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Avrupa yamyam mı 
olacak? 
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Yazan: raıtoa Gani• 
Bugün 3 üncü sagf amızda 

insanlık 
imtihanı 

Avrupa açhr. Korkunç bir 
kışa doğru gidiyoruz 

sa:: . 

Almanyanın 

&fil 

Moskova Elçisi dün Berline gitti Vurd·umuza. 
gelenler 

J.ier birimizin kalbi 
tükenmez bir cesaret 
kagnagı olmalıdır 

Akdenbe p)d~eri l>ildirilen in silis cep mürip1erinden 
Prens Konoye 

Hükümet/e ordu 
arasında sıkı bir 

birlik tesisine 
karar 'Oerdi 

Şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

lllllaa pıtrol dı· 
peları ltombalaallı 

Kızı/ordunun zehirli 
'tıi tesis edilen bir dispanserin gaz kuilandıgı galan Ba k Moskov"° 19 (A.A.) _ Sov· 
ç~ ozda açılıc töreni yapıldı yet resmi tebliği:. 

y . Almaniar, Le~ad ve Mo•· <le ------------- k<>Ya)ıa doğl'u ileılemeğe çalıı-
•l lleraı Tevfik Sag~ lam dispanserin m.~k-~adır.~ar .. Afman ordusu: gör 
,.qt• • . • •• • duğu ~thıı. zara'rlara ragmen, 

.... nııyetı hakkında hır nutuk soyledı cep~emızın_ şımal w ve merkezine 
· tevcih etmış oldugu taarruzlara 

··•·•·:.M·1"'··'":- deva.m etmekteCür. 
Düne kadar sıklet merkezi 

s:noıensk"de olan bu muharebe · 
ler §imdi, 176 kilometre daha 

(uew-: tja, 5, sa. , de) -

Moakova, 19 (A .A .) - Tas: Prav
da gazetesi Sovyet ve dünya kadın-

Almanlara· göre 1 

lığına hitap eden 367 Sovyet kadını- B b d 
nın imz,Qını ta.şıyan bir mesaj neşret esara ya an 
mi4Ur. ·ı } 

Bu mesajda ezcllmle deniliyor k l : J er eyen 
«HiUer Almanyaııı çocukları mu- R 

kemmeı. anaları mesut ve kadınları Alman ve umen 
(DeYaml: sa. 15. 8L 6 '9) == 

; ' kuvvetleri 

J asarruf ' Dniester nehri 

8 ld 'J geçidindeki 
onosu a ınız mı 1 noktaları zorladı 
HWdunet size, Jıem taıwuruna-

rUUD ıuu,ı iyi faiz almak, hem 
de mUll bir vazife gömıek lmkr&
DIDI veriyor. EIJDladekl paraya ne 
uman Uatl,aeınız ol~ını dü
filaerek bononan \"Bdefiinl ona 
göre~ eUnlsdedlr. 

Bu fınattan dbette hıtlfade e
decflWıılz, fakat bunu lhmaJ et
meyiniz, çabuk yapımz. Garp 
memlelletlerlllde bu Clbl hesap.. 
lann açdmMlle kapannıuı bir 
olar. UWdMııftlll nrdltı böyle 
fıru&lanlan ~ 'Vatandat
larıa &19terdll1 •tirat, umwnı 
•yata .,.,..ırım, mllU ııu...ı. 
yetln btr ölçüılü diye göaterUır. 

Biz de süratll davranmak su
retoe bu Jıasııaıdyet imtihanım 

kazanmalıyız. Kendiniz hareke
te punız, her doeıtunuzu ikaz e-

dlalz. \.. 

Almanlar şarlla 
doQra UerUyorlar 
Smoiensk'ın zaptında 
A lman zayiatı yok 
Bcrlin, 19 ( A.A.) - Alman oıdu· 

ıarı Başkumandal}lığının teblıği: 

Besarabyadaıı ilerliyen Alman - Ru 
men kıtaları Dntester nehrinin mllliı· 
addlt geçit noktalarını zorlamışlar

dır. 

Husus! bir tebliğde bildirildiği veç
hile, kuvvetle tahkim edilmiş bulu
nan Stalin hattında açılan gedık 

Smolensk ötesinde Pripet bataklık

ları şimdiden genışletilmışttr. 

Müttefik F in kun etıerıne mensup 
(Devamı: Sa. 6, SiL ' te * 

1 • 1 HARP VAZiYETi 

1500 esir bü~ük bir yarma tasavvur ettiremez 
Bugünkü reami tebliğlerden arttırmaktadır. 

anladıturııza ıöre Sovyet • Al- YAZAN: Şimdiki halde Sovyet cephesi 
men cephesinde muharebeler o- ı· 11.IU BO• a m üzerinde yine bat hca 1u üç istika-
lanca ıiddetile devam etmekte· ~ mette Alman taarruzları devam 

İngiliz cep 
muhripleri 

Akdenize 
vardılar 

Hücum botları deniz 
altı bombaları ile 

mücehhez 
Londra , 19 (AA.) - Reuter 

ajansının Cebelitarıktak i hususi 
nıuhabiri bildiriyor : 

(Devamı: Sa. ~ SiL ' te) l+I 

,.,.., ••.• 
llarıat •••••••• 
.. ldlll razıbr• 
T okio, 19 (A.A.) - Resmi 

Dome.i ajansı, salahiyetli mahfil
lere atfen Japonyanın harici aiya· 
setinde hiç bir deiifilr.lik olmı,ya.
cağını bildirmektedir. 

Japon aleyhtan bazı devlet
ler, kabine değif,ikliğini iatiaoıaı 
ederek har.ic.i aİyaaette bir deii· 

<o.ıw-ı ... 1, ...... , ••• 

Ceiall sporcular 
Beşiktaş birinci futbol takımının 
her türlü müsabakadan men'ine 

Klübün dahil bulunduğu Fuar turnuva 
sından ihracına karar verildi 

dir. Finlandiya cephesinde bir ermektedir: Suçsuz olduklan anlatılan Yavuz ve Mehmet Ali 
. d.J.:.:ı..ı:ı. yoktur. Kareli berza. anlay-·• kı" Eaton•a ar••=-ı· L~•~ 1 - Pskov - Porhof bölıe- k 9 (A A) Beden Ter- namesı hUkU 

1 
ri d 

1 
d 

.... .....- Lad ··ı·· kında - - ı . - ..... , d L • d . ikam . An ara, ı . . ı:n e a resın e tetkıkı 
• . . . .. . hında ve oıa go U tar Sovyetlerin elindedır ve Narv• am en ~nınıra ııt etınde; bıyesl Umum Müdw·!Uğtlnden tebliğ için merkez ceza heyetıne tevdi edil· 

teaıa edılen dıspanaerm açılıt torenmde Alman • .Fin kıtalannm 80 kilo- tebri cliifmemittir. Burası Finlan· burada bır Alman cebi b~sıl o i· roUmıştır: mlştir. 
tanbul V~li ve Belediye ~eiai metre kadar ilerle~ilderine .~ di)'a klrfezine dayanan Stalin muı; ~akat .. ~vye~ mukabil t~- 15 Temmuz 9H salı gUnU, Anka- Bu hususta merkez ceza heyetince 
doktor Lutfj Kırdar olmak uze· olan haberler teeyyüt etmemlftir. hattın . ) d 140 kil ruzlarıle buyumesıne ve derın- rada 19 Mayıs stadyomunda yapılan yapılacak tahkıkatın lkmalıne kadar 
re, şehrimizin tanınmıı ıimaları, D&lkü yuımızda Narva tehri· ın ...... ucu ~· o - letmeaine meydan verilmemiftir. 1941 mevsimi TUrkiye futbol. birin- hakem raporuna ve Uk tahkikat ev. 
gazeteci)~ Beykoza tıiderek a- Din Almanlar tarafındaa .... j metre fUluncla Leoinsradm bu- Bununla beraber Almanlar.n a · cıliği müsabakası esnasında vuku bu. rakına mll.steniden ve talimatname-

( Devamı Sa· 2, Sü. 4 de) inanmadlinnw yUllUfbk; buaiin lanmua -....m ehemmiyetini (De,·amı: ısa. s, lSü. 6 da) lan hfldıseye ait e\•rak, ceza talimat- (DMwm: sa. 5. 11. I .. ) _ 

• 
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Eyüplü Halidin 1 

Maceralan ·· 
ErıaR a-ı'-~BERıERt 

Kundra 
Fiyatları 

Yeni bir dispanser 
( 

Maslak yolu 

M aalak yolunun ) 
ve mqhur otomobD 

zalarını önlemek için yeni 
tedbirler alırunıf. Bir kaç 
dir bu yolda tedbirleri k , 
kazaları tedbirler takip e~ 
menni edelim ki bu seferki 
birlerin faydası olsun. 

Anlatan: Eyüplü Halid -16-

BQyQk Efendi 
Ayakkabıların sınıf
landırma meselesi 

Yeni tesis edilen 
Beykozda açılış 

bir dispanserin 
töreni yapıldı 

Bu vaızı dinlerken nemli gözlerim 
bir kızcağıza ilişiverdi 

üz~rinde bazı müra
caatlar yapıldı 

(Başı 1 incide) 
çılan yeni dispanserin küıat res
minde bulunmuılardır. 

Dispanserin açılma töreninde 
bütün Beykozlular da hazır bu
lunmuş ve bizzat Vali tarafından 
kordela kesilerek binaya giril

Bu vesile ile, otomobil 
larına ait olarak hatınnıdl 
lan bazı hot fıkraları 
not edivereyim: 

Bu aemt deiiiikliği. yaşay)1 
tarzımı bozımuş heni. o vak.itki 
mahalle efendileri haline koymuş 
tu. Vaktimin en çoğunu. Y eşiltu· 
lumba meydanındaki kahvelerde 
entari ve Şam hırkas.ile pinekli· 
yerek geçiriyordum. Doğrusunu 

isterseniz, bu sade ve gürültüsüz 
hayat beni çok sıkmıf v_e a.inirlen· 
dırmişti. ıBir avcı avı bol yerleri 
nas~l severse o zamanki Beyoğlu· 
nun anafor fışkıran muhiti de gö. 
zümde tütüyordu ama, gidemi· 
yordum ki. Çünkü, yaptığım bir 
kaç tecrübe, .tekrarlıyacağım her· 
hangi bir teşebbüsün bana çok 
ağıra mal olacağım, yakamı Muh 
sınin beş parmağı karalı ellne kap 
tıracağımı g()stermitti. Bunun iç.in 
yüre3ime taş bastım, Bcyoğlunun 
hasretine katlandım. Sevgilisin
den ayrılmış bir aşık avareliği ile 
y-&pfl!ağa ba~ladım. fakat bu sı
rada bana garip bir !hal geldi. 
v_;rguncu şahsiyetim adeta bir ni. 
kap gibi üstümden sıyrıldı. Al
tından babamın evinde, onun mü· 
l:iarek tesiri altında yetişmiş ikin
ci benliğim meydana ~ıktı. Bir· 
denbire camilere dadanmıştım. 
Her gün cami, mescit dolaşıyor, 
kürsü şeyhlerinin vaızlarını, güzel 
sesli hafızların mukabeleler.ini 
dinliyor-'ınn. Nasıl oldu bilmem, 
bunu ruhani bir zevk edinmiştim, 
içimde salaha doi,ru bir temayül 
uyanıyordu. 

Ey namuslu alemde yaşıyan 

bahtiya.rlar... Sizin nasılsa. aya· 
ğınız kaymamış diye biz zavallı· 
lar ha.kkında. ağır hükümler ver
meyin.iz. Sizin içinizde nasıl bir 
şeytan yaşıyorsa bizim içimizde 
de bir melek tarafımız eksik de· 
ğildir. Blr defa ayağınız kayıp 
benim gibi uçurumdan aşağı ıııt· 
'&eydin.iz ~eytan tarafınız 'Üstün c;ı· 
kardı. Bizim :;;ibilerin çoğu da içi. 
ne düıtüklerj kirli ıhayattan bcz
gindirler. Her fırsatta içimizdeki 
melek: baş kaldırmak ister, fakat 
itjyatlar bu iyi meyilleri öldürür, 
tutunacak bir yer bulamayız ..• 

Bir gün ikin~i vakti .idi. Şimdi. 
ki Şehzade karakolunun karşısın· 
daki Burmalı mescitte, o zamanın 
sofu kadınları arasında Büyük E· 
fendi namile af\ılan bir vaızı din· 
liyordum. Hiç unutmam, adam· 
cağız Hazreti Yusufun me.nakıbi
ni ballandıra ballandıra anlatıyor, 
cemaati hüngür flüngür ağlatıyor. 
d u. Pek inanacağınızı zannetnu· 
yorum ama, yine söyliyeceğim, 
benim bile gözler.imi ya§artıyor· 
du. 

O esnada nasıl oldu bilmem, 
nemli gözlerim kadınlar arasında 
yaş ve çehre itibarile henüz ço· 
culc denilecek çağda bir kızcağıza 
mıiverdi. Hemen camide olduğu 
mu hatırladım, tövbe ve .istiğfarla 
ke~dimi topladım. Gözlerimi va
ıza ÇC'\irdim. Fakat, kafir ıeytan 
bırakmıyordu?.. İkide b.irde gr 

dıklar gİbi dürtüyor, batımı o ta· 
ma çc;yi~tiyordu. o an için ihtl
yarımı elden kaptıracağımı anla· 
dım. Hemen kendimi camiden dr 
ıarı attım. Attım ama ıeytanın 
boynuma .aktığı yulardan kendi· 
mi kurtaramadmı ki .... Habis yu· 
lan iyice kasmış, beni biraz .iler· 
deki kahvenin önünde bağlamı§"' 
tı. 

Biraz sonra, cemaat dağıldı. 

Ayakkabı fiyatlarına yüzde 
kar haddi konula.cağını evvelce 
bildirmiıtik. Ayakkabıcılar ayak· 
kabıların sınıflara ayrılmasını ve 
sınıf itibar.ile btr yüzde kar had· 
di tesbit edilmesin:i istemişlerdi. 
Komisyon bu talebi muvafık gör· 
müıse !le sın.ıfland~rma işinde bir 
takım aksaklıklar, ayakkabıların 
ne şekilde sınıflandırılacağı mese. 
lesinde bir müşkülat doğurmuş· 
tu. 

Bir kıaım ayakkabıcılar ve da· 
ha ziyade, baıta Atla.a kundura 
mağazası olduğu halde, hazır a
yakkabı salanlar dün komisyona 
müracaat ederek sınıflandırma 
hususunda bir liste vermişlerdir. 
Bunların verdikleri listeye ~öre 
iiı; sınıf ayakkabı vardır. Kadın, 
erkek ve çocuk ayakkabıları, ter 
ük. 

Bu mağazalar kadın ayakkabı· 

Oturduğum kahveye doğru bir 
kadın akınıdır başladı. İçlerinde 
o gördüğüm kızcağız da vardı. 
Dikkatle baktım, çehresi, yürüyü_ 
şü, gülüşü ve söyleyişi tıpkı rah· 
metli Nigarımı andınyordu. Ar· 
tık duramadım ve uzaktan uzağa 
ta'kibe başladım. Bu kızcağız, ilk 
görüşte bende çok .iyi hisler ve 
samimi arzular uyandırmıştı. 
Hem yürüyor, hem de düıünüyor 
dum Beyoğlunda tanıştığım orta 

1 °kadınlarla 0 aüne kadar ge· lan için yiizde SO, erkek ayakka.· 
ma 1 

• b 1 · · ·· d 2 5 k · diğim hayatı bir sinema. şeridi ı arı lÇll} yu~ e • çocu v~ 
~b' hayalimden gec;iryordum. O terlik iç.in yüzde 3S kar haddı 
gıh ıa.ttak" z~ksizlig-i ve bu zevk-1 istemektedirler. Komisyon bu 

ay ı ·· · tk"· kt d" sizliği bana bir saadet gibi telak· muracaatı te 1A etm~ e. ~r. 
ki ettir~n hissizliği anlar gibi o·ı Aya.kkabıcılar cemıyeh .ıle K~· 
1 kend . kendı'me kızıyordum. operatif, ayakkabıcıların bu dı-
uyor, 1 1 ki · ' d ... 1 d -Hele, şunu bunu aldatmanın hiç «:... e.rınıp ogru o ma ı~.ını . ve 

).'.oktan para kazanmak iptilasının l k?mısyon~n ~u hadler ~z~r~nde 
b · - '"klıy" ccg-· 8~ kibetleri b.i· 1 kar h~dı tayın etmemesını ııte-
enı suru e ı . k k d'l · · b" 

rer birer .görür gibi oluyor, acılık. yere eaza.ıteai ~~ 1 erınbm l ır 
l 'rin çe'-:.·ormu" gtbi sınıflandırma teklifınde u una· 
arınr o an ı~. AA;r ,.. kl b"ld" . l d' 
kıvranıyordum. Sözün kısası, bir ca arı!'l.1 ı ırmış er ır1• d t d uau bütün benliği· Komısyon ayakkabı ara koya· ne ame u)"g . ... .• d kil · b • · t 
mi burguluyor, burguluyordu. c.ası .. yu~. ~ . r nıa etn:ı! pazar c-.. ·ı k sı gunku ıçt..ımada katı surette 

. Bu ruhi b~r.anın tesırı 1 e en: ı tesbit edecek ve bundan böyle 
dımden gcçmıtım. Kızcağızın bu 1 __ ,,_ fl ·· · d k 
ı d ... k"" .. k k fl .. d b 

1 
ayrı a~ sını ar urerın en aya · 

k
un

1 
ugdu ~ .. ~ 1 ef~~ et hen a~ kabıcıla.r kar yüzdesi alabilecek· 

a arın a yurumuş, cı&a • angı l d' 
il d . .•. . . l l er ır. yo ar an gıttiğunızı, nere ere ge 

diğimiz.i his bile edememiftim. 
Yalnız, bir aralık büyükçe bir 
evjn önünde durduiıunu. takip 
ettiiim güzel kızın açılan bir ka"' 
pıdan girip kaybolduğunu farket. 
tim, şendeledim. Ve tatlı bir rü
yadan ayrılml§ gibi aersemlecüm. 

Haliç 
vapurları 
Denfayolları bu 
s~f erl ... rin int:zamı 

için yeni pro j 3 

haz.r:ıyor 

miştir. 
Beykoz ilk okul talebelerinin 

candan söyledikleri istiklal marşı 
ile merasime ba§lanmı§, müteakı. 
ben cemiyetin kıymetli reisi pro· 
feşör doktor Tevfik Sağlam ta
rafından dispanserin ehemmiye
ti ve memlekette verem mücadc· 
lesi hakkında mühim bir hitabe
de bulunulmu§tur. 

Profeııör doktor T evlik Sağ· 
lam gelen miufirlere ve Valiye 
tqekkür ettikten sonra meselen.in 
izahına girmi§ ve demiştir ki: 

Beykozda açılan dispa naer:n açılıt töreninden «- Veremin bütün insanlık 

için ne büyük bir bela teııkil ettı· bir §ekle koymayı temin etmek· j aa almamıza mani ~ldular. 
ğini hepim.iz biliyoruz. Yalnız tir. Üsküdarda da hır arsa alma~ 
lstanbıdda 2000 ne yakın çalı· Yalnız veremli hastayı tedavı üzereyiz. Yakında orada da hır 
§an, memlekete faydalı olabile· etmekle .iş bitmi§ deiildir. Onla· dispanser açacağız. . 
cekt memlekete hizmet ,görebile· rı arayıp bulmak lazımdır. Bu sene cemiyet çok faal . hır 
cek, hayattan zevk alıp istifade Bize öyle bir müessese lazım· tarzda çalı§ıyor. Çünkü clınde 
edebilecek insap bu haştalık YÜ· dır ki, teJhi.ste tereddüde uğrayan para~ı vardır. Buna sebep de ken 
;:üqden mahvolup ıgidiyor. doktor,· oraya müracaat et.in, diler.ini teşekkürle anacağım sine. 

Sade bunları kaybetmekle kal· ;radığı ~e kendi.ine lazım 9eyi macılardır. İhdas ettiğimiz pul 
mayıp onların elem: keder içeri· orada bulabilsin. Kendisinde ve· bütün ıinemalarda halka ver.i\ 
sine gömerek bıraktıkları ailele· rem olduğunda. şüphe eden mekte, böylece mühim .bir vafr 
rini de kaybediyoruz. herkes oraya giderek muayene dat temin etmektedir. 

Bugün bütün dünya bu bela ile olunabilsin. İstanbulun diğer yerlerinde 
uğraıııyor. Btt çalışma bütün Müessese kapısını çalanlarla açmak tasavvurunda bulunurken 
memleketlerde -hutalığın alzal- iktifa. ederse kendia.inden bekle- dispanseri burada açmamızda en 
masına ve dörtte bir denilecek nen vazif~yi yapmamış demek· mühim sebep Beykozun Suba~ı 
bfr dereceye kadar. indirilmesine tir. Halkın iç.ine gmp, veremı ailesine mensup Hacı Ali Bey 
sebep olmuştur. bulması ve onu tedavisi lazımdır. merhumun binasının bize :hediye 

Memleketimiz verem mücade· Herkeşi muayene edip hasta o· edilmesidir. 
le& bakımından henüz daha baş- !anları tesbit etmesi ve onların Hacı Ali Bey ımcıiıum ömrünü 
langıçtadır. Yaptığımız jş azdır tedavi.si .için çaııııması iizımdır. hayırla ııeç.irmiş b.ir insandır. Js
fakat bu bizi hiç bir zaman ye'se Ateş etrafı sarmadan atefi bu- tanbulda ve Anadoluda pek çok 
düşürmiyecektir. Mücadeleye bü. lup söndürmek 

0

müeasesenin ba~· hayır itleri yapmı~tır. Vari5.i olan 
tün azmimizle devam edeceğiz. lıea. vazifesidir. Hüseyin Su~qı, amcasının hayır
Buna. karar vermi§ bulunuyoruz. 1 Beykozda açtığımız bu mües· lı yolunda yürüyerek b.ize bu br 

Verem iyi olabilecek bir hasta- sese Beykozla ıktıfa etmeyip A· na~ı hıbe etti. Kendisine teşek· 
lıktır. Hatta bir çok hastalıklar- nadolukavağından Çubukluya ka !tür etmeği bir borç bilirim. 
dan daha çabuk iyi olabilecek dar bütÜn halkın sıhhatiıe aıb•· I 'lkinc.i sebep Beykoz ve civarı· 
bir hHtalık. Yalnıı: ç.abuk tep\İs dar olacak, onıarın röntııenlerlni nın endüatrl mıntakHı haline ael· 
konulup, "Çabuk tedavi ed\lme • ~apaeak; ameıeyi. Jaieheıerj her m~ bUlunmasıdır. Burada geni:.: 
şa'ttile. ı an kontrol edecektir. bir iıçi kütlesi vardır. Kendiler.ile 

Bugün memleketim~de bütün Burada ayakta 1-'cremlilerİn te. alakadar olmamız, onları koru· 
bu hususlar nazarı itibara alına- dnvislne de bakacağız. Hasta ya· mamız lazımdır.~ 
rak eıash adımlar atılmıştır. tırmamakla beraber hastalara ilk Sayın general sözlerini şöyle 

İstanbul Verem Mücadelesi ce· haya vermek için dört yatak ay· bitirmt.tir: 
miyetj 192 7 scnesindenberi faa- rılmı:tır. «- Bu müease~e Beykoz için 
Hyettedir. Eyüpte bir ver.em dis: 1 Pnömotor~ks.. bir . ve~~~nli~e bir sıhhat kayna&ı olsun 1 
panıeri açılmıf ve o c.ıvardakı burada bakııqbııecektır. Gunduz Bu müessese pir çok zenginle
bütün verem ilere bütün kuvvetı· hava. tedavisi yapmak isteyenler rimiz için bir nümune olsun ve 
le hizmet etm~ğe baıiamııtır. dispanserin güzel ve havadar her taraf böyle hayırlı eserlerle 

Eren köy sana toryomunda her bahçesinden .istifade edebilecek· bezensin!> 
sene yüzierce hasta tedavi ol- ler. burada hava kürü yapabile· Profesör doktQr Tevfik Sağ· 

Hemen, oracıkta gözüme mııen 
bir viraneye kendimi attım ve u· 
zandım. Burada ne kadar yattı
ğımı bilmiyorum. Uyumu§ muy· 
dum yoksa bayılml§ mıydım onu 
da_pek tayin edemiyorum. Yalnız 
üşüyerek uyandığımı hatırlıyabi· 
liyorum. Vak.it .gece idi. Gök kub 
be yıldızlarla bezenmişti. İçimde 
bir ferahlık vardı. Doğruldum, 
yanımdaki ağaca yaslanarak otur 
dum. Ellerimi §akaklarıma dayı· 
yarak derin bir dii§ünccye koyul· 

maktadır. Yeni bir paviyonun da ceklerdir. lamdan aonra Beykozdan Parti 
Denizyolları idaresi Belediye· temcileri atılmııtır. Yukarıda saydığımız bu hu· namına bir zat bu müesseseyi Ve. 

den d~vir aldığı Haliç İşletmesini Verem sari bir hastalıktır. İn· suslar memleketimizde ilk defa rem Mücadele c.erniyetine veren 

- Yahu gördün mü1"' 
damcağız, şurada, gö 
önünde otomobil altında 

- Öldü mü? 
- Hemen. .J 
- Vah zavallı! ... N..., 

du? 
- Seraem, yolun o 

seçerken kitap okuyordu. 
- Ne ihtiyatsızlık! ••• 

ğu kitap neymİ§ acaba? .~ 
- Ben de merak eıır 

polise sordum: «Hayatı 
manın sırlan» adında bir 
mış! 

*.. . Polis - Bir ... dm çı 
nin farkında mısın? 

Şoför - O kadar hı~~ 
ken çiğnediğimin cinaiyelP 
ııl ta..f!!ı edeyim? 

+ 
- Niçin otomobilinin ~ 

rafını lacivert, bir tarafıl' 
mızı boyattın? 

- Kaza yapanam 
müt~alnz ifade verainler ,,... 

Mütleri (toföre) - I 
mi! .•. Yarım aaat içinde 
ıiye çarptın 1 

Şoför - Affedeniniıt 
liniz statiıtik memuru nı 

* Komiaer - Size ~ 
mobilin numaraaını ba 
musunuz? 

Bay - Ev~t, prip ~ 
düf olarak numara k~ 
duğu aeneyi göateriyorcl't 
nun için hatınmda kalcfı. 

Bayan (kocasını k 
çekerek) - liaydi 
ufacık bir kaza için zav-' 
rü yakmak hiçıt.~ dotro 

- ikinci kocanw 
tanıdınız? 

- Birinci kocamı ot 
çiğnediği gün. .. 

Bu yazacaiım aonun 
rnahaulü bir fıkra delil 
bir teYdİr, belki Beled' 
zabıtamızın da itine Y~ 

Amerikada ıehirlerd 
çofunun etrafı~daki 
ıöyle levhalar varmıı: 
- «Şoförler, yavaı ıi 
güzel manzaralar ıö 
Hızlı giderseniz ha • 
görürsünüz.» 

dum. 
ıslah için bir proje hazırlamakta· san kendi kendine verem olmaz. tatbik mevkiine girmektedir. Subqı ailesine tqekkür etmiftir. 
dır. Vapurların ve tesisatın tamir Verem etraftaki hasta bir verem· Cemiyet ilk defa Eyüpte biı Bundan sonra davetlilere bi- ==========:?, 
ve tadiiınden ba~ka Fabrika ve !iden geçer. Akciğer veremlile- dispanser açtı. Orada açmamıza na gezdirilmit ve cemiyet azaııı Yol inıaatt hazırlıklart 
Havuzlarda küçüK motörıer ya- rinden intiıar suretile meydana sebep fakir halkla daha yakından tarafından bütün teferruat hak- yapılacak top~artfl 

Sabah oluyor, kuşlar cıvıldıyor 
du. Ben oracıkta hala oturuyor
dum. Fakat, kararlarımı verm~
tim. O günden itibaren bütün kö· 
tülüklerden eliıni çekecek, kendi· 
me yeni bir düzen verecektim. 
Gördüğüm kızın kim oldujunu 
öğrenecek, babasından istiyecek 
ve bu kızcağızın yoldaşlığı ile ha· 
kiki saadete erişecektim. 

- (Arkuı var) 

pılacak ve bunlarla •Galata ve gelir. temasa geçmemiz içindir. kında ay.rı ayrı izahat verilmiştir. 
Eminönü arasında halk ta~ın&· İşte biz.im vazifem1: bu insan- Kasımpaşada da 'bir dispanser Davetliler 5 de tekrar kendile- Salı gUnU kaymakamlar 11 

caktır. !arı bulmak, tedavi etmek, yahut açmak için çok uğraıtık. Ana al- r.i için tahsis edilmiı ihususi vapu· kanlığı altında toplanarak 
Bu hususta fen heyı:tleri de tenv.ir ederek bu gibi hastaların mak içın basvurmadığfmız kapı ra binerek Köprür,e dönmüşler rin inşaat, yol, sıhhat i~leri 

k d A "'k d • hazırlanan cetvellerini tetı<il' planiar yapma ta ır. .ıcs a ar- hastaltklarım etrafa saçmayacak kalmadı. Fahiş fiyat .istediler, "ar dir. 
~~bu son pkille ~aren~ vu~ ~===~~~~==~=~====~==========~~~~========~ U~LU~m~clM~Ş~~ 
- h I• w • niye kadar tamamıanacaktJI'' datının bir ayı.i art,!lcagına ı~a· •. 
ret etmektedir. 

Halk karşıdan karşıya. çok Evlenme mera 
ucuza nakledilebilecektir. 

S'ORUNUZ----.... 
r-----S.ÖYLİYELİM 

-o--

Voli ve Belediye Reisi 
Yalovada 

Vali l'e Belediye Reisi Doktor Ltıt
fi Kırdar dbn Ynlo\•aya gitmiştir. 

Bir milyonluk defineden 
hala bir iz bulunamadı 

Eski Beyoğlu Belediye ~ 
hum Mustaf& Fevzi torunu 
hendls Binbaşı Hamit cezrııl 
mu EUbank inşa.iye yUl<.,eJ 
hendlsi B. Hul?lsl Dölen !1~ 
Muharrem Nail Akdoğ'un tJI. 
ran'ın evlenme merasımi 
Beyoğlu Tokatllyan salonl Şehit Süleyman Fethi 

ı - hmlrde Enıekli l'arbay H. 
Ferit .Kalmuk 110ruyor: .bmlrln lr 
pli l'ÜJlll mWI ha,Jlllyetl ve mea
leğinln şerefi uğruna canııu ,·eren 
Şehit Miralay SW~'1tıan Fethi hak 
kında maUUnat verir ve reanıiııin 
bahmap buhmaııyacafım bildirir 
mllllnlsT 

Cevap - Süleyman Fethi, 1stan
buld& Salkmıaötüt: derıAJu şeyhi 
lzzi Efendinin ofludur. UakUd&rda 
doğmuş, Harbiye mektebinde oku· 
muş 1899 yılında ErkAnıharp yüz
bafDıı olmuştur. Sıraalle erklnı 

harbiye OçUncü şubesinde, Şamda 
beflncl ordu erklnı harblyealnde, 
1906 yılında Ferik Ahmet Pqa. ri
yasetinde Basraya göıfdertlen heyet 
ualıtmda, jandarma ve fUJ"ayi as· 
kert datrelerlnde bulunmuf ve 1911 
yılJnd& kaymakam rUtbeelle Hicaz 
frrk&aı erkAnı harblyeaine memur 
edDmlf, 1912 de Harbiye nezaretl 
müsteşar muavinllğlnde l'e vekAle
tlnde bulunmuftur. 191-i de mira· 
la.ylığa terfi edilmiş ve bll!hRra 
bmlrde dördüncü kolordu ahzı as
ker heyeti rei8Uğine tayin olun
mu.,tur. 1919 yılı mayısının on be· 
tinci gUnO de lzmirln işgali Mdl· 

scsı sırasında, dUfman bayrağmı 

sellmlamak ve yaşasın Venlze. 
los diye batırmak teklifini reddet
tiği ıc;;ın işgalciler ta.rafından sün· 
gU darbclerile şehit edilmiştir. 

Resminin bulunup bulunmıyacağı 

hakkmda malQnıat elde edemedik. 
2 - ~lrde MaJımudlye na-

11.b"eRııde Receİ> ofla Mallmut Ak· 
eeldll eoruyor: Güneş ~ı na
ııd tedavi ed11Jrf, 

Cevap - Günq çarpan ha.ataya 
ve serin bir yere kaldırmaktır. Son 
ra, vücudü sıkan kufak ve elbise 
ilk yapılacak şey hemen güneşsiz 
dUfınelerinl çözUp ıev9etmek, se
rin bir su veya kolonya ile vüeude 
lirlksiyon yapmak hastaya lokman 
ruhu, amonyak, bunlar bulunmadı· 
tı takdirde limon veya sirke kok· 
ıatmak, bq üzerine soğuk su veya 
gW sirkesine batınlmıı bezler koy 
mak, llzrmdır. Huta bu tedbirler
le açılmadığı takdirde de mutlaka 
doktoru çağırmak icap eder. 

1 - Ramide emekli deniz Ablti 
Sırn Erdopna: 

Neşrettiğimiz haritalar hakkın
daki tenkit ve mutaıearuıa l.ştirak 
ve lrşadınıza teşekkUr ederiz. 

Florya ve Veliefendiye yeni 
otobüs seferleri 

Bugünden itibaren belediye, Flor· 
yayıı. 20 otoblls seferi illve ettirmlf 
bulunmaktadır. 

Yalnız at yanşlan devam ettiği 

mUddetçe bu ııeferler Velle!endiye ka 
dar olacaktır. 

Yol ücretleri Floryaya lçadar 32,5, 
Vellefendlye kadar 22,5 kuruttur. 

Ticaret Vekili ~ehrimiıe 
geldi 

Ticaret Ve.klll Muhtar Ökmen, dUn 
sabah fehrlmize gelmit ve Haydar
pa.,ada veklleto bağlı müesseseler er
klnı tarafından kar,ııanmıştır. Ve· 
kilin gelişi tamamlle husust mahiyet
tedir. Bir iki gün 1stanbulda kaldık· 
tan sonra J-!karaya dönecektir. 

Tohum satıılarında do ihti
kar yapılıyor 

Son günlerde tohum fiyatlarında ih 
tlklr yapanların sayısı artmaktadır. 
Geçen gün yakalanan iki tohumcu
dan sonra dUn de Yqııv& ~minde blr 
tohumcu 80 kurufluk may!anoıu 200 
kuruşa satarken yakalanm19 ve der· 
bal adliyeye teallin edilmiftir. 

Olen bir Ermeriinin vasiyefi, Mayerling fa ciasın ı 
· ha t ır l atan bi r esrar perdesi 

Dün Sürpa.gop mezarlıiında del kıyor. Bu adeta. Mayerling faci•-ı rile ikarıılaı~ mcaeleyi bütün 
fine aranan ,Yere .wt~im... Kazılan aını~ e111arı 1tibi, o gün .b~gündür ac.~klıillç anlamıtlar... Bu da 
çukurda milyonu ~tıva eden ta- hakikat anlaıılmıyor. Likın me· mum~un. 
buttan henüz bir iz belirmemiş. zarın üstüne apartıman kurulaca· Netice her ne olursa olaun bu· 
Fakat Bayan Vartuhinin ecdadı- ğı şayi olunca çocuklar telaşa dü· gün Sürpagop def.ine.inin .içyüzü. 
nın artık odunlatmış kemikleri şüyorlar, Belediyeye müracaat nü öire!l'l'lek çok meraklı bir ma· 
birer birer meydana çıkmış. Bu· ediliyor. cera romanının miWZUU ıg:ibj he· 
nunla bera.ber bu eırarı aydınla· Şimdi bunda ne olabilir. Bura- yecan vericidir. Şu eskiler de ne 
tacak ipucunu elde etmekten kim da hakikaten define var mıdır?. acayip tabiatli imitler .• Daha dün 
aenin ümidi kesilmemiş. Adamcağız niçin servetini b~r vefat eden profesör Ziya Gün b.ir 

Sordum Bayan Vartuhi kim- müddet için yanında götürmeği milyonunu kültür meydanlığınıı 
dir, nerede oturur, defineyi gö· istemif? 1. O zaman için sevme· serperken, bu~dan .80 ıe?e evvel 

· d · ... • . . - . de baıka neail hır mılyonwnu men zat nasıl hır a ammıı, ne ış· dıgi vanslerı mı vardı, paraları· 5.. l .. .. k 
t"e uğraıırmış. Kimse bir şey bil- nın onlara kalmasını mı isteme· llt'plıtgop T?.eza.r ıııınat gomNeekre 

. . . b' para arının uzerıne ya mıf. a. 
miyordu. Her şey gızli tutuluyor mıştı. Yoksa bu ır masal mı· dar tezad. 
du. Yalnız bütün bunları öğren· dır?·· - Bu .ik.i nesil arasındaki açık 
memiz için definenin bir an evvej Bizde bir hikaye vardır. Ad.a: farktır ..• 
bulunması icap ediyormuş. mm biri çocukları kendisine ıyı 

Bundan 80 sene kadar evvci baksın sfiye beline bağladığı te· 
Neriman Hikmet 

bir çok mücevheratı havi bir ta· neke kutu içine ufak ufak taşları Tamir edilecek yeni yollar 
but bu aile mezarına 41Ömülüyor, doldurmuş, yatak iç.inde ~ia so· 
pir kaç zaman sonra da Vartuhi· la döndükçe eben ölürıem bu al· 
nin pederi anaızın bir kalp sekte· tınlar aizindin dem~. Çocuklar 
sinden vefat ediyor ve arzusu r da ona evlatlık alalcalarını farla
veçhile buraya gömülüyor. Geri- sile harcamışlar. Ama ıonunda 
ye bir vasİyetnaJt!e, bir plan hıra· babaları ölüp de kutunun taıla· 

Belediye, Kalafatçılar, Beyoğlunda 

Samanyolu, FerlköyUnde Bozkurt, 
Şiflide Andrlka sokaklarının tamiri 
ltm 4 7 bin liralık bir tahalaat ayır· 
mıştır. 

iki tarafın da.veUisl, güzide 
huzurunda icra edilmiştir· 
illere aaadeUer dileriz. 

Eminönü meydanı ..-~ 
kenarı ıeçen yaz oldur.: 
bu ... e tatili iucuJartr 
p:ıosculan, kolalı ~ 
boyalı terbetçileri, aeP!:ı 
~eri, seyyar k'" 
balık lmartıcılan ve 
aabcılan ile yine dolcl'-
aahiJ, küfecilik ve , 
yapan yaramazlarla ~ 
nlann yine plijı oldu._6Wı 
öile vakti aayıaız ~ 
feler, ç~J ve çuva~, ~ 
mqırlar aahile aı~~ 
nizde birbirlerile boP"" w 
lak çocuklann çıŞl~JI 
malan cami duvarlaJ'lll""-ı 

ler yapıyor. Tabii, , _:k 

yirciler de az çok -.
yor. Bu hali görenlet • 
sülünuüyor ve birbiri 
ruyorlar: 

- Meydan bunlar 
açıldı acaba?. 
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Japonyada son 

bocalamalar 

BONOLARINDAN 
.. 
ALiNiZ 

Kesenizin müsaad€6i nisbetinde 5, 25, 100, 500 ve 1000 liralıK" fa5arruf' 150norannctan 
aiımz. 
Bir tasarruf bonosu almak, iyi bir faizle hem kendi menfaatinizi korumak, hem de 
Mim Mlidafaanm artan ihtiyaçlarını karşılamak için devlete para ikraz etmek demektir. 

• D'-vletla meataaU stsıa de 1118111aatlalz n kirınızdır 

• Bono "Mdeferi IMa, faizleri peşindir. 
3 ay v.adeli bir bononvn faizi % -4. 
6 !Ay VQCle1i bir bononun faizi % 5 

12 Ay vadeii bir bonomın faizi % 6 dır. ,. ..,_ 
Faizi r bono kıymetinden tenzil edilmek S\lretile peşin ödenir. Yani bir sene vadelı 1.oo 
liralık bit' tasarruf bonosu için 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 !~ra 
alacaksınız. Faiz peşin <>tduğu için f&iz n.isbeti hakikatte ;w.zde 6 değil biraz daha yuk
sek % 6,38 dir. 

• Bno vadeli geldljl zaman I 

Paranızı geri almak istemezseniz vadesi gelen boR~ yeni bir bono ile değiştirir ve 
aradaki faizi bir defa da.he. pe8in alabilirsiniz. 

• Vade dol~n par.aya ihtiyacınız olursa 
Herhangi bir"'1:>ıanlmy.a mu.raca.at ederek bono faizinden yüzde yanm fedakarlık yap
mak suretae bonoyu iskonto ettirir ve derhal paraya kalbedebilirsiniz. O halde; 

• 
Bono fa-izlel'i her türlü resimden, vergiden muaftır. 
Satın ahrllen, başkasına devrederken, vadesinde bedelini tahsil ede-iten muamele ve 
nı-era&im yoktur. Bonolar hamiline mahsustur. Hazine kefildir· 
Tasarruf bonolarını bütün bankalarla şube ve ajanslardan, Milli Pjyango idaresinin 
resmi s~ş gişelerinden ve banka olmı,an y.erlerde malsandıklarından alabilirsiniz. · 

• • 
Pvamıın en emin IEasasa devlet kasaaıdır • 
'Fenbel paraları bir tasarruf bonos!le seferber ediniz . 

YAZYAGMURU 
~t ·-~- raf .. '1 """UlllUz günll, her ta gune-
~ lctt.gın ha~Ule, ça)·u ~yır ~a
b '1ten, bu boğvc·u sıcaktan lburaın 
~~ teıUyenler, biraz rahat nef~ 
ltt-ıuııek jltln, Sttln 'e gölgeli ycr-
~lar. 

lfere yaz gtinlcrintn rütubetu bu
lıttıt 
cı...... lltu 2am&1aluda ı.ıcak, ln.u 
~ ÇOI{ ı _ _. n;;..ırı; -"tubetll 
l:ıq. r cuer. Y""'-~ .n< 

~ laa\ acla gerek ı;ıcağıı, g&ek so

Zı laha.ır.müı etmek pek 'zontur. 
~ '~ün talili hararetini tan1..lm 

'"~Yatı terUpler, muhiti saran 
itil rtndan çGik mtltccsslr <ılurlar. 

tı, it ~tll olan yaz. gunlednln Mca
lq,\ ~ • .rü:ıg{u•sız -\'e elektrikli bir 
"ı"-" ~inde, lnsunm !ıdeta boğazını 
~ ~ '"e t.enelfüsünü ~çh,.,ttrlr. Rö~· 
lılctca 'a&arı, vücudumuzu !l&r'an ağır-

lı <loiayı derhnl ıın.secter: 

;-.....GONON
C.tAKviMl_J 
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- Yıığntur ıncağı '\'&r, deriz. · ı gibi), l'enlden can 'e mah ullero be

Haldkat.ea, ~ok ~Nlen, ha"& bo reket ,-ermekle kalmaz. A:\·nı zaman

zu.lur. Ufkun bir noktasuıda toplanan da, weaktan h•nalan in"'anlarm da "'ii 

bulutlar, gittık~.c kalınlaşıp siyahla- clldıma kunet ve zindelik ~er. 

şarak, nmhltı ıkapiarlaı' n• yine çok l:'az yağmurundan ı.onra. muhiti 

C~ltOOen, iri Uncfer llalirule, ;ddeUi kaplıyao, fm.lanıruı:, havanın mikrOP

bir yağmur hn'lar. ları tetnblenmiş, sıcağın sıhhat üze-

J"akat hu yaz ~ağınunanun ömrü 
uzun değildir. Kısa sürüp geçer. Bir 
müddet ı;oııra, !itynlan bulutların a
rasından, pal'la.k ,.e ılık gtlıu._,, nurlu 
yW..iinli leltrar giiı;terir. 

Artık ç&yırlar, otlar ;yıkannıllf, çl
~ekl6rtn H' yaı>rakl&rın parlak, canlı 
renkleri me.,·dana ~·ıkmı!Jtır. Svlanrnı!J 
sokaklarda, boğucu sıcak yerine, in· 
l!Bnın içine ferahlık , ·eren, toprak ko· 
kulu. hir 11erinllk vau-dır. 

Yaz yağmuru, tilldo kurakhktan 
zarar görüp kurumak tehlike..,ıne dü
şen bir ı;ok !Dl'fıatlara, bir (abduıyat 

- Kc.şke iki bu.ıtro odası olsa ... 

rlne ~·apacatı 1ena tetmler ortadan 
katlanış olur. Bu gü7.el ~rlnllk sa
ye81nde, 'ilcuttaki kan dolaşııtMı ko· 
la~·ıaı:ır, teneflü.~ inti7.am kazanır. İş
tah artar, ha·um düzglin olur. \'ücut 
hu hadhıetlen pek ziyade lı.tlfade e
der. 

Bu fiıcak ıhavalardan sonra gelen, 
yaı; yaA"munınu, Qi)ilerde 11ıcaktan 'c 
susuzhıldan dudakları çatlaın~, yor
gun MıyyahJarın, ~ılrdcnhire-, l~U bir 
\'İl'ha içinde ıo>erin bir pmar bulmalıı
rına benzettrtm. 

Dr. 1\JURt ERGE::\"E 

EDEBİ ROMAN: 
Diye kendi kendine dhşiindü. Evet, iki ta

ne banyo vardı. Yatak odaları da. fena değil
dı. Eşyalarını bir tanesine hemen yerle~tir· 
rnışıerdl. 

Genç l{adm: 
- lyi oldu. Benim intihap etmeme !Uzum 

ltalmad: 

Nevyork §C-~rinin yedi milyo.:ı 
nüfusu vardır. Şehrin nMlllal yi
yecek ihtiyatı üç giinliiktiir. Yani 
Nc.vyork S1k1 bir abluka altına a
lıntrıa, halk da her vak.itki gmi 
yJylp içme itiyathmoa devam 
ederse y~trniş iki saat sonra Nev
yorkta kıtlık başgösterir. Erzak, 
vesika usuüle ve tasarrufla aarfe
dilsc bile mevcutla uzun biı za
man idare edilemez. iki ay zd
mnn geçtikten son-;a Ncvyorkta 
sağ kalabilen adamlar, yamyam
lık usullerine sukut edip dii;er 
insanları yiyen bedbahtlar ola
caktır. 
Yamyamlık lakudısı kYlağa 

çirkin g_elir. Fakat insan\a.r, aç
lık yüzünden çılgın bir hale inin
ce gözleri bir ~ey görme~, insan
lıklarını unuturlar. Builwı sık sık 
misalleri görüımüştür. 

Avrupa 
Yamyam mı 

olacak? 
işler böyie giderse 

bu krş içrn bu 
tehtike vardır 

Yazan: 
Faltoa Garsler 

- Li~rty mecmuasından -

ce tarta lüzum yoktur. Yalnız ~ 
farlı ileri sürsek k&fi değıl mi: 
«~rikan erzakı İspanyanın her 
taraf1nda halka Amerikalı me· 
murlar tarafından tevzi edilecek. 
bu gıdanın İspanyollardan başka
sının kursağına gitmemesi temm 
olunacaktır.> 

Milyonlarca lspanyolu hele biz 
doyurmağa başlayalım. bu iş iki 
ay kadar devam ettikten sonra 
General Frankoda bizim şartla
rımızı redd~deıcek hal kalır mı? 
EtrnC6i yüzünden biz çekilmeğe 
kalkışusak lııpanyada ibtilal çı
kar. 

Eğer dar düşüncelerden kendi· 
mizi kurtarmtak şu kanaote varı
rız ki İspanyolları, HolaHdalıları, 
Belçikahlan doyurmak, askeri 
bakH'lldan bir mahzur değil, bir 

X azan: M. H. ZAL 
n aponyada istifa eden 

t:::::!J Baıvekil Prena Konoye 
yeni :..ir kabine kurmU§tur. Pek 
kolay takdir edilebilir ki bu ha· 
reket ortalıktaki derde deva ol
maktan uzaktır, ancak bir müd
det daha bocalamanın bir ifa· 
desidir. 

Salahiyet sahibi bazt Ameri.· 
kalıların endişesine göre yam· r 
yanıl.it tehlikesinin Nevyorkta. 
değilse bile Bdç.ikada, Holanda.. 
Norveçte başgöstermes.i ihtima~ 
vardır. Eğer milyonlarca aç fosa· 

faydadır. İ§gal altındaki saha:ar
da mide yolile kazanılacak her 
aıle, demokrasi davasınm tabıi ı 
bir müttefikidir. 

Harp tarihin hiç bir de\'1·inde 
bu kadar vahfi şekiller almamış· 
tır. Bir zaman erler erlik meyda-

• nında ölürlerdi, köyde kalan dui 
ve yetimleri ağla~ırlardı. Şimd: 
kadınlar, çocuklar~ ihtiyarlar, 
hastalar her saniye ateş hattında, 
ölüm tehlikc,,ine maruz bulunu
yorlar. Bomba altında dcrhai 
ölenler en mes'ut insanlardır. G c· 
ri kalanlar açlık ve mahrumiyet 
içinde, bin türlü azap ve iŞitence· 
ler çekerek yavaş yava~ ölüyor
lar .... Tekrar ediyorum: Bu kış 
için Avrupada yamyamlık tehli· 
kesi muhakkaktır. Bunun önüne 
geçmek iç.in bugünden tedbir al
mak gerektir. Yarın dövı.inmeğe 
mecbur kalmayalım. 

Japon milletinin sabn ve fe
ragati ıçin bile tahammülün ni
hayet bir hududu vardır. Çin de 
beş senedenberi devam eden 
mücadele, Japonyanın iliğine it. 
lemi§, bütün kudretlerini kemir 
mİ§tir. Askeri müfritler, bu ma
ceralara zaten dahili mü~üliı· 
ta guya bir çare di} e atıbnıılar 
dı. Fakat çivi çivi,i sokmcmİf, 
buhran içinde bulunan Japon 
maliycşi bütün harici memb:ıla
rından mahrum kalarak aon ih
tiyatlarını da yemeğe mecbur 
olmuştur. 

Bugün Japonya hareketsiz du 
ramaz. Ya yeni maceralara atr 
larak mihverle ol:ın ~lannı 
kuvvetlcndırecek ve yelwt mlh
vc~le olan mü;;asebetleri ccv
şeterek Amerika ve lnıı1tere 
ile, iş işten geçmedea. bir an
laşmi.! yolu arayacakt11. 

na hariçten bir miktar gıda gön• 
derilmezse, i~al altındaki mem· 
leketler geıecek mahsulden ev
vel bir yamyamlık devrine &Ukut 
edebilfrler. 

İngiltereye yardım taraftarı 
Amerikalıların bir kısmı bu teh-

i likeyi görüyorlar, bir kısmı ise §U 

kanaattedirler ki maksat ne olur
sa ols~n, bu rnünaka;ıa Hitl;r"in 
ekmeğine yağ sürebilir. 

Yiyec~ek gönderilmesi taraftarla
rının iddüUarı 

Avrupadaki milyonlarca aç in
sana yardım .ihtiyaeını duyanlar 
diyorlar ki: c:Belçika, yiye
cek membaları sayesinde halkın 
ihtiyacı olan gıdanın ancak beş 
aylığını temin edebilir. Norveç 
ksndi gıdalarile yedi ay, Holan
da sekiz ay idare olabilir. Har.İç
ten yiyecek gelmezse Belç.ikanın 
yedi, dij;erlerinin beş ve dört ay
lık .ihtiyaçları nasıl Jtarşılanacak? 
Yamya!.l'l!tktan başka imkan var 
mı? 

Aksilik şuradadır ki açlık çe
ken memlekctlerden hepsi, cle
mokras.i davasına. candan bağlı 
ınemleketlerdır. Bu davayı mü
dafaa için dövüşmüşler, kan a
kıtmışlar, fakat neticede mağlup 
olmuşlardır. _Kendi tabii mütte· 
f ·\ ri olan n · tere i e Ameri
kanın bu demokrat ınemleketleci 
ölümden daha feci bir akıbete, 
yani vahşete ve yamyamlığa malı 
kum etmeler.i doğru mu? Bu yüz
den demokras.iye gücenmeleri, 
nuzi ruzaınına ister istemez taraf· 
tar kesilmesi tehlikeleri yok mu? 

Yiyecek göndermenin mahzurlan 

Diğer taraftan i~al altındaki 
memleketlere yiyecek gönderil
mesine itiraz edenler de şöyle di
yorlar: «Hitler, bütün Avrupa 
milietlerinın açlıktan ölmelerine 
seyirci kalamaz. Almanyanın Le
histan umumi valisi demiştir ki: 
~Ben nçlıktan ölmek üzere olan 
bir milleti idare edemem. Herhal
de açlığa çare bulmasa mecbu
ruz.» 

Demek ki Almanya, işgal al
tındaki milletlerin aç kalmamdsı 
için kendini sıkacaktır. Zaten ab
loka askeri bir tedbirdir. Açlık 
başgösterince insanlar ı>ilahı bıra
karak tarlalara koşarlar. Bu ci· 
hetle açlık tazyikı bir kısım Al
man askerini harp meydanından 
tarlalara çekecektir. 

Harp nihayet harptir. Karşı 
tarafı müşkül bir mcvkie diı~üre
cek ne imkan varsa bundan son 
hadde kadar istifade edilmelidir. 

Makalenin muharriri 

Almanya, mademki bir takım 
memleketleri zorla i~al etti, hal-,-----
kın karnını ~o~urmak mes'uliyetı ispanyanın miltl günü 
Almanlara aıttır.> 

Kime inanmalı? Beyoğlu gazetesinin verdiği 
İyi ama Almanyanın kendisi malümata göre evvelki gün İs

a.bloka altındadır. Yiyecek n.~m- panyanın milli günü münasebeti
balan mahduttur. Manevi mes'u· le Büyükderedeki Jspanyol yaL
liyetim var diye bizzat aç kal~p !ık sefaretinde merasim yapılmış· 
i,.cıgal altında tuttuğu altmış mil· F 1 . · · · k J 

• w l tır. a an1 pa.rtısmı ·uran ose yon msanı ~oyurmaga ça ışması I 
beklenemez. Antonio de Rivera namına s

panyanın her tarafında dikilen 
saÜplere benzer b.ir salip sefrctin 
bahçesine dikilmiş ve dini mera
simle takdis olunmuştur. Alman· 
ya ve ltalyan sefirleri merasimde 
bulunmu§lardır. ispanya milli da, 
vasına hizmet edenlere ı11ahsus 
madalya sefir tarafından bir kaç 
ki§İyc hediye -cdılmiştır ltj rnezu
nen lstanbulda bulunan hıırp has
ta bakıcısı Bayan Baron lzabcl 
Von Papen ve Beyoğlu gazetesi 
muhl\rriri B. Primi bu aradadır. 

Bu vaziyet karşısında Ameri
kalılar şaşı~ıp kalmışlardır. K.ıni 
diyor ki: «Açlık tazyıkını harp 
silahlan arasından kar~ılıklı ola· 
rak çıkaralım. Dördüncü Hanri 
Parisi muhasara etliği zaman her 
akşam şehrin iç.ine erzak attırır
llU! .. ıı~ann.ları doysun da bizim
le erkekçe dövüşebilainler . .> der 
mi.ş. Paris nıhayct sukut edi:ıce 
bu insanca hareketinden dolayı 
Dördün~ü Hanri herkesin mah
bubu olmuştur. 

Öğleden sonra İstanbuıda bu
lunan İspanyol tebaası şerefme 
bir kabul resmi yapılmıştır. 

HARP 

Kısa bir zaman içiucle Japon
ya böyle bir yol tut:ana ve mih
ver cephesinde ilk esaslı çökün
tü manzarası belıirirse hayret 
duymamak lazım ıelir. Şimali 
Afrika ve Ama.Yutluk hezimet
lerinden sonra. bir an İ9İn ital· 
yada böyle bir manzara gC;rül
müştü. Fakat Almanya Balkan 
cephesini de, Şimali Afrika cep. 
besini de biuat ele almaı ve 
İtalya meselesi o zanu.m mü.ta
ki bir dava balindeırJ çakarak 
Ahnan davalanntn lfü fer'i ha
line inmiştir. 

Japo:ııya için ayni nevi tamir 
ve yardım imünı yoktur. Al
manya. çok umkbr. Japonlar 
kendi bqlarınm çaresine balc
mağrı mecburdurlar. Etraflarını 
baıt an aıağı düpnanlar çevir
mi,tir. Sırtlarındaki yük tek 
ba;ianna la§anamayacak kadar 
ağt:rdar. Yırbcı kuılan bekleyen 
akıbet gelıni§, Japonya)'a çat. 
mr.ybr. 

Şimdiye kadar mihvıerle olan 
bülün miinaaebederi idAre et
mİ§ olan Hariciye Nr.uın Mat· 
su :>ka'nın çekilmesi, yerine Hab 
riciyeye yabancı 'oir amiralın 
geçmes~ dikkate iftyık bir hidi
sed ir. 

taakalım, y~ni kabinenin bo
cabma devri nekadar sürecek? •• -

Diğer b ir kısım Amerikalılar 
da diyorlar ki: c Bu harpte bir 
değil, iki abloka vardır. Alman 
denizaltıları yüzünden hergün 
milyonlarca lngiliz kadın ve ço· 
cuğunun ıgıdası, deniz.m dibini 
boylamaktadır.> 

Bu iki fikir cereyanı arasında 
hiç bir karar veremiyoruz. Nazi·\ 

Yazan: illsavj 
~i~ın bir ~~ e,:v;cl ım~hvolması 1 (~ı ı incide) İ Smolcnsk bölgesinde muharebe-
ıçın ne gıbı 6llahlar kullanmak d t devam edecek- nin •iddctle devam ettiö-ini haber .. k"" k ll 1 h · nu ane aarruza ,.. -. 
mum un5e u anı masına epı- l .• ::-&. • d" Ew -~..ı.. dogw - veri .. ·orlar B~ i.lü haber birbirini . f k ·ı 1 erı fUl'Ueatz ır. ııer ru na J • 

mız .taraftarız., a at . ~ı yon arca ru Stalin tahkimat mıntakuın•. tamamlamaktadır. Alman orduau 
Bclçıkalımn, Norveç.lırun, Holan. - _u_ı. olurlar--- Lfr bu bölged.. motörlü birliklerl•l 
d l 1 k .. 1 · yannaga muvan41& - """ 

a ının aç ı tan o meaı_ne . ~e;:a . , . . e cenuf.,a epeyce ilerlemi§tir. Fakat prip-
yamyam olmasına ela hiç bırınuz nmgrad m lflfalı v ya · ı t' ki · d' kad bu bö'l ed 

w . • d w bir ku§atma hareketi vr,rıt .,. tırn ıye ar ıı e 
taraftar degılız. oaıı:u. . b . ik ancak 1500 kadar So-ryet askeri 

A.:aba hı; iki davayı birb.irin- olabilir. Sovy_et~ıat ar.ıı~ esir edilebilmiıtir. Bundan anla· 
den ayırmak mümkün değil mi? te ~e çok s~ d. 1 ve pr yoruz ki bu cephede harbedeo 
Zaten ayırmağa doğru adımlar çekılmemelcn W~H'. So-ryet ordusu üatün taarruzlar 
atrr.adık mı~ lu;;al altında olma- 2 - Mer~ezde Vıtebak : ~o- kar~ısında kuvvetli ardcılar bırak 
yan Fransızlara gıda göndermi- hile~ h;ıttından Moskova istika: mı§, asıl kuvvetlerile _ yarma ve 
~or muyuz) Bazı şartl~r altında metınde.;_ .bu~~~. A~lar açı kuşatmaya meydan vermeden • 
lspanyoıları da beslemege razı ol· lan ıediiin bii,-iik oldugunu . ve ıarkta diğer mukavemet hatlan
madık mı? Bu satırlar! yazdığı- derinliği ıarka doinı lıOO ~1~0• na çekilmiştir. Bununla beraber 
mı:ı dakikaya kadar General metreyi buld~, zırıbh ~ırl~- Sovyetlerin bu bölıede daha bü· 
Franko şartları kabul etmemişti. lerin Smolenak §81'kına ıeç.tiklerı· yijk mukabil taarruzlara pİfme· 
Fakat bazı t\rnerikalıların fikrin- ni bildiriyorlw. Sovyetler de leri de muhtemeldir ve bizce doi 

TEFRİKA No. 20 yacak hepsi... 
Odadan çıktı. Biraz sonra arksstnda zabit 

tiniformeel olduğu halde tekrar geldı. 
Mağrur bir eda ile sordu: 

rusu budur. Stalin hattmdaıı ay

t:~ı. . 
lt.t • 13')6 - TEMMUZ: 7 

Ollt: "6o .. 
\' ~ - (JemazieWur: 25 

Diyerek etrafını gözden geçlrmeğe başla
dı. Yazan: Francis de Croisset Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

- Üzerimdeki yeni yıldız naaıl? Yakışı· 
yor, değil mi? Otcle gitmemen eYVCl !pyle 
bır mutbaha :ln4> de bakuuz, olmaz mı? Son
ra da her tarafa kart bırakmak lazım .. Jer
ris bana liste wrecek. Birçok ziyaretler yap· 
manız, insarılacı tanım1U'lız lazım. Bu ınsan
larla briç oynamak m*68fıt" günlerine gitmek 
,.e buraya miSafir kabul etmek bqhc& işiniz 
olaıcalc. Bayle bir yerde binbaşı rütbesinde bir 

doktorun kansı oldukça mQhim mevki sahi· 
bi birisidir. 

rılmak ve daha prka çekilmek 
için Leningradı feda etmek lizım 
gelir ki bu Sovyetler için İyi ol
maz. Herhalde Smolenak - Moa
kova istikametinde baflayaa Al· 
man ileri hareketini cepheden ve 
yanlardan yapacaklan mukabil 
taarruzlarla durdunnaia ve AJ. 
manl:ın geri almlıia çahpcaldar
dw. 

........._ ZEVALi EZANI 

~~EŞ: 
"""l.Jı:. 5,45 9,08 
ttq~01 . 13,20 ... ,a 
.\k.. . 17,18 8,42 
t~">'.ı\J.t: 20,37 12,00 

l~: 22,32 1.55 
3,&5 6,58 
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l'ütı.ı.. . ..4J>one Ocreti 

~ ~ 6 "41k 3 aylık ~bk 
·~ 

Be.danalı duvarların kenarında kUçUcilk 
kertenkeleler vardı. Bunlar ağzı açık bekli· 
yorlardı, uçan sinekleri avlıyorlardı. 
Yatakların ilzerınde clbınlikler asılı idi.' 

Yerde halı yer:IM hasırlar vardı. Odrey: 
- Çtrıdn, fakat temiz ... 
Diye düşündü. Odalann balkonu da var• 

dı. Birdenbire bır şeye dikkat etti. Pencere 
yoktu. Hayretle ctra!ma bakal'ken arkasm
dan biı· ses aksetti: 

- Bizde penoeııc yokbır. 
Odrey'in zihnindeki suale hizmetçi kadın 

cevap yetiştirmişti. Odaya nıı zaman ve na· 
sıl girmişti? Aynk Ar.sini hl~ rl•·· 

• vıır · · ··ı· · · 1 

---Q~ -- ·- çel. rls r ' \•ar 
~ eteyc J:6rıderHen 

•<n ~e·;. 
1 

evrak deroo-1 da. 
: ile olunm:ız Od"f'V banyo yaptıktan .......... _ ... ___ ... t 

\'e dalıa sakin oldu. Temiz çamaşır ve clbıse 
giydi, bir sıgara yaktı. Hizmetc:;ı kndm ha· 
sır perdeleri indirmişti. Odrey bunları aça
ralt balkona çıktı. Balkonun tam önünde e
vin boyunca yükselen bir ağaç vardı. Bir da
lı balkonun tam kenarına kadar gelmişti. 
Odrey bu yapraklara baktı. Ozerlerlnde tür
lü türlü haşerat vardı. Etrafta penbe ve sa
rı kanatlı kelebekler uçuşuyordu. Yakın bir 
dal üzerinde .ııincaba benzlyen yuvarlak göz· 
lU bır hayvancık Odrey'e bakıyordu. Göze 
görünmeyen deli kuşun keskin ve yı;rnık ıu• 

rlc 8"" - _., · 

.ı. _ .... kap .. y ... 9. L.• ..ı.ıa 1 ..... ..,.,.,..,y: 
Oras: muUaka Udaigor... Diye d~

Udo.igor, yanı Sc imin memlekeU ... 
.... .n o , ·- .... • -~ı.Jı, He • ·t g ı n 

dU. Odrcy dedi ki: 
- Ben banyomu yaptım. A~ı ile görüş· 

tUnUz mU, Herbcrt? 
- Görilştilm. Fakat bUtUn bu adamtar 

hırsıza benel)'Ol'lar. Otomobili de alıyorum. 

J erris her şeyi se.up scvıp bir ar. e-\""el dön· 
nıek istiyor. 

Elindeki traş makinesile bir taraftan tra.ş 

oluyor, bir taraftan konuşuyordu. Gömleği
mn açık yakasından göğsünün kızıl kılları 

görUnUyordu. Halinden memnundu. 
·• rm saate kad r ' ·-., ' ..., h• .. \ 11-

•ı 

lur " ... c;..m 
ğun. Dah& iki sc:tc l•:ı.!:ıc ğ .. ır z ederek 
blrco • iv! a,. .. ~ .... ·-. 
... t.. ··~ ... ~""'J.' L.""' •• , ...• • t.; ·- ..... L.ıo--.; ~J. .... 

lfinlz gücUnüz çok ••• Naeıi başa !:'fkacatı
nızı bilmiyorum. 

- Benim işim sade bul"dan ibarht de ,ı. ki .. 
Gazeteye vıı~ı ~-ı ı unutma-
yını:r 

3 - Ukranyadan Kief İalib· 
metinde; buradan iki tarafın kuv 
vetleri hali Stalin battı ileriainde 
çarpışmaktadar. Buradaki Sovyet 
ordusunun bir Alman kaabcile 
kuptıbp imha edilme&i beklene
mez. Stalin battlna çekilerek mu
harebeye devam etmesi beklen
melidir. 

-'o•-
1 

Merkezde Alm,.r 
kovadan bugü~ · 

ıı "? Canun-onu H 1- '<>trr • 
.. ..;.a... 

etmeeınl mUeamah 

... 1 gıbl bft" hafi vart' 

\...: ... 
~ıraksın da ne olul'f'· 

!>u ı.A içinden gele .. 

o :ı· •k Ufak pıiıp h-· 

- Th\ttOT Jenis r 

• • • •b -t k&nSIJ\I f 

··'" lnlm· ı 
. ' -. ) 

J ma· 
!ıa.p tL · 

jr;:ol mslc' te vazİ;tct 
n uhr.-.nlıdır. Bu 
ı~turmai · ,Jı SovJ 

,.. '"'r• im' ·: bir~ 
• ..ı r-__ :an :icap eder • 



C~uslar 

Yazan: 
-27-

- ~eni bir mektupla Selime gon
d ı·cceğun ; oraya kadar gıder mektu 
bumu venr, ve muharebe için Çaldı
ran ovasında beklediğimi söylersin. 

\salncaktr .. , 

Yavuzun tısu: scfcrmde mUhim 
vakalat \'.ardır. Bunların hepsi uzun
ça bir rQ.ltlan teşkil eder. Biz bunıda 
kısaca nlatacş,ğ\z: 

Mısır Sultanı Gorl once An-
tçp Beyinden ihanet gördU. Bu Bey 
memleket i inde TUrk kuvvetlerine 

Şahın bu emri Uzerıne Şeyh Ahmet ~hberllk etmiş ve sonra sadakat pcr 
yel'lere kadar iğıldi: desi altında Cariye ubudiy~ arzetmek 

Şeyh Ahmet bir taşla iki kuş vur
muştı.ı. Hem Şahı hılesırıe inandırmış 
\ r hem de geri dönüp Sultan Selime 
haber vermek fırsatını elde etmiş· ,,, 

- Ferman devletlfı şahımızındır. üzere Şama gelmişti. 
Mektubu Selime ula.ştırncağimd:an e- Sultan Gori Şama geldıği zaman, 
mln olabllırler. Şam valisi bulunan Sibay, Antep Be-

Şe;·h Ahmet Şahın mektubunu al- yln!n ıhanetini Goriye anlattı. Gort
dı. Atına aUadı. Tutana a.şkolsun. nln diğer bazr emin casusıan da ayn! 
Durmadan dınlcnmeden atmı sllrdfi. şe)1 söylediler. Bunun üzerine Antep 
Tanasazı civarında Sclımin lnızuru· Beyi idam edildi. 
nu. çıkarak Şahın mektubunu ~rdi Bundan sonra Slbay Sultan Goriye 
ve yaptığı hileyi anlcıttr. Selim bu Halep valisi Hayri Beyin ihanetinden 
harel\eti takdırle karşıladı ve :mlikı\- bahsederek: 
fat vj\rdl. Şah mektubunda, Oflıxıa•- - Sultanım, dcdı, Halep valisi 
1ı ordm;ıunu \'e kendisini Çaldıran Hayri Bey Yavuzla gızli mUnasebet· 
sahrasnUa beklemekte olduğunu )"'UZ te bulunuyor; bu adama itimat etme
mı~tı. ~mulan birkaç esirin eözJe:i de yin!z. O da bize ihanet edecektir. 
Şahın bu' cevabını tekit eyledi. Sultan Gori Şam vali"inın bu söz· 

Sultan ~llm ordusunun başına :ge- lcrine kulak asmadı. Zlpı ordunun 
çerck yilrUyüşe geçti. Ve Çaldır an en Ueri gelen beylerinden Gazali, Ha
ovasında Ş:ı.." İsmallln ordµs!le le r- !~ Valisi Ha)Tı Beyi müdafaa el
şılaştı. Osmal'\ıı zaferllc neticele•len ı ti. Sultana şUphc etmemesini ve Şam 
bu meydan mıi,harcbesınin ccre;yıanı i vallsınln en iyi adamı hakkında ya
mıı.lOrndur. Şah ,ilk anlarda hayal .su-ı mlmış olduğunu söyledi. 
kut~a uğı·adL Şeyh Ahmedin sötleri Seksenlik bir moruk olan Sultan 
ya.lJın çıktı. TiırJ<.menler Şahın tııra- Gorı. bllJUk m~·dan muharebe
fma ~eı:medHer • .S,Ufıkts İraa ordıısu- . faa edecek yerde yoldan doııdti, hıya
na dc'ı]E!tlı hücum ,ettiler. l blnlp kaçmak isterken inme geldi, 
Şahın 17anında dur.an bir Tiirk ~11- düşüp öl<lli. Hayri Bey Halebi müda

varı esfri ,de Osmanlı ordusu hakl.trn- ı faa edecek yerde yoJdan döndll, !ha
da şaha hl •yecanh rnalfımat: Verlfllr- net eserile Padişahın teveccilhllne 
du. Şah, n. uhıı.rebe meydaııına. 'her mazhar olmek için Halebl mildafa
yeni bır kı~'l girdıkçe esire sorı1Yor- asız olarak Yunus Paşay(l teslim ct-
du: ti. Hayri Bey, SulU\n Gı>rinln ancak 

- Sultan bu mu? ~sedinl buldu \'<! Yavuza başını ge-
E ır gUlere!-14: tlreblldl. 
- Hnyır. bU onun cmrir.ldc ktlçlık Bundan sonra Hayri Be~i Türk 

Jıır k•Jnınndandn·. Ama k \!nd Si de ordusunda göreceğiz. 
a&~ .. r!er! ae :yaımın harp edctler. Yııvuz oı·duslle ).!;ısıra yUı·UdU. To-
N~ayet Selım bayraklar aırast.nda man Bey< Sultan olmuş ve Gazaliyi 

maiyet'.' erk~nne nuıbarebe ıın~yda.- baş kumandan\ığa tay,\n etmişti. Ga-
nındm y~'u' tutunca esir bağın)~li: zaiı ile 'l'Urk ordusuna sığınan Hayri 

_ '.lştc Sultan, ışte Sultan. Be)j iy.\ arka4M idiler. Yavuz Ha)Ti 
~tı~.; Şahta şafak atmış, yeı ıirecc- Bey vasıtasile Gazalıyr da elde etme

ğiUe J-.a\ uıat getirmiştir. Es r J 11 Oba- Y.O çfliış!ı. Ve bwıa muvaffak da ol
laga yap\nıyordu; hakikati sby ~ıyor- du. 
du Fakat onun - öldUrUlrnckten kor Yavuz 22 I İkinci kAnun / 1515 de 
mad:ın • s ıyıcdtği sözler Şahın tıze- Kflhit'e şchı'llıc yakrn buhmmı Oian
rrndc büyUıt. ofr tesir yapmıf}, yani kah mevkimde ordu~a.h kurdu. Bu 
btı esır Türk ,sUvarlsi de rnuhtmı ~de sır~a Hayri Bey Gazalı ile gizli mu
kendıne düşen vazifeyi çok iyi ba- havereye gırişcrek onunla anlaştı ve 
şarmıştır. Yavuza hizmet edeeeğine dair \'ail 

Bu muharcbcd~. bir Türk sQıvarlsi ı,Wıı. Bu ihanet vadi R~yhaniye muhf\ 
mızrağını uzatarak Şahın üzerine ytı. rcbesi başında ilk eserin! gösterdi. 
rUdl\ F.lğ'er adamlar.,.11dan ?ıfı.,zıı Ali Toman Bey, kendisine hain olan Gv.
Şah benim> d yerek h,ayatını .tchli- zıı.lının fikrine inanarak toplarının 

keyc koymasaydı v.e Hızn· namrıı daki bUyUk bir kısmını Adiliye cı,•armda 
S<-Y. atını venn scydi Türit sü\•ari- Reyhanıye köyü kenarına saklamıştı. 
inin mızrağına saplanacak. muhl re- Bundan sonra Gazalı Hayri Bey va., 

be meydanında ölü kalacaktı.. sıtas le Yavuza bir haber gönderdi. 
İşte Çaldıran seferinde Türk caaus Gazalı bu hnberde :ı;ıadışafa Mukattam 

!arından Şeyh A'hmedln yaptığı hlı:- d$nı do!aşmasını ta\'siyc ediyor, 
met bu kcıdar bU;rUktUr. Eğer 0 bl' Reyt,lanly~ye tiilratlc geldiği halde 
işJ J:apamnsaydı. ş h belki muhare- \ kırınlar içine konulmuş toplardan 
be:'f'.c girmi~ecck. Selim de blr zafert !tlç kor)Sulnuyacağını bildiriyordu. 
kazanmadan seri dönmcğc m<:cbur 1 (Arkut .,,.r) 

leTiilmin en güzel :? n."1 te5na illmi bhıclea •••••111ı. 

Bugün L A L E Sinemasında 
ı-Maldltm Kadm z--ll&Bb. ·KABİL 
Şimdıvc kadar yaşanan hcyecan
lamı en kuvveUiııl vo görWen 

lıı••ülmlerin en fc\'kalAdesl 

gorun 
Bektl\fi decleler.indet1 ltiri ...... 

gün c-.n s-..keri Hiiln• 
hfamn :.iyuetine Pler. D!
van odasına girdiği zaman bir 
çolr hoealann cli:aisti otarduk
ı..... peıantn sözlerine isa-nk 
saHaa.ı.nnı görür. 

O sarada komaiın bQük 
sofasında öğle ezanı okunar. 
Hocalar hep birden namaza 
u..r. Fakat, bektaıi hiç «~· 
h olmaz, ist!fini bile boımu. 

Bektaftnin bu haline içerle· 
yen hocalardan biri da:r-M
mar:. H1Jımla dedeye döner 
ve: 

- Haydi bakalım dede sul
tan namaza. Biraz da hak yo· 
luna duralım ve kalplerimizi 
nurlayalun. 

Der. Bektaşi giller ve: 
- Biz erenlerin kalbi la 

ezelden nurun ganiıidir ho
cam. Fakiri hele hof görün de 
t.irazıcık da aiz hakka dönün. 

Sözile, _!ıocalann riyakarlığı
nı yüzlerine vurur ve mubata· 
ham .aükiıta mecbur eder. 

CLMIW GABI&'ılin MARYQN 
Wl.\ tıs ile çevirdiil efl 

mubte em !ilmlerl ••I 
Bu btr garip hlkAyedir. Bunu ba~ 

na Bekaetıiık iht1)1&1' b r köytU dayı 
anlattı. 

- ~Y oğul hey ... DlYe 8öae baş
lıyan Ağa. tabak~mdan yeşfl armalı 

bir köylll sigarası çıkartarak atafle
dı. Derin birk~ ndes çekti. Kalın 

na.Sırlı p&l31laklarını yumuşak keten 
sakalında dolaştırarak: cVaktile de. 
di; iç APlli~ kuatıal~ının Dilinde 
kuvv tin baZud&, hakkın )'Ull\?'Ukta 
old\llU devirlerde ycıl keserek &<Mm 
soy.&rak ıesinen bir eş~a tUreml.ş. 
Vurduğu vurduk. Kestiğt kestik. A -
tığı tık.mı~ ... Su zallnı. ve katı yU
r kil adanu ükümet bir türlü ele 
geçiremiyor, L<ıla.h edemıyormuf .• Bı~· 

kaç de!a mahallin bUlf{lkleı.·t ona ya
~aklık eden kimselere haber salmış
lar. 

- Yaptığı kötülükler insanıı:a 

yakı.şmnz hUkQmetin merhameti, af
fı bllyllktllr. Gels!n, dehalet etsin. 
Ona para. verelim, çift çubuk sahibi 
edelim hayatını namuslu, dUrUst ka
zansın. Elin malında gôzi.i olmasın 

bu hareketi Allahın indinde de mak
bul değildır. Bu kadar insanın ahım 
almak b&Jma bir gün belıl getirir. 
Ah yerde kalmaz çıkar. Son pişman
lık fayda vermez. Kötülüklerine töv
be! istiğfar ederse yaptığı, işlediği 

günahlardan da. Allah onu affeder 
demişler ... 

Kısa bir zaman için bu siller kar
şısında. uysal hareket eder gibi i'Öfiln 
müş. Fakat eli avucu para görüp 
karnı doyunca heriCin bitleri tekrar 
canlanmağa. başlamış ve yine şura
da burada. soygwıcuiuk yaparak a-
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Haftalık Radyo Programı 
"·~ .... ~&~~----~~~!!!!'!!!~~~~~~!'1-----~-------ıı~'-' 

Pa1,cu {2Q;7:94 I} 
8.30 Program \'C saat ayarı, 8.33 

Hafif program (Pi.), 8.4G Ajan3 
haberlel'l, 9 Hat'ıf programın deva
mı (Pi.), 9.30/ 9.45 Evin saati. 

12.30 Program, saat ayarı, 12.33 
Oyun havaları, 12.45 Ajunıı haber
ler, 13 Karışık şarkılar, 13.30 Ko
nuşma (Dered1:n - Tepe<\<ın) 13.45/ 
l t.30 Radyo salon orkestra<ıı, 

18 frogram ve saat a:yarı, 18.03 
Radyo caz ve tnngo orkestrası, 19 
Muhtelır şarkılar, 19 30 Saat ayarı 
ve Ajans hnb~rl~n. 19.45 Zara Le· 
ander \'e Pola Negrl (Pi.). 20 (Yurt 
saatll, 20.15 Solo şarkrlnr. 21 Zi
raat tak,·lmi \'e toprak mnhslilleri 
borsası. 21.10 F~ıl heyeti, 21.40 
Dans mUzlği (Pi.). 22.:ıo Saat a
yarı, \O Ajans haberleri, 22.ıs A· 
Jans spor servtsı. 22.55 23 Kapanış. 

Pazartesi (21-7-941) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Haftf paı:çal~ (Pi.). 7.·fo Ajans ha 
berlcrl, S Hafif parçalar programı
nın devamı {Pi.), 8.30/8.45 Evin 
saati. 

12.30 Pı·ogram, saat ayarı. 12.33 
Fasıl şarkıları, 12.45 Ajans haber
leri, 13 Fasıl şarkıları programının 
dc\'amı, 13.15/14 Karışık program 
(Pi.). 

halk tllrkUsU öğreniyoruz, 21 Zira· 
ıı t takYimi \'C toprak mahsWleri 
borsası, 21.10 Saz eserleri, 21.25 
Riyas tlcUmhur bandosu, 22.10 So· 
lo şarkılar, 22.30 Snat ayan, Ajans 
haberleri, 22.45 Dans müziği (Pl.), 
~2.55/23 Kapanış. 

Per§embe (24-7-9.41} 
7.30 Pıogram, S:ıat ayarı, 7.33 

Hafif program (Pi.), 7.4G Ajan! j 
haberleri, 8 Hafif programın deva- ı 

mı (Pi.), S.30 8.45 Evin saati. 1 
12.SO Program, saat ayarı, 12.33 

Fasıl heyeti, 12,45 Ajans haberleri. 
13 Fasıl heyeti programının devamı, 
13.15 14 Karışık pmgl'llm <Pl.). 

18 P.cogram ve saat ayarr, 18.03 
Radyo caz ve tango orkestrası. 

18.30 Memleket postası, 18.40 İnce 
saz heyeti, 19. (Dcı·tıc.şme ~ati), 

19.15 Radyo caz ve tango orkestra· 

sı. 19.30 Saat ayarı. Ajans haberle

ri, 19.45 DUnya şarkıları, 20.ır; Rad 

yo G'azetesi. 20.45 Solo şarkılar, 21 
Ziraat takvimi ve toprak mahsulle-

ri bor ası, 21.10 Solo şarkılar prog
ramının devamı, 21.25 CSıı.natkArla
nmız konu uyor), 21. ıo Senfonik 
ml\ı;ik (Pl. l, 22.SO :\'!emleket sıı.at 

~yarı. Ajans haber~eri, 22.45 Dans 
müzlğl (Pi.), 22.55 23 Kapanış. 

Cuma {25-7-941) 

şarkılar, 13.lfi/ 11 Karışık pro;;ram 
(Pl.). 

18 Progrnın vo Saat ayo.r; 18.03 
Fasıl heyetl, 18.30 Mcm?ı.>ket oosta
'H, 18.40 Rııdyo sving kuart~tı. 19 
(İkt sat saatıı, 19.15 Rudyo svlng 
knnrteti programının devamı, ltı .SO 

Saat ııyarı, Ajans haberleri,. l!.l.4, 
Kl4slk Tllf k musikisi koro konserı. , 
20.15 Radyo gazetesi. 20.45 Solo şar 
kılar, 21 Ziraat takvim, ve topralt 
mahsWleri borsası, 21.10 Temsil 22 
Radyo salon orkestrası, 22 30 Saat 
ayarı, Ajnns habcrlerı . 22.45 Raci 
yo salon oı:kestrnsı programının de 
vamı, 22.55 23 Kapanış. 

Cumartesi (26-7-941) 
7.30 Program \'e saat ayarı, 7.33 

Hafif program (Pl.l, 7.45 Ajnııs ha
berleri, 8 Hafif programın devamı 
(Pi.), 8.30/ 8.45 Ev,n saati. 

13.30 Program, saat ayan, 13.33 
TUrkçe plaklar, 13.15 Ajans hubcr
lerl. 14 RlyasetıcUmhur bandosu. 
14. ~5 Türkçe J?lılklar programının 

devamı, 15 15.30 Dans mUzığ't (Pi.) 

18 Program VQ saat nyarı 18 03 
Karı.şık şarkılnı', 18 30 Meııılcket 

postası, 18.40 Radyo caz orkestrası, 

19 Konuşma. 19.15 Radyo caz orkes
trası programrnı,1 devamı, 19.30 

uayet kibar bu· otcıde v.:ı ih:n b,ı 

dar_s.ı ç:ıy csnasıı,da yanımda oturan 
bütün .t'dl ıs :ıık kadınlarının hake· 
mınc sordum: 

cParıslı kadına, Cıhıınljümul bir 
şulıret k z 'd reııı ş.k,ığ.n ve scvım 

lııığın hak.ki ı~ı t:dır '? Gcvaben 
cıeaı ıu: 

ct;v\ ela n:.ızarı dl Kka.tintzı c beden 
ne.dır? Ne c bısesı ne de ~upkası. 

_______ .. 
TA ı1L ESNASINDA 

ÇOCUKLARINIZI 

BERLITZ 
Lisan 3ershanesine 

kayd ettiriniz 1 
BİR ECNEBİ LiSANI 

Öğrenirler. 

Haftada 3 ders ayda 4 lir• 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 294 

Merhum Ali Hamıt oğlu ve a,ıı!t 
HUseyln Sadettin Aı·el ve İş sanlt 
Gıılata ~ubest müdllrü O!man na.rd' 
ganın yeğen! ve müteahhit McllJll 
Muratoğlunun damadı \.'e Ze)Tck otU. 
okulu fizik öğretmeni N!jat B~ 
in karde\li yol mUtc:ıhhiUcriııM' 

• • A TlK BESE!'."ER'in ruhuna ıtıı'1 
edılmck Uzere 22 temmuz 941 s:ı.ıı gf, 

ü Aksarayda Valde Cami!nde ıl<_ ..ı 
amazını mllteakıp mm lQdU neli'' 

okunacaktır. Akraba, tanıyan , .• ti 
ven dosUarile dığer zevatın tcşrıs' 
rıca olunur. 

GÜVEN 
Boy - Bayan Terzi ovl 

ADiL 
nılı kiılpcsent nıUştcrUerl 

memnun eder. 
Şehzadebaşı Cnmıı caddesi 

ıs Program ve saat ayarı. 18.03 
Dans müziği (PJ ), 18.30 Memleket 
posta.sı, 18.40 Trio - Haydn, Hl 
(Mehmedin saati , 19.15 K-Qy hava
lan, 19 30 Saat ayan ve Ajans ha
berleri, 19 45 Fasıl tıeyeti, 20.l'i Rad 
yo gazetesi, 20.45 Bir halk t.UrkUsll 
öğreniyoruz. 21 Zlr-0at tak\•iınl \'G 

toprak mahs_Wleri borsası :?l.10 So
lo şarkıl~r. 21.25 ı Hoşbeş), 21.4a 
Senfonik mllz k (Pi.) 22 30 Saat a
yarı, Ajans haberleri, 22.45 Dans 
mtiziğl (Pi.), 22,55/23 Kapanış. 

7.30 Pıogrnm, saat ayarı, 7.33 
Hafif parçalar (Pi.}, 7.45 Ajans ha
berleri, 8 liati! parçalar pro,F.amr
nın deva.mı 8.30 8.45 E\'in saati. 

Saat ayarı, Ajans haberleri, 19.45 
Çifte fasıl , 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Solo şarkılar, 21 Ziraat t a k
''ımi Ye toprak mahsUllcrl borsusı, 

21.10 DinlCJ.1Ci lstRkl rl, 21.10 {Gü
nün meseleleri) , 21.55 Radyo sa.l?n 
orkestı·ası, 22.30 Saat ayarı, Ajans 
haberleri, 22.4~ Radyo salon oı kcs
tı ası programının de,·amı, 22 55/ 
23 Kapanış. 

Fnk t, on uLrccc l\ınalı şayanı hay- ~·••11!1••11!11•11!1••111111' 
ıet tcnıdır. Dcğı, mı? Bilttin kadınla· ı G-•1!1111!1 n.. IS. de 
rın ciltleri bu sıc.ık ve kalabalık sa- ·~f 

lond.ı. bile mat ve yum.:ışakt.ır. Sabah- T A B A N T O 12.SO Frogrnm, saat ayarı, 12.33 
Kemençe. - Viola. - Kamın Trlosu, 
12. 5 Ajans haboı·lori, ıs Karıı::ık 

ıa.rı nt gezıntılcı tnde \'eya öğleden 
sonra ~ aı ış mah Ucrındc do d ima 
ayn .dır.> 

İlj te bu sebepten dolayı, haliııazır

dn FİNİ MAT e sı UZcrine ıhzar c-
TUile! 

2 den 5 e kadar 
Salı (22-7-941) 

7.30 Prog~ın ve saat ayan. 7.33 
Hafif program (Pl.), 7.45 Ajans ha
berleri, 8 Senfonik program (PJ.), 
8.30 8.45 Evin saati. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTIÖİNIZ Ü.ZERE 

i dılen TOK'ALON pudra.'ll, şık Parisli 

kadınlaı· içın son modadır. Cı!Qe, ne ·!!~~~~~~~~~~~~d~~ı 
rUz_gtlr ve yağmurun, ne de terleme- G o· N o· N 

12.30 Program, sarıt ayarı, 12.33 
TUrkçe plaklar, 12.45 Ajans hnbcr
lcri , 13 Türkçe pUıklar programı
nın devamı, 13.15/ 14 Kaı:ışık 

Aı.nnuzı nıodahıwn ı.araret ·o lnceUğlne iııı.lmam eden 
iisUul tenllerin mahareti, kadına da gençliğe matuf !18· 
yanı hayret bir beden tenaı>übü arzeder. 

nin tağyir edcmiycccğı bir gül yap- j 
rağı yumuşaklığını verir ve gUnlln c 
her saat,nde bu· ~nç k~ın rchhar B Q R S AS 
scvimliliğlnı temhl eder. Sız de TO- 1 

ram (Pi.). 

18 Pı:ogr m, saat. ayarı, 

Radyo salon orkestrası, 18.80 Mem
leket postası, 18.40 Radyo salon or
kestrası, 19 (Yuva su.ll). la.15 Ra~ 
70 .nlon ork ~ ;ı~~ &aı. eya.

rı, Ajans haberleri, 19.'15 Fasıl he· 
yeti, 2 .ıs Radyo gazetesi, 20.45 
Alfrcd Oortot (Pl.). 21 Ziraat tak
vimi \'e toprak mahsilller! borsası. 

21.10 Hafif fasıl Wkıları, 21.30 
l\onuııroa, 21.1.5 Ki~me konseri kili.. 
sik T\ırk mu iki i programı, ~2 3() 
S <ı\ ayarı. Ajans haber\ rı 22.45 
Danş müziği (Pi.), 22.55 23 Kn.va

nrt-

Çarşamba {23-7-94 l) .. 

1'"akat yüz \:e onun hututu ge"çı;e<lirler. ~er bu 
noktaya Jiu.ım gelen ihtimam ıösterllmezse, seneler hu 
hatları b&fkalanna pek tab'*- fşrkettlrlJ'lcr. Bu, lzlıı 
bir ııırrımzdır ki, ufak bir dlkkatı;lzllk 'eyn. ihmal netl
c~l raJdbclerlnldn dfkkat nazarmdıın uıak kalamaz. 
ışte fiCnelerln (hilhaı;ı;a nazik 'C hassas <'!itlere musallat 
olan o t'8hrlpkAr senelerin) <'ildlnize çl:unckte olduitı 'e 
hlnlerı:e (bldayctt gn> rl malı .. u") ıııre r lzg!lcrq lhma~ 
kiı r kafnıa> ınn:. 

Zamanla C'ltdinizl solduracak olan 'c sl1i ııck çok defa \'nklf6lı. ha.
rap eden hu arız.atarı akşam \O s.abfth KRF." PERTt~\"ie yapaca
ğmız urak bir mos:ıjltı refedlni.ı:.KRE)f PER~V'in bu mu<'lzesino 
)it~ billlerc~ henwtnı;lni'.ı gibi lı; do hay;ret n mcnınunl~etıo şşhlt 
olıtc.ak.,ınız. GörNt>kslnb. ki, lınanız, ~i gen!;'liğlııizl herkese 
mağrurane sö~ Hyeooktır. 

~JtE'.\1 .fE~TEY'tn tcrklblnd~I taal P.-Sll•r on <!erin ç z lwi 
hllr lı.alede geclknıiyN'ckttr. &~liııd"'n itibaren Bl7. ele hlr tlip 
KREM :fEBTE~'I tmalet mııo;anızıta bulundurunuz. o. a~ ni 
muda sert s:üır;gii.rJarın 'e kuvvetli giineşln en iyi ınulıafızıdır. 

KALON pudrasmr tecrtıbe ediniz. 
uyandıracağı mUsmlr 
dolayı son derece mU-

Cildl)'O \O. ZWlr.ovtye ~ 
1i1Sı Beyo~ıu Yerli Mallar ı•.:ı

un ~ r:ıdt'. Posta ~ 
k5'etilnde l\lcymenet ap:ırtnaru 

bM•• Tel: 48M3 •••ıi 
- • ' • 1 . 7 ~ 

7.3Q Prcıgram, mcmJekct :ıaat a
yQ.rı, 7.33 Hafit' parçalar (Pi.) 7.45 
A~anş ha.bcı !eri, S Hafıf parçalar 
programınıo dcvaı.m (Pl.J, 8.30/, 
S.15 ~vin saatı. Manifatura ve KumaşTüccarlarının Nazar-ı Dikkatine: 

ı~.30 Program, sav.t ,yım, 12.33 
:resrev \'e saz ~maılerı 12.45 Ajanıı 
hat>erlı:rl. 13 Solo şarkılar, 13.15/, 
H Karışık tıro~atn (PJ.), SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLAR! 

18 Program. Saa.t ayarı, 18.03 
~ MUıi.ği (Pl.), 18.15 Konuşm" 
MelQk~ct JXl tası, 18.25 (Dış po. 
htl~a hRdiselerl), 18.45 Çocuk şaati, 
Hl.30 .Memleket saat Qyaı-r, ve A
jans haberleri, lP.45 Kadınlar faslı, 
20.15 Radyo ı;azetcsı, 20.45 Bir 

Müessesesi Müdüriyetinden : 
Manifatura ve. Kumaş Tllccarlarırun mUessesemizd n mal almak için müracaat tarıhleri 31 Mıqvıs 941 

tarıhhıde hıtam bulmu~ idi. Bu defa görülen lUzum Uzerine henUz mllrncaat etmemiş olanların 8J '.ftnımuz 
9H tarihine kadar mıntakalarındllki mağazalarımıza ;mürncaat ederek kayıtlarım yaptırmaları tıfı.n <>lunur. 
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- Doğru dersin ağa. Ben gaflette 1 
imi m. Kusura. kalına. Var sen ne 
dilersen onu yap deylp y:UrUmll.\I. Fa.
k t hoca, pek uzun boylu gitmeden 
birisinin arkı:ı.sından koşarak geldıği
ni g~rUnee geri döntı,p bakmış. Bir de 
ne gô:ı-şUn Y. ne ay,ni. aclQJll. 

dam öldürerek etrafına dehşet saç- 'I 1' u z A K.' göreyim .. Pap~zla. hoca bı~b}rlenrıe 1 Efendi oğluın ne istersin. Bu· 

mc.Lle yapılan nasfhatları ögrel\dik· raber bir an dUşünmU.'}ler kı bu de- mUşküllln mu var? 
mata ba.şlamış. Kendisine mUIAye- , bakışmışlar. Hahaına acımakla l,le.. I ZOtlMrı mı çattın. Bu· hacetın bir 

~; lıkanlı da hakltcbr. Öyle ya böyle Haydut gevrek bir kahkaha ata.-
- Benden korkusorlarl Ya.zan: kendıxıt bilı:neı; bir çı!ıtın araıarıl)cls. ra~: 
Diyerek büsbütün gemt azıya ııl- ., işi ne? Bize dokunmuyor ya. Vnrsın 1 - E hoca demış. Sıra ende Şe{I 

mıt. bUtlln k~abalı bu zaliın baydut- Mahmut Altı ,i Aykut ne lıalf ne muradı varsa görs de· ~ı ~ir dın damı olasın da lnııanlara 
tan elaman demiş. Ne iyı söılln ne -· tvq>. yUrtıutUş\cr. ~vallı haham hangi yardım etmen lfızım gelirken (banta. 
ağır tehditlerin fayda vermediği go- da a&ıll hqdu.t bu Uç alıb.abuı. kar,ı-1 tarııta göz ~aşı dökllp ya\vardcyşa ~e' pjy.esin \1A. Bu ana Yıtkışır 
rWünce mUnadiler ı;ıkarılmış her kim ıima direle koymuş. Yalnız bakmış kftr etmemiş. Anadan doğma şoyu- mı? Sa~ından şa,~alından ut.anmaz: 
kl bu Ali kıran baş koparanın kelle.· ki bu Uç yolcuda güç kUV\'Ot yerw.de lu.p bir kenara terkedilmlş. Hoca ile n:us.tn? Seni bay~ bQ~ez zm~ık be
sini .hıutiımete teslım ederse lcelldl6l· ense kulak takkeci ~lıbı gı'Qı. Bir papaz da aheste aheste yola nıvan ol r\f şeni ve narayı atmı,ş: 
ne. bily(ik pa;-alar verıleceği. ilan edıl- hamlede UsUe birden ba,a ı:ıl<rnat muşlar. Fakat, yarım saat geçmeden - öJUmlcr(\en olUm beğe,t\! Fa
mıt. Fakat bUt.Un kasabalı bu şaki· ıUç olacak. Bir kurnaılık dUşUnmUş haydut enselerinde bitmış. Meşhur kat dur acele etme. Ev\ el~ şu kuşak 
nin zulmilndeıı bizar olmasına rağ- ve buld\lfu çareden e.min olarak ses- tnkl kurnazlığı ile hocaya dijnerok: ta.ki sarıları SQnra da ~ cübbeyi çı-
men herkes: stxe sellm verip yanlarına ~kla.ş.. - Ey muhterem, fazıl hocam. Sen kart bAkal"1' ... Ve şöylomeğe hacet 

- Adam sen de Dan& ne? Durup mı~ ki b r ı'Ulm kişisin. Sen ki <:lıni mU- y~ ~\ onu da şeyup soğana çevirmiş 
dururken bel&yı U.erlme ne diye Sl!:· blnl Muhammedm mllrşldi ve a- - E. Sonra. 

GözUne ilk kestirdiği adam iri gö. l d l N i ratayım? Der geçermiş. Ne jandar· em an sayı ırsın. c diye sen n dl- - SQnt"8~ ne olactlk. Su testisi su 
bekli koca burunlu Haham başı ol- ı d 1 ması klır etmiş ne polisi ... Ve bu (A· n n en o mryan llstcıtk dl\şma{lın bu- rolı.ıpda. kırılır. Bir g(,ln sıra ona da 

tıam sen de bana ne) havası içerisin- muş. lunan şu blr arşın sakallı lccferel fe- &clıniş. Kellesini ko_p§rtu> bU~Oınet 
de azılı haydut ta alıp yilrtimüş .. Bir Hocaya, papaza dönerek: ecre ıle arkadaşlık edersin? 
gün şehirden kasabaya Uç yolcu geli- - Merhaba muhterem yolcular de- Ve papaza dönerek: 
yormuş. TesadUf bu ya bu Uç yolcu miş. Yolunuz açık olsun. Hahama ba- - Behey din diyanet düşmanı. Be-
da ayrr, ayrı dinlerden kimselermiş. karak: hey nadan herif sen bu cUreti kim-

kapısının önUne aşmışlar. 

İhtiyar köylll sönmUş sigarasını 

tekrar at~ledi. Yumuşak beyaz sa

kalını parmakla.rlle taradı. 

- Hey oğul hey. DUnya bu. Biz 

böyle nice dertler, belcııar gördUk. 

ŞUkUr bur;UnUmUzc .. Şimdi yolu-

Blr tanesi blr Haham, b!rl akraba- - Behey çıfıt oğlu. Behey haddini den aldın da şu mübarek zatın arka
&ndan birini ziyarete gelen bir pa- bilmez hakkım tanımaz adam. Sen daşlığından istifadeye yeltenirsin? 
paz, blrl de cerre çıkmış bir hoca... bu iki muhterem zat arasında ne Allnhtan e\'\'el benim ,sana soracak 
Yolculuk filemi bu ya ayrı ayrı din- hakla, ne suratla ıeyahat edersin'? suallerim \'ar. Hele ş6yle bir kenara 
!erden olmakla beraber UçU de yol- Onlar kim, sen k~? Se~n c;lğerle»i- çekil bakalım .. Hoca dUşUnmUş. Ya
culuk icabı arkadaş olmuşlar. 'Bir ni sökmek boyn\lmun borcu olsun. lan mı ya demiş. Benım böyle bir din muz da açık kesemiz de. Ne soran 
öğle vakti kasabaya yakın bir yerde - MUsaaıio edin hazretler. Bu düşmanı ile beraberce kasabaya gir- var. Ne soyan ... 

Derbent> denılen daı· bir yol ağzın· haddini, edebini bllmezln hesabını dlğıml görenler no demcz2 Mahmut Attll~ Al'KUT 
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l Sterlin 

100 Dolaıı 

> İsviçre F-rc 

~ Drahmi 

"en 

> İs\·~ ltronu 

Esham \C lalnilıl.ı 

1933 tfurk borcu I 

1918 İstikrazı Dahıh 

1933 1krami)'eli Eı ant 

1931 Sl\·as - Erzurum 

Anadolu D~nmyolu Tahvili 

T. C. Merkez Bankası 

O manlı Bankası 

ır. lş Bankası (Nııma muhıı.r.) 1ı 
!!'. İş Banka 1 mu Sis hisse ıs:I 

11.'UKUT 

Türk Altını (Reşat) 

Tf.irk Altını (Hamit) 

Tllrk Altını kUçUk (Hamlt) 

TUrk Altını kllçlik (Aziz) 

Osmanlı Bankası cBanknot> 

Kalın.beşi birlik 

::ı. > {Hamit) 

> (R«:"şal) 

Tel kadayıfı 
Bir kilo telkadayıfın ha~~ 

l~lf parçalannı ayır~ 
Tel tel ol_,, ~uıımlarını 1-:; 
kenarlı ve içi yağlı bir tepfl1~ 
gev,ek bir halde yaymah _'İllİ 
~erine 350 ıram te~clı
eriterek gezdire gezdire dfll". 

nıeli. Pek fazla barlı o~ 
bir alette ~zartmalı. T~ 
aık sık oynatmalı. Sık ask . 
bıçak ucu ile kadayıfı k~ 
rak alt kwnının kızarıp ~ 
madığını kontrol etmelL U

orta kısmı fazlaca kızarııı'~ 
ateıin orta kısmına bir kir' 
koymalı. Kafi miktarda k.-': 
dığı anlatıldıktan sonra, t~ 
nin üzerine küçük bir kaP"" 
koyarak bastırmalı ve t~ 
çevirmeli. Yağını iyice süııı' 
ve kadayıfın kızarmamıf Jıll' 
mmı tepsiye kaydırarak 1~ 
meli. Yine tarif edildiği -:; 
kızartmalı. Biraz soğuduk 
sonra bir kilo keatirilmif .~ 
üzerine gezdirerek dök11'"" 
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insanlık imtihanı 
k (Ba§ı ı incl4'e) */*/ Bay Necmettin Sadak'a cevap 
;te tnaruz bırakmak doğru Arkaclatım, Necmettin Sadak, aç 

a U? Günahları ne? Bunların ı·unan :mllJetlne yardım hakkında 
h~alnıası yüzünden işgal eden yazdığını makaleyi telkin eden hlıı 
ki Umetin tazyik görmesi, bel- n t~ tamamue tşUrak et
'ta.s de ntUVaffakıyet amilleri a- mekle beraber ya.nbm.ın Mıl Amerika 
f tnda yeri olan bir hesaptır, n tngUt.erere dli~tt. benim Kı· 
1 &kat diğer hesa.plar, düşünce- zılay hakkında Dert ıMirdüft'm ftk-

h
er, emeller vardır ki, bu hasis rln Amerlkıınmrl bir ha.yal olduğu· 
esa.b nu, ylyeceğtmn bize kadar oldoğu l· 

bk ı sıfıra indirir. Hele insan- çln blzbu yardımda bulwıamıyacağı-
Yii ~avasını benimsiyen, dünya mızı yazıyor. 
Ilı Zii~de yepyeni bir gidiş kur· Kıı.ıla.J ın, Yunanlstandaki aç ~o-
a~ lddinsile dövüşen demok- <'oklar arasıruı bir yardrmcı heyet 
~ı tarafı, böyle bir dar hesabı göndcrercık kara gtın <lostluğwnuzu 
ı:ı Udafaa edemez, netice aleyhi· küçük bir ölçüde oıwn ttade etmenln 
e Çıkar. neden blr hayal olduğunu anlıımıyo-

CJıı~rp uzuyor, kış gelip çata- rum. Sonra !ben, Yunanlı.tana ticari 
..... ı.ır B l ted şekilde yiyecek ihracı hnkA.nlamun 
hirıe . undan evvel esas ı . t.ern.Inlnden de !bahsettim. Bundan 
~ r almak için harekete geç- mNr!IAdmı. anc8k kendlmlze yet.ecm 
ıı:ı li.zımdır. İşgal altındaki kadar olan cıda nevııertnln bir tecıa.
~~eketlerin sivil halkına, ka- IWtık feldJnde ihracı değUdlr. Nec
~ çocuğuna, ihtiyarına sı- mett.ln Sadak, tbraca.t 1ııta&aatlklert· 
ta.__~ kontrol altında. yiyecek m1z1 tetkik ecterae sörtlr ki. memleke
;ı.~ için bir yol aranmalıdır. t1ın1z1n lbttyacmdan ıaz1a muhtalf 
~;r AlmanlanB, bu lokmaları yiyecek maddelerimiz vardır ve bun· 
~la.nn, çocukların ağızlann lan becleUal ödlyene eeve seve ihraç 

;'1 &ldığı anl~ılırsa yardım ediyoruz. YananJataıun da bu ihracat 
a~haı kesilir ve bu milletlerin Ahuma .ıtımMI bir taraftan lngllk
-., kaınıasmın mesullyeti Al· ıenn, eliler iaıattaa Almanlann ..,_ 
~ bırakılır· Nitekim A- Joka muDertnde koJay1*1ar göster· 
~.- me1er1ıae tAbldlr. Ywaanlatana kAl'!I 
~&Q geçen harpte Belçika.da, chıydufuınuı& doeUak namına icap e-
"3ı. deta Fransa ve İçanyada den tefebb'wlcri yapacak ohıruk ve 
-:!_~ kontrollü bir ya.rdım es&· lmkla temin edip Ywıaa.ı.taaa bede-

'""' tatbik _etmiştir. u makebOlnde yiyecek Uıra.ç edersek 
8u ha h k normal tlcaretblzl yapmakla bera.-~ yırlı iş için kim are e- bel", do8Uatammu stietennlıt ve Yu· 
19Çecek, insanlığın vicdanını D&Dldanll clerdlne eUmlzcleo ıelclltt 
~ elemleri kim if6de ede· kadar deva buJmu9 oluruz. na11raaıa-
~? ra bir mtitecavb gtrmemeelnl teımln 

S 1çfn binlerce ölü veren. kırk bln eıt-
<li '11h ve insanlık davasını ken nlJl brlaı' içinde becaklan donup ke-

~ ı.ıtUi d& vamız haline koyma- slleD ve ba tedald.rlıtı her zavallı e
'\re her iki tarafla iyi mu- rl; dlemleketlmln ltıtOdlll için beş· 
le bu betıer beslememiz dolayısi- ka ~ bir ~ yoktu. Bacak· 
isal roı bize dügüyor, insanlı· ıarmu verdim• diyerek tfı\.·ekldllle 
~ haYraktarlığı aten münhal ~ tılr dost aıWete karşı, ken· 

~ lıaie gelmiştir. Bu bayrağı cllmld ma1annı e1:medea, =~ 
~ llırıak ve yükseklerde tut- yardJıını ~ tabii 
~ bizim için en tatlı, en asil olama&. 

~ lazitedir. Bütün tarihi ana
ı.: · ~mlz ba.kımmdan bi&e ~ 
~ giil;~, 

A. E. Y. 

~r. 

~ lf~etimiz banıkete geç
~ li, kıt gelip çatmuclan evvel 
~Jıaıım muhtelif k<>§elerinde 
11\ Yan dertlilerin derdine de
lli hiıhtnması için elinden gele
~ ~alıdır. B<Syle bir teoeb
~ .. ~tun isnanlığm vicda.nm
~~lı minnet iaıeri bıN.-

Londra radyosunda 
Türkçe neşriyat 

saatleri 
Anbra. 19 (A.A.) - Haber 

alc:himııza nazaran Londra rad
yotıUnun aabahlara eaat 8. 15 te 
yapmakta olduğu türkçe haberler 
nefriyatı 20 temmuz pazar günün 
den itibaren 25,38 metre üzerin

'-, Alwıl Emin YALMAN den ya~ktır. 

OPIB&T6B 
8o1Etor Orlla• Caaıaa 
Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 

' 
l!:rkek kadm ve çocuklara ait her nevi ameliyatlar, idrar yolları, 

~· kulak, bunın, hastalık ve ameliyatlarile, doğum, karaciğer, 
~ ele, 'banak haatahkle.n kabul eden, fiyatları ucuz, temiz ve emnl· 
'lli haatanecur. ORHAN VNA.LAN 

t1tanbul Belediyesi 
~ tık fmllnab 

llanl:ırı 

9go,OQ 

881,00 50.03 

Unkapanında Kasap Demlrhun ma
hallesinin Yeşll Tulumba sokağında 
21 numaralı bina enkazının satışı. 
Unkapanında Haraççı Kara Mehmet 
mahallesinin üskltplü sokağında 27 / 
29 numaralı ev enkazının satışı. 

~lbıntn bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı iki parça 
"rİ lt.tıtrnak Uzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartname
~'aı.~bıt ve muamellt mUdUrlütü kaleminde görllleblllr. İhale 4.8.941 
\tı,.~i ıunu saat 14 t& Dalml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
~~t thakbuz veya mektuplarile ihale günü mua.yyen saatte Daimi En. 
~Ul\U\malan. (6023) 

~ova inekhanesi Müdürlüğünden: 
ı 
~ llllatahdimtn içln nümuneai veçhile 36 takım kışlık elbise yap-
~ tır. Keşif bedeli 540 lira olup 21 glln mUd<leUe açık eksiltmeye 

a ~. 
'' i:kafıtme 5.8.941 salı cünU ıaat U te Tokat veteı·iner mUdUı·lU· 

a ltar.ıı.yon huzurunda yapılacaktır. 
t ' Ic&u teminatı 81 liradır. 
'' ltkaubneye girebilmek için katı temlnaUannı havi vezne mak-

11 "~1. banka mektubu ibraz etmeleri. 
sl>&ha fazla malQmat almak lsttyenlerln Tokatta veteriner mU· 
~e inekhane mlldUrlUğünemUracaat etmeleri iltn olunur. (6002) 

'taııbuı Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Satış Müdürlüğünde kapalı zarf 

usulile eşya satılıyor 
~o. --

1'Dl1an J>eter1 Teİataaıı 
KL Gr. L1 llr. LL Kr. 

il74 B 1067 000 G:5039 13 4002 00 % 50 den fazla 75 ten 
--- az ipdüi pamuk mensu-

l/15 cat. 
3679 ~ 000 34011 22 21>51 00 % 20 den az sunt ipekll 
--- pamuk mensncat. 

?.7 a. 90 
~teı~ 1 de lıtanbulda Tan, Anka.rada Uluı, bmlrde Halkın Sesi ga
"-t :ıa e flln edll"ltl Uzere yukarda evsafı yazılı etya 24.7.941 gilnU 
~ tnu<l~ da Sirkeci Rcfadlye caddesi Halı Antreposu dahlliııdekl sa-
llırıı~1 1\ltUncıe 1543 sayılı kuun mucibince ve 2190 sayılı koJmn hll· 
l.telcldalreair.~ kapalı zarf usum ile satılacakbr. 
~ "• :...-sn pey akçelerlnJ ihale günU öğleye kadar vezneye yatırın&· 
lı 1'ıb it >t111 mekwpl&rüe blrlllcte pey s.ltc;elerlnln makbusls.-ını ve 2~90 
""rıeı;:ıunda YUlll .....aaıanm aaat 12 ye kadaı- sat" nıUdürlilğ'j.r.e 
~~dır. 

.._ am1aıı ~ para.az verilir. Telefon: 23~19 (53!.'0) 

T e lg ta f ,.- _.-r ele fon ve , Ajans _ Ha berıe .. r:i 
. , ~ 

Sovyetlere 
•• 

B. Roosevelt İngiliz ağ,r 
bombardıman 

lzlanda işgalinin 
krsmen b:ttiğini tayyareleri 

b:ldirdi Sicilyadaki kalyan 
Vafiı:!Bton, 19 (A.A.) - B. filosuna m·uvaffakı · 

Roosevelt gazetec,iler toplantısın-
da demiştir ki: yetli hücmnlar 

Müdafaa ihtiyaçlarına mütealr 
lik malumata sahip bulunan bü· yapblar 
tün askeri şahsiyetler lzlandanın Kahire, 19 (A.A.) - Orta şark İn· 
düşman bir devlet tarafından iş· gUlz h"'a kuvvet1erl unnunt karar· 
galinin Amerıkanın ve garp ya· gihınm tebliği: 
rım küresinin müdafaası iç.in cid· Sicilya.da. atır bo~ tay-
di bir darbe te,kil edcce.ği kana· yareler! 17/18 temmuz gecflSi Paler· 
atindcdirler. İzlandanın Amerl· mo limanında bulunan dllfman knı-
ka tarafından ifgalj kı•men bitti- vazörler ve muhriplerine yeniden tam 
ğin.i hildirebiliraem de kuvvetle- muvaffakıyetle neticelenen bir lrll· 
rin müstakbel harekatından hah· cum yapmı~ardır. 
sedemcm. B. Wheeler'vui beya· 

Dilşman harp gemilerine veya on-
natta bulunmaia mecbur edile· tarın pek yakınma bombalar aWmış· 
ceğimi zannetmiyorum. ttr. Maamafih duman yUzUnden hU· 

Rei.sicümhurun son eözlerile İz· cumun neticeleri tesbit edilememiş· 
landanın Amerikan lutaları tara· tır. 
fından ~aline tekaddüm eden Donanmaya mensup tayyareler, yt. 
ve B. Wheeler tarafından vaktin. ne ~!yada bulunan Gerblnl ve AU· 
den evvel yaJ>'ian beyanata te:- gusta'dakl tayyare meydanlarını bom 
m.ih etmiştir. . bardmıan etmişlerdir. 

Amerika Dakar'a, Y etilburun ve 

AMW adalaruu ifcal etmek 
niyetinde İmİf 

Salt Lake City, J9 (A.A.) -
D.N.B.: 

Bulgar Başvekili ve 
Hariciye Nazırı 
Romaya gittiler 

Associated PTeaa' .in verdiği bir Fı'. Sofya, 19 (A.A.) - Başvekil 
habere göre Ame~ika First ko· Iof ve Hariclye Nazm Popof, bu sa-
mitesi r~isi General Wood gaze· bah Romaya hareket etmişlerdir. 
tccilere peyanatta bulunarak B. Jf-
Roosoveit'in Dakar'ı Yeş.ilburun Roma. 19 (A.A.) - Romanın si· 

Avrupanm 
•• •• gorunmeyen 

v 
Ordusu 

Londraradyoettnun 
esrarengiz spikeri 

diyor ki: 

Bu orduya kayıt 
muamelesi basittir. 

Her fırsatta dıvarlara 
şu harfi gazın iz: 

V .. ZAFER 
Londra, 20 (A.A.) - lngillz rad· 

yosunun bu sabahki nefrlyatında 

cesrarenglz spoken Mlrala.y Brltton 
şöyle dem~Ur: 

20 temmuz Avrupası, Almanlara 
kartı seferberllğlnln tarlhl olacaktır. 
Yarın milyonlarla sayıları Avrupa.nın 
görünmlyen cV> ordusu doğacaktır. 

Mihver tarafından işgal edilen 
memlekeUerin milletlerine hıtap e· 
derek ,u sözleri söylemiftir: 

Bu orduya kayıt merasimi basit
tir. MernlekeUerlnizln hürriyeti için 
en iyi usulde ve sadlkane bir surette 
dövilşe devam ahdfrıde bulunmuş ve 
elinize geçen her fırsatta ~v . Zafer> 
ordu.sunun seferber bir halde oldu· 
ğunu Almanlara isbat için mümkUn 
olan her yerde bu harfi duvarlara. ya. 
zınız. 

ve Asor adalarını iHal etmek ni· yası mahfilleri, Bulgar Baş.,.eklll ile =====c=====,==== 
yetinde olduğu hakkında mah· Hariciye Nazırının Romaya 20 tem- eza 1 

muzdan 23 temmuza kadar yapacak· 
rem malUnıat aldığını ve itimada lan ziyarete bUyUk bir slyaal ehem· ı 
değer .bir membadan öğrenildi- miyet veriyorlar. sporcu ar 
ğine göre kongrede bitaraflık ka· Şu cihet ehemmlyeUe kaydediliyor (B&!r ı incide) -
nunuaı.u iptal etmek için teıebbüs. ki, Bulgar Başvekili :filoC, ilk defa nin 27 inci maddesine tevfikan: 
!er yapılacağını maamaf.ih bu te- olarak Romayı ziyaret edecektir. ı - İltanbul Beşiktaş Gençler klU-

ıebbüslerin mu-vaffak olamıyaca· ============== bi.UlUn birinci futbol takımının her 

ğını aöylemiştir. ·ınoı·ıı·z muhrı·pıerı' ~~;~u müaabakalara lŞtlra.kten men'· 

Ruzveltin şahsi 

mümessili 
<u.,. 1 a.lıle) X/X 

bQfilnarak d..,ur ki: 
Amerlkada yeni bir çok btlyUk fab 

rlkalar faaliyete geçeceklerdir. Bun· 
lar bllhassa dört motörlli muazzam 
ağır bombardıman tayyareleri imal 
edecclderdir. Bu tayyareler f&l"kl Al
manyanm en uzak köşelerine kadar 
gidebilecekler ve harp malzemesi i· 
mal eden fabrikaları kırıntı haline 
getireceklerdir. 

Amerika. ıle !ngilterenln mU.tere· 
ken imal edeceklen bu tayyarelerın 

Almanya tarafından imal edlleb!le· 
cek tayyarelerder. hem çok fazla, 
hem çok üstün olacatına kant bulu· 
nuyoruz. 
MUşterek hava inşaat programımız 

sUratle ilerlemektedir. lnglltere ve 
orta şarka harp levazımı ve iaşe 

maddeleri temini meselesin! görllş

mek Uzere bır ha!ta, on gUn kadar 
daha !ngilterede kalacağım. 

Amerika, tank, tank dafı topu, tay 
yare dafi topu ve mtitılmmat istih
salAtını da çok bUyUk mikyasta art
tırmıştır n kimsenin tahayyUl ede· 
miyeceği derecede aydan aya daha 
ziyade arttıracalttır. Memleketinizle 
mU11tereken imal edeceğimiz harp 
malzemesi ve milh:rnmat !aşiat dik· 
tatöı-leri ezmeğe klf'ı gelmelıdir. 

Yeg!ne maksadımız bu adamları 
kovmaktır. 

Hopkins, Amerikanın, AUantik yo 
luyla scvkedllecek malatnıeyt himaye 
edıp ebniyeccği sualine fU cevabı ver 
mı.tır: 

Re!slcümhurumuz, mallarımızın !n 
rı1tereye ula.,tınlacaf-ını beyan etti. 
Size yalnız şunu söyliyebUlrlm: Bu
nun böyle olması için icap eden her 
şeyi yapacağız. Mallarımızı naklede
cek vapurları himaye edeceflz. Fa· 
kat bu hususta zılıe daha fazla bir 
şey söyl!yemem. 

<Batı 1 lndde) ı+ı 

fngiltereden gelmekte olan ba. 
ıı lngil.iz «cep muhripleri~ Akde· 
nize varmış bulunmaktadırlar. 

Bu seyahat. mürettebat için çok 
l\eyecanlt olmuıt.ur. Bu-.üratli ve 
yeni tip hücumbotlar, denizaltı 

bombalarile mücehhez olup, ha· 
va akınlarına ve düşman hücum· 
botlarının taarruzlarına karşı ter 

tibatı da ihtiva etmektedirler. 

Bunların gelmesi, Büyük Britan· 
~anın denizaltılara karşı sarfet
mekte olduğu cürelkarane gayre· 
ti müessir surette takviye edecek. 
tir. 

z - Umum rnüdürlükce hazırlanan 
programa cöre, dahil t>ulundugu Fuar 
mUl&bakaları turnuvasından ihraç 
na, 

3 - Mezkur müsabakada ~eşiktaı:ı 
birinci futbol takımı kadrosunu teş

kil eden cHakem raporunda hldlse
de mcthtıldar olmadıklan ıörUien ka. 
leci .Mehmet Ali ve mUdafl J'avus ha. 
rfç> oyuncuların her türlU müsab&· 
kalarda klUp ve bölgelerını temı;ll et· 
memelerine, 

4 - Ayni mUsabakada karşı taraf 
oyuncularından birinin taarruzuna 
mukabele eden Ankara Gençlerblrllği 
Gençlik klilbünden Mustafa Gökal· 
pın da klübünU ve bölgesini keza her 
tUrlU müsabakalarda temsil edeme· 
meısine umum müdilrlUkçe karar ve
rilmiştir. 

5 - Bu karar, Ankara ve İstanbul 

Almanlara bbıı;eıerıne ~ 

•• Sovyet kadınları 
gore <Bafl ı iDclde) = 

hür vatanımıza ı.·e memleketimize 
( .... 

1 
._..., * hücum etmittir. Hitier hUrrlyetlmlzl 

teşekkUller d~manın anudane mu· ve saadetimizi elimizden alamıyacak
kavemetlnl kırarak Ladoga gölUnUn tır. BUtUn Sovyet mllleti bu ığrenç 
şimal yakasına kadar ilerlemişlerdir. faşist fstll!sını mukaddes bir kin ve 

Berlin, 11) (A.A.) - D. N. B.: nefretle karşılamıştır. 
Almanlar, Vitebsk'le Mohilev a.- cHa.rbin birınci gününden itibaren 

nsında büyük Sovyet kuvvetlerini milyonlarca Sovyet işçi kadını tarla· 
imha etlikten sonra silratıe şarka ıaı·a ve fabrikalara koşarak harbe ,i. 
doğru llerlemişl~rdir. MUhim bir mU- denlerln yerine geçmişlerdır. 
nakale merkezi olan Smolensk evvel- cMuzafferiyeUn kolay olmıyacatını 
ce de bildirildiği gibi 16 temmuzda biliyoruz. Her birimizin kalbi, tUken
!şgal edilmiştir. Minsk'den Moekova- mez bir cesaret kaynagı olmalıdır. 
ya giden otostratın inşa edllmlt kıs- Her biriniz, .sav~a giden sevgili oğ· 
mı burada batlarnaktadır. ıunuzun, kocanızın ve kardefinlsin 

160 bin nUfualu bu '8hlrde mUhlm- yanıbaşmdan ayrılmıyarak onlara em 
mı.t, tayyı.re ve bir c;ok bez fabrika- niyet telkin etmelisiniz. 
tarı bulunmaktadır. Moskova istika· <Ev kadınları, timdi sanayllmlzin 
metinde son bUyUk şehir olan Smo- maharetli ~ııerınize ihtiyacı vardır. 
lensk'ln mUdafaası için bu mıntaka· Fabrikalara koşunuz.> 
daki bUtUn &ovyet kuvvetleri kulla· Bundan sonra mesajda, Alman iş· 
nılmıştır. Müdafaa çok şiddetli ol· gali altında bulunan memleketlerin, 
muştur. Alman kıtalan düşmana Yunanistan, Çekoslovak~·a, Sırbistan, 
kanlı zayiat verdirerek Sovyet mu- Polonya, Norveç, Fransa, Holanda, 
kavemetinl kırmı9lardır. SmoJensk'in Belçika kadınlıtı H!tler Almanya. 
zaptı esnaşında Almanların zayiatı, sına karşı mu.şterek sava~ iltihaka 
son derece azdır. davet edilmektedir. 

KAZAN 
Moıkovadaki Amerika bü

yiik elçilik memurlarından bir 
kwnınan Kazan'a mütevecci· 
hen yola çıktıUuı bildirilmek
tedir. 

Kazan, idare muhtariyetini 
haiz Sosyalist Sovyet Cümhu· 
m-etıerinden Tatariltanan bat· 
11ca şehridir. 

Şehir Kuanka çayı üstünde, 
Volga nehrinden 5 kilometre 

meaaf~ ve Molkovanm 737 
kilometre prlnnda kam ve 

Tatar kültürünün merkezidir. 
Üniversitesi, nnain bir kü· 

tüphan .. i, rasathanesi, kilise 
ve camileri, tehir müılümanla
rır.ca muuaez ealci bir kaJeai, 
bir çok ta~aneleri, boyaha· 
neleri, içyağı, balmumu ve İs· 
permeçet tasfiyehaneleri, sa· 
bun ve müskirat fabrikaları, 

mensucat tezaihlara, ailüı fab· 
rika1an, demir ve bakır dö

kümbaneleri vardu. 
Deri e,ya. Hbun, mensucat, 

demir ve çelik baflaca ticaret 
emtiuldır. 

Şehrin 1926 aaymunclaki 
nüfusu 1 79,207 idi. 

Kazan tehri on dördüncü 
aıU'da ıimcliki yerinin 14 ve 
bir zanna göre de 28 kilomet
re •imali prkiainde karulmUf, 
fakat o ur sonunda Rusya 
BHJük Dülı:aa V asil Dimltrie· 
viç tardmdan tahrip edildi. 
tinden tahribinden kırk sene 
ıonra fİmdiki )'Wiade )"eDiden 
tesis edilmi tr-

lngilizler 
Libyada düşman 

mevzilerine baskınlar 
yaptılar 

Kahire, 19 (A.A.) - Orta
ıaıi: lngiliz kuvvetleri umumi ka· 
rarg&hının tebliği: 

gore 
( ea,ı ı IDrılıde) - \ 

fimale doğru ink~af etmektedir. 
Cq,fıcde baıka bir değişiklik 

olmamııtır. 
T ayyjlrelerimiz, Tuna.da.ki A l

man gemilerini ve Sulinadaki pct 
rol depolarını muvaffa.kiyetle 
bomi>ardıman etmiştir. 

Bir k;fileyi muhafaza etmekte 
olan Alman avcı tayyarelerini 
dağıttıktan sonra, tayyarelerimiz 
2 nakliye ve beş ma·vunadan ıni.i· 
rekkep olan kafileye hücum et· 
mit v~ bir kaç bomba atmıştır. 

Llbyada: 18 temmuz sabahı 
düşmanın T obruk'un garp çevre· 
si kar§tsındaki mevzilerine üç 
bulun ıbirden yapılmlŞtır. Moskova. 19 (A.A.) - Sov

ol- yet istihbarat büroeu tarafınclaİ:a 
dün akıam neıredilen tebliğ: 

Habefistanda: Deği§iklik 

Fransanın yeni 
Ankara B. Elçisi 
Ankara, 19 (A.A.) - Fransanın 

Ankara büyük elçiliğine ta.yin edilen 
sabık Tahran bUyllk elçisi Jean Hel
lev ve retikası, buglln Erzurumdan 
şehrim~ gelmişlerdir. 

Fransa bUyUk elçisi garda Harici· 
ye VeklleUnln bir mümessili ile Fran 
sız maslahatgUzarı Outrey, bilyUk el
e; ilk erkA.nı \•e Fransız kolonisi tara· 
!mdan karşılanmıı;ıtır. 

Franaaz kabineainde detitildik1er 

18 temmuzda Pskov, Porlr 
hov, Polotzk, Nekel ve Smol. 
istikametlerinde büyük muhar.
beler olmuıtur. Her iki taraba 
da ağır zayiatı vardır. Altnan aa· 
rih malumata nazaran hava kuv
vetlerimiz dün 31 dü§man tay• 
yareai tahrip esmiılerdir. Bir düt
man tank alayı ıoaaya çıkarak 
topraklarımıza girmiştir. Düımaa 
tanklarının arkasında yüzlerce o· 
tomobil .bulunmakta idi. Mot6rlii 
Sovyet piyade teıekkülü kum&D• 
danlığı Hrtlercilerin bfr ıraıak 
üzerindeki köprüyü geçmeaine 
ve mitralyözleri müsait bir mev
zie yerleştirip ihtimamla peçe• 
)emiştir. Düıman kolu köprü· 
yü geçtikten sonra motirlu 
büyük kuvvetlerimizin bücwna
na uğramışlardır. Almanlar lliir• 
atle ricate başlamışlarsa da 
ilk faşist otomobilleri köprünün 
üzerine geldikleri zaman lçöprü 
uçurulmuş ve yıkılmı~tır. Diiı· 
man otomobil, tank ve kamyon• 

lrlanda bitaraflıktan lan birbiri üzerine köprü bqın· 
da yıkılmııılar ve o zaman topçu• 

ayrılmayacak muz düşman kolu üzerine ateı 

Vichy, 19 (A.A.) - Dün ak· 
ıam resmen bildirildiğine göre 
Amiral Darlan'ın teklifi üzerine 
Mareıal Petain. ,c:;anayi Nazırı B. 
Pierre Puchen"i Dahiliye nazırlı· 
ğına tay.in etmiştir. B. P.uchen "in 
yerine. Sanayi Nezaretine B. Le 
Haleux getirilmiştir. 

Nevyoı·k, 19 (A.A.) _ Asaoclated açmıştır. Düşman tank otomobi!
Pre s·e Dublln'den verilen bir habe· leri yakılmış~ır. Yolu terkederek 
ı-e göre, Irlanda başvekili de Valera uzaklaşmağa çalışan münferit 
parlamentoda beyanatta bulunarak düşman .gruplarile tankları d• 
Irlandanın bitaraflığını t.erkederek isabetli ate§İmiz. ahına alınm11tar. 
lnglltere \'e Amerika ile iş birliği ya· Bunları takip eden tank alayı ve 
pacağına kaU bir surette yalanlanuş motörlü piyade kolu a~u zayiata 
ve bir tecavUz vukuunda bu tecavUz uğratılmıştır. Bir çok tank, zırhlı 
ne taraftan gelirse gelsin Irlandanm otomobıl ve mühimmat muhare• 
karşı koyacağını söylemiştır. ı be meydanınd".v-kalmııtır. 

Japnnya 
(Jlaıtl 1 blddll) ... 

{iklik olacağı şayialarını kötü bir 
prop&~anda ile yaymağa çalış· 
maktadır. Bu devletler yem bir 
hayal sukutuna daha uğrayacak
lardır. Japonyanın harici aiyasetJ 
Çin harbının zaferle neticelendi· 
rilmesi üzerinde teksif cdılecck· 
tir. 

Eğer Japonyanın kat"i hedefi 
üzerinde şüpheler var idiyse yen i 
kabineyi tekrar Prens Konoyc
nin te§kil etmit olması bu şüphe
leri izaleye kafidir. 

Salahiyetli mahfillerde şu ci
het de kaydediliyor ki, ikinci Ko. 
noye kabinesi Japon siyasetinin 
İngiltere ve Amerikaya tabi ol· 
masını bertaraf eylemişti. Bu müs 
takil siyaseti fokişaf ettirmek işi 
Y.eni kabineye teı:_ettüp eylemek· 
tedir. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Japon siyası 
mahfillerinin fikrine göre, beynelml· 
!el vaziyet dolayıııile Japonyanın dıp
lomatlk gayelerini tahakkuk ettlre
bllmesı için dış siyasetini memleketin 
tam mtidatauına istinat ettirmesi 
ltızımdır. 

Pı-enı Konoye bu sebeple, siyası 

bakımdan partilerle alı!.kaaı olan bU· 
tUn unsurları bertaraf ederek hUkQ-
metle ordu araaında sıkı bir b!rlik 
tesis ebneğe karar vermışur. 
Diğer taraftan blldlrildığine göre, 

imparator tarafından sarahatle tas
vip edllmlş olan devlet zı!yasetlnln a
na hatları üzerinde yürUmlye, kabi· 
nede vuku bulan değişikliğin tesin al· 
tında kalmıyarak mUstakll bir suret-
te devam olunacaktır. 

Ayni mahfillerde söylendiğine gö
re, kabinenin, hakiki bir harp kabl· 
nesi &lbi teşkil edilml~ olması ka
bine azalarının mtinleketin bünyesi· 
nl vaziyete uydurmak için onu kuv. 
vetıendırmek Uzere tam bir nokta!· 
nazar blrllğtle hueket edeceğim gös
termektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - B.B.C.: 
Tokyoda Japon hariciye nezareti· 

nln kontrolli altın4a çıkan bir gaze
te dlln neşrettJli makalesinde Ruz
veltin Japonyanın şarkında bir duvar 
inşa etmekte olduğunu, Japon men· 
fa&Ueri Jc;ln harekete geçmek zama· 
nı geldiğini kaydetmiştir. Maamafih 
Japonyamn Siyaaot.i elAıı bilinRMDJek· 
tedlr. 
Resmi beyanat n~ek 

Tokyo, 19 (A.A.) - Burada öğ
renildiğine göre yeni Konoye kabinesi, 
takip edeceği siyaset hakkında res
mi beyanat neşretmiyccektlr. 
Japon Hariciye miiateprı ve 
müpvirlerden bazıları iatlfa etti 

Tokyo, 19 (A.A.) - Hnı1ciye Ne-

Moıkov.a, 19 (A.A.) - B" 
sabahki Sovyet askeri tebliği: 

16 temmuz gecesi kıtalarnnaz 
Polotsk. Nevel, Smolenak ve 
Bobnisk istıkametlennde ıictdet• 
1i muhaı ebelere devam et.mitler· 
dir. 

Cephenin diser kısımlarında, 
hiç b ir mühim değişiklik olma• 
mıştır. 

18 temmuz gi.ınü ve iecai. 
tayyarelerimiz düşmanın ımotör• 
lü ve zırhlı cüzütam larını tahri
be ve düımanın tayyare mey• 
danlarında bulunan tayyarelerin 
bombardımanına devam etaıif• 
!erdir. 

Evvelce bildirilen zayiat r•· 
kanılarından başka, tayyareler.a· 
miz 16 jle 1 7 temmuz tarihlerin· 
de 39 düşman tayyaresini tah,q, 
etmiılerdır. 1 6 t&ynremiz zayi 
olmuştur. 

l 8 temmuzda hava kuvvetle
rimiz 32 düşman tay~ areami dfi• 
ıürmıiılerdir. 

Kmlordu zehirli ıaz 
kullanmam., 

Moskova, 19 (A.A.) - R-
ter: 

Sovyet istihbarat bürotu tara• 
fından ncıredilen bir tekzipte. 
Roma radyosile Aftonbladed a• 
dındaki lıveç gazeteıinin, Kızal• 
ordunun Kueli beriahında ... 
hlrli gaz kullandıia hakkında nr 
dikleı;i h&'her, tamamile y.alan 'ft 
çirkin bir hareket olarak vuaf:. 
lanclırılmakta ve ıiddetle reci• 
dilmektedir. 

Alman • Rumen 
kıtaları arasında 
kanlı bir hadise 

Moskova, 19 (A.A.) - Rea• 
ter: 

Sovyet .iatihbarat LürotM.11twa 
bildird.ijine nazaran Alman ve 
Rumen ukerleri aruında ğdcl1 
bir - anlaımazlık mevcuttur. 

Gecelçyin Besara'bya mınt.aka· 
sında Harlan civarında bir ihtillf 
çıkmıttır. Sarhoı bazı Alman ea
bay.ları b.i.r çok Rumen aakerai 
döymüttu'l: Hiddetlenen R\11D911 
askerler.i Alman kampına atet av 
ml§lardır. Hadiseyi haber alan 
bir Alman piya<le t&buru. c.İftr• 
dak.i Rumen birliklerine atq •l· 
m.ittir. Her iki taraftan da 90k 
miktarda ölen ve yaralanan ol• 
muıtur. Bir çok Rumen biililderi 
silahtan tecrit edilerek Almaalar 
Lart.fından ıcriye aetirilmiflerclir. 

Alman kumandanlıiı bu kaah 
hadi.enin diior Rumen birli&kri 
taraıbndan duyulmaması için bi
tün tedbirleri almaktaaır. 

zareti mUsteşnrı Ohui ne Nanking'. 
deki Japon bUyWt elçlıı1 Honda'd&.n 
sonra, Hariciye Nezareti mllş&vlrl~ 
rınden Salto ve eski Roma bUYfilt el· 

çtai Şlratori de lılUfalannı vermiş· 1 ,.. 
1,.-11". D 

Sahlbi ve Nefl'lyı.t lılüdtırtı: 
AIDIET EldS l' AL')(ıUi 

'- • ' • ~ : .t1..tı.4"'6 ...... 
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lstanbul At Yanslanna Umumi Bir Bakıs 
Muhtelif katagorilerde favoriler 

Futbolcular mezat 
malımı dır? 

' 
maliktirler denebilir. Gerek Tarzan 

ve gerekse Tarhan yalnız bir defa 

ayni koşuda GWgeç'e takılarak ikin-

İdarecilerin bu çocukların izzetinefsi ile 
oynamıya hakları yoktur 

Ankara at yarışlarını radyo veya 
r gazeteden muntazaman takip etmiş o 

lan meraklılar geçen' hafta şehrimiz
de koşan atlar arasında fa\•orılcri bul 
makta güçlük çekmcmışlcrdlr. Fil
hakika, yanşların ilk hıı!tasında he· 
men hıç bır sürpriz olmamış, mevsı
mln başındanbcri daima bıı·Incl gel
miş olanlar mevkılerinl aynen muhrı-

1 faza etmişlerdır. Bu meyanda Elhan 
şmıdiye kadar b nncilıği kimseye 
kaptırmamış, diğer kategoı ilerde, ra
kıplcrlnl geçmiş olan atlar 1 e esasen 
daima iyi netıceler almış olanlardır. 
Şu halde Ankarada sekız hafta de
vam etmiş olan İlk bahar at yarışla
rının teknık netleclerl toplu olarak 
mUtalea edıldlğl takdırde şehrımiZde 
yaıpılan yarılarda her kategc-rlde fa. 
vori hayvanları önceden tesbit etmek 

..... 
yarıtlarında heyecanlı çeki§me 

. -
mUmkUndUr: 

s l'aşında llnUs kan İngiliz Hay- Bu aene yapılan yanılarda heyecanlı bir enstantane 

\anları: \ mı~lar, fakat netlcıı alamamışlardı . 12 c:len fllzlıı. atın ko•u yaptığı bu 

el ve üçüncü olmuşlardır. O yarışta 

hayvanların önündeki şeridin yarısı 

kalknnş, yarısı kalkmamıştı r. Şeri

din kalkan tarafında bulunan atlar 

aralıktan sı\•ışmış ve bu meyanda 1 
Gillgeç rahat bir koşu yaparak bırin

cl gelmiş ve müşterek bahis oynıyan

lardan blı' kısmının yUzilııU fazlasi· 
le gUldlirmüştU . 

.ı Ve Daha yukarı ya.-:taki Araı) 

Atları : 

Bugün şehrimizde ilk koşusunu ya
pacak olan Boı .ıı ... ~ bu kat~gc.rı'1'". 

başta gelen favorilerlndendlr. Şimdi

ye kadar kcndıs!nl geçmeğe İmıvaf

vak olan at Savadır. Görünüşe naza

ran Sava ve Bozkurdun arkasında 

Bora Ye geçen hafta çok iyi bir ko

şu yapan :Mlhrülcan derece almak i

çin aralarında çekişeceklerdlr. Ayni 

kategorıye dahli bulunan Budak bu

gün Tarzan ve Basra Ue satış koşu

suna kayıtlı bulunuyor. Kuvvetli r a

k lpler arasında derece alamıyan Bu· 

dak bu yarışın favonst görünüyor ; 

çUnki Ba.sra he11Uz hiç bir yerde koş

manuştır. 'l'arzan ise üç yaşındaki 

saikan Arap aUarı arasında ismi ge

çen Bay Fehmi Vuralın atı değil, Av

ni AynagtizUn 4 yaşındaki hayvanı· 

dır. Arada yalnız bir ls ım benzerliği 

varsa da onun adaşı gibi koşamıya

cağını klmso ıd<!ııı edemez. 

\ 
.. 

... 
Il~şiktaş • Fenerbahçe arasında yapılan milli 

Beıiktat kaptanı Hakkı 
3 yaşındaki atlar arosmda Umacı İlk ıwşulannı yapacak olan Ya\'UZ kategoride birine. ik da"m 1 'larzan 

halen hasta bulunduğıına göre Subu-
tay hemen hemen rakipsizdir. Onun ve Pardon şimdiye kadar Anknrada ile Tarhan arasında dola~mıştır. Ha-
yunındıı, bırinclllğe en kuvvetli nam- da koşmamışlardır. Ancak bu yarış- len bunlardan hangisinin daha kuv
zet Yetiş dır. Geçen sene pek de iyi tan sonra kudretleri anlaşılabilecek- vetli olduğunu söylemek kabil değil· 
netice alamıyan bu hayvan glttıkçc tir. dir. D.ğer rakipleri ikinci veya üçUn
göze çarpmaktadır. 3 Ya~rndakl Hallı.kan Arap Atları : eti olmalt hususunda müsavl şansa 

Yukarıya. s?raladığımız muhtelıf 

kategorilerde koşmuş olan atların 

mecmuu 75 i bulmaktadır. Ayrıca 

Ankerada hiç koş""namış olduğ'u hal
ele ~ehrimizdekl 1<oşulara iştirak eden 
yeni lslmlt!ı-1 de bu ye;(fJ ,... llav:ı el · 
m e,k lAzımdır. Şu nalde on hafi.alık 

mUddct zarfı:ida tahnılnc;n ~eksen ya
rış atı İstanbul halkı Çntinde AdetA 
geçit resmi yap<"c.lltlardır. 

Son günlerde spor efkArı umumi- 1 rı bu fşin halli yolunda çok yanlış 

yeslnl işgal eden mevzular arasında bir hareket yaptılar. 

Bu sene Ankarada yapılan Gazi ko-
l şusunda Subutnyın arltasında ikinci 

ve iki hafla sonra Romans ve Subu
tay gıbı çok kuvvetli iki atın peşin
de koşarok Uçl\ncü gelmeğe muvaf
fak olmuştur. 

Her koşusunda seyircileri ümide 
dUşUren Huma Hatun hiç bir yarışta 
kendisinden beklenilen muvaffaklyetl 
gösterememışUr. 

3 ve daha yukarı yaştaki Hallskan 
lnglltzler arasında bu sene ikinci de
fa olarak RelSıcUmhur koşusunu ka
zanmış olan Romans başta gelmeltte
dlr. KendlshS::ı en tehlikeli iki rakibi 
Dandy ve Karanfıldir. Son iki at 
hakkında bir mukayese yapmak 111.· 
zım gelırse diyebiliriz kı aldığı dere· 
celer bakımından Dandy'nln vazıyetl 
daha mUstakardır. Karanfilin Ust üs
te bırlnci geldiği gibi sonuncu kaldı
ğı koşulnr da olmuştur. Halbuki Dan 
dy Ankarada ilk bahar yarışlarında 
altı yarışa iştirak etmiş ve her de
fasında ıkinc.llkten aşağı düşmemiş

tir. Ancnk 1200 - 1400 metrelık ko· 
şularda bu Uç atın rnklplcri Mis ve 
Koncadır; 45 - 55 kilo taşımak şar-
tile .... 

\'erli Ynrımkan tııgUlz Atları : 

Her sene oldu~:ı sribl. bu kategor.de 

Poyraz ve onun ahır arkadaşı Şehnaz 

gene b rlnc.lıği \'e lldnclllği muhafa· 

za ediyorlar. Gerı kalım favori ber· 

mutad Nlrvnnadır. 

3 Yaşındaki yarımkanlar arasında 

bu hafta koşularını göreceğımlz El-

1'..an ve ahır arltada.şı Dilavlz rakıp

lenne her koşuda galebe çalmışlardır. 

Ankarada Elhanı bir defa geçm~

yc mm·affnk olan Heves erte 1 haf

ta yarış esnasında parmaklıklara çar 

parak sakatlanmış vo henüz ayni 

parlak nctıceyı elde edecek hale gel

memıştır. 

3 l'aşındaki l 'r.rll Jlallskan l ngUlz 

Bu atlar arasında şellrimlzde henüz 

koşmamış olan Çobankızı girdiği ya

rışlarda, geçen hafta zevkle seyrettl

ğımiz Kıırabıbcrl daima geçmiştir. 

Ankarada girdiği dört yarıştan Uçün
de birinci gelmiş, yalnız b!ı;sınde 

Demetın arkasında lklncı olmuştur. 

Derece alarnıyan aUardan Gunga
dın'l bugün göreceğız. O .v•, Kara
biberi her zaman sıkıştıran Buketin 
arkasından lkıncl gelmesi bUyUk bir 
muvnffaklyet olac:ıktır. Ay'lı kate· 
goride bomba, Sldi - Barnnl, Şenkız, 
Cengiz, Rest 'c Sara da koşu yap-

Yarışların munta7.am ve z<ıvk~ı. 

bahsl mllşterek ~~rnJ.: •!arı içın ka-
7ançlı geçmesini temı-nni ederiz. 

N. AKDEJ.\1tR 

profesyonellik, amatörlUk davası hiç E\·velfl, bugün TUrk CutbolUnü tem 
şliphe yok ki. bırincı pltı.nda geliyor. sll eden gençlerin izzeti nefısleri ve 

Yalnız her şeyden evvel bir nok- hayslyeUerı ile oynamak hatasına 

t&ya işaret edelim ki, klUp ıdarccilc- 1 dUştUler. 

ikinci Hafta At Yarışları • 20 Temmuz 1941 
Cümhurreisi İsmet lnönü'nü n himayesinde ve Başvekil Refik Saydamın riyasetinde Yüksek Yarış ve lslah 

Encümenince tertip edilen yarışların programıdır. 

Birinci koşu {Satış koşusu) Saat 16 da 
1 Dört ve daha yukarı yaştaki saf kan Ararı at ve kısraklarına mahsustur. Bu koşuya giren atlar 200, 400 ve 600 lira olmak Uzere satılığa çıkanlab.llr. İkramiyesi 155 liradır. 

~ Birinciye 110 lira, ikinciye 80 lira, UçUncliye 15 liradır. 

j Sıklet: 
1 

Dört yaşındakıler 56, beş \'e daha yukarkiler 60 kilo taşıyacaklardır. Satış fiyatı 600 !ıra olanlara dorder kilo ıHi.,·e edı!ır. 200 lıra olanlardan dörder kilo tenzil edilir. 

lla)'"\ nn e.ahibi 

1 A vnl Aynagöz 
2 AbdU!kerlm Erturhnn 
:ı Mehmet Çelebi 

t mi 

Tıır:ı:an 

Budak 
Basra 

Mesa!esi 2000 metredir. 

HAYVANIN 
Irkı, r engi, dntıl 

S.K.A. kızıl kır kıs. 

S.K.Ar. Al, At 
s. K. A .. Kızıl, kırat 

Bab»ı .A naı.ı 

Dlneysa Şuna 

Bulut II Senem 
Sekltı.vı Übeyye 

Antrenörü 
~· 
liıo 

4 Zeki 
S Erturhan 
4 Rıdvan 

Taşıyacağı 

renlder 

Sarı LAclvert 
Mavi yeşil 
L{lcıvert yeşil 

~ :; B inicisi 
~ 

60,5 Zckı 
60 Mecit 
54 Rıdvan 

ikinci Koşu · 
Bir defada 2000 liralık ikramiye kazanmış olan Uç yaşındaki yeni saf kan İngiliz erkek ve dişi ta)'lara mahsustur. İkramiyeıı 355 lıradır. 

l 

Saat 16,30 da 

1 S. K. Osman 
2 H. Eray 
3 Veli Kıvandık 
4: Prens Halim 

Rol 
Mimoza 
Yeti.;ı 

H.Hatun 

Birinciye 280 lira, ikinciye 55 lira, ilçUncUye 20 liradır. 

S.K.l,Doru, At 
S.K.ln Al, Dl~I 
S.K.ln. Yağız DiOi 
S.K.İn Duı'U, Dışi 

Sıklet: 58 kilodur. Mesafesi: 1800 
Klotkap 
Appelle 
1\11.rit 
Allnarl 

Üçüncü koşu 

Kastokıı. 

April 
Lithlıı. 

Leydi Tag 

metredlr. 
3 S.K. Osman 
3 H. Eray 
3 Salih Temel 
3 P . Halim 

Mor krem 
\ işno sarı 
Kırmızı beyaz 
nUmUşU ma\•i 

5S Mustafa 
56,5 Zekeriya 
56,5Reşat 

56,5 Davut 

Saat 17 de 
Dört ve daha yukarı yaştaki sa! kan Arap at ve kısraklara mahsustur. kramiyesi 255 liradır. Biıinciye 180 lira, ıklnciye 55 lira, UçUncliye 20 liradır. 

Sıklet: Dört yaşındakiler 50 kilo, beş \'e daha yukarı yaştakller 58 kilo taşıyacaklardır. 1941 senesi zarfında kazandrğı ikramıycler yekünu 300 !ırayı dolduranlara üçer kilo, 
500 lirayı dolduranlara beşer kilo, iOO lirayı dolduran yedişer kilo, 1000 lira ve daha fazlasını kazanmış olanlara onar kilo ilave edllır. Mesafesi: 1600 metredır. 

ı Rifat Baysal Bora S.K.A. Kır, Al Aleycaıı Bulut ::; Mehmet Dırek Mavi 6L Mehnrnt 
2 Hasan Mutlu Karakuq S.K A. Kızıl kır. At Hamdani Çetın 6 H. Mutlu Yeşıl beyaz 61 Yakup 
3 Niyazı Kurtay Bozkurt S.l(.A. kızıl kır, At Nevvak Nure fi Şandor Sıyah gümUşU 61 Şandor 

4 Saıt Akson ?>lihrlcan S.K.A. Doru, At Kuruş Manekl 7 ı·•. Atlı Kırmızı siyah 58 Davut 
5 İsmail Küçük Simrl S.K.A. Demırı kır kıs. Hamdo Ü. Sümer G Mehmet KUçUk Beyaz kmmzı 56,5 Ahmet 
6 Nezir Temizer Işık S.K.A. Al, At. Berk Al Nazlı 4 N. Tem zer Yeşıl penbe 56 Rıdvan 

7 Mustafa Turı;ut Sevim VIII S.K.A. kızılkır kıs. Şahan Simri 4 1.ıris Maron sarı 54,5 Abtullah 

Dördüncü koşu (Yalova koşusu) Saat 17 ,30 da 
İki yaşında ve koşu kazanmamış yerli saf kaıı 1ngıliz erkek ve dişi taylara mahsustur. ikramiyesi: 500 liradır. B rınciye 400 lira, lkincıye 75 lira, U<'UncUye 25 liradır. 

1 Kadri Yılmaz 
2 Yunus Ün 
3 Fahri Atlı 
4 Fehmi Slmsaroğlu 
5 Fıkret Atlı 

Yavuz 
Saron 
Pardon 
BUkct 
Gonkadın 

S.K.1. koyu doru er. 
S. K. İn, doru dişi 
S.K. İn. doru dişi 
S.Kln. Kestane dışi 
S.K.tn. doru dişi 

Sıklet 56 kilodur. Mesafesi 1000 metredir. 
Onnık11 Zenar~ a Yıkılmaz 

Onnflı;s S. Rubıyant 2 Yunus On 
Klotkap Vırjlnslaugh :: Abdullah 
Sea Serpant Chlnesgül 2 Bayram 
Velbisbay Apliken 2 Fikret Altı 

Mor sarı 
Vişne çlir. 
Dliz ponbc 
ÇıVidl mızı 

Sarı lftclvcrt 

56 Mal111111t 
54,r; Reşat 
IJ4,5 Abdullah 
54.5 Bayram 
fi-t,5 Ahmet 

Beşinci koşu "Handikap" Saat 18 de 
Üç yaşındaki yerli yarım kan tur. İkramiyesi 300 lıradır. Birinciye 225 lira, ikinciye 55 lira, \lçUncUyctngilfz erkek ve dişi taylara mahsus 20 liradır. Mesafesi: 1400 metredir. 

1 Prens Halim 
2 Prens Halim 
3 s. K. Osman 
4 Tevfik Ali Çınar 
5 H. İ. Türe 

Elhan 
Dlllı.vız 

Heves 
Dehkanlı 

Nerıman 

Y.K.İ. doru dişi 
Y.Kl. kızıl kır dişı 
Y.K.l. doru nt 
Y. K. İ. al erk. 
Y. K. f · doı-u dişi 

ikili bahis: 2 ve 4 üncü koşulardadır. 
O~lü bahis: 3-4-5 inci koşulardadır. 

Allnari 
Roflon 
Gossar 
Es eke 
Fatllis 

Kuhinur 
Nadide 
Lala han 
Nono 

Çifie bahis: 2 - 3 ve 

3 Prens Halim Mavi glimllşll 
3 Prens Halim Mavi gUmUşU 
3 S. K. Osman Mor krem 
3 F. Atlı Sarı kırmızı 

3 Rıdvan Yeşil pıınbc 

4 - 5 inci koşula r arasında yapılacaktır. 

63 Horvart 
61 Davut 
59 Mustafa 
53 Ahmet 
48 Rıdvan 

Yardımsızlık ve \•arldat mt 
bulamamak yilzUndcn klUpler 
raflarını kısmak çarelerini arıyall 
!er. Fakat bu şekilde harekeUe 
mi lirayı geçmlyen bir masraf l< 

lığı için işi gazete sUtunlarına d 
rerek, bugün kendi renklerim Jl1 
faa ettirdikleri çocuklara spor e 
rı umumlyesi müvaceheslnde 
profesyonelllk damgası vurma1' 
de doğru bir hareket değildır. Sı.I 
itip ıdareclleri hiç dUşUnmediler 
yarın da formalarını yine bu 
la rın sırtına giydırecek, muit 
bilmelerı ıcap eden renklerınl ıııı 
cuklara müdafaa ettlreceklerdır 

Bu işl bu idareciler pek a.ıA 

te slltunlanna düşürmeden ve d 
tir vererek gençliğe bu damgaY1 
blle vurduracak :vaz.ılar :vazdıtfll 

halledeblllrlerdı. Buna ne ıuzunı 
dı? 

Yapılan bu neşriyat ve klUP 
recllerlnin bu yoldaki hareketi 
den sonra Beden Terbiyesi 11 
mUdUrU de bu mevzu etrafınd8 
akşam refikimize veı·diği bcyBJl 
gizli profesyonellığin kat'ı s 
kaldırılacağını ve buna her ne 
retle olursa olsun nihayet veril 
ni &öyledl. 

Görüyoruz ki, gizli profes> 
ğin kaldırılması için yega.ne ç.s' 
!arak klUp değiştırmenin ön!lne 
meğı buluyorlar. 

Beden Terbiyesi Umum MUd 
ğünUıı bir giln verdtgi kararı. 
gUnil yine kendısi bozdu. Çı1' 
kararlann, tamnmlle aksinin t 
si, bir değil bin defa vukua ge 
mi? 

Daha bundan dört beş gUrı e 
klUp değiştirmek serbesttir. 
lstedığ! kltibe lstedlğt daklkad.' 
çebillr diyen umum müdür, 
de gençlerin k!Up değlştırıll 

ma.nı olacağız diyor. 
Biz umum mUdUrUn bu sa-1 

şaşmıyoruz. Çünkü mütenıad seP 
ğfşen kararlar gıbi, yarın pel' 
bugünkü fikirlerini de degiŞ 

Çünkü tam amatör!Uk nıhUl111 

için çalıştığını söyUyen umıJ111 
dUr, daha dUn Avrupanın Jfl 
memleketlerinden getlrtuğl 

yonelllk nlzamnrunelerınl bit 
masraflarla tercUm.e ettırmlŞ ' 
kirlerini almak Uzere de ılle 
tin eski sporcularına, eski id 
rlne göndermişti. 

Yalnız sayın mUdUr sözlerlll 
sındıı bugUnltü sporcu gençil.11 

!ık oyuncular olarak tavsif ed 
Unutmamalıdır ki, kiralık 0 

olarak tavsif ettikleri bu ~ 
daha bundan bırçok sene e\" 
silı formayı gıydlrcn bu teiJ 
bir şubesi olan İstanbul bÖI .
ı~ktörlUğü bir ecnebi maçınd 
''el \ 'C' sonra şeker dağıtır t111 

• disl para dağltmamış mıydı 
Biz bugUnkU futbolcu gençl 

ralık oyuncu vasfından te:tıtı ,ı 
ruz. Beden Terbiyesi Umuııı 
!UğUnl\n muvafako.ti!e ver!lt11 

bir m&Sraf karşılığı için bU 
rı mezat malı olarak tavsif 
bir parça insafsızlık olur. d 

Kaldı ld. klUpler '\'.e belt>l 
kllAl varın zaman müsaade ,, . ,, 
milli maç olursa renklerini. ti 
dızlı formayı yJııe bu çocul<18 

d recekler ve bu çocuklara te 
t ıreceklerdlr. 
Şimdi soruyoruz? 
KIUplcrlmlzin renklcrını \e 

li maç olduğu takdirde fOd 
Beden Terbiyesi Umum ?JU 
luralık oyuncu. mezat mali fil 
tavsif ett tı bu gençlere Jl'll 
cttırcce~lz. K.,.,,.ı 


