ne kaatedlllr; burada neler bulu· 
nur? 

Yukardnkl reıhn mı.ıayyen hiç bir 
deniz !lssUnün plAnı olmayıp okuyu
culara bu hutuıta umumi bir fiKlr 
vermi9 olmak için gl&llmlttlr: 

1 - Tabii ki bir deniz üssünün 
en mühim vasrt, bir füoyu barındı
rabilecek, en büyük çapta bir saffı 
harp gemisinin manevra yapabil
mesine musait, büyük bir limana 
sahip olmastdır. 

2 - Bu llm~nm ağzmda. suyun 
altında düşman denizaltılarmın i
çeriye girmelerıne mani olmak icin 
tel örgüler gerilmiştir. 

3 - Limanın dışında kalan sahil 
ve sularda bir muayyen müda!aa 
hattt vardır. 

4 - Numaralı sahneye; üssil; 
düşman harp gemilerine karşı mü
dafaa eden uzun menzilli sahil 
topları yerleştirilmiştir. 

5 - Nurnaralı mmtakada, lima
nın ağzmt ve içini icabında aydtn
latan ışıldak bataryaları bulunur. 

6 - Tayyarelerin bir cok istika
metlerde havalanmasına müsait o
lan tayyare meydanmda, bombar
dıman, keşif ve avcı tayyareleri 
vardir. 

7 - Burada ses tesbit Aletleri, 
menzil tesblt UeUeri, muhtelif i
kaz aleUeri ve toplariyle tam bir 
"tayyareye kar§ı müdafaa" merke
zi kurulmuştur. 

8 - Uzun menzilli uçaklann ve 
deniz tayyarelednin hangarları. 

9 - Havuza çekilmi~ bir tayyare 
gemisi. 

10 - Böyle bir üssün en mühim 
uzuvlarından biri de, benzin de
poları ve petrol gemilerinin bu pet
rol ınüstaklarinı almak icin ya
naştığı iskeledir. 

11 - Burada görülen büyük ae
mi bir deniz altt gemisi levazım de
posudur. Yanındaki küçük deniz
alb tamir AlAtı almalc için ona ya
naşmış bulunmaktadır. Bu tevaznn 
gemisinin içinde, bir demirci, bir 
lehimci, bir bakırcı, bir marangoz, 
bir ağtr ve hafü makineci dükkA
nı ve müteaddit elektrik, torpido 
tamirhaneleri vardır. 

12 - Büyük hasara uğrayan 
harp gemilerinin tamir edildikleri 
büyük çaptaki Uımir atölyeleri. 

13 - Bu atölyedeki Aletlerin ve-

yahut ııemideki hasara uğramış 
makine ve sair parçaların naklinde 
müteharrik ve seyyar vinçler kul
lanılır. 

14 - Burada tamir için havuza 
çekilmiş olan bir kruvazör görü
yoruz.. 

15 - Büyük bir eletrik santrali. 
16 - Umumi mahiyette depo

lar. 
17 - Bu depoların yanı başın

da, radyo istasyonunun direkleri 
yükselmektedir. 

18 - içinde büyük ve esaslı ta
mirlerin yaptldığı kuru havuz. 

19 - Bu havuzun bıtişiğinde tu
lumba dairesi bulunur. 

20 - Bu kısunda kışlalar, ida
re ve yuıhaneler, askeri ve bahri 
merasim meydanı vardır. 

Bu resmi tetkik ettikten sonra, böy • 
le bir deniz üssünün ehemmiyeti mu· 
hakkak ki daha iyi kavranır; ve ne· 
den lnglllz tayyarelerinin rtıütemadl 
ıurette Alman kontrolU altında olan 
Brest, Dunkerk. Lorlent, Havr gibi 
llmanlari mlitemadlyen bombaladıkla 
n daha iyi anıa11ı11·. 

Meclis Reisi Gitti 
Evvelki ııün şehrimize ııeten Büyüle 

Millet Meclisi Reisi Abdillhelik Renda 
diln akşam Ankaraya gltmi1Jtir. 

Yazan~ FRANÇİS DE CROISSET Çeviren: ULUN AY 

HİND DİYARINDA 

Prenses mağrur ve hazin b ir tebes
sllinle gülümsedi. Avrupanm en ka
pal! salonlarmda yürilmeye al~an e
dasiyle uzaklasarak asansl5~ doğru 
gitti. 

Hintli Boy, HindMtında herşey i
badet edlliyonnulj gibi yapıldıiı için 
o da bir ibadet erkfulmt yerine ge
Uriyormuş gibi iki ellerin! birleııtire
rek eğildi. Asamörün kapısın kapa
dı: Küçilk prenses kayboldu. 

Ladi Beverley sıcak ve samimi se
siyle: 

- Bir Hintli ile mi flört ediyorsu
nuz?.. Bitiresiniz diye bekledim. 
Prenses "X ... " detti mi? 

- Evet; dedim. Enfes bir kadm. 
Bizimle 'tıeraber yemek lQUunda bu
lunacağını ümit etmiştim. Siz kendi
sini çok iyi tantrsmız değil mi? 

Ladl Beverley, şu cevabı verdi: 
- Evet, onu İngilterede tantdnn. 

Fuhuş Pazarı 

Biraz yorgun olan "Leydi Benver
ley", yatmtya gitti. Saat. daha on bir 
Sivil kıyafette olan miralay beni 
(Bombay) ın görülecek yerlerinden 
biri olan .'Fahişele: mahallesini,. gcz
dirmiye aötürdl' 

Kar~ Karf.f .. 

Tefrika No. 11 
Mahalleden :ziyade ayn bir şehir o

tan burada kırk bin kadm tAhişelik 
ediyor. Kartlar dükkanlara konulmuş, 
yaym.acdarda olduğu gibi sergi ha· 
linde.,. 

Orada dünyanın her tarafmdan, her 
cinsinden. her çeşidinden var. Yalnız 
İngiliz yok; istilAet ırkm sarışm ldz· 
lan bundan münezzeh tutuluyor! 

Hepsi, zemin katJarnda derme çat
ma dükklnlan andıran odacıklarda 
bir kapalr çarşı malı gibi dehıir par
maklıklar arkasından teşhir ediliyor. 

İşlerini bitirince kapılarmı gilltle
yip, demir parmaklığın lçine kaparu
yorlar ve bu suretle erkeklerin o gün
kü saldırtşlarını bir müddet unutarak 
dinlenmi~ oluyorlar. 

Mallarını satm'lk için hennz haya
sızlığa ihtiyaçları ohntyan ıençler, 

nlsbeten daha kapalL Fakat yaelılan 
en az pörsüyen hatlartrıı göstermlye 
çalışıyorlar. Gelene ıeçene ıo#ilsle
rini gösteriyorlar; kaiçalarmt çalkalı
yorlar; yüzleri soka~a dönük olduğu 
halde karın üstil yatarak kaba yü
züklü elleriyle düzgünlü pörsük ya
naklarını okşuyorlar, vUcutlarnm çı
kmtt yerlerini kebrırtıyorlaT. 

En mesutları ortaklaı.;a bir evde, 

hem de katlan olan bu· evde oturu• 
yorlar; strllarmda me§lAh; kimono, o
muz atkısı, yahut ince tüller olduğı.ı 
halde kapıların önünde serinlenJyor
lar. 

Her ev, programl&n dettşen sinema 
llA.nlart gibi çizıili IAvhalarb ve 
"müstemleklt sergisi,. OslObiyle lcln
de oturanlarm ne U'ktan olduklarını 
UAn ediyor: 

Opera - komJk dekorlarma benziyen 
sivri damlı "pıagod" larda ÇlnU, çay 
hanelerde Japon kanlan bulunuyor. 

Yalnız İngil.i% - Hint o.sIQbu birbi
rine karıomış kl5t0 binalar Avrupalı 
karılar tarafından işgal ediliyor. İtal
yanlar, Yunanlılar yalanct dantelfü 
donlarını göstererelı' bacaklarını bal
kon korkuluklartnın üzerine üzatı
yorlar, ayaklarının ucuna takılı renk
li terliklerini oynatıyorlar; yıtnlarm· 
da bir hücrede siyah aaçlarına kARtt 
çiçekler sokulu, çırçıplak vücutlarını 
aSorlu 6rtlilere saran tspanyol karı
lan gramofon sesini hatU"latan bir 
perdeden kavga ediyorlar. 

Sokak ter, biber, baharat ve yanık 
~ait kokuyor 

fikriyat buııiinkü biz ..•• 

•• y anan Yapraklar.. Altı kısma :ıy. 

rılmll}: Filmler, piyes, portre 
Jer, tipler ayın sesi, şarkılar .. 

Evet bu fasılların her biri ayn :ıyrı 
bu cemiyetin bir 7tizü ve onun seı;. 
dir. Burada bir nokta üzerinde birıu 
durmak isterim: Mmi meselesi; Şe.. 
hir Tiyatrosu milli dram, münekkit 
milli tiir, mektep kitapları mim par· 
ça, tibi mil1f roman arar ve bittabi 
hiç biri de aradıimı bulamaz. Nic>n? 
eünkü aradığı nedir. nasıldır, nice ııey 
dir bilmez de onun için ..• Badi Nedlm 

Milli PiY ANGO 
10 uncu Tertibin 2 nci Çek·lişi Dün 

Yapddı Ankarada Sergievinde 
Milli Piyanaonun 10 uncu tertip 

2 inci çekilişi dün Ankara da Seı gi.
vinde saat IS te çekilmiş ve çekili.şi 
kalabalık bir halk kütlesi taklp etmı,_ 
tir. 

İkramiye lı:a:ıanan numaraları a•a~ı· 
ya ya;nyoruz: 

· 25,000 lira kazananlar 
307293 

10.000 lira kazananlar 
073909 077142 303798 
5.000 lira kazananlar 

04369ıs 099087 133512 271332 287742 

20 lira kazananlar 
Son üç rakkamı (147), (221), (447), 

(644), (752) ile biten 2000 bilet. 
1 O lira kaumanler 

Son iki rakkamı (77 ), (99) ile b'.. 
ten 8000 bılet, 

3 1ira kanınanlar 
Son rakkamı (4), (5) ile biten 

80,000 bllet ikramiye alırlar. 
25,000 Ura ikramiye kazanan 307293 

numaralı bilet .Ankarada satıl"1ıc;tır 
İkramiye kazanan biletler 
10.000 lira kazanan biletlerın bir 

tanesi !stanbulda ve Sekede satılmış 2,000 lira kaunanlar 

()13575 032925 033291 044839 
074587 086715 089215 125442 
213026 218279 246976 250996 
268638 283158 284019 348649 

06!il5tı trr. 
t 71l 10 ~.ooo er lira kazanan biletlerin 2 
258~81 tanesi Ankara. 2 taner.i İstanhulrla bir 

376095 tanesi de Crvhand 

l ,000 lira kazananlar 
003347 005381 008233 012073 012162 
036156 049465 052310 056215 060724 
072191 074916 084590 085249 085613 1 
103396 106295 116387 122312 137155 
143152 153776 15651l 180761 182495 
183744 186281 188888 187006 216815 
217046 229342 240952 262043 265854 
266081 271955 273825 2759t55 ?.79992 
281999 287294 288116 291666 295238 
296509 297097 298163 311755 313068 
.339451 342065 352658 356705 369?67 
370229 370989 375893 376113 3992401 

500 lira kazananlar 
Son dört ra.kkamı (0892), (8647), 

(9648) Ue biten 120 bilet. 

Sinema Projeksion 
makineleri 

Ses Tertibatı 
AMPL1F1KATÖRLER1 

Ve bütün bu fuliyetin bir b:; sene 
kinde yapıldıih düşünülürse uman 
denilen kanunun Ml•at Paşanın "ba
şarıcıhk .• kuvvetiyle lastik gibi vzan.. 
dığma hükmetmek icap eder. 

"Emniyet Saı• dıfı., muhterem mJ
essislnın nlmını bir kere daha rah
metle andırmağa vesile oldu. Zaten 
hayatın bütiln fel!<efesl ,u mısr3da 
hülba edilme7 mi? 

Bak! kalan bu kubbede bir hoş 
sada imişi 

Esrarh 
Bir Cinaye.t 

18 Yaşında Güzel Bir 
Kadının Cesedi Hala 
Çukurunda Bulundu 
İı:ınir, (TAN) - Tikveşten Abdülô. 

zim iı;minde biri, yirmi &ün evv<:J. enı· 
lak sahiplerinden Eyiibe müracaat e. 
derek karısının blrdenbirde hastalan 
dığını ve tedavı ettirmek için paraya 
ihtiyacı olduiunu ve bunun için de e
vini satacaiım söylemi~ ve pazarlık 
sonunda Sinekllde 1088 inci sokakı a 
bir oda ve bir sofadan ibaret evin 
alım satımı ic;in 140 liraya mutabık 
kalmışlardır. Eyüp paranın 40 lirası 
nı peşin vermllj ve tapudaki muame. 
leyi takip ederek tamamlamıştır. J.'a 
kat aradan gec;en müddet zarfında A~ 

1 düli7im bir daha e;öninmemili, Eyup 
de eve giderek on\\ aramıştır. Fakat 
bir çok defalar kapıyı çaldığı halde 
ses veren olmamış,• komşular Eyü~r 
Abdıillzimln annesi ve kızkardeşiy ~ 100 Ura kazananlar 

Son üç raklwnr (300), (451) ile 
biten 800 bUct. 

Türkiye Vekili: 
1 birlikte evden çıktıklarını söyl~mlş 

E R s E s 1 terdir. Kom~uıar bir kaç cündenbc rı NECiP evden fena kokular intişar ettitJnt tlt 
50 lira :kazananlar 

Son üç rakkanu (294), (995) ile 
bJten 800 bilet. 

tstanbu1 _ Beyoğlu, İstiklal ılive etmişler, bunun üzerine iıe z·. 
Cad. 193 , I btta da müdahale etmiş, kapı açtrı ı 

itibaren --•-.. 
Sineması 

ve 

SUNGUR 
Bütiln cihan? hayrette bf•akan, hünerln1n akd er
diremediği esraı-b hüner lerlni gö~teriyor. 

CANLI BiR iNSANi 
Herkesin gözü önünde destere He kıtır kıtır kesiyir. ... ., ... 

BAŞTANBAŞA YENi PROGRAM 

tarak !çeriye girildiii zaman evin a· 
lelicele terkedild!ii görülmü:ıtü.r. llu 
arada kokunun ev çinde daha. fazlıt ol 
daiu hissedilmiş ve nihayet abdesha·ıc 
ta,r kaldırıldığı uman gene; bir h. 
dmın cesediyle karşılaşılmı"tır. Kom 

1 ııalar bu cesedin Abdiilizimin karısı 
Emineye ait oldu&unu söylemişlerdir 

Ceset muayene edildiği zaman derin 
bir bıc;ak yarası ve diğer yara Te be
reler görülmüştür. Tahkikat sonund 

I diier adı Cafer olan Abdülizimin E 
mine ile nikih~t7. olarak iki aydan 
beri yaşadığı ve Abdülizimin annes 
Hafize ve kız kardeşi Ramize ve er 
kek kardeşi Mustafa ile hep birlikı 
otnriluklan öğrenilmiştir. 

B• arada cinayetin 15 • 20 gün ev. 
vel i&lendiği ve Abdülazimln n satı 
!jmdan kalan paramn üet tarahnı a 
madan alellcele annesi ve ltardeşlr. 
rini alıp kaçtığı tahmin edilmekte, fo 

son kat hen\U 18 yaşında güzel bir kadı 
Programıdır. Her gere saat 21 de Cumartesi ve Pazar Matine 1 olan ve üstüne titrediği Emineyi nı 
ZATI SUNGUR'un SES SlNEMA ve TiYATROSUNDA 

" saat 16 da , çın öt~ürdüiü kat'iyetlc keatirlleme-
~ektedır, ' • .: 
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