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Milli Sel Devlet kOnservatuannda 

llıı 
llevı ıene ilk mezunlarını veren 

et Kon t "k" ·• ~"Ve) serva uarının ı 1 gun 
ırı. t Ankarada yapılaru diplo
~ merasimini Reisicüm· 

Kendi 
llfuklarımızda 
~-:-:------------------1 d'~Vekil bizi yurdun ve 
d~~anı~ Ufuklarında gez
ra~· Mıllet Meclisi ile be
-duk r ;erah ve iftihar duy
rak • akat ıUfuklann ber
boı.~~ı.arasını bizim için 
ki, hiç •r kara bulut vardır 
nıateın·tmutlılroaz bir milli 

hurumuz Milli Şef İsmet İnönü 
§ereflendirerek sanat hayatına n· 
tılan mezun gençlerimizden ilti
fatlarını esirgemediler. 

B.Eden 
diyor ki: 
Hitlerle asla 
müzakereye 
• • • v. 

gırışmıyecegız 

Yukarıdaki resimler Milli Şefi
mizi meı·asimde gösteriyor. Di· 
ğerleri de mezunları ve diploma· 
ların tevziini tesbit ediyor. 

GI. Vave.'in 
beyanatı 

"Almanlar, Rusya 
yarine orta şarka 
saldırsaydı vaziye
timiz müşküllaşirdi,, 

v ın nıevzuudur,. 

~arı.: Ahmet Emin YALMANI .Biricik gayemiz: 
fESuYilk Millet :Meclisi, yaz Milietlerin hürriyeti 
Dok tauundcn evvel, Başvekil , · 1 h 

"G·rit müdafaası 
Almanları bu işten 

vazgeçirtti ,, 
her tor Refik Saydam ile bera- ve mes ut bır su 
1arı'n:-11~~lekct v~ d.ünya ~uk- dünyası kurmaktır "Sovget!er, arazi 

geniş .. ~iğile harf?i 
idame ettirebi.irler,, 

heQeı g~zden geçırdı. Bu muşa-
)ok :ti neticesinde, hiç şüphe 
har d 1• hilyük bir ferah ve ifti
a~· Uydu. Fakat mebuslarımız 
w{~:lsede Türk milletinin bü
tıras ır acısile karşılaştılar, ha
~aea ~nı hiçbir zaman unutamı
t'itıd gınıız bir milli matemi de
bıat en. derine duydular ve bu 
~mı bütün milletin duygu
lenıı a . uygun bir teessür ve e-

be 1fade ettiler. 

Veı~kt~r I::efik Saydamın ev
tUat, gU~ku nutku, berrak, dü
"etUd~ogru olduğu kadar kuv
&ere ll'· B~~vekilimiz göğsünü 
bir 1. gere boy le açık ve mertçe 
ltu 11:san kullanabilmiştir. Çün
ıin ö;'~ediği sözlerle gözlerimi
ler a nde duran güzel netice
\tal'd t'asında tam bir uygunluk 
ltı.ıya~· ~ncak gizli emelleri ol
bCdi id ıdeal~erini insanlığın e
ten, e~ııerıle bir hizaya geti-
lit g::~n ve sürekli bir sulhe 
ları gere erı benimsiyen ve bun
~eti du Çekleştirmiye ait mesuli
lôyıe {.an bir milletin .Başvekili 

Londra, 5 (A.A.) Açık havada ya
pılan blr toplantıda 'Bay Eden blr 
nutuk söyllyerek demiştir ki: 

dliçl>ir zaman, hlc; bir mevzu et- Kahlre, 5 (A.A.) - Hindistan baş. 
rafında veya herhangi bir sebeple kumandanlığına. ta~in edilen General 
Hitlerle mUzakcreyc girişmeye Ama- Vıı.vel, Orta şarktaki harp muhabir· 
de değlllz. Hltıer ve temsil ettiği her lcrine, orta şark vaziyeti hakkında 
şeyı tamamlle imha edlnclye kadar aşağıdaki beyanatta bulumuştur: 
mUcadeJeye devam edeceğiz. Habeşistan muharebesi fiilen bit· 

Sovyctlcr Bırliğlne ve Hıtlerle mU- miş sayılab11lr. Harbin bidayetinde 
cadele edenlerin hepsine yardım et- burada iki yUz bin İtalyan bulunuyor~ 
rnek Jçin her şeyi yapacağız. her· du. Surıye işi biraz yavaş gitmekte 
hangi bir muharebe rnl'ydam Uze- ise de buradaki vaziyetimiz şayanı 
rinde dUşman hava kuvvctıerirnızı memnuniyettir. 
geçlnclye kadar hava kuvvetlerimizi I General, iki mU~tefik ordunun kar
arttırmaya devam edeceğiz. Bizi an- şı karşıya gelmcsınln .şayanı teessür 
cak bu tatmin edebilir. Bir tele ga- olduğunu il~ve etmiştir. 

yemiz vardır. O da milletlerin hUrrl- Dlrzurde, Vişl kuvvetlerinden bir 
yeti ve mesut sulh emniyeti içinde miktar esir ve mühimmat iğtinam e
yaşayacak bir d\lnya kurmaktır. dildiğini söylemiş ve Rus - Alman 

harbine nakli keUim eden general de· 
mlştır ki: 

B. Halifaks 
lngiltereye gelerek 
vaz:yet hakkında 

izahat verecek 
Londra, 5 (A.A.) - Lord 

Halifaks yakında, hava yoüle İn· 
giltereye ~elecek ve vaziyet hak
kıl}da izahat verecektir. 

Almanya, Rusyaya gitmeyip orta 
şarka gitseydi vaziyetimiz oldukça 
mUşkülleşlrdi. 

Bu vazıyet karşısında kıtalanmız 
istirahat etmek ve biraz daha talim 
görmek için \"akit kazanmışlardır. 
Ayni zamanda Suriye ve Iraktaki va. 
zlyetımlzl takviye etmek için vakit 
kazanmış oluyoruz. 

Glrittekl kuvvetli müdafaamız, Al
manyayı Suriye ve Iraka saldırmak
tan vazgeçirmiştir. 

niıi .ır nutuk söyHyebilir. 
llut1a:•n kara dediğine diğeri 

c~:-.:eyaz diyen iki düş
~ 5, su. '1 de) /// 

~spofR---....... 
Rusyanın, gayet geniş araziye ma

lik olduğu için harbi idame ettlre
bilece~nl Utıve etmiştir. 

.. 
ı 

te~Ün ~eıef stadında milli küme maçiarına devam edilmiş, 
'-raerbahçe Maskesporu 3 • O mağlup ettikten sonra GPJata
~ ·Harbiye 1 • 1 berabere kalmı!lardır. 

açların tafsilatı 5 inci sayfa mızdadu. 

Şarki Afrika 
harekatı bitti 

ltalyan kuvvetleri 
başkumandana 

teslim oldu 
Kahire. 5 (A.A.) - Galla ve Si· 

dama'daki İtalyan kuvvetlerinin tes
lim olması üzerine şarki Afrika İüıl· 
yan imparatorluğundaki !talyıın mu
kavemeti bllkuvve nihayet bulmuş
tur. 

Kahlredekl İngiliz umumi karargA
hı tarafından bu akşam \"aziyet hak
kında neşredilen tebliğde deniliyor ki: 
Habeşistanda kalan İtalyan kuv

vetlerinin başkumandanı General Gaz 
(Denww: Sa. 6, Stı. 6 .te~ -

Berlinde 
Türk - Alman 

dostluk paktının 
musaddak suretleri 

teati edildi 

B. Açıkalın 
Umumi harp 
Alman ölüieri 
fıbides:ne bir 
çelenk kogau 

Berlin, 5 (A.A.) - bugün 
öğ;eyin Türk • Alman dostıu;c 
paktının musaddak suretleri tea· 
ti edilmıştir. Teati merasiminde 
Almanyayı Hariciye Nezııretı 
müsteşarı Von Vaytaker, Türki- , 
ycyi büyük elçısi l-Jüsrev Gerede 
iıe bu maksatla Berıine gelmiş O· 

,an Tür~iye Hariciye Neı:aretı 
Umumi Katip muavini Cevat A· 
çıkalın temsil etmiş ıerdir. 

* Berlin, 5 (AA.) - Türkiye 
Hariciye Vekaleti Umumi Katip 
muavini Cevat Açıkaiın bu sabah 
Umumi Harp ölüleri abidesine 
bir çelenk koymuştur. B. Açıka· 
lın Unter' den, l...in" deki abide 
önünde büyük Almanya muh&:,· 
fızlarına mensup bir tabur ku· 
mandanı He Tuğgeneral F ocher 
tarafından kar~ılanmıştır. Çelenk 
üzerinde Cevat Açıkalın yazılı 
kırmızı • beyaz bir kordela var 
dı. --·-----
Başvekili mizin 

Meca.steki nutku 
Barlin ve Romada 
müaait bir intıba 

uyandırdı 
Berlin, 5 (A.A.) - Türkiye 

Baf vekili doktor Refik Saydam 
tarafından dün Büyük Millet 
Mecliainde söylenen nutuk Al
man siyasi mahfillerinde müsait 
bir inbba uyandırmıştır. 
· Refik Saydamın beyanatı, An· 
kara bükfımetinin, Türk menfa· 
atlerinin müdafaası hususunda 
takip ettiği realist siyasete teva• 
fuk etmekte, fakat ayni zamanda 
Türkiyenin beynelmilel menfaat· 
leri karıısındaki mes'uliyetini 
müdrik bulunmakta olduğunu da 
ıö~termektedir. 

Türk - Alınan dostluk paktı 
hakkındski Türk Baıvekilinin 
sözleri, Alman devlet merkezin· 
de fek tabii olarak bilhaua mem 
nuniyet uyandırınttlır. Çünkü bu 
aöaler Almanyanın, Türkiyeye 
kartı takip ettiği hattı harekete 
her bakımdan tetabuk etmekte
dir, 

* Roma, 5 ( A.A.) - İtalyan 
gazeteleri Türkiye Batvekili dok· 
tor Refik Saydamın nutkunun 
ehemmiyetini tebarüz ettirmekte
dirler. 

Jurnal d'İtalia gazetesi, bu be· 
yanala Türkiye ile mihver dev· 
Jetleri ve Roma ile Ankara ara
sındaki siyasi münasebetlerin 
tavzihi ıçin yapılmıt mühim bir 
teıebbüs telakki etmektedir. 

İtalya, Türk harici siyasetinin 
aldığı veni cereyandan memnuni. 
yet duymaktadır. halya, Turki· 
yenin milli inkitafını daima mü
sait bir nazarla karıılaınıı ve bu 
husustaki Türk menfaatlerini her 
zaman tııkdir etmittir. 

Fikri Tüzer dün 
hususi trenle 

şehrimize gel<li 
C. H. Partisi Genel Sekreteri 

Fikri Tüzer, eksprese bağlanan 
hususi bir vago;la ve aileaile bir
likte dün sabah §ehrimize gelmi:.· 
tir. 

Parti Genel Sekreteri kendi.sini 
gören bir muharririm.ize §Unları 
söylemiştir: 

c- Biraz rahatsız olduğum 
için doktorların nezareti altında 
lstanbulda bir ay kadar tedav.i 
görecek ve istirahat edeceğim. 
Gaybubetim esnasında Zongul· 
dak mebusu Halil bana vekalet 
edecektir.) 

Parti Genel Sekreterimize acil 
şifa dileriz. 

Meclisin son toplantısında 
~, 1 

l t 

Büyük Millet Meclisi geçen ı ziyeti izah etti. ı yanatta bulundu. Resimler bu 
gün yanlı:::.. devrenin son toplan· Milli Müdafaa Vekili Saffel toplantıya ve hükiımet erkanının 
tısında Ba,vekilimiz doktor Re- Arıkan da milli bir facia halini ' beyanatına ait muhtelif safhaları 
fik Saydam bir nutukla siyasi va· alan Refah hadisesi hakkında be· tesbit etmektedir. 

Bir seh·ı babasının dileği 
Senede bir defa donanmamız 
bayraklarını yarıya indirsin 

B r kaç gUn evvel, MecldiycköyUn· , ~ok f,l I diploma oldı. 88 de Fen ,tat. 
de Şalr Sabri soknğındn 7 num rada blkntı çok l~i bir derece ne ııtfrerel. 
~ofor :ı nlail Karacadan acı bır mck· bir denluıJtıınu.a tel lu-1 olarak taJln 
tup aldık. Oğlu Bahacddın Karacanın edildi. Üç oy en el !tendi ini ruşan 
Refah vııpunında olduğunu, hayatta 1adık. UUtUn Henin Hl nlşanhsının 

olup olmadığına dair henUz ma!Qmat teessUrUnUn derecesini artık ı;iz tak· 
alamadığını, biltun ailenin üzUntU 1· dir edersiniz. 
çlndc gUn ve gecelerini ayakta ge- ._ ehlt hab:ı.sı ıfntile bir dileğim 
çlrdlğini anlatıyordu. Mektubunu ay- \'ar ki, buna diğer şehit ana , e !ha-
nen Deniz Müsteşarlığına verdik ve balıınnın d:ı iştirak cdccel;rfnl sanı~o-
kendisine de sevinçli bir haber ıı.lma- runı. l\ıı.lıramnn clıit edıiUanıım:m 

sı Umidınl ifade eder bir mektup yaz- ruhları şadolsun diye eneilc bir güıı 
dık. ıloıınnnıanuzda ,anlı Tiirk iblıyrağ'I ya 

Dlin İsmail Karaca bize yazdığı ye- rıyn kadar fn,.Jn \C kayıp bahrbe şe-
ni bir mektupta diyor ki: lıltlcrt ıı:ın şehitlikte hlr yer n)rıl· 

«Mektubunuza teşekkür ederim. Fa ın. Ora)a 'ıiklt \akit giderek C\lfıt· 

kat ayni za.ınanda şehltllk haberi gel- tarmuzın m ne\ 1 huz.unındn göz. ya . 
di. A<'onız bU.} ilktür. Şimdiye kadar larınıızı nkıtabUellm. Bu dileği gaz& 
dort oğlumuı:u lm.}i>ettlk. Bu beşin· teniz.in slıtunlannda MU \C merha· 
ei ı \'O sonunt"usu ddl. Oğlum Ilaha- ı Refah \ apuru --:eh itlerinden Gedikli ı metli hlikümetfml:ıe blldlrlr misiniz !ı 
e<ldin gedikli olarak S haziran 9S6 da Baş~aYUŞ Bahllt'ddln Kara.<'.a İsmail KARACA 

Sovyetlere göre J 1 

Alman zayiah 
700000kişiden 

aşağı değil 

İşgal altındaki 
bölgelerde yüz 

binlerce Alman 
serili yatıyor 

Moskova, 5 (A.A.) - Mos· 
kova radyosu Alman kayıpları· 
nın 700,000 den aşağı olmadığı· 
nı ve Alman işgali altındaki böl
gelerde yüzbinlerce Alman aske· 

(Omwnı Sa. 5, ~Ü. 6 ~) ... 

Suriyede 
sabotaj 

Beyrut :- Rayak 
yolunda bir tre
ne bomba atıldı 

Beyrat lzerıne 
tuylk artıyor 

Londra, 5 (AA.) - Röy· 
ter.in Beyrut sahil yolundaki mu
habirinin bildirdiğine ıgöre, Vişi 
hat1annın ger.isinde mühim sabo
taj badiseleri olmaktadır. Beyrut· 
tan Rnyaka giden bir trene bom-

(Devamı Sa. 6, Sil. 2 de) // / 

1 ) Almanlara göre 
Alman kıt' aları 
Stalin hattına 
yaklaşmaktad11 

Sovyet ordusunda• 
20.000 kişi siyasi 

komiserlerini 
öldürerek kaçhlar 
Berlln, 5 (A.A.) - Alman b:ışktl 

mandıı.nlığının fevkaltı.de tcblığı: 

Mlnsk civarında. muhasara edılmb 
bulunan Sovyet ordusundan yırıni bın 
kışl, siyası komiserlerini öldUrtiUkten 

(De\"aml: Sa. 6, su. ' te * 

1
1 

__ ~1 _H_A_R_P __ v_A_z_ıv_E_r_ı ~l_•~I 
. 

Alman -Sovyet harbi 
sovyet taraıında sevkalcey,ı mtıdabale görıımemektedlr 
1 - Finlanda cephesinde: Yazaıı: 

Alman - Haber yok. 
İllsan BORAN 

Sovyet - Mormansk ve Ka- 2 - Baltık memleketleri 
reli berzahı istikametinde kıtala-
rımız münferit düşman birlikle- cephesinde: 

Sovyet Birliği hududuna varrnıJ· 
lardır. 

rile çarpışmağa devam etmekle· 

Sovyet - Düıman Dvinsk is
tikametinde ancak yeni ve taze 
kuvvetler getirdikten sonra Do· 
na nehrini geçmeğe muvaffak 
olmuıtur. Burada yeniden kanlı 

Alman - Mevziin §İmalinde 1 muharebeler cereyan etmektedir. 
dir. Alman kuvvetleri Letonya ile 1 CDe\anu Sa. 8, SU. ı de) 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Arnavut Muazzez 
Bu güzel kadın, beni mirasyedi 

bir kumarbaz sanmışh 
Anloton: Eyüplü Halid -4- Y 01an: Mim Sıfır 

Niılrı bır daha göremedim. tırımdan çıkarmıyor, kalbimde o· 
Zavallı kız. o ıeametlı günden na ayırdığım yaralı yeri hiç bir 
sonra utancından, çektiii mine· kadına layık bulamıyordum. O. 
vi ıatıraptan hastalandı. Korku· benim daima hayalimde yaııyor. 
ündan boynuMa hır ııraca çı· sık ıık güzleıimi } •tartıyordu. 1-

ka. dı. Artık ıokak ,öyle dursun çerken onu anıyor, ağlıyordum. 
yatağından bile çıkamadı. Günler Ailarken yine onu anarak jç:. 
~eçttkçe, eridi, eridi. Ve nihayet yor, içiyordum. 
bir gün, hiç ıuphe etmiyorum ki. Bu halim, birçok kadınlarda 
':>enı düıunerek son nef esını ver- giddetli bir merak ve bana kartı 
di. derin bir alaka uyandırmııtı. lç-

0 gün Nigarın tabutunu taıı· !erinde, beni vefakar ve fedakar 
yanların, hıçkıra hıçkıra ailıyan• bir aıık gibi karııhyan, alkıılı· 
(arın ar11ında ben de vardım. yan, teselliye uiratan, bilhaaaa 
Mezarını kazarların ve onu, dün· ı beni birbirlerinde~ kııkanan za• 
ya kurulalıdanberi insan etine do. mane yıldızları bıle vardı. Bun· 
yamıyan topraia bırakanların a· ların ön safında, o günlerin bi
ruında ben de bulundum. Elim· rer tıüzellik ilahesi addolunan Ar
le, yalnız onu deiil, ebedi saade· navud Muazzez, benli Makbule, 
timi iyi hiılerimi de onunla bir· tarı Leyli pbi namlı itetler bu· 
likt; gömdüm, örttüm ve mu- lunuyordu. Üçü de üzer~me Lit.ri: 
;cadde/ ulan kötü akibete doiru yor, beni çıldıraaıya &CVJyOr gıbı 
vUrüdüm. ııörünüyor, üçı.i de bana karıı ayrı * ayn ve birbirinden tatlı ve çok 

farklı aiika gösteriyorlardı. 
Arnavud Muazzez, cidden 

Kahve 
Tevziatı 

I kinci parti tevzi<:tzn 
daha ko!aglıkla 

.. . . 
yapı.mas; zçın 

tetkikler gapzbgor 
Jstanbula yapılan kahve tevzi· 

atı ıekli:ıin daha esaslı bir surette 
yapılması için tetkiklere devanı 
olunmaktadır. Bu seferki kahv'= 
tevz.iatından elde edilen tecrubc
ler nazarı itibara alınarak ikinci 
tevzi tekli kararlattırılacaktır. 

Bu hususta V.iiayet, Mıntaka 
Ticaret müdürlüiü ve iaıe mü· 
dürlüiü faaliyete geçmiş bulun
maktadır. lkinc.i partı kahveler.in 
halka daha kolaylıkla tevzU için 
kahve satıfı muayyen kontrollar 
tahtında belki de •erbest bırakı
lacaktır. 

Gümrüklerdeki ena 

satılıyor 
lstanbul Gümrükleri Batmü· 

durlüiü lstınbul vümrüklerinde 
birikmiı ve .ahipler.i çıkmamıı 
kü!Uyetli miktarda etyanın bu ay 
zarfında aatılmaıına karar ver 
mittir. Bu etya jçerisinde ipekli, 
yünlü, pamuklu, karııık, kadife 
bir çolr. kumaşlar, tıbbi müstah
zarat, radyo makineleıi, deıiler, 
tuvalet eıyası ve zücc:aciye gibi 
maddeler bulunmaktadır. 

Kuruçeşme ambarlar.ile 1 ve 3 
numaralı antrepolarda bulunan 
bu malların satışına ayın 1 7 sin-

VATAJll 

Münaka!it Vekili Eski 
Şehrimize döndü Eserler 

Dün Matbuat mümessilieriyle 
mafbuah alakadar eden işler 

üzerinde görüştü 

Dün Basın Birliğin de verilen ziyafette 

Trakyadaki tetkiklerini bitire~ ı kalat Vekrıietinin matbuat mü· 
rek şehrimize dönen Münakalat me11illerfoe yapacaiı yardım hıık 
Vekil.imiz Cevdet Kerim İncedayı kında bütün azayı ıevindircn jy; 
dün sabah Denizyollarına gide· vaadlerde bulunmuıtur. 
rek öğleye kadar Vekaleti alaka- Toplantıda latan bul Vali ve 
dar eden meıelcler üzerinde meıı- Belediye Reisi Bay doktor Lutf: 
gu) olmuılardır. Kırdar, gazetelerin patronları ve 

Vekil, öğleden sonra BHın Bir matbuat müme11illeri hazır bu-
liğinin toplantııına geleı ek mat· lunmuılardır. . 
buat mümeıaillerile matbuatı a· Toplantı çok samimi bir hava 
lakadar eden meseleler üzerinde içinde saat 19 da nihayete ermiı· 
uzun uzadıya ;görüımüt ve Müna tir. 

Para kolleksigonu
nun Maarif Vekale
tince kata: otunun 
gapzlmasına karar 

verildi 
lıtanbul Eski Eaerler müzesi· 

rün çok kı) metli bir para kollek· 
•İyonu vardır. 60 ıenedenberi 
toplanan para miktarı 60 binden 
fazladır. 

Paranın tarihi, yazı tarihi ka
dar eık.i değildir. İnaanların çok 
kıymet verdikleri paranın mehdi 
Anadoludur. Jlk para Kral Kre· 
zis tarafından lıanın doiugun· 
dan 6 yüz sene evvel baaılmııtır. 

lstanbul müze.inin Krezis·in 
bastığı paralardan zamanımıza 
kadar olanların bir kolleksiyonu 
vardır. Bu itibarla müzemiz, dün. 
ya para kollektiyonlarının en 
zenainine maliktir. 

Müzedeki islim paralarının 
kataloiu yapılmı§tır. Fakat diier 
paraların kataloiu yoktur. 

Haber aldığımıza ;öre, Maarif 
Vek&letl bunların kataloiunu he 
zırlatıyor. Bu kataloi 6 cilt ola
caktır. ilk jki cildi ba11lmııtır. 

Ecıa ve tıbbi müstahzarat 

ihtiyacı 
Sıhhat VekAletl, bUtUn hastahane 

ve ecza. dcpolanndan, ecza ve tıbbi 

mUSf.ahzarat lhtlyacını sormuştur. 

o. 7. 941 

Zavallı dünya 

Bazı doktorlann 1 .. 
ıuz yere «apanditit• 

meliyab yaptltını aöy 
Hatta Avrupa ve Amer 
bir k11ım doktorlann, wf 
çekmek maluadile bu ame 
batvurduJdarı bile rivayet 
lir. Bunua U:ıerine hot bir 
da •ardır: 

z..,ain Amerikalının biri, 
tomobiline IOll ıUrati Y 

mUhim n mU.tacel bir it 
Vaıinrton'dan Nnyork'a 
c:S.rken arabaıı devrilir, k 
oldukça alır yaralan1r, ar1•ıı. 
selen bafka bir otomobil • 
rabyı alarak Nev:york 
)erinci.., birine ıetirir. 

Hu:anede, muayene •• 
eder1e ameliyat yapmak 
yarahyı Çll'ÇJplak toyarlat. 
de ne ıönUnler: Karnuua 
tUnde ekser bahriyelilerin 
nna ve vUcutlerine yapllrd 
aibi dövme ile fU cUmJe 

«Bana bir daha apanditM 
meliyatı yagmaymg, çUnkl 
diye kadar bet kere • .,....._ 
ameliye.ti ıeçirdim, canıma 
ti artıklıı> 

Meier, adamcaflz biru 
talan1a, mUracaat ettiti ı.. 
tor apanditit der, '"elı 
parayı çekemıİf. Bundan 
nan ıenıin Amerikalı 
ameliyattan 10nra kanuna 
cUmlevi yazdll'ID" ki bir 
doktor apandilit ameUJ 
lüzum göstererek kamını 
.. bu yazıyı okuyup da ut 
diye ••• 

Nisirın, hali hatırladıkça yü
ıeiimi sızlatan, gözlerimi yaıar· 
tan acıklı ölümünden sonra, ne 
evimde ve ne de Eyüpte dura
madım. Hiç beklemediğim hu 
ayrılık, zaten sakat yaratılan şu
urumu biııbütı.:r. bozdu, beni tam 
minisile bir serseri haline koy
du. N.igaramı un\&tmak imkanları
nı .görmecliğim ve o i.tidadı ken· 
dimde hieeedemediiim iç.in oyc..· 
Janmak .ltt.b'acını ıeluy1'Y'Or, her 
,eyden, herkesten teselli um•ı
ror ve bunu arıyordum. 

müstesna denilecek kadar ııüzr.I 
ve çok cilveli bir kadındı. O sıra
da, Pire Mehmet sokağında Piya· 
no apartmanının mükellef bir dai. 
resinde oturuyordu. O devrin ı\ZJ
lı; sayılı afacanlarından me§hur 
F chim patanın eski aeviilisi ol• 
duiu eöyleniyordu. Çok zengin 
görünüyor, zevki için delicesine 
para sarfedJyordti. Fakat, o nd• 
bette de kazanıyordu. Her tanrı
nın ııeccti büyük salonundak.i ku-

den sonra başlanacaktır. M il" 1 'il • • Ş h 
Bunlar meyanında bazı transit ua ım er sene tatı erını e rimi:ze gelen 

Yakında buna göre hariçten gele
cek malların tevzii yapılacaktır. 

Harpler birbirini takip 
yor, dıinyada hemen h 
yakılmadık ve yıkılmadds: 
kalmıyor. Niıteri eUne alan 
operatör zavallı düny 
kan çıkartan bir ameliyat 
yor. Bir sün ıelir de bu 
Jer • intallab • bir bit.,.., 
yaya da, Amerikalının dö 
istiduı sibi f()yle bir yaf&a 
pııtınnak lizım ıelecek: Bana karıı. genç Yatımda bu 

acıyı ç~tirmek, kötü ikibetlere 
sürüklemek gibi insafsızlıklar gös 
•.eren mukadderat, tam o sırada 

~ir kMıpelik daha yaptı. Kendim 
gibi sakat §uurlu, ı!üşkün ahlaklı 
b.it bendetini karşıma çıkardı. 

fJ. ~nden itibaren ~kutun yolunu 
~Ultinuflum. Me'ktel>! bıratmıı. 
kltapları bir tarafa atmıı ve o za 
mana kadar öirenebildiiim ab
la'k mefhumlarını tamamile unut• 
ınuftiım. 

Artık Beyoğlunda Gılevanl 
ıokafında, o günlerin hatırlı 
~ovardalarının, sayılı kumarbaz· 
farının bir toplantı yeri olan Ber
fin otelinde oturuyor, tam mana· 
aile mirasa konmu§ bir genç se· 
fihl.iii ile yaşıyordum. Gençliği
ne, bi~isizlij:imc, gÖJ"'iÜsüzlüğu
-ne raimen, babamdan çektiiiı.ı 
;>aralar ıayeainde az zamanda 
Beyoilunun, koklıyanların burnu 
nu düıürecek yaman bir gülü, ho
vardalık aleminin gece Ve gündüz 
,aklıyan tatlı dHli, gümrah sesU 
bir bülbülü olmu~tum. Kazanmak 
zorluğunu çekmedıiim jçin para· 
yı acımadan su gibi harcıyor, gü· 
nün en ııüzel yosmalarının kucak. 
larında, en becerikli muhabbet 
tellallarının ba§larında, tılısımlı 
bir taç gibi dola~ıyordum. Şunu 
da illve etmeliyim kı, bu derece 
eevilip sayılmakta yalnız bol parcl 
harcamanın deiil, ıık ve güzel 
bir genç oluııumun, terbiyeli ve jç 
li görünüıümün, bilhaasa tatlı ve 
nazik konuşuşumun da çok tesir
leri oluyordu hani. 

Az zamanda :rüzlerce babtıı.ı: 
günahklr kadınlarla tanışmı§tım. 
Bir çoiuna da hemen hemen a
lışmıştım. Fakat Nigarımı hiç ha-

ve ithali memnu eıya vardır ki istedikleri yerde yapacaklar meb~slarımız 
bunları .satın. alanlar transit ola- Ankara, 5 (Telefonla) BUyUk Millet Mecıııının bir aylık 

Hııstahaneler doğrudan doğruya ve
kAl<Jtten alacakları mUsaadc ile mal 

rak geçırmeyı kabul edecekler Maarif Vekaleti nazari ders mu-
d yaz talili yapmağa karar vermesi U-

alacaklardır. 

' ir. --o--- allimlerine sene tatillerini utedik. zerine Ankarada bulunan hemen bU-
leri yerde geçirmek üzere .izin ve- tUn mebuslar memleketlerine hareket 
rilmesini kararla"tırmııştır. Ameli etmişlerdir. lstanbula gelmek lstlyen
der~ .muall1?1leri?den bazılarını~ ı ler ır;ln dUnkU ekııpr~e hususi bir va
da ızın alabılmeaı csaılarını tesbıı gon UAve edilmiştir. DUn şehrlmıze 
etmek ıizere pazartesi gı.inü Ma- ekspresle gelen mebuıılar şunlardır: 
arif Vekilctinde bir komisyon General Pertev Demirhan, Fazlı 
kurulacaktır. Öğrendiğimize göre GU!cç, Calip GU!tcldıı, Doktor F'at
temmuz ıçinde., açılacak .ikmal mıı. Memlk, lsmall Sabuncu, KAzım 
k11Nılatina .ı..._ .JllAC;QUf..İyeti ~ ~ ~- f.U1. ~ 
kendi dersinden ikmale ka lmış Dicle, Rüştü Pekit, Mlthat ŞllkrU BI
tıalcbesi oıan -nuallimler içindir. leda, General Burhan Denker, Cemil 
Umumiyetle diğer muallimlere Atay, Resai Erişken, Abidin Binkaya, 
izin verilmesi esası Maarif Veka· Salih Tı.ırday, Mehmet Ali Yürükler, 
)etindeki komisyon tarafından Ali Dikmen, Avni Yukarıuç, Sadi Ko 
karar altına .lınacaktır. Ayrıca nuk, Necmeddln Sahir, Hilmi Erce
açılacak jkmal kurslarına devam neli. 

Eczayı tıbbiye ve k!mye,·iye gibi 
maddelerin hariçten getirilmesi için 
bUtUn teşebbüsler mUabet netice ver
diğinden bu mallar ilk fırsatta memmar masasına o devrin haşmetli 

paşazadeleri, varlıklı tüccarları, 

hatırlı hünkar yaverleri yıiınlar• 

Orta okul öğretmenleri i~in 

bir İngilizce kursu 

Jıtanbulda ve Ankarada orta 
okul .ingilizce öğretmenleri ıçın 

la para bırakıyor ve bunu Muaz· b. k 1 kt B k t . . ırer urs açı aca ır. u urs a 
zeze karıı hır muhabbet nışanesı inalllz pedqoji profuörü Ham-
••)")~arludı. Al·•• ..,... iıatiye_ ~·~ u. cılii.,.. -... ıh.iMıli!Clil ..mu· 
ve ift.iAurla .:fOY\lluyotlardı. tchaısısıarı 'konferanıhır Yererek 
Şimdi aizden ıaklıyacak dei.ilim muallimlerin meıleki bilııı.ermı 

a .. O yafta beni ilk defa anafor- arttırm_fya Fal114caklardır. 
culuia alııtıran, hayat tarzımı K~rıl~r 11t.a~b"lda Calat~aa
bozan ve ahllk tellkk.ilerimi eıa· ray lieeıınde ikı posta olmak uze· 
sından karı,tırın bu .Uzel kadın re 7 aiuıtoıtan 2 3 aiustoaa ka· 
olmuıtu. Dıha ilk ıünlerde, aalo.. dar, Ankarada iee Kız liaeaiıv.ie 
nunun daha doiruıu atkının mü· 24 temmuzdan 31 . temmuza ka· 
d ' 1 · d • · dar devam edecektır. 
avım erı araeın a nıc:e nıce ıenç K b.. .. . T 11" 

ve ,Uzeller ~1· açık zeqinler a· urıa utun ıngı u:ce mua ım. 
saletU beyl~r 1 bulunmasına ;ai· !erinin j~tiraki mecburi tutulmuı· 
men, bu kadın bana k.arıı ciddi tur. 

edecek muallimlerin miktarı ve- Mebuslarımızdan bir kısmı bura
hangi mekteplerde .ikmal kursları da.n İzmlrc n Trakyaya. gideceklcr
açılacağı buırünlerde vilayet Ma· dir. 
arif müdürlerinin reislilderi altın-
da mektep müdürleri tarafından 
kurulacak olan komiıyonlar ma· 

lekete ithal olunacaklardır. 
----0---

T elefon §ebe kesi 

9eniıletiliyor 
eleton mUdQr.U18tl..XOnakal&t :YI!· 

kAleti tarafından verilen tahsisat ile 
Beyoğlu tarafı telefon febekeainln ge-

«Allah aıkına bir daha 
betmeyiniz. Cünkü ıimdi7e 
dar yakı., yıkmadıfınız pek 
yerim kaldı, canıma 1ett1 
bkb 

nlşletilmeıi işine de başlamıştır. Bu· E'im ve babamı:t Trakya u 
nun için Taklimden ltıbaren Beyoğlu 
santralına kablo !erşiyatınıı devam o- MU!ettlşl General K..\ZIM DlR 
lunmaktadır. utuıu dolayııılle bizzat cenaze 
Beyoğlu tele!on 9ebekeılnln ıenlş- ıılmlno l1Jtlrak edereıc merbumA 

letilmesi için Beyoğlu otomatik san- saygı ve teveccUhlerlnl izhar 
tralma. yeni muhabere masası llAve ran Ordu Muteltlfl Fahrettın Al 
olunacaktır. btanbul Valisi L1'.ıttı Kırdara, 

Lir allka 1(Öatermif, eotrafındak~
leri ıinirler.dirmifti. Onun bana 
kartı olan ıevaiainl anlatmak, Ni
garın acııını unutturm•k, kendi
ne •ev&alandırmnk için döktüiiı 
dilleri işitenler, akıttıiı göz yaş· 
!uını görenler inanırlar ve bu ha· 
line p§ırıp kalırlardı. Bundaki sn 
ve hikmeti biribirlerine ıorar, iııin 
daha garip tarafı, hep.i de benim 
bu kadını büyülediiimi sanırlar
dı. 

Yüksek Muallim Mektebi rifetile tesbit edilecektir. • ..., 

Beden Terbiyesi Eğitmen 

kursu bugün ac;ılıyor 

Bıı santralın iki bin abonesi şı.,11 bul Komutanı General İshak A 
ıantralına 11 e olunmakta ve bu su- tstanbul nııntaka komutanı G 
retle de Beyoğlu santralına yeniden 
iki l1ln abone alınmasına lmkln ha· Ziyaya, İstanbul Merkez kom 

Halb.ıki, hutUn bunlar birer 
zan ve tahnıAnden ibaretti. İşin iç 
yüzil büsbütün başka idi. Mul\Z
zez, ilk umanlarda aörünUıüme 
kanmı§, fazla para harcayı§ıma 
aldanmıftı. Beni ağzı süt kokan 
mıraeyedi bir kumarbaz, dahıt 
doğruııı piyasaya yeni düşmüıı 
acııni bir kaz aanmı,Cı. Jlk ham· 
lede sevda düzenb~lığı ile beni 
tavlamağa kalkmı§, tüylerimi yo
lup cascavlak bırakmalı ta1ar 
lamıttı. 

(Arkuı •ar) 

mezunlarının tayinleri 

Yüksek Muallim mektebi, An· 
kara Dıl. Tarih • Coğrafya Fa· 
kültesi ve Gazi Terbiye Enstitü
sü tale\es.inden bu ııene mezun 
olup da mecburi hizmete tabi tu· 
tulanların tayinleri yapılmak üze· 
redir. Lise ve orta okullarda olan 
münhc]lere göre bugünlerde k\&r• 
alan çekilerek tayin edilecekler
dir. 

2eytinyeğı fiyatları nisbet

leri teıbit ediliyor 

Petrol ve makine yağı 
fiyatları 

Petrol ve makine yağ fiyatla
rında dd yapılan bazı fiyat .Uk· 
sekliklerj nazarı dikkati celbetti
ğinden F.iyat Mürakabe komis
yonu bu jııle de meşgul olmaya 
baglamı§lır. Komisyon ilk içtı
maında bu nevi maddeler hak
kında da kat'i bir karar alacak· 
tır. 

sıl olmaktadır. General Fevzi Akıncılara, 1 
Ankara, 5 (Telefonla) 

Beden Terbivesi Umum Müdür- Yı·nl vaziyetten Beyotlu santralı- k ı ta s ı k o mu tanı n a 
IUğü kaza, nahiye ve köylerdelU nın yaptığı aksaklık ve bilhassa cu- merhumun hastalıfı esn 
beden terbiyesi mükellefleri ye· martesl gUnleri tatile yaklaşan saat- yUksek ihtimam ve alakaları ne 
ıi~tirecek olan gençlik eğitmen· lerdt>ki mUkAleme mUşkl\lll.tı kalkacak lerJ medyun \•c minnettar eden 
)eri kursunu pazartesi günündc:r. \"e mUkaleme en kolay bir şekle gire- tor profeslir AbdUlkadir Noyanl•· 
itibaren faaliyete geçirecektir. Bu cekflr. hane hastahaneııl ve İllta.nbul 
kurstan mezun olan eğitmenle· Diğer aantralların da otomatıfe yet MUdUr!OğU, İstanbul Bel 
yurdun muhtelif mıntakalarına tah..-ili için yeni tesisat alınmak Uzre, Devlet Denız, Demlryollan ve 
dağıtılarak beden terbivesi kanu· muhabereler yapılmaktadır. Allka- ldareai erkAnına ve Edlmeden 1 
nunun hükümlerini yerine get:r darlar yakında bu tesisatın da genli}- ren lstanbula kadar olan hat 
meğe çalışacaklardır. letlleceğlni !taret etmektedirler. g!hında. teeııaUrlerini izhar edell 

=================='==========-===m============ yın vatandlUJlanmıza ve garnızon 

~ ADLiYE ve POLiS HABERLERi ; 

Yün-İpek mağazasından çaldığı kumaşlarla 
yakalanan Meıiha 3 ay hapse mahkum oldu 

mutan ve subay ve erlerine ve 
cenaze merasiminde bulunmak v 
lenk göndermek suretlle aziz 
ve muhterem babamızın yüksel< 
tırasına bağlılıklarını izhar bu 
akraba ahbap ve doeUanmıza 
terdlklerl ytıkıek allka ,.e te 
dolayı tefekkUrlerlmlzl arzederslı 

Beflkaell Maide DlrtlEo 
~1*1anı Şükran 
Turan Dlrtk, Orhan 

SORUNUZ 
r.-----,SÖ YLIY ELiM 

Son JUnlerde piyasadıki sade 
ve zeytinyaiı fiyatlarındaki yük
seklik nazarı dikkati celbettiğin
den Fiyat Mürakabc bilroau bu 
mesele ıle ciddi surette alakadar 
olmaya başlamı~tır. Piyasadaki 
bütün dükllanlar kontrol edilme
ğe,. maliyet ve satış fiyatları ara
sındaki nubetler teıbit edilmeğe 
baıılanmıştır. Komisyonun yağ fi
yatlarındaki ihtikarı kökünden 
hılletmek için ilk toplantılarında 
sade ve zeytinyai .için de bir narh 
teıbit etmesi muhtemeldir. Narh 
lstanbul piyasa11na en ziyade 
mai gönderen mer1'ezler nazarı 
itibara alınarak konulacak mali· 
yet ve nakliye masrafları bu mer 
kezler n1Zarı itibara alınarak ko· 
nulacaktır. 

Bir kaç ııün evvel.ı. Sultanha- ı tekiri Adliyeye vermİ§lerdir. Dün 
mamında. Yün ipek mağazuına sekizinci ıasÜye ımahkemeainde 
giderek oradan iki top tafta çal-, yapılan duru§ması esnasında, Ke
dıktan aonra, topları mantosunun şiıyanın milli korunma kanununa 
altında aaklayarak Köprü üze- muhalif olarak ihtikar yaptığı sa
rinden ııeçerken yakalanan Meli- bit gör:ıldüğünden, suçlunun 25 
ha ile suç ortağı diye Adliyeye lira ağır para cezasına rnahktlmi· 
verilen Naimenin muhakemeleri yetine ve dükklnının bir hafta 
dün Sultanahmet üçüncü wlh ce- kapanmasıra ve bobinlerin musa. 
zada ruhayetlcnmiıtir. dere ed:!mesine karar verilmi§tir. 

kasasını kırıp .iç.inde bulunan 
2SOO lirayı çalan ve bir müddet 
saklayan, han kapıc111 Yusufla 
metrt;ıi Aliye ve kahveci Az.izle 
karısı Fatma yakalanıp Adliyeye 
verilmitlerdi. 

Üçüncü asliye ceza mahkeme· 
ainde suçluların devam etmekte 
olan muhakemesi dün nihayete 
ermit ve Müddeiumumi muavini 
Ekrem Onur, hdınlı erkek)j bu 
hınız çeteainin ı~çlan aabit bu
lunduiundan cezalandırılmalarını 
iıtemi,tir. 

Soruyorlar 
Evvelki ,un, akra.bı&lll9'J• 

bir haıtayı tanıdıiun bir 
Da~ıtılan kahveler 

1 -~ O.Vdet Ak
çtr tıOrUyor: Te\'ZI edllmelde olaa 
kaJn·eler berke-in U\'klne söre 
kaV1'111ınuf depdJr. BUllll afi , .e 
bazml da koya bYrabnaıftaJ'• 81111 
larm 1:eklrdek ballnde n kavrul
madan ..,...._ acaba daha 

dofru oıın. mı! 
Cevap - Kahvelerin bu şekilde 

dağıtılmasına Ticaret Vekdletl ka
rar vermlftlr. Bu kahvelerin polis 
nezareti altında kavrulup çekildiği· 

ne ıöre karıftırılmıt olmaları ih
Umall varit değıldir. Maamafıh, çe 
kirdek halınde ve kavrulmadan 
dağıtılması keyfiyeti de al!kadar
larea tetkike değer bir dilek adde· 
dlleblllr. 
ı - -...ıdlöJU.ade sapu~ 

c9dcle9lnde Berber Se1th1dc11D t-
80l"Ul'Or: &adıkiy Haüye fUbee1, 
941 MJDeel kUMç ••pinden bir 
miktar borcmn oldutunu Deri 1111-
nrell Hl e ut verp &alllltlml 111· 
madı ,.e beni cezaya tabi bulun
malı: n&lyetlncle bıraktı. Yıpılan 

bu mU11Dele dofru mudur! 
Cevap - Doğru değildir. Kanun 

neye mah!Uben olursa olsun \'eri· 
lecek parıların alınmasını emre· 
der. 1941 yılına alt verıı taksitinin 
götUrdUtunUz halde alınmadıfın

dan ve bu yüzden ceza parası ö
demek mecburiyetinde kaldıj'ınız

dan şlk!yet etmek hakkınızdır. Bu 
muameleyi ispata muktedir iseniz 
bir dilekçe lle defterdarlığa müra
caat edebilirsiniz. 

-

Standardize kuma1ların 
fiyatları 

Memleketimizde çıkan jpekli 
kuma§lar muayyen standard ne· 
vilere ayrılmışlardır. Standardize 
edilen bu mallar her mağazada 
r-(; 25 kar haddile perakende o· 
!arak aatılabileceklerdir. Stan· 
dard harici kalan mallar ise yüz
de 35 ten fazla kar nisbetile sa
tılabileceklerdir. 

Bu emir alakadarlara tebliğ 
e.dildiiinden bundan böyle ipekli 
aatıılar bu nisbet dahilinde şa. 
tılacak. bundan faz laya satanlar 
şiddet.le cc.z~Jıdırıla~r.d,ır. 

Mahkeme Naimenin suça hiç 
bir suretle dahil olmadığını göre
rek kendisinin beraetine, diğer 
suçlu Melih~nın ise suçu aabit 
görüldüğünden üç ay hapsine 
karar vermiftir. Beraet eden 
Naime muhakemeden sonra tah· 
!iye edilmittir. 

Bir bobin muhtekiri 25 lira 

ceza verecek ve dükkanı bir 

hafta kapalı kalacak 

Taksimde, Cümhuriyet mey
danında bir numaralı tlcaretha· 
ne sahibi Mihran Ke§i!lyanın, aza· 
mi 200 kuruga satılması lazım 
gelen bir bobin plakını 300 ku
ruıa aattıiı haber alınmııtır. 

Keşişyanın dükkanına ııiden 
Fiyat Mürakabe büroıu memur
lım. i:i,İJJJliİ 111~hut yao,1uak m1'1ı.. 

Kundura hırsızı Recep 12 ay 

hapis yatacak 

Bir müddet evvel, Şehzadeba· 
sında bir kunduracı mağazasına 
~üoteri olarak tıirip de, fırsattan 
istifade et:i~ bir çift siyah .iskar· 
pin çalan Recebin, Sultanahmet 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
devam eden muhakemesi niha
yetlenmi~tir. 

Mahkeme Recebin suçunu aa
bit gördüğünden suçluyu 2 ay 1 O 
gün hapse mahkum etmi§tir. 

Mahir.eme klrar vermek üzere 
duruımayı baıka bir ıüne talik 
etmiıtir. 

iki otomobil c;arpııta 
Dün, Galatadan ııeçmekte o· 

lan ıoför Salih oilu Haıanın idı
resindeki 35 49 numaralı otomo
bille, karııeından ıelmekte ol8tl 
ve ıoför Jımail oilu Emin tara
fından idare edilen 2669 numa
ralı takıi acele yüzünden çarpıı· 
mıtlardır. 

Kasa hırsızı bir şebeke 

mahkemede 
Muıademe sonunda her .iki o

B\&ndan bir müddet evvel Tah tornobili.11 ön kısımları hasara ui
taka!ede Menaıe hanında, hırda- ramışsa da insanca zayiat olma
W(;l .MiaQ.tUln .odl~ AU'euk. mıa.tu:. 

tora ıöıtermek için Ca 
luna aittim. Mmyenehan 
önUnde otomobilden in 
yanmma Uatil batı d 
bir adam IOkuldu Ye -dll"!• 

- Hutanızı bu d 
mı ıötterec:eluiniz? •• 

Benden tudik cevabı 
bu adam, çoktanberi ta 
iun •• bazakatlni bild 
doktoru bir bayii çek' 
ten 10nra, ,6ya sureti 
ıörUnerek: 

- Yazık butanıza. 
Dedi ve batka bir d 

için bize deliletini teklif 
Reddettim n bu çı~ ... ~--
icabeden cevabı verd 
tonra kendi kendime: 

- Acaba. Dedim. O 
tor da bu türedileri bu iıte 
lanacak derecede ahlik 
mealek diifkiinü mü? ... 
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Harp Vaziyeti 

r Y~AN: 1 I_ ib m R 
(Başı 1 incıide) 

3 - Merkezde Minsk şar-
unda: -
b" ~lnıan - Sovyet kıtalarmın 
1 

ulun cephe boyunca takibi faaı
asız devam etmektedir. Taarruz 

cephesinin merkezinde Bcresina 
ll~i ıniiteaddit noktalar'1an ge· 
-r•llllİitir. 

Sovyet - Düşmanın Seresina 
D~hrinden kendine bir yol açmak 
:ırı Yaptığı teşebbüsler katalan· 
p .!~. ~tqile muvaffakiyetle geri 
i 1;13 .. uniilın~r. Diişman suyun 
~ln~e ve nehrin sahillerinde ağır 

4 
>ıata uğran:nştır. 

-=: Ukranya cephesinde: 

Alman - Matimat y.ok. Ma· 
~ tebliği Kar.patlarda Sovyet 

r lalarının rical halinde oldukla
tnı bild' . S trıyor. 

ıı·· 0 Vfet. - Tarnopol civarında 
,~Yaptığı muvaffakiyctııiz ha· 

1 lerden sonra düşman mühim 
~ teşekküllerne taarruzlarını 
1 

ovograd • Volin~k inikametine 
~ etrniıfu. Bütün gece kıta· 
t ız bu mıntakada düşman 
:ldarına muvaffakiyetle taar· 
hez·~ler ve düpnanı ağır bir 
llttlmete uğrat.arak prka doğru 
S emesine mini olmu§lardır. 

~omany.a cephesinde: 
l> Alman _ Dünkü tebliğde 
ril~~ ndtrini .geçtikleri haber ve· 

ı. Y ıeni maliımat yok. 
k Sovyet - Beaarab)'a mınta-
~ında tankların himayesinde 
~bn 1>İy.adc lkuv.vetierile hare· 
h;te Keçen diişm n Prut nehrini 
~kaç noktadan...geç.ıneğe mu
lİıl ffak olnwı ve.bu m1.Waffakiye-
lt~~istifade dmek istemiıse de 
)ı}~D mukaPemetile kar-

aııruftır. 
A.ıkeri ımiilihazaiar - .SO~t 

~Ph · · ~ eı111ın en çok tazyika mar~ 
ı_ n kıamı bu "Nzİyete ve 11izim noana r . trlel a ırnıze :göre Minıık - Go· 
lebsk' Moaileo - Smolcnsk .. Yr 
0 .. .J • Pskov arasında kalan sa-

""llr. 

tll'~l~ taabada Alman tank ve 
k.arnett ~]eri üç mühim isti· 
ilerlenı:-Yelpaze gibi açılarak 

1 Se PYtet ediyorlar: 

Pıkov- Y E!>Daburg üzerinden 
'1 .. .a..enınsr-.a iitlkiıimetinde 
\ erleyen kuvvetlerin hedefi Ea
~~a ve orad aki S°")'et kıtaları-
1 2 unlıası. b .... - Şarka Beresina nehrini 
l:uk kmmlarilc geçmeğc çalı· 
!)· Alınan kuvvetlerinin hedefi 
~ lll1epere varmak ve fakat Din· 
~epk -Dona nehirleri ara111ndan 
~ ovaya doğru ilerlemekt ir. 
~ - Minsk'den Comel umumi 
ku &!netindc ilerlemek isteyen 
"e~~ler.in hedefi de Dinyeper 
kına d.!8?'ka .geçmek, Kiyefin tar 
ord 1 °nerek cenuptaki Scwyet 
~ arını Kvadenize doğru at· 

tır. 

~~ kıı~ca. Minak'de açılan ge
~ea· Yenı bir yarma ile büyijtül
~tt} ı, Moskova ' iatikametinde 
Jir.ı yken sağ ve sol cenahlar.la 
}',·~ve cenuba doğru kuıatma 
ı ı1 •• ~ıı demektir. 
L il(! U,. •• 
ıurduı ,.. gun evvel Sovyet iht iyat 
tine •rıntn meydan m uharebele· 
~i )'::.ultnası zamanının celdiği. 
hi.ıa bö ''tık. • Scwyet tarafında 
d,L_ .1 Yle bır «sevkulceyıi m ü· 

"ll e» •. ··ı llthti b ıoru memektedir. Dona 
hiı ~Yunda Sovyetlerin m uka. 
il11.ta iuza geçmemeleri nasıl 
h1.1rır ho tnuıaa Vitebsk - Dona
t~l'l'u •ttından yine bugünlerde 
teJ~ :' _ ıesınemeleri fena neti

ogıu.abilir. 
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Sovyet -AJman 
harbinde 

Yüksek Mühendis Mektebin•en intıbalar 1 

Bazan talebenin yerine 1 

B. Ruzve lt'in 
son nutku 

':'('azan: M. H. ZAL 
~ · tem m uz istiklal b ayram 
e:;;:ı münaseb etile B. Ruz 

velt, bütün Amerikalılara ra d· 
yo ile bir hıtabede bulunmuş 
güze) ve derin manalı sözleı 
söylemi§tir. Bu sözlerin Amerİ· 
kada ne tesir yapacağını b ilmi 
yo ruz. Fakat Amer.ika haricin 
d e hasıl edeceği tesir d erin o l 
mayaçakbr. Çünkü herkeı;İıı 
meyli, Amerikadan söz değıl 
fiil beklemektir. Amerika Cürn 
h urreisi, b undan evvelki n ut 
kunda da azim ve irade ifad 
eder sözler söylemi§, Amerika 
da bu kadar fedakarlıkla vücu 
d e getirilen m alzemenin inııtı; 
sahille rine selam etle varm as 
için n e lazuusa yapılacağını le· 
min etmiıti. O zamandanber 
tatbikat yolund a b ir eser gör 
medik. Almanların iddiasını 
cöre haziran içinde batmlaı 
gemilerin yekunu yedi yÜz b ir 
ton u geçiyor. Rakamda muba 
laga olduğu farzedilse bile her 
hald e Atlant ik m ubarebe:;inde 
d önüm noktası belirmemiştir 
H alb uki bu gidişin aonu plme 
bir gidiş olduğunu ve bu ölçüd r 
batan gemi ve malzemenin ye 
.rinj d oldurmak m ümkün olama . 
yacağını bizzat B. Ruzvelt &Öy 
lem i§t i. 

B ltıık denizi 
j __ Y_a_za_n_: __ s_a_m_e_ttl_n_tl_L_S_E_L_ 

Rusya ile Almanya arasında har. ve Atlantıkte çalı~akta olan bir kı· 
bin başlaması Karadeniz ve Baltık sım harp gemileripi Baltık'a almak 
denizınde yeni vazıyetıer meydana mecburiyeti ile karşı karşıya kala
getirmi~tr. Bu iki devletin buralar- caktır. 
daki deniz vaziyetleri tetkike değer Geçen harpte Almanya Rusyanın 
mahiyetler arzetmcktedir. ilzerindeki tazyikler arasında Alman 

Rusya ve Almanya gibi ~ı bUyUk donanmasının özel adalarına karşı 
devletin her ıkl denizde gorecekleri yaptığı deniz hareket! ile Lcnıngrad 
işleri tahlil etm~·i ve oynıyacakları şehrini tehdit ve Rusyanın Baltıktakl 
rolleri dikkat sözUndcn geçirmeyi 1 arazisini ve bunlar arasındakı deniz 
faydalı buluruz. nakliyatını kontrol ediyordu. Bug\ln 

Biz 'bu mevzuları ayrı ayrı muta- ise vaziyet tamamlle aksıdir. Rus do
lca edeceğiz. Bu yazımızda Baltık de nanmasınm 'Baltık denizindeki faik!· 
nizlnl göz önlinde bulundurmak isti- yeti, Almanyanın bu dC'nlzdekl yUz
yoruz. !erce mil uzunluğunda olan arazisinin 
Rusyanın Baltık denizindeki kuv· daimi tehdit ve kontrol altında bu

veti ihmal edllmlyecek derecC'de mU- lunmasını intaç etmesi yUzUnden Al
esslrdir. Bu kuvvet Alman flosunun manyanın lsveçten almakta olduğu 
Hd senedenberl uğradığı zayiat kar- demir vesairenin nakli de mUşkllfi.ta 
şısında taze blr unsur olarak dur- uğrıyacaktır. Bu hususta Almanya 
maktadır. deniz yolunun zaruri olarak teı·ket-

Almanya bu kuvvet karşısında mU mek mevktinde kalacaktır. Kara yo
tearrız bır deniz kuvvetine sahip bu- ıu ile ya.ptlacak olan nakliyat mikta
lunmamaktadır. BugUn clinıiekl bli· rı, tabiatile deniz yolu ıle yapılmak

tun donanmasını Baltık denizi hare· ta olan nakliyattan çok az olacak 
kltma tahsis edecek bir vaziyette de ve daha çok zaman sarfını icap etti-
ğtıdir. rcccktir. 
Alınanya, 1ngHtere ile yaptı~ iki Rusyanın tayyare faaliyeti de Al· 

senettk deniz muhaTebesindtı deniz manyaıun şarkındaki sanayi mUessc
kuvveUerinin en büyük kı mını kay- seleri arasında. pek müessır roller oy 
betmiştiı:. Son muharebede Bismark nıyacaktır. Eğer Rusya İngiltere ile 
gıbi kuvvetli .bir gemıyi de Atlas de- blriikte çalışmayı kabul edecek olur
nizmın karanhk sularına gömdUkten sa. - ki bunu tabii görmek icap eder. -
sonra Almanyanm elinde Tırpiç, Do- İngilterenin organize edeceği v!si 
yçland ve diğer bir cep zırhllsından Rus kaynaklarırıın Almanyayı daha 
ba.şKa ağır haı"p gemısı buiunmamak çok ve daha mücssır tehditler altın
tadır. Almanyanın elinde ancak Rus da brrakacağını ~Uphesiz olarak ka
filosuRdaktndcn fazla yalnız denizal· bul ve telakki çok mantık! olur. 
tı gemisi vaı·dır. Fakat Almanya bU- Bugün İngiltere Rusyanm harbt 
tün bu kuvvetıerini Atlas denizi mu- bu şckılde lşttTai<ı yüzt\nden çok ge· 
harebesıne ve c.tngutc.renln ablukasın· niş bir nefes almaktadır. lngiltcreye 
da JwUa.nmağa ibaşlamış bulunuyor. nazaran Almanyanın ~arkındaki enı 
Almanyanın tekmil deniz kuvvetleri austri tesisatının uzaklığı, ve İng\ 
İngiltere karşısında çetin bir muha- !iz tayyarelerinin bu kadar uzun me
r~ gırmek mecburiyetinde bulun- safeyc kısa !as-ılalar ile gıd p bom
duğu ve (Şamböret, Gnayzenav) gi· bardnnan etme.si imkAnlannın bulu-
bi llıarr> uıwurlarmm ('.Bres~ lima
nında harap btr halde yattığı göz ö
nünde tutulursa Battık denizınde 

Rus donanmasına karşı, müessir fa· 
aliyette 'bulunacağı kabul cdılse bile, 
bir ikniz kuvvctıni Atlas dcniz•ndcn 
geçecek fırsatı bulamaz ve Okyanus 
muharebesini yalnız bu maksat için 
terkedemez. 1Binaenııleyh Rus donan
ması Baltık dcııızındtı Mkimıyete ve 
aerbestiye sahiptiı'. 

Rus donanmasının !aikiyotı, Alman 
yanın Baltıktaki nakliyatını felce ve 
sekteye uğratacaktır. Almanya bu 
yUzden Fınlllndiya ile denizden alAka 
\•c irtibatı sesmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

narnaması. şarki Almanyadaki tek
mil şehırler ve müesseselerin aükQt 
tçlnde ve hiç bir surcUe zarara uğ
ramaksızın faaliyetlerine devam et
meslne fırsat veriyordu. Bugün bu 
va.z.iyet zail olmuştur. Rus tayyarele
ri müşterek bir plAnın icap ettirdiği 

şekilde hareket etüği takdirde Al
manyanın bugüne kadar şarkta ve 
Çekoslovakyada taarruzdan masun o
larak çah~tırmakta olduğu harp cn
düstnsinin arızalara uğrıyacağını 

ve bunun netice.si olarak ıstlhsalin a
zalaeağınr görmek icap eder. 

Rus • Alman harbi dolayısılc deniz 
cllık baklmından Almanyanın karşı

( Devamı 5 ~cide) 

muallim imtihan 
• • 

geçınr 
---------------------------

Gençlerde le'!_kide lô.gık gördütümüz hallerde büyüklerin 
mes'uligeti - Uç hin mühendise ihtiyacımız var - Mevcudumuz 

1100 - Bu ihtiyacı nasıl karşılamalı Mektebin içgüzü 

YUksek Mühendis Mektebine 
olan ziyaretimden dünkU ya. 

zımda bahsetmlye ba~amıştım. Bu 
ziyaret neticesinde evveliı. şu nok
taya kanaat getirdlm: Türk genç· 
liği hakkında bazan acı tenkitler i· 
şıtiyoruz. Vazife ~ mesuliyetierinl 
iyi kavramadıklarını, tahsil seviye
lerinin 141ağı olduğunu, sathi zevk· 
lere ve kolayca para kazanmağa 

dUşkünlük ı;österdildcrini söylU· 
yorlar. 

Yüksek Mühendis Mektebindeki 
müşahedeler bu sıbi iddiaların ta
mam!Ie aksini isbat ediyor. Tllrk 
gençliğine ciddi fırsat verilirse dört 
elle buna sarılarak istifade ediyor. 
Zaten mektebe her sene mUracaat 
eden dört, beş yUz genç arasında 
yapılan eleme imtihanları, genç
lerden ziyade, muallimleri ve de
vam ettikleri liseler hakkında bir 
imtihandır. MeselA. biribiri arkasın· 
dan bir kaç sene müddet Adana li· 
sesi Yüksele Mühendis Mektebine 
mükemmel talebe göndermiştir. 

Hatta. bır sene gelen sekiz talebe· 
den hepsi alınmış ve içlerinden al· 
tısı ikinci sınıfa g:e~mek imtihanı· 
nı da derhal muvaffakıyetle ver· 
mıştir. Bu sene Adana lisesinden 
gelen talebenın eski sevıycsini kay
bettiği göı ülmliş, buna karşı De
nızli ve Balıkesir liSE"lerının parlak 
talebe gönderdiği göze çarpmıştır. 
Bundan çıkıı.cak netice şudur ki, btr 
Hscde ıyı bir, iki muallim bulunun• 
ca dığerlC'rlni de sUrüklüyor ve U· 

mumi seviyeyi yfikselUyor. Seviyesi 
yüksek l:ıır lisede l:ıulunan talebe, 
mükemmel surette intıbak ederek, 

pek i~i yetişıyor. lyı muallimler, 

ba.şka yere nakledılince talebenin 
sevıyesi derhal dilşüyor. Demek ki, 
ayni talebe malzemesi. mualllmle
rlnln seviyesine göre iyi veya kötU 
yetişiyor. 

Bu itıbarhı. hoşumuza gıtmiyen 

genç tipleri hakkında ileri sllrdUğU
mUz tenkitlerden büyült kısmı, on
llı.rın muallimlerine, mekteplerine, 
muhitlerine, analarına, babalarına 

aıttır. 

M
aarıf Veka.leti, muhtelı! lis~ 
!erden gelen talebenin gös

terdıği istidadı, muallimleri hakkın
da pek esaslı bir imtihan notu diye 
kabul etmekte ve Yüksek Mühen
dis mektebine ve diğer yüksek mek-

Y"azan: 
A. E. Y. 

tepkıre her liseden kaçar kişi mü
racaat ettiğini, her birinden yüzde 
kaçının muvaffak olduğunu ara~
maktadır. 

Şimdiye kadar talebenin seviyesin 
den bahsettim. Miktar meselesine 

gelelim: Eskiden Mühendis mektebi 
senede beş, altı talebe ;yetiştirirmiş. 
10, 11 kişilik bir sınıf büyük sayı
lırmış. Mektebin bütün yedi sını

fındaki talebenin adedi yüzü pek 
geçmemişiz. 52 sene .içinde MUlıen· 
dis mektebi 984 diploma vermiştir. 
Avrupada tahsil edip diplomasını 

burada kabul ettiren yüksek mü
hendislerin yekQnu 543, ktiçUk mü
hendi8lerin yekünu 159 dur. Bun· 

larda.n bir kısmının öldUğU, bir 
kısmının mC'Slekten ayrıldığı, dip· 
loması :tasdik edilenlerden bir kıs
mı da muvakkat surette buraya 
gelmiş ecnebi mühend isleri olduğu 
hesap edilirse bugün rneml~eti· 

mizde bin yüz kadar mUhendls var
dır. Halbuki iki bini yüksek mülıen
dis olmak üzere bugün en az Qç 
bin mühendise ihtiyaç vardır. Mem. 
lekette umran faaliyetleri arttıkça 
ıhtiyaç ta çoğalacaktır. 

Y Uksek Mühendis mektebine 
son senelerde rağbet artmış· 

tır. Son iki senede talipler 450 den 
aşağı olmam~tır. Evvelki sene bun 
lardan 8S, geçen sene 124 kişi kabul 
edilmışUr. Eskiden Mühendis mel<· 
teblne gelenlerden çoğu. fakir aile
den gençlerdı. Parasız tahsil dıye 
buraya ba~ vururlardı. Halbuki ııon 
senelerde gelenler, mühendis olmak 
emel vo gayeslle müracaat ediyor
lar. Bunun en b1.lyUk delili, mekte
bin leyll tahsil için geniş imkA.nlar 
göstermesine rağmen, talebeden beş 
te ikisinin nehari olmağı t.eroih et
meleridir. 

Son altı senede Yükı-ek Mühen· 
dis mektebinden 325 kişi çıkmı~

ur. Son senelerde mezunların ade· 
dl vasatı altmış kadardır. 
Çıkacak talebe He Yüksek MU· 

hendi,s mevcudunu tamamlamak i· 
çin en az on sene llznndır. Bu 
müddet zarfında ihtiyaç artacağına 

göre, memleketin hiç olmazsa bazı 
çok IUzumlu ,ubeler için ikinci bir 
Yüksek Mühendis mektebine ihti· 
yacı vardır. 

Mevcut mektep alabildiğine bU· 
yültUlerek ihUya_ç karşılanamaz. Bu 
gün talebe sıkı bır müsabaka ile 
alındığı, tatbikat derslerinde 40, 
50 den fazla talebe bulunmadığı hal 
de mektebe girenlerden ancak yUz
de altmışı rnlıhendls çıkabiliyor. Me. 
seli yüz kişillk bir sınıfın mevcut 
vasıtalarla tatbikat görerek buglln
kti seviyede yetişmesine lmktm yok
tur. Miktar çok olsun diye seviye 
indirilirse maksat tamamile kaybo· 
lur. Bazılarının istediği gibi, kabul 
imtihanlarını gevşeterek çok tale
be almak, bu talebenin mühim bir 
kısmına bir, iki sene vakit israf et· 
tlrmekten başka. bir netice vermez. 
Başka mekteplerde görUlliyor, ala· 
bildiğine kabul edilen talebeden ço
ğu, ilk sene içinde dökWüyor. Böy
lece hem kendileri va.kitlerini kay
bedıyorlar, hem de diğer talebenin 
muallim ve imkıtnlardan hakklle is
tifade etmesine mA.ni oluyorlar. 

Size kısaca mektebin kendi
sinden bahsedeyim: Abdlllha

mit zamanında bugUnkU Mühendis 
mektebi mızıka kışlası imiş. O za
manki mektep ise bu kı~lanın yüz. 
de biri kadar ktiçUk bir yermiş. 

Şlmd\ bu kışlanın Uç dıl'ı, belki de 
yeniden yapılmağa kifayet edecek 
"adar para sarfile ıslah edilmiş. bır 
tarafa talebe pansiyonu olarak yeni 
bir bina kurulmuş. Bu sene d<SrdUn. 
cü dıl'ı tamamile yıkılmıştır. Onun 
yerine ve bir de dört dıl'm ortasın
daki .sahaya yeni birer bina ilave 
edilecektir. Burada yeni lfl.boratu
varlar ve enstltOler kurulacaktır. 
Derslerde umumlyeUe enst,tU usuıu 
tatbik edilecek, talebe her muallı
min enstitüsüne gidecektir. Enstitü 
muallimin bürosundan, l!boratuvar 
ve mesai yerlerinden ve dershane
den teşekkül edecektir. 

Fınlandiya Ue muvasaJası yalnız 
kara tankıne inhisar etmesi, Alman
yayı ibUyük m~illler k~smda bı
rakacaktır. 

Bu şartlar altında Abnanyanın 
Rusyanm Baltrlt sahUlerine bir as
ker çıkarma hareketine de teşebbüs 
edemiycceğtni ve etse bUe muva.rfak 
olamıyacağmı tabi! görmelt icap e
der. 

r Gazeteleri okurken 

Binalardaki bu tadillere ra.l;men 
Yüksek Mühendis mektebi, hariç
ten hllla sarı boyalı eski bir kışla 
manzarasını gO.sterir. Bunun arka
sında Avrupanın her memleketi 1· 
çln mükemmel .sayılacak lAboratu
varlar ve çalışma yprlerl bulundu· 

#Unu pek azlarımız biliriz. Meseli 
ha.klkt ebattaki su kanallarını ve 
teslsabnı havi su llı.boratuvan pek 
az garp mektebinde vardır. Mek
tebin geniş tesisatını gezmek ve tat
bikatın ne kadar btlyUk ölç{lde ya. 
pıldığını görmek cidden bir zevk
tir. 

Benim başlıca. tenkidim, millete, 
varı, yoğu hakkında bir fikir ver
miye ehemmiyet verilmemesidir. Bu 
seviyede bir Yüksek MUlıendis mek 
teblmlz olduğunu ben kendi hesa
~nna bilmiyordum. Arıcak vapurda 
Rektörle bir tesadüf neUcesinde 
mektebi ziyaret ettim. Başka gaze
telerde de bu mektebe dair pek az 
me.!Qmat gördilm. Mektep balkın 

verdiği vergi He yapılmıştır. Vergi
lerinin ne gibi faydalı yerlere sar-

GEMi DEGIL, GEMiCi! 
Rus donanmasının Baltık denizin-

de ciddi faaliyete geçmesi, Almanya Sevjm Sertel"fo «Denizlere ma 
tarafından 1ngiltcreyo karı;t yapıl· yinlcr.i kimler döküyor~ ba§lıklı 
makta olan deniz ablukasına da mü· yazısından: 

Okuduğumuz bu cümlen.in jfa-1 sahillerinden İngiltereye demir 

desine -göre, pek tabii olarak tll§ıyan bu gemi-.> 

hlın surette müessir olacaktır. «BQ gemicile rin naaıl çalı§tık· 
Belki Rus donanmasının daima ar· ]arını anlam ak için içlerind en bir 

tacak olan faaliyeti karşısında .Al· tanesini m eseli Teviot Bank'ı a· 
manya kendi arzusu hilAfma şımal )alım.» 

zannediyoruz ki «Tev.iot Bank> Cümlesini okuyunca Teviot 

bir gef.!llcidir. Halbuki bunu takip Bank'ın bir gemk.i _değil biT gemi 

- Gazeteye Marsilyadan vapura. bineceği
mi yazdım. Belki de cevap oraya gelir. Fa.kat 
meraktayım. İskambil falı belki bana biraz 
ümit verebilir. 

- Fala inanıyorsunuz değil mi, ca.nmı? 
- Evet, çok inanıyorum. Dalma da söy· 

lediklerim çıkmıştır. I•'ransız akademisinden 
mUklıfat alacağımı falda görmüştüm. Haydi, 
şlındi bakalım, neler var? 

Madam Turpinin yUzünUn mA.nAsı değişi· 

verdi: 
- Bana bir sigara veriniz, yavrum. Dedi. 
- Sigara içtlğtnlzl hiç görmemiştim. 
- Biltlln fena AdeUerlmo birden döndüm.Fa 

la da bakmazdım ki ... 

Odrey kadına muhabbeUe bakıyordu. Onu 
o kadar az tanıdığı halde ne kadar seviyor
du! KUçUk adının (Kristın) olduğunu bili· 
yordu. Hayatı hakkında hlç bir malfunatı 

yoktu. 

- Acaba genç-llğinde sevdi mi? Diye dü
şUndU. 

Fakat ihtiyar dostu hakkında bir şey bil· 
miyor ve kendieinc de sormuyordu. Btr ara· 
llk Madam Turpin telllşla: 

eden: olduğunu anlıyoruz. 
«Evvelce Amerikanm A tlant ik Sadun G. SAVCI 

EDEBİ RO~N: 

Yazan: Francis de Croisset 
- Madam Carter için .• Diye Od.rey'e tel· 

grafı uzattı. 

- Şımdi falın doğruluğunu tecrübe edece
ğiz. KCığıdı Çe\•lreceğim bakalım, habeıin ne 
olduğunu gösterecek mi ? 

- Mutlaka gösterir ..• 
Odrey iskamblll çevırdi. Kadın bağırdı: 

- Sinek bırllsl .• Gazete teklifinizi mutlaka 
kabul etti. 

Odrey cBakalım~ diyerek telgrafı açtı, 

sonra haykırdı: 
- Doğru.. Doğru söylediniz. 
Bir çocuk gibi yerinde duramıyor sıçrı-

yordu. 
- Telgrafta ne yazılı ? 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
dmı öptü. O ııa.ıeı iskambillerle meşguidU. 

- KAğıUarı karıştırmayınız. Oturunuz da 
falın sonuna bakalım. 

- Sonu ne olacak... Artık başka bir şey 
beklemiyorum ki ... 

Odrey kayıtsız bir tavırla kAğıtlara bakı· 
yordu. Madam Turpln ses çıkarmadan önUn· 
de dizili duran iskamblllere evvelfl sUkQnet. 
sonra gittikçe hayret, daha sonra dehşet, ve 
nihayet sevinçle bakıyor, uzun uzun bakıyor· 
du. 

-s-
Rajputanıı vapuru öğle vakti kalkacaktı. 

Trende Odrey uyuyebilmiştL Bir gün ev
vel Parlste Rivoll sokağında kU!:filt bir ot.el
de zifaf gecesini yaşamıştı. Nişanlısı ErJk'in 
ölUmündenberi hiç bir erkekle yaşamamış o
lan Od.rey bu ilk geceyi hiç bir haz duyma
dan geçirmişti. 

- Ne ya.palım, başıı gelen çekılk! 
Demiş, fakat ona sarılan kollara ve dudak. 

lara mukabele edememi,, ölmüş 5e\lgilisi E· 
rlk'in hatıralarlle yaşamıştı. 

Sonra: 
- Onu bu kadar çok dllşUnmeğe devam e· 

dersem Herbert'den nefret edebilirim. 

Diye dU~erek uyuya kalmıştı. Gece bir 
are.lık uyandığı zaman saate bakmıştı. Saat 

Uçtu. Gece ne kadar uzun, Adeta bitmez tll· 
kenmezdi. Alt üst yatağın içinde serin bir 
köşe arıyarak oraya bllzWmUştU. Sokak sll· 
rUltUsü açık pencereden içeriye doluyordu. 
Gclmlyen uykuyu beklerken hep bu gUrW· 
tülerl dinliyordu. Yanında yatan koc3Sının 

derin delin nefes almasını duydukça: cAh, 
neden bu adam Erik değll ?> Diyordu. 
Ölmüş sevgilinin ylizU hayalinde canlandı. 

Amerika, vaziyetin icapların 
bu kadar açık bir gö zle gö rür 
ken ve nakliye kafilelerini k" 
r uyacak vawtalar Amerikadı 

ipiz ve hareketııiz b ir halde du 
r urken acaba neden sözle iktif~ 
ediliyor ve ileriye doğru kat'i 

adımlar atılmıyor? 

Buaa gö5terilen ba§lıca ae 
bep, Amerikalıların Japonyı 

ile anlaprak ve arka emniyet · 

l erini temin ed erek tam kuvvet 

le h a"rekete hazırlanmakta ol 

duklarıdır. 

Fili hareketler henüz başla 

mamakla beraber B. Ruzvelt'ir: 

A lman • Rus mücadelesi kartı· 
aında söylediği sözlerin ebem· 

m iyetini de gözden kaçınna· 
mak lazımdır. Amerika Cüm· 

hurreisi, 1 776 tarihli istiklal 
beyannamesinde gösterilen hür· 
riyet prensiplerinin bütün inaan. 
lık için gerçekleşmesini Ameri, 

kanın başlıca harp gayesi diy«ı 
kabul ediyor ve diktatörlük çö. 

Jile çevrilmi.§ bir alemin orta · 

sında Amerikanın bir hürriyet 

ve saadet yuvası halinde kal , 

masına imkan olmadığını, müş

t erek harekete karıımanın vf 

icabında bu uğurda can verm~ 
nin zaruri olduğunu söylüyor. 

İıte bütün ~ bu zarLiretic 
icaplanrun ne zaman ve nasıi 
yerine getirileceğÜıdcdır. 

fedild ğl halka göslerılmelıdlr. YUlı 
ııek Mühendis mektebi gibı bir mü· 
essescnın halkın zıyaret.i ıçın muay. 
yen açık gUnlc.ıi bu!wuııalıdır. ç0 • 

cuk bab3 ve anaları ve dığer va. 
ta.ndaşlnr böyle mUesseselerımız. 
gezmeli, görmeli, varlıklarımız haf 
kında canlı bir fıkir sahıbl olabil· 
melidirler. Bizde böyle şeyler yap
mak gösteriş \'e rcklO.m, yapma. 
malt te\•azu sanılıyor. :Mesele hı& to 
öyle değildir. ı:e::ğ.nc ait olan bir 
şeyi tanıması içın mıllcte lmkAn 
vermC'k, hem VOl'~ı?eı1:ı yerine sar· 
fed!ldlğı haJü:mda bır fıkır verir 
hem do \•atıw~L>rın kendi varlık· 
larma itimat Ye saygılarını arttırır. 

Bugün YUksek MUhendJs mek 
tebımlzin inşaat (su ve yoı 

ihtısasları, rnUbc.'lduı - mımar ye
tiştirmek Uzere mımarl, makine V( 

elektrik, muhabere vo elektrik (Te
lefon, telgraf, radyo) dıye dôrt şu
besi \•ardır. Yeni B{tılınak ı.sten1lcn 

şubelerin başında tayyare ınilbeDdie 
liği va.rwr kı, TUrkkuşunun ya.rdı· 

mne belki de bu sene kuntlacaktır. 
Diğer şubeler maden, gemıcililı 

(tekne ve makine inşaatı) ,.e kım· 
yevt sanayidir. Bu son meıktep, u. 
nlversı teye bağlı olarak zaten var· 
dır. İhtiyaç, bunu YUk.sek Mfihen· 

dls Mektebine bağlıyarak mıh&nik 
derslerini çoğaltmak yolundadır. 

Mimart lusmında da şehl.rcillk ih· 
tısas şubesi vardır. M!marl şubesi 
yeni olduğu halde bu sene açtığr 
sergi, memle.1tctte zevk scviyesinl 
yUkseltecek, kırneu1 Türk aumar 
ları ve şehir mUtchaasısları yet:ı.,e. 

bilccoğlne da.lr ştmdideıı çıok ümit 
vermektedir. 

- şu kartı sol elinizle !:eviriniz! Dcdı. 
- MUhim kart bu mu ? 
- Evet, her şey buna bağlı! .. 
Tam o aralık kapı çalındı. Madam Turpi· 

nln canı sıkıl:ırak: 
- Bu saatte kım gelebilir ? 
Derken hizmetçı elinde bir telgrafla IÇC'ri 

girdi; 

- işte size hemen tercUme edeyim : 
cSize itimadımız \'ar. Haftada Uç yüz sa

tırlık yazı ve gtlzcl resimler istiyoruz HPr 
yazıya Uç buçuk lira, her resme de on şilin 
vercceğız.> Tramon mektebinde de bundan 
fazla kazanmıyordum ki ... Ne kadar mem
nunum, bilseniz ... 

1\ladam Turpının boxnı.uuı .C:ı..'".ılW ~·" ıuı.-

Kırk kişiye varan birinci sınıf yolcuları va
pura Llverpolden binmişlerdi. Bu defa Mar
silyadan yeni gelenlere bakmak için güverte· 
nin parmaklığına dizilmişlerdi. Bu yeni gelen 
!er Mala.kalı bir hfil<Umdar ile onu uğurlu· 
yan birkaç r esmi memur, 4kl genç İngiliz 

ve Herbert ile Odreyden ibaretti. Kocaman 
vapur bomboıı g6rUnUyordu. Mart ayı oldu
ğu halde parlak bir güneş etrafı ısıtıyor ve 
Adeta yaldızlıvordu. 

Kalbi parçalandı. b aralık Herbert bir şey
ler mırıldanarak yatakta döndü. Odrey'in e
lini tutacak gibi oldu. Gene; kadın hem<'.n 
geri çcklldl ve bağırmamak için kendini zor 
zaptetti. Ya\a.ş yavaş sokak gürUltfisU aza
lıyor, etrafa bir sükOnet yayılıyordu. HerbC'r. 1 
tin muntazam solumalarla nefes alışı odadakil 
tek gürültüyü teşkil ediyordu. 

(Arkası var.). 

Yüksek Mühendıs Mektebinde hllr 
rıycUe ıuzanu pek iyi telif eden bir 
luı.va buldwn. Bu ha\·a sayesiDd<' 
mektepte dislplın auçları gUn geç. 
titr~~ azalıyor. Bu balwnda.ıı da. MU. 
":·~dıs mektebinin yli.ksek mektep· 
ı~.ıruze lyı bir ornek olabileceğini 
sanıyonmı. 
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Venedikli Emmonun vahşeti ve 
Safiye Sultantn himayesi 

Yazaıı : lllı aa a 8 RAK 

8.30 ~~:a!.:?:~a~~ı. 8.331 
hafif program (Pi.) 8.45 Ajans ha
berleri, 9 MUzık 9.30/9.45 Eviıl sa
ati. 

12.ao Program ve memleket sa
at ayarı, 12.33 Müzik oyun havala· 
n, 12.45 Ajans haberleri, 13 Milzık 

telJap parçalar EPl.) 21 Ziraat tak· 
vtınt ve 7oprllk mahstlleri borsası, 
21.10 Hdf IMtJ .. rlalan, 21.30 
KonufJR&, 21.45 KIAslk prosram. 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri, 22.45 C&&band CPl.}, 
22.56/23 Yannki pl'Op'am ve kapa· 
nış. 

viola De saz eserleri, 12145 Ajana • a. 1'dLLAND MZLWTN DOUGUIS 
haberleri, 13 Karqık .. rkdlv', 18.15 ....... BusUn ...t. 11 de tenzllM:lı matine 
H Kar1111k program (Pl.) 

18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Fasıl sazı, lı8.30 Jılem· 
leket postası, 18.ü Radyo svlDı 

kuarteti, 19 KonUfiM (lktl1&t aa.o 
ati), 19.15 Radyo SYlng kuarte.ti 
programımn chwamı, 19.30 Mende· 
ket saat a.yan, Ajans heberlert, 
1g,45 Klisik progr- 20.16 Radyo 
gazetesi, 20.46 Sok> IJU'kıtal', 21 D· 
raat t.akv.imt ve toprak ~hSOHeri 
borsası. 21.ıo 'Jlemail, 22 Red)>o .. 

1on orkest~ 22.38 ~et .. 
at ayan, Ajamı baberierl, 2Z.CG 
Radyo salon orkestrası program!· 
mn dewımı, 22.wıa ~ proc· 
ram ve K&l>anJ9. 

-·-O aman t.tanbulda bulunan Ve
.aik elçili uyumamış, bu Yahudi
ua dilZenlerile kopacak JuyameU ba
w vennifti. Naklos dukalıfı elden 
(idlnce Venedik Ctlmhuriyetinln e
tekJeri tutuştu. Fakat Kıbria f&l'ap
ıan Venedite pUlkWltl beli oldu. Ne 
Yf.Pb1aa bo9& &"itti. Jozef Taalnln 
JdlrUfUnde atefleneq tklncl Sellin ka
rarından VUl'eçmedi. 

Ama Kıbriain fethini daha kimler 
.18taaiyonlu ki? İkinci Selım ve Jo
ıııetden bqka kaptan Pıyale Pa
... Selimin eaki lalası Mustafa Pa
.. da ~enler arasında idiler. Bu 
iki pqa *' SUltan Seıtme bot görün
mek ve eakl mql6blyeüerini unut
turmak emelınde idı~r. Zaten EbUs
IUUd ıı:tendl de Ecllrnede inta edilen 
cami muretıannın MtısMlmanlardan 

ıletil Hıri9tipnlardan alınması i~ln 

1nllnalip bir fetva vermete hazırdı. 
Kalla kala Veair Sokullu Melunet 
Pata kalıyordu. Sokuilu, ~men ve 
llecaıWtandakl lfler dtlzelmedUcçe 
Kdır1a lcln ~edtk c1lmh~ ye 
Dl lılr' dents harbi çıkarrlmasUHn a..,lltncle idi. 21aten Yahudi .Jozet T.asi 
im ıııerre 'Hdar hot)anmanuş, ona 
b60 yas vermemlftl. Sokultu, 1tu Ya
twdlnln yıemUdi d9'1naru idi. 

lltUılla SokuH11 da. Selimt kararın-

kn ·~· Yn\Mll rolOnde 
bitin kS!Hllllrftle deYmn etti. Kfb-
1'111 ........ fethi tçtn ııebepler hazır
~ dıwMt et1ıL Bllnlann en mü 

Karışık şarkı ve türküler. 13.30 Çar•--1...a (9-7-M 1) 
Ya Joze! Taai cenaptan? Kıbrıs a- Kon~ma (Dereden • Tepeden), f""''"" 

da3ına hiç bir zaman kral olamadı. 13.45/H.30 Radyo salon orkestrası, 7.30 Protrram ve memleket saat * 18 Program, ve memleket saat ayarı, 7.33 Hefif parçMar (Pi.) 
Safıye Sultanın asıl v ta ı 7.45 AUıns haberleri, 8 Hafif .... r. a nı o an ayan, 18.03 Radyo caz tanao Ol'· .r- .--

Venedık !çın nasıl hizmet ettığıni ve kestrası, 19 Karışık şarkılar, 19.30 çalar programının devamı, (Pl.) 
bu hususta cariyesi Kıyera vuıtaslle Memleket saat ayarı ve Ajanı ha· 8.30/8.46 EYin aaatl. 
muhaberede bulunduğunu gördük. Ve berleri. 19.45 Müzik Pıyano Ue caz 12.38 Proeram ve memleket saat 
nedik dilberinin, eski vatan ve mil- parçalan <Pi.). 20 Konu,ma 20.15 ayan, 12.33 Pe,rev ve ._ aemaüe
letine karşı yaptığı bir hizmeti daha Müzik: Solo f&l'kılar, 21 Ziraat tak ri, 12.45 Ajans hbeıieri, l3 Solo 
anlatmak lateril:. Bu vakada yabancı vlml, 21.10 Müzik Fasıl sacı, 21.40 18.15/H K&nfJk proıram (Pl.)., 
ların her fırsatta Türklere tanat et- Müzik: Dans müziği (Pl.) 22.30 18 Progr&Jn ve memleket saat C~&si ( 12-7-941) 
tikleri vah!Jetl, Türkler değil Venedlk Memleket saat ayarı, ve Ajans ba· ayan, 18.03 Daıns ı....-.ı {Pi.) 
donanması kumandanı yapmıştır. berlerl, 22.45 Ajana apor aervwi, 18.~ Konuıpma: Kendel&et poatası, 'l.30 Program ve memleket saat 

Trablus Valisi Ramazan, Yeniçeri- 22.55123 Yarmki prognım, ve Ka- 18.~ Konuıpma (DJIJ poHtika hadi· ayan, 'l.33 Hatif program (P\.).. 
lerin bır syanında öldUrUldü. zevce- paru~. Beler!)., 18.46 Çocuk aeati, 19.30 7.415 Ajanıl haberleri, 8 Hatif Pf'OI'· 
sl mükellef blr kadırga ile tstanbula Memleket saat ayan, ve Ajuıa ha· ramm devamı (Pi.)., 8.a&/l.t6 lCvtn 
gitmek üzere 1)-ablus lımanmdan Pazartesi {7-7-941) berleri, 19.46 Kadlnlar fMk, 20.lıl5 aaatt.. 
ayrıldı. Ramazan zengindi. BUtUn 7.30 Program ve memleket aaat Radyo ~azetesl, 20.45 Bir halk tib'· 13.30 Program ve memleket saat 
malı ve mUlkü zevcesine kalm1'lı. ayan, 7.a3 Hafif parçalar (Pl.) kUaQ öfrenlyoruz, 21 Ziraat takYl· ayan, 13.83 T8ric4)e pl*k)ar, 13.45 
Kadırgada 800 bin duka, 400 hristl- 7.45 Ajans haberleri, 8 Hafıf par- mi ve toprak mahdHerl borsaaı, Ajana haberleri, 1'4 RiyaaetlcUmhur 
yan köle ve fO genç kız bulunuyor- çalar programının devamı, 8.30/8.45 21.10 Saz eaerJerl, 21.25 !Uyuetl· bandosu H.46 Tlrkçe pı&klar prog. 
du. Kadırgada muhafız olarak ayrı- Evın saati. cümltur bandosu 22.1-0 Solo f&l'kl· rammm devamı, 16/15.SO Dllnıl 
ca 250 asker vardı. 12.30 Program ve memleket saat !ar, 22.30 Memleket saat ayarı, A- mtlziği (P\.) 

Orta - Lise Bütün ikmal Denleri 
1911 eenealndenbed uaultl tedris ve muvaffabJıetle -...... c;;mı. 

BllRLİTAŞ TRAMVAY DURAGI) karffaında (Ya1Mmcır dlHıei' w » 
)'Uiye Kız • Erkek Okulu) her l8tenUen ... tte fek ...,. 2, a Jdfll9 
gruplarla hazırlıyor. 

Hava Gediklisi Namzetlerine 
Gedikli namzeUerlnden 338 dotumlu olup nrald8n twnuıtJNmllf 

olanlar 7 temmuz 941 tarihinde sevkedlleceklertnden \ııl 1 un ,_... 
tesi ıUntt saat (8) sekizde kurumda bulunmalan ma olmm. (.MO) 

Trablus limanından seJAmeUe u- ayarı, 12.33 Fasıl •arkılan, lZ.45 jans haberleri 22.ts Cazband (Pi.), 18 Program ve memlf!ket saat 
ğurlanan kad.lrıa ve )10lculal', Akde- Ajans haberleri, 13 Fasıl .. rkıları 22.M/23 Yarmkl proıram ve ka· ayan, 18.03 Kanıpk şarkılar, 18.30 --------MAHD---UT--MES--,-UlJYEn.1-----------
niZin sularına açıldı. B r hücllnl& ve programının devamı, 13.15/H Ka· paıuş. KonufD1a: Memleket postası, 18.40 

tehlkeye maruz kalmadan Z.ntaya nşık program (P1.) p -L- (10..7 9 ... 1) Radyo caz orkestrası, 19 Konufma, GARP LINYITLERı• 
geldi. Kadırga burada durdu; mer- 18 Program, ve memleket saat 9'19ml19 • .,. 19.115 RadYo caz orkestrası pro&Ta-
hum vali Ramazanın aileeüe ve meıı- ayarı, 18.03 Cazband (Pl.), 18.30 7.30 Prosram ve nıemleket aaat mınm devaım, 19.30 Memleket ... 11 L B T M 18 hw D • • 1 
suplanna btu>ada Jri1nnet söıJterlldi Konuşma: Memleket poatur, 18.40 ayarı, 7.33 Hafif Pro&Tam (Pi.), at ayan Ye AjaJY haberleri, 19.415 &nl 
ve ~eler veritdi Kadorga bundan Violonsel solo, 19 Kon~a (Meb· 7.45 Ajans haberleri, 8 Hatif pl"OI· Geçit programı, 30.15 Radyo gaze- Mtluaesemta İdare Kerkul 7 Temnnm 19'1 P.•1'1111 l'nGndea uaıa-
SOIU'a tekr.- denrze aıçüdt ~ f&l'ka nıedin saati), 19.15 Köy havalan, ramın devamı (Pl.) 8.30/8.~ Evin t.l. ıo.'6 Elıkl ı.ta.nhul '8rkı ve ren Ta~hya nakledllmlt olacalmduı, bu_..._••• ma1111 
ctotru yol aldr. Seyahat Kefalonya 19.30 Memleket saat ayan ve Ajans saati. torktlleri, 21 Ziraat takvimi ve top- semizle vaki olacak bUQmum muamelAt ve muı.bllMa& ı~ Jllll& 
açddanna kadar rahat ve tdılıkeslz haberleri. 19.45 Fasıl sası, 20.15 12.30 Proıram ve memleket aa- rak mahatlllert boreaaı, 21.10 Din· adresimize tevcih olunmuı illn olunur. Mektup -..: 
devam etti. Kadırga buraya kadar Radyo gazetesi, 20.45 Bir halk tUr· at ayan, 12.33 Faaıl sazı. 12.ts A- leyici iateklerl, 21.40 Konu,rna (Gü Mahdut MesuliyeUl Garp LlnylUeri lfletmellt • s.ırı ı'ı 
korsaıriarın hücumuaa çatmamıf, iyi küsü öğreniyoruz. 21 Ziraat takvi· jans haberlerı. 13 Fasıl saaı J>l'OS· ntln meseleleri), 21.M Radyo 8alon Telgraf adlwd: Linyit.~ mil••••• 

lılllt. Ymedlk teN•-..e ç•an lıtl- havada Yol allm.ttı. mi ve toprak mahaWlerı boraaaı, ranunm devamı, 13.15/H Karlflk orkeetraaı. 22.30 Memleket a&at a- -------------------------....-• 
JllE ,. • ..-. Pakat Kefalonya açı•:iarmda ka- 21.10 Sok> Şarkılar, 21.25 Konutma procram (Pi.). yarr. Ajana haberleri, 22.45 Radyo 

j İnhisarlar Umum Müdürliifiiaden 13 • 1 • Tefrin. !189 .-CMİllill or- dırga d16fntan gıemKerinln taarrusu- (Hoşbef), 21.45 Radyo senfoni or- 18 Program ve memleket aaat a- salon orkeetraar programmm deva-
tumcl& ~ ......., bil; yangın • ..-.AT Bu ....... ~--" k tr 22 30 ... ı k t t yarı, 18.03 Radyo cu tanso orkeıı- mı, 22.M/23 Yannki p.......,.am ve 
_.. "'hDedlk teaeMei ..,_1er """·· ~_:~;:-..:....._. '.::_~~G=--k··---~c_: es ası, . ...eme e aaa aya- ._.,. 
- _,. .,..... ...,._ '-'UMUi -uıı..... .,......,,._., n, Ajans haberleri, 22.45 Dana mil- tr&BJ, 18.30 Kon~, memleket kapanlf. 
ta bldl; '* bU'ut DUlhleni bemava larutdu a-ıo idi Htlcuma sebep zili (Pi.), 22,55/23 Yannki Pl'OI'- potJtası, 18.40 1nce l&Z, 19 Konut· --======::::1========-= 
..... ~ b!Mıtllllll ....... Kwr . ram ve kapanış. lD& (Dertletme ııaaU), 19.15 Radyo iFFET ALAZ'IN 
_... lk al •* ılllı Mcr al- otaaık llenecltkltler ı.,f•m bir iki cu orkeıstrw proıramının devamı, 
........ - 111 ı. &lk neye uiıra- ,... ~klamu l'öeterirlene de Salt {8-7-941) 19.30 Memleket aaat ayarı ve A· Aı"'ll!" sı·nı·n Teşekku"ru·· 
...... lıir.Jm,ıtuk korlHl ve --. ..... t 'hK tamamile dQsme ve )'Uandır. Ka· "' .......,... dırgadeklertn emeli lıttanbula 7.30 Program ve memleket saat janı haberleri, 19.~ Müzik: 20.16 
._.... mlfl& bva.ya keçlfMala.... var· ayarı, 7.33 Hafit program (Pi.), Radyo ıueteai. 20.46 Solo tukılar, Genç yqmda hayata sözlerini ka· 
llılL 8a ..... l*IPI\ aNı: ~; naalltı. 'Bi!de Y..,._.Jbk om.dan 7.45 Ajans haberleri, 8 8'nfonik 21 Ziraat takvimi ve toprak mah- payan kWmJS, karını, yetenlmiJI, 
"4 ııllk ......... 1dU lllfmlanna :,.--· A9ll aebep donanma Jcu- parçalar OP.), 8.30/8.43 Evin saati sUUeri borAU, 21.ıo Solo fadwar, kardqlmia: 
....... Bmnloftun aerwt ve •etaba 12.30 Program ve memleket sa- 21 ""' Kon ("'--' ..... _,___ 1P:rET ALAZ'tN 

,..... ..... _._ fetlNae ba· te ~b olan 11ıla. Kadırtanm . .- utma g.., a ......... u ... ız 
at ayan, 12.33 Türkçe pWdar, 12.45 konutuyor) 21.40 Radyo aerıfonl or- cenaze meraaimlne iftirak eden, çe-

m1v .. ...,. bir •.U V9IMCl6k ters&· Trablus limamadan b6Rlerce duka al- Ajans haberleri, 13 Türkçe pllklar kestrası, 22.30 Memleket saat aya- Jonk pderen, gerek bla&t zlyaret-

1 - tdare ihtiyacı için «M7h q. fıçı tembeli puarldt amıtle -~· 
e.!mllt'aktır . 

2 - Puarhk 18.7.9'1cumagt1n1lsaat1,46 da Kılııdnp lı ... •mı• 
besindeki alım komllyonunda yapılacaktır • 

3 - Evaat llsteal dztl ~ fUbede 1&1lJebUir • 
4 - lsteklllerln pazarlık tçtn tayin olunan llD "" ...aa. •rlılllllıttr 

mltlyona mllracaatıan. (ISl506) 

Günün Sebze Fiyatları 
ır' 1 ld h bit"Ht yaıapıu kim be· tını. ve l'ÜZ8Ulll bakiJ!elerle dende programmm devamı, 13.115/H Ka- .......... l rl 22 D lerll -rek mektup t-1 .... af ve te- ,,___...._. ..- ........ ~-· 

iMfl'! 'W bu 1*ınI ~an ve açddiiını halter aldJk.taıı llOftl"& hır· n ve Ajans "i'"""r e . .•s ana •· •' • -· 6.1.Nl ~ •- AAWO a 
MMll. ._ ~ık prosnm (Ptl. mOSllt (Pl.) na a Yanakt prcıs 18'cıala ...us acuaıa ~ ft ı. Bllı ., .......... "1'!:'' •Ptl*n .,,_. ~ uo 

ı l 7 ı \ 1 ıll ı J>aptlı ,,. _... 81111 yeı~ y~ Jwcwlllir ~ ıs ~m .,,. •-•m.-tlıll116tılıt_..._.. Tam ~ 'lntJ'llft1'· ....., ıtt. it ı' - ......... _ ın•su l'ltefte JraClat~ ....._,. ~ -·-- .... _ 
wıa.k ala ....._. ve 8tklmıd adata- Kefalony& açrklannda kadırganın ö- yarı, ı&.03 Radyo salon orkestrası, blıhıwra yakından allka.sını eairıeml- va ve ...,.. fi.yallan: (AJlıtMm • -& ,,_ 
n 4luUmı l...t 'hll ~. nine çıktı. 18.30 Konufma memleket postası Cuma ( 11-7-941) y•n fltanbul C. lılUddelumuıniai Hik· ar .._.. ..... fi» " , ._ .... U91m ...,_ 9 

O -...ıdıe denWcı bir devlet olen Bir lrıaclJrsa Venedik cloMnma P- 18.40 Radyo aaıon orkeetralıı P"OI'· 7.30 Program, memleket aaat a- met Onat ve bütün adliye arkadqlan UAe tıllllllm 1 zn 11 •"> IDma Qmnenplf& 1 
V...nk clllllaart,ıetl itin bu terane lnHertle ne yapMOlrdl? P'&Hr kadir- rammın devamı, l9 Konupma (Yu- yan, 7.83 HatU parçal&I' CPI.) 7.45 ile latanbul Poata Telgraf Müdürlü- Armut Kuta.bey • 
JUl&lı •ltlliıf bir telMrettt. Kıbris pdakt 250 TUrk gemictııt kahraman- 'V'& saati) 19.15 Radyo aa1on orkee- Ajanı baberlert, 1 Hatif parçalar t'1 mwuplarrna te.fek'kürlerimt.a dMI ....._. 1. ...a L Mfl .Armat GrıllMlk U 
...,. ıaa.wtlt ~ donmuna ile 'kur· ca dıltttftftler, ve hiç birial kurtul- truı programmm devamı, 19.30 Jll'Ol'l'&IDDlln devallll 1.30/8.45 E- sunmak ksnayan ytlreklerimlsin eJl AftD1lt ,.a.aı 1 
~ Tenue amwoldukt.n llladı Bundan ....._.,, il' .. .-.. ft••- Memleket aaat ayan, ve Ajans ha· vtn aaatl. bü~k teeellillidlr. Bamya 21 2t Dik tarbe 1 
-- •.·•ıd'ftn beli bQkQltlverdL Bu · ..,,,,.., ._...a, wı· a-w ---, 1.--- •-- Sakızkab<>lh 3 ICA 4: Dik bardak 11 -- -· berleri, 19.45 Fasıl 8UI, :ao.ıs ~ 11.30 Program ve memleket saat -. - - __.. ... ,... ,.,., 
mn tl8eriae lkiacl Selim tam zama. larile ve ırüzel kadınlarile Venedik yo gazetesi, 20.45 Cboplnden mUn- ayarı, 12.33 Kemençe tanbur ve defleri ve bitin eMe efndL 15 28 Çlel alllO eo 
~~~~~~~~~~-------------------------------------~~ ~,~~ . V' ...... imi ~ t<el>Ht et- Vahfeti 1'undan IOl\ll& bq&Mı. Faaulye çalı ~ '° 
-* .... t..e8lnan Jılalnudu ve 'bl- H111Nm wıH Ramuamn ıc.çük bir • .. • + J'uulye A~ n 

13 
left9ll • 

:--a: =·~-=~ottu ftl'4L lJenedlkli koraanlar bu Dd!TANll!ftUL 4 Mı·ı~ 4 N ""OLE 11 ::uıı:y:Tmmr :·50 

: = ~ ı.t a! stnılerdJ. Bunı.ra Venedlkte reel ce- çocutu zavaHı 'anasının götatlnden eJ IE!1 ~ fiı- ~.. ~ .a Domat. kır K 17 Karpus ~ orta 30 

N1ll ftddi. 9-edlkte Jaalk o kadar çekip aldllar ve Juhgla parçahyarak iC 1 z K 1 s M 1 : =;. :~~:: .a. ::..!:.','.t~e' : •• K. K it 1sM1 Domate. ıtrlk 17,15() u Karpus,.......... *k 5 ••nna selndfll kl ÇaYUfUD bayatı denıze attılar. 800 bin duka JDlaade- .., Semizotu 3 • Karpm bmtr ... • 

.............. idi. J\6ıp•l(-cm W&JID ar re edtlcll. 400 lurlattıJa.n eehin .... o R T A K 1 s M 1 • L ., s E K 1 s M 1 Btber dolmablc ı..- 15 Kar.- tmaiır ol't& u 
hl'!M!en QJUrıp SÖ11d81'diler· best bırakılmasma Mr8I' '9erildl. Pa- Biber atvrl :W.IO 15 ıc.,.. 1-lr ufak t 
...._ .cxıN Venedtk'e ı.rp i1Aıı kat kızıl kıyamet 40 beldrenJn ~ Patates ta.. 8 10 Ka-.- Buna.... 20 

..._. dolaaıuu Klbrlıre yanqtı, larında koptu. Svet, bunlar kUIMll- ı..,-. ilawi iilllflw-., T .... et d...a.ri. Alp.a.,. ve fnmllSC" Kurlan. Patııcuı H 11 ıc... Buna orta H 
JalnJa ..._. çıkardl. Şiddetli mu· danın eınrHe en eonra.ya bı:rakrlmıf- Müh d• K ................ Nela ı• m 77 lfll m ' n. Mil._,. IWlı ıpdlpMr Solan 5,50 S..... Bura utek 1 
lıenlıelsdeJı 90Dra 15 l:yStU 1570 de tı. Ne nn )'8Pblar? İçlerinden en 111· en il JSml : .._. ~ llltlfede ...... Enginar' 5 1 

KllırWm ıew tmnamıandı. vartc1atı aell o1an 1m ııeçlldi. Dtterıert vene- Derslere 25 E•llll Per.femlH Sabahı Baılanaca.ktır. Pathcan • ' 
1 

.. - • .,...... 
ince fllClru&Mın muratıamaa. aon- diklilerin vaıı.etıe k&rlflk .fe}ıvetlerl- " Patbcan orta 8 &IO Ç 1 p R U 
ra MJıGk klamı vaWe aultanm tahsi· ne met edUdUer. Bu 38 kızın ismet- Ka t G•• 1 ' • Y• .._ ....,..... f t 'telt 99 .....- _..... aut 9 elan ıı J'8 Patlıcan utak 1 t,118 T 
.tma OAve edikll. Roma devrinde terine zori& birer birer taarruz edil- YI Uft en : btar; 8 ~ --- ._ 1111- Hıyar 1 2.IJO = ;!:'..:..e~!:a:!~a~~ ~~":.tı!:~:."yı~1-::,,:: KIZ KISMINDA YENİ LEYLİ TALEBE ıÇIN YER YOKTUR. ;::_. ...... ıoe U: 18: 
_..,...da baııem kaduılanna ve- • 1N1ak1ar aatır. l'kler kör ksidı. ,.,_edenlere PNIP•• .......... M&Jd&noa --.IO -.1 11 '~==· 

- 1Arkuw ,,..) .. --------------------------· o.reotu _,. 

Ara&m•• Wr ~ fa. 
Wri .. "...._ • mıı:liete, .... -- ......... 
ı 1 • W. ol•aitt •+• ıncla 
Wr 1 ............ HaS k• ..... ~ --
• • c3 1 'ı Fı::.· ..... __ , 1 

.. ... ...... Is Htt· ._ .,,.. .• a.· ia ı....,.. 

............... e6mell 

...... 111r·a.., --..... ... .. . .. ,, .... . 
- ., ••••• pli h ... .... 

... ıt .......... -- -
lıııll&tllli b'. L tlin U ": _p.m ....... ,,_.. .... _ .. .._ ....... _ 
... Dil:•• .. olup ta ... 

,.. .. ıı kimle .... ......... , .. 
• 1 2 .. ~··· ••••• -.Mlm ..... ÇShl,• ____ . ..,. ...... 
... .. • 1 ,., il • •• 
............ h 

'"2m...:O- • •t 1 ... 

.... .,. R&JlllCIDCl'11n •Jll'llmllwr. . toınobWe ~ 1 
na IMç im' 9ebep YolttL o gece, her 1 Liyon, 'b079k bk' ae'ViDÇle Anııtr.-
vaklW Sibl karfı ~ 1ım*1e- H K A y E nln ellerini .ıu,..-, nemi tı11IP 81 
rtnl )Jel'ken RayıaOfld: edecettnl ~ 

- Doatum, demifti. Aramuııllüti * 
muhabbetin gUnden atıne aze.!dıluu, W ......,., De ....ıım'I .... 
ellk1 kavve&i kaybettitini l'Öf'tlYO· pıcWer. Aadre ...,_ IJlr ...,_"' 

rum. A~lahm artık ... Aramızda, a- m senelik bayaUarmm - tatlı, HE v· rs , -Kapma... çtnde idi. 
ra ama zuhur eden ehemmiyetsiz lh· en unutuımas dallikalannı hatı1'&tr· .l:fl, • • • B!r aaat aonra artık blribirlerln· Beis ,,_... tıef}am'f9'dl. ~· 
t1IAtlar btl)'tlmeden, birtblrimlZl tn· yor, Fontenblöde geçırdudal fÜDhl'1 den &1Ei bir fe)'lert kalm&mıttı. Geno clr..aa çebnat ~ aar&l'dl. Lobn-
ctttneden, Jmmlldan, biribb'imiZe rtt· t'.aavlr edlyordiı. Ra;ıaond'a birU ur kldm, tamPMY• keqeb'ni muaam tanın kaplal acılmlta ~ 1* U-
emmedeu a:pnlahm. Olmaz mı? hof etmek ve bu aUNae ftkrtnden Y 8Z8ll: OWiDe koyarak: dın l'lrmifU: RaymıcıDd... 
-ANmnıda ne ıtbi bir lht8tf var? d&ıdOrmek tstl)IOrdu. - Çok hotWJl& gidiyorsunuz. Sbi Yalruzdl ,,. pek ..-& idi. ADIN-
- Çoook .. MeeelA Biz, aotuk etleri '01JtUste Ud luıdeb kirw. lçkell. .... • ...... tanldJlım için b&btl)'al'lln.. 71 l'Öı1lnce gebreal aNlu Ye dllDdl1, 

seviyoraunuz. Ben ise bunlardan lez- Beyhude, tıpkı damla damla dtlfen DM!. Andre, surunmu okfly&n bu kapldan çıktı. Andre, havluilUnll ... 
set almıyorum. Sonra, sanki ayflye- \re tlzerirıe dUftltQ tafı delen au ctbi, ytradınuı? siizden '°k memnun olm~u. Btr kaç AIUB tlserine 'blrütı. Kal1dı. apr. 
de un• iti ,_... &çlk, MHen kı· aotak et sevmesi, açık yakalı söm- _ llaJu'l.. l"iln BOJU'a tekrar bulufntap karar ya dotru ke>fhr Y-*l Geı; Ulmıt-
• -'"'Jılde •• ek t.tt;wa--. 9u lek stJrmesi ve çoraplarına dikkat et- o, wSece yalnıalılltan ~ verdiler. ti. D~ çılctıtJ Wllt ..,.._ • 
il& tıenla illaklme dokunlQIOI'. Siz, IDemMl aralanndaki muhabbet zlıı· Bunun Joln &lbYordu. Andre, nezaketen sordu: dun otmnobWne 1ıindtll"1 ft11Nldlf-
Jartc ,..... 1ıil' edamua, deUkanlı· ctnnm llalkalarmı kırmıf, çözmtıfltl. Btru flerledUer. Bir fenerin önün- - Nereye gitmek laUyorsunwrı? tıtw SGrdtl. lafUdı. Ne ~ 
._ - f9Pbs1a ~ de aktlr· Raymond, aqam trenile hareket den severken Amire dikk&t etti: 9u, - Tenha bir yere... M.-. Fon· bUmiyordu. Yanıad&kl sGsel kadına 
....,..unuz. Çonıplanruıııa, konçları· etti. Andre, tataayonda, aevclHalnl ıö- çok senç ve ıozeı bir kadmdı. OeJ· tenbUkle Kornbtlfle'ye gidelim. Bir ne d.)"eCekU? Bu lıı&rekeCSni mud ı. 
-DRl M J ..... elaermnlyet vermiyor- tQren trene bakıyor, allryordu. 1lıı pbi sösıerl, tatlı balu.,ıarı ve pek batta kadar kalalım, olmas mı? Yll eclecekU. 
...... 8om'a. farlhl ptolan ~ * anuum bir çe1are91 vardi. Andre, burada Raymond'la beraber Bunu dtlfllnlrken Jl&ptcı JUID& 
ten se.k ~z. Datlarda Bir ay, hemen her gün Raymond'a Gece yaruıı her ikisi de cPerchers Jeçlrdil't tatlı gtlnleri hatırladı. Afk· yaklaftı. Bir telgraf verdi. Oda bls-
gezmey aevlyoraunus. Ben ise derıJs mektup yazdı. Kararından vazpçme- Bor> da bir' maaada kU'fl k&rflY& larının en meaut gtlnlerlnl Fontenblö metçt&i, Ancmmtn bareketiDden ,,:.: 
kenarJannda ... Anlıyor11unuz a, zevk. Bini, ıert dönmeatnl rica etti. Genç ka oturuyorlar. Şampanya içiyorlardı. ormanının kenarındaki bu küçllk köy .sonra relen telpatı, yeni adr 
lerimiS, dltyplarunız tamamlle blrl· dın cevap vermedi. c.z. en şen, en şakrak havalar çalı· de seçlrm1'lerdl· Bqka bir yere ctt· göndernıiftl. Andre tttıtyen elledle 
birinin addı. Bu şartlar dafriltnöe İkinci ay nihayetinde Pariae diln· Yor. çifUer blriblrlerlne sanı~ dö- mek teklifinde bulundu. Llyon, şuna- telgrafı açtı ve ta aatniarl oltada: 
beraber )'&fllılll&llUS& imkAn ;,ok. t- dQ. Akşamları Polonya ormanmdakl nUyorlardı. Genç kadın bir aralık rık bir çocuk l'!bi: •Sevgili Andre! Araml9da reoen1 
ylal ml, blrtbirtmtıııe lunbnadan, da.- lokantaya gidiyordu. l'ÖZlerini aQzdll ve: - Hayır! Hayır.. diyordu. Oraya unutalım. Bu akf&Dl beın1 KonıbOfle-
rıbnıdan doetça aynlalmı. Bir ıece. akalya1ar yolunda, söz - Tam zaınanmda ktrtıma çıktı· gidelim. dek. lokantada bekle. !Ut buaelerbnt· 

Andre. 'iMi löslerden çok moteetelr ""'•'••nn sllmiye çabff.n tık bir ka· nız. Yoksa kendlınl... Nihayet kabul etmlye mecbur ol· 
~-T-- d • .. f&llit olan ... J9l'de. 9"elki aıe-

ollhl. Qeaıç kadını ıdpra aolanuna s6- dJnla lEarfılatb. Yavqça yanma )'&k· - lıımlQlz ne ıdıııin 1 u. edelim. ._. 
t11n1L Kararmdan vaıpçlrmlıre ça- ~: - Uyoa... - Peki, dedi. Mademki öy.. arsu IUt dakikaları ihya - GOiE. 

*-diler 46Junedl... - ı&ıdem, dedl. 8'r t.oav8le mı - Aile lalln!s? ed!Jo?llWl\LI, yarın lllledea 80lll'& o- pek çc.k .... Ra~ 
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··nkü Milli Küme maçlan· 
Fenerbahçe, Maskesporu 3-0 
Yendi. Harbiye - Galatasaray 

1 - 1 berabere kaldı 
1'11: lll kUme maçlarına dUn Şeref ı tarını çıkartmak mecburiyetinde kal

~tadında devam edildi. Fenerbahçe • dı ve bu denede gol kaydrdilemedl. 
faskesPorla, Catatasaray da Harbi- Maç ta bu suretle 3 - O Fenerbehçe 

Ye ile karşılaştı. lehine neticelendi. 
'ı Sarı L4civertlıler lrlnskesporu ra- Dün Fener takımında Na,m gözUk-
fJ.ıl bır oyundan sonra 3 - O mağ- tU. Her gUn, dUnden daha iyi oyun
t ı> c tıler. Fakat Onlatasaray Har· tar oynamıya, Uzcı ine koymıya bnş-

beraberc kaldı. lıı.dığı göze çarpıyordu. Fcnerbnhçe. 
ş rer stadının Uk karşıl~ması Fe- hesabına memnuniyeti mucip olan bir 

0 
hçe - Maskupor araeında ol- şey do Muammer, Murat. mUda!ııası

~ Aııkarada yapılan kar,ıla~nnrn nın kU\'"\'etli bır hat haline gelmesi 
•bto e nctıccel bu maç UZerlndekl ldı. 

' kayı artlınnı' bulunuyordu. 
il' ~ıırı Ucıvertlller, sah!1Y& küçUk 

ret ve Nlynzıcıcn mahrum olarak 
>ır blı kadro ile çılttıl r: 
ı..ıııa~ - Muammer Murat - Ay-

~ ' ' ~«ıYncl, Omer - Kadri, Yaşar, 
'' ' 11• -lacı, Rcbll. 

1 atkelllcr de tam kııdrolıırmı mu· 
1 

•ata cdl)orlardı. 
°>'Una Ahmet Ademin idaresinde 

~ dı. Daha ilk dakikadan ltlbn· 
' 

11 b r hAkımıyet tenis eden San lQ.
"' r Maak ıpor k lesini bir taz-

• ıbc!rı içine ldılar. 
ıG hıt.m, tum bir gürU9 ve gUuıl bir 

11 
are ile hücum hattını l9letiyor. Fc-

0;rbahçcnın hc:r hücumu bır tehlike 
uyon:lu. 

to Oörcıuııcu daklkad ııotdıın gelen 
\.Nt ı>u, tllıcı bir kafa vuru91lo Kadri, 
loı~ke8Por ağlarına taktı. Fenerliler 

•uroue ille gollerini kazandılar. 
' Buncııın sonra bir arnlık Maıkcspor
ıuıar 
Çok canlanır gibi oldular. I<"akat bu 

uzun •ürmedl ve tekrar :ırenerıı
er h4klmıyctı ele nldılar. 

1 
Sarr IAcıvcrtıııer ikinci gollerini 27 

~cı ll&klkada Nnclnln ayagı Jle ka
lu ndılar. 43 Uncu dakikada yine Nacı 
jr ÇUnctı Fener gotunU de yaptı ve dev 
e 
1 
de 3 - O Fener lehine sona erdi. 

lıtU:lncı devrede yine Fenerbahçc hl1-
aı cıı. Fakat oyun tatsız bir 'tkıl 
it ~1• Ma.kuporlular ıuzumsuz hare· 
~:uıcr1e oyunda zevk bırakmadılar. 
-ru tcınıtdlyen topa değil, lnıana gil· 

Ye bafladrl r. Hakem iki oyuncu-

Vişide Mareşal Peten 
B. Meşeni kabul 

V 
etti 

'h lsmet ' •. ıe Y, 5 (A A ) 
mon\i . · · 
'a Ve Tur ü metine Fran· 
• 
1
t
1
1n dostluğunu Jbl&ga me:nuı 

B 1 c~ ve Ankaradan döne!' B. 
Acnoıt Mech.in Mare al Petaın v<: 
dllıiral Dıırlan tarafından kabul 

~-ı11~it ve vazifesi hakkında ken
k \crıne izahat vcrmi~tir. Mütea
dı chn B. Mechin kabine içtimaın· 

ıı. aıır bulunmu~tur. 

~~================== 

CA 

Soıaa 
tAtıı.ıe n ••hı ı - :Muayene etme, 
\c11n:1' 2 - Arapça yazının hareke
f{ınay:n biri, Bakır havzo.mız. 8 -
''h g j Sanat, Bayağı. 4 - Sonuna 
na oıuertrac tahtadan dermeçatma bl
ur. 15 ' Sonuna cEıı gell1'8o nUzul o
'bne. ;- Yakın kadın arkadaş. Yok 
ıtıtrıe cı - l3Uytıkço. 7 - Kızgın de-
111~. 8 Uzeıtıımış. Edebiyata muteal· 
ônc:e. ;; Eskı Türk unvanlarından, 
3a.tı. 10 - Ruh, Bir nota, Almanın 
'c hUcu - Bundnn böyle, Bir tayya
lılllet. rn •ekil. 11 - LAkln, 'Bir 
\·~ 

t:rı 'l'cr:~n n.,atıya: 1 - Fütur ge-
1•rıncı1 · Su, 2 - Osmanlı padlşah
'.a.r hU~ubirı, Şettat bir madde. 3 -
'nbırıerı l?ldara mUtealllk, COğrafyıı. 
Ik ı:ııstden. 4 - Elin tersi, Soydan
Bir not erer<'k. 5 - Tersi toparlak. 
:Coıay ~· 6 - Riayet edılmesl !Azım, 
lcrtı, nı - Sanat, Ne çok. 6 - Ke
) .._ .A Yatıyccıe kullanılan bir harf. 
bıre ~ nına,, '.Evveller. 10 - Birden
lla~10 Uhtemeı. ıı - Bir nota, Na-

p. 
l>tZ\1·0 

Old \ lll'LMACANIN HALLİ 
t2 _ Aıuı ıığa: ı - Nakarat; A' 
~ - l dana; Ekclo 3 - nafi; Acur 
ltı~'Urn;a; Ec:er"d (del•-Ct') 5 - na; 
ı>-ılka· •

1 
En 6 - As l~ne 7 - Ta; 

Ca.cı1 • ~ z S - Cennni; 1rıı. (ar!) 9 -
~a· 'T Ynr 10 - İbare; Amade 11 -

• abab t 
\'uka d ' 

Cin 2 rı an Aşağıya: l -- Nadirat; 
~<la 4 : Ad~m~, Acaba 3 - J{a!a; 
(Aı· Anı; t:sanır 5 - Ra· Eylla 
""IYe)· E ' 

E:rnakı ' t 6 - cuırme 7 - Tc; 
<an Okame): Ab 8 - !{arana 
l'iı ~;k); Ama O - Ece; tyab (ba
' h AlQde; lradc 11 - Şer; 

""'arct. 

• 

Galatasaray • Harbiye 
GUnUn son karşılaşması Calatasa

rny • Harbiye orasında idi. Sarı kır· 
ıtıızılılar sahnya şu kadro ile ı,;ıktı

ıar: 

Osman - Faruk, Adnan - Muea, 
Enver. Salım - SaUıhnddin, ~ıusta!a 
BU!end, Eş!nk, ~tehmet Ali. 

Hakem, Şazi Tezcan. 
Her iki taraf oyuna çok canlı ba9-

ladılar. Dakllmlar ilerledikçe Harbi
yelilerin ağır basmıı.ğa bıışledıkları 

görüldü. Bugün enerjilerini ortaya ko 
yuyorlardı. Fakat bUtUn gayretlere 
rağmen, bu devrede gol kaydedileme
di. Devre golsüz olaralt berabere ne· 
tıcelcndl. 

lklncl devrede Harbiyeliler, yine 
çok canlı idi. Nitekim bu canlı oyun 
Harbiyelilere bir de gol kazandırdı. 
Bunu lkınci blr gol fırsatı takip etti. 
Fakat istifade eılemedllcr. Gİılııtnsa
raylılar da mağlublyetteQ kurtulmak 
için canlandılar ve Harbiye ]{alesln! 
bir tazyik çemberi içine aldılar. Çok 
geçmeden soldan bir hUcumda bera
berliği temin et.tiler. Bundan sonra. 
her iki (arafrıı bUtün gayretlerine 
rağ'men neticeyi dcği,tirccck gol kay 
dedılemedi ve maç ta 1-1 beraber· 
Jikle nihayetlendi. 

Burünkü maçlar 
BugUn ı.ıım kUmc maçlarına Fe· 

nerbahçe etadında devam edilecek ve 
Harbiye - Fenerbahçe ile, Maske
spor da Galatasııro.yla karşılaşacak
lardır. 

Suriye h.arbi 
(BD.fl ı incide) / / j 

ba atılmış ve mühimmat yükıti 
vaionlar tahrip edilmi~tir. Be~
rut radyo istasyonu da tahrıp 
cdilmııt ve \"fjri lco'frğll!finftı -1dl
c;ük bir rnürailc ile verilmekte ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Beyrut yolunda 
Londra, 5 (A.A.) - Reuter 

ajansının müttefik kuvvetlerj nez· 
dinde bulunan huıusi muhabiri 
b.ildiriyor: 

lngiliL imparatorluk kuvvetle· 
ri kumandanı ile hür Fransız kuv. 
vetleri kumandanının birbirini 
müteakıp ittihaz ettikleri tedbir 
]er neticesinde müttefik kuvvet
leri Tüumür tayyıırc meydanını 
ihata etntlşler .... e Vfohy kuvvet
lerini öyle bir vaziyete aokmuı
lnrdır ki bunlar .iç.in tesli:n olmak 
tan bıışka bir çare kalmamıştır. 
Tüdmür:.in şarbnd kil.in Ncbek 
cı.dındakı küçük Suriye köyünün 
iwli TüC.:mtirün teslim olmasını 
temin eden başlıca 8ebcplcrden 
biri olmuştur, Bu köy Vichy kıt· 
alarmın fiddetli mukabil hücum
larına maruz kalmı~tır. Bu hÜ· 
cumlarda Vkhy kıtaları topçu
dan da müzaheret görmüttUr. 
Buna rağmen İngiliz topçusunun 
vöıterdiği fevkalade kabiliyet aa· 
yesinde Nebek elimizde kalmış
tır. Vichy ukerlerj ceııaretle mu· 
harebeye devam etmekte olmak
la beraber kuveyi maneviyeler.i· 
nin düştüğünü gösteren alametler 
de vardır. 

Müttefikler hücumlarına de
vam edıyorlar. Tüdmürün alın

ması çevirme hareketini kolayla§. 
tırmaktadır. Beyrut üzerine yapı
lan tazyJkın artması umumi vazi.. 
yetini hergün biraz daha iÜçleş
tirrnektedir. 

Hint kıtalarmın parlak 
muvaff akiyetleri 

Kudüs, 5 (A.A.) - Oeiri 
Zor'un Tüdmürle hemen hemen 
ayni zamanda zaptı müttefikJ,. .. in -şarki Suriyedeki vaziyetlerini ıon 
derece tah·jye etmi~tir. 

Dcir.i Zor'u zapteden kıtalar a
rasında Hir.tli kıtaat ekseriyeti 
teşkil ediyordu. Bunlnr muhte
mel olarak Iraktan Suriyeye geç
mişlerdir. Bunların iki memlekı:t 
arasındaki hududu Keınal mev
kii civarından geçtikleri zanne· 
dilmektedir, Hint kıtalarının Şam 
mıntaknsında gösterdikleri Ear
lak muvaffakiyetlen sonrn başar
dıkları bu yeni muvaffakiyet kay. 
da değer bir ehemmiyet arzet
mektedir. Hint kıtaları cüretka· 
rane hücumlarile ınüttefik1erin 
Sudyenin idare merkezine girme
lerini ko!aylaı;tırmışlardır • 

0......-----------~~~~~B 

Brestet 
Üç Alman zırhhsı 

yeniden bombalandı 
Londra, ti (A.A.) - lngillz ııavo. 

Nezaretinin tebliği: 

Bombardıman tayyıırelcrimiz dUn 
gece Atlantlk sahillerinde Brcst ve 
Loryan Uslerıne karşı şıddetll bir 
hUcum yapmışlardır. Brcst havuzla
rında bulunan Şarnhörst, Gnııyznav 
\•e Prens Öjcn Alman harp gcmllcrl
nln arasına yüksek ınrıtAk bombaları 
düşmüştUr. 

Ha\'uzlar boyunca binalar arasında 
yangınlar çıkmıştır. Loyran'da rıh

tıma bağlı denızattılar ı:ıraeına dn 
bombalar iSabet etmiştir. Havuzlar, 
ve limanlar ağır hasara maruz !<al
mıştır. 

2 temmuz geceli 21 düşman tay
yaresi imha edilmiştir. 

* Londra, 5 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup Blenhelm Upln
de bombaı·dıman tayyareleri cuma 
sabahı gündUz alçaktan uçarak Bre
men deniz USsUnU bombardıman et
mişlerdir. Bu taarruz, lng!llz hava 
kuvvetlerini, mezkQr Uman üzerine 
\'C diğer yerlere yaptıkları devıımlı 
bir gece hücumunu mUteakıp yapıl
mıştır. Bu gece hücumunda Krupp 
fabrikalarının bulunduğu Essen şehri 
de şiddetle bombardıman edilmiştir. 

(1 (! Cı 

Londra, 5 (A.A.) - Londrada öğ· 
rcnildlğlne göre, İngiliz a(;ır bombar
dıman tayyareleri, bug-lln öğleden 
6onra avcı tayyarelerinin refakatinde 
olarak Lile'de mUhlm demir fabrika· 
ıannr bombalamışlar ve tam ısabct
ler kaydetmlşlcrdiı·. 

Sovyet-Alman 
harbinde 

Ba tık denizi 
(Baıı 3 lincüde) 

ıa,acağı zararlar 'u suretle hUl!ısa 
edilebilir. 

ı - Alman donanmast Baltık de· 
nizlnde tam bir serbesti içinde çalı· 

şamıyacaktır. 

2 - Rus deniz tazylltl arttıkça 

Almanyanın tnglltereye karşı ablu· 
kayı hatl!letmek mecburiyeti zaru
retle hasıl olacaktır. 

3 - Finltındlysya asker \'c harp 
malzemesi naklıyQ.tı Al:md ad !arı
nın da Ruslnr elinde olmuı dolayıallc 
dcniZden hemen gayri mUmkUn bir 
hale girmiş bulunacaktır. 

4 - laveçten gelecek olan ham 
demir, karadan ve Malmo yollyle ya 
pılmak mecburiyetinde ka.lacal<tır. 

5 - Şarki Almanya dalma ihraç 
tehdidi karşıeında bulunacaktır. 

6 - Şarki Almanyıının endUstrlsl, 
ciddiyetle tahrip tehlikesine maruz 
olacaktır. 

Almanya yine elyaat blr hatanın 

kurbanı olmuştur. Almanya bir de
fa daha donanmasını tnglltereyo kar. 
şı kullanmak !Btemesl yUzündcn Bal
tık denizindeki hAklmlyetlnl do ka;,·
belmek fcl!ketlne uğramak gibi gUn
lllk bir slyruıctln cezasını çckmeğe 

mahkQm kalacaktır. 
Askcrt dehanın siyası hatalara da

lma kurban giderek kaybolduğunu 

gl:Srmek için yalnız Almanyanın ta· 
rlhlnl tetkik etmek kifayet eder ka
naatindeyiz. 

Bulgar 
memurlarının 
maaşlarına zam 
Sot'ya, 5 (A.A.) - Slefanl: 
Bulgar kıtalarının işgali altında 

bulunan arazide hayat pahalılığı ol
duğu için maaşlara yUzdc otuz nls
betlnde zam yapılma!ı kararla,tırıl
mıştır. 

Almanlara göre 
(Bafı ı lDClde) * 

sonra ordudan firar etmişlerdir. 

Bcrlin salahiyetli mahfillerinin 
mütaliaıı 

'Berlln, fi (A.A.) - D. N. B. Ajan
sının bildirdiğine göre, salAhlyetıı 

mah!lllcr bugUnkU Alman tebliği hak 
kında fu rnütalAaları yürütmekte
dir: 

BUtUn fark cephesi seri bir hare
ketle ileri doğru gltmektedlr. 

Gallçyadakl harekAl Karpatlarda· 
ki geç tlerin Macar kıtaları tarafın
dan işgali Uzerine ;,·eni bir safhaya 
girmiştir. Macarlar, flmdldcn ovaya 
inmişler, garbi Gallçyada ilerlemek
te olan Alman kıtaıarının sağ cena
hı ile blrleşm,.ıerdlr. 

BUtün cephede muannldo.ne mu
harebeler henUz devam etmekle bera
ber Sovyet istihbarat bUrosunun bu 
gUnkU tebliği Alman kuVal kU!liye· 
sinin bazı şehirlere vındığını itiraf 
etmektedir. 

Hulen, Alm~n ileri hareketi, ıeçen 
cihan harbinde ııubat 1918 de varıımıt 
olan son hattaki muhtelif noktaları 
geçmiş bulunmaktadır. Bu hudut, es· 
ki Avusturya • Macaristan ve Rus 
hududunda \'e Pcrut nehri Uzerlnden 
Çcrnovir:'den bllljlryarak 9lmalc doğru 
Koverın şarkında ve Pinsk 'ehrlnln 
garbından geçerek mUstaklm bir hat 
.şeklinde Mınsk, Yilna hasabalannın 

arasında Dunabnıg şehrine varmnk· 
ta ve sonra Duna nehrinin cenup kı
yısını takiben Rlganın ,arkında Rl
ganın körfezine mUntehl olmakta 1-
dl. 

Şimdiki cephenin gerisinde Sovyet 
kıtalarından şuraya buraya dağılmıt 
muhtelit \'O bllyUk aksamın temiz· 
lenmcslle iştigal edilmektedir. 

Sovyet tayyare meydanlarına. ve 
tayyare leşekkWlcrlne ezici bir tarz
da vurulan ilk darbelerden sonra Al· 
man hava kuvvetleı·ı ş.mdıkl halde 
karada yapılm kta olan harektıta ı,. 
tırak etmektedirler. Bu...ku\•\•eU<?r mu 
harebelcre doğrudan dognıya iştirak 
etmekte ve dUşmnnın gerlıılndc bu
lunan münakale yollannı ve bilhusa 
,ımendl!c:rlerl tahrip cylemektcdlrlcr. 
Rusya dah111nde bulunan dcmlryolla
rı az ve dağınık olduğıı ıı:ın bu ha
rekAtın neticesi seyriseferi tamamlle 
tatil etmekte ve dU,manın rlcatlnl 
mU,ktlltıta uğrattığt gibi ihtiyat kuv 
vetlerln ileri sevkini de gayri kabil 
bir hale getirmektedir. 

Baltık denizinin başlıca limanları 

olan Rfga ile Llbau'nın zaptı ve Al· 
man donanmasının tarkl Baltıktakl 

mUtemadl hUcumlan netice inde dUf· 
manm hareket lmktını daha ziyade 
tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi umumi vaziyet 'u şekilde te

ressüp etmektedir: 
- Sovyetlerln merkezi Avrupaya 

karşı taarruz projeleri tamamlle \'e 
katı surette bertaraf edilmı,ur. 

2 - Hudut yakınlarında Sovyet kı
taları taraf'ından tesis olunan muaz
zam cephe yarılmış ve paramparça 

Romadaki 
Çunking mümes

sili dönüyor 

Münihte 
Toplanan ticaret 

komitesinin kararları 

Kendi 
ufuklarımızda 

Roma, 5 (AA.) - Stef'ani: Münih, 5 (A.A.) - Stcfani: 
Vang - Şlng - Vay hUkQmetınln Muhtelit Alman • ltalyan ticaret 

tanınması Uzerine Çunking'ln Roma- komitesi 2 den 4 temmuza kadar 
dakl mümessili, Chlgl sarayına gele- Münihte toplanmıştır. İtalyan ve 
rek vcdanameslnl tevdi etmiştir. Alman tüccar sınıflarını alakadar 

cna.~ı l iııctde) /// 
man fılcm, bizim gidişimizi dil· 
rUst bulmakta ve bize candar 
emniyet ve dostluk göstermek· 
te birleşmiştir. Bu nasıl müm
kün olabiliyor? Mümkün olu
yor, çünkü biz herkesin eninde. 
sonunda mutlaka varma.ğa mec. 
bur olduğu sulh hedefini ipti· 
dadan temsil-ediyoruz. Başveki· 
limizin dediği gibi, her §eyi ay
n gayrı olan bir Alemin ortasın
da biz yegane birle tlrlci ami 
manzarasını gqsteriyoruz. B11 
halimiz, dünyanın mukadderatı 

Mareşal Çankayçek'ln teşcbbUsU U- eden bütün meseleler .görüşül
zerlne yapılan bu muamele neticesin- mü;, tlİccarlaırın teşebbüslerini 

de ltalya hUkQmetile Çunkıng arasın- 1 fokişaf ettirmek ııuretile mübııde· 
dakl diplomatik mUna.ııebetler nlha- leleri arttırmak imkanları araştı-
yct bulmu9 addedilmektedir. rılmıştır. 

Şarki Afrika 
harekatı bitti 

<Ba.fı ı IDclde) -
zeva, Galla - Sldama mıntakasında 
bulunan bUtUn İtalyan kuvvetlertle, 
birlikte teslim olmuştur. 
Şimdi imparatorluk vo Habeş \'a

tanpcrverleri tarafından muhasara e
dllmlf bulunan Gondardakl garnizon
dan ve Assab'ln cenubu garblslndekl 
fundalıkta dağınık bir halde bulunan 
küçUk bir müfrezeden başka Erltre, 
Habeşletan ve Somallde hiç bir 1tal
yan mukavemeti kalmamış ve şarki 
Afrikadakl harekAt muva!fakryetle 
netlceıcnmişllr. 

Kahire, 5 (A.A.) - Orta fark İn
giliz kuvvetleri umumi karargtıhının 
tebl!ğl: 

Sovyetlere göre 
<~ı ı Incf.dtfJ ••• bakımından hayırlı bir alamet. 

rmın yerde seriİi bulunduğunu tir. 

söylemektedir. * Doktor Refik Saydnm, Alman 

Moskova, 5 (A.A.) - Prav- !arla ihya edilen dostluğumu;; 
da'nın yazdığına göre en iyi Al- hakkında güzel sözler söyle· 
man kıtr.ları ve malzemesi tahri- meklc beraber ittifakımıza Vt 

bata uğ·amıştır. Faşist propagan- sözlerimize olan bağlılığımızı 
dacıları Alman ordusunun yenil- bir kere daha teyit etmiş ve 
mczliğini cıhana ilan etmişlerse İngilizlerin ortaya koyduğu cen 
de ı ı gür.lük muharebe esnasın· tilmence zihniyet Uzcrindc <;an
da Almanlar en iyi tümenlerini dan bir saygı ile durmu§tur. 
ve hava filolarını kaybetmişler- lngilizlerln baş dU manlarile 
dir. Şimdi muharebenin cereyan dostluk kurmamızı ho§ görme
ettiği muharebe meydanları, bu leri ve bundan dolayı bizim ni~ 
tümen ve kuvvetlerin mezarı ol- yetlerimlz hakkında en kUçUW 
muştur. eUphe beslemiye yer olmadığım 

Sovyet resmi tebliği tamnmlle takdir etmeleri, ikı 
Mosko\·a, 5 (A.A.) - Bu mili ı. arasında ne kadar derin 

mınta- sabah Sovyet istihbarat bürosu bir unlayı§ ve ne derecede sar· 
kasında General Gazzeva'nın teslim tarafından a~nğıdaki tcblığ ne=· sılmaz bir itimat kurulduğuna 
olması Uzerlno kUlllyetll hlirp malze- redilmiştir: en iyi delildir. 

Llbyada değiflkllk yoktur. 
Habcflstnnda, Galll Lldme 

mesi elimize geçmiştir. Jlmmn mın- 4 temmuz .gecesi muhteli~. c~p Etrafımız harp yangınlarfü 
tnkıısında 12 b!ni ltalyan olmak üze- helerde n&kerı vazıyette buyuk çevrildiği halde bizim masun ka 
re 21 hazirandanberi 15 bin harp c- bir değicııklık olmamı§tır. labilmenıizi rehberle . 

1
.,.

1 
... 

sırı alınmıştır. Kandalakıha • Murmansk ve . . rım ~· ısa 
Surıyede, bütün cephelerde mahalli K 1. b z.ah 1• tik mctınde kit- ı betli sevk ve ıdaresi, milletimi· 

ate ı er ı s i l bl l'., 
terakkller kaydedilmiştir. alarımız münferit dü§man birlık- z n an ~yt§ ve . r ıgı, ordum~· 

)erile çnrpı§mağa devam etmek- zun daıma vazıfcyc hazır bır 
edUmiştir. Bu kıtaların esaslı kısım- tedir. halde silah başında bcklemcsih 
lnrı tamamile imha edilmiş bulunmak Borisof - v ebobruisk istikame-I beraber milli siyasetimizin her. 
tadır. tinde Berezina ve Prut nehirleri keste emniyet uyandırabileı 

3 - Sovyetlcr asker mevcudu, mil üzerinde muharebeler bütün ge· berrak vasıflanna borçluyuz. 
hlmmat ve tayyare miktarı bakımın- ce devam etmigtir. ı 
dan, şimdiye kadar cereyan eden im- Dü§;;,anın Berezina nehrinden Başvekil Doktor Refik Sn • 
ha muharobelerı neticesinde 0 kadar kendine bir yol açmak için yap· damın tasvir ettiği berrak ~c 
zayı! dU,mu,ıerdlr ki, bu zayiatın tc- tıg· ı te•ebbüsler kıtalarımızın a- ı f hl f kl d k . 

k" kt " era ı u u ar a, ne yazı kı ltıfl edilmesine im an yo ur. tesile nıuvaffakiyetle geri püskür k , . . b 
4 - Şimdiki bütUn Sovyet cephe- .. - . . 0 .. . . d ara \e elemlı bır ulut bcliı 

tulmuştUr. uı:;man suyun ıçın c miı.ıtir Kı i t b't 
el, eğer hAIQ. bir cepheden bahsetmek ve nchrın sahillerinde ağır zay.i- ı ~ · sm~n n§aa. ı l en ye. 
mUnasebet alırsa tam bir rlcnt ha- • ni harp gemılerlmizı teslim al· 

' ata ugramıştır. 1 · k d d . .. 
llndedlr. Alman \'e müttefik kıtalan 1 Tıırnııpol cıvrmnda dün yap- mn?'a, . ısmen ~şar a staJ gor 
dUşmnnı şiddetle takip etmekle olup v ff ki etili hareketler mi~c gıden denız ve hava SU· 

staıın hattı ~enen hatta yakııışmaı~- ~~~ ':1:::a ~~~an mühim tankrb~~· gedikli ve erlerimizden 168 
tadırlar. ıeııckküllerile .taıırruzlıınnı No· kışınfn Refah vapuru fncıasın . 

Bu hat, Sovyctıerln Karadenlzdcn "~crad Volinsk istikametınc tcv- da can vermesi, bUtUn milletin 
e8l<I So\·yet hududu arkasından baflı- 'h t 'stir. Bütün ece kıtalarr ruhunu elemlere boğ t Ş 
yarıık evvelA Dlnyester nehrinin .şnr- cı e m~ ~. . .muş ur. e 
kına ve dııha ötelerine Bitomi'den ge- mız bu :nıntnka?a duşman tank: 1 hıtle~~n her biri T~rk vatanı
çcrek şimale dönen ve Dınyester böl- la~ına muvn.~fakıyetlev taa:ruz e~ nın muda~aa cephesınin seçme, 
gesine ulaşan bir Sovyet müdafaa mışler ~e duş~nnı agır ~ır ~czı· olgu?, yctı§miş birer parçasıdır. 
mıntakasıdır Stalin hattı Yukarı mcte ugratarak arka dogru ılcr- Mıllet, bu kahramanları ica-
Dinyeper me~rasını takip etmekle ve leme&ne mani olmuşlardır. bında kendi varlığı ve istiklalij 
Vltebsk k!iprUsUnden gcçrrek Ples- I Be~.rabyn .m~ntak~~:ıda .tan;- için canlannı feda etmek üzere 
kov'a kndıır uzıı.nmakt:a ve daha son- arın ım?yesın e mu ım pıya .. e yetiştirmişti. }{endileri de bu 
ra Pelsus gli!UnUn ,arkına ve Narvn- kuvvetlerıle hil.~c~et.e geçen duş· mukaddes feragat ve f d k" • 

man Prut nehrınJ hır kaç nokta- ~. .. . .. e a ar 
ya doğru lmtidat etmekte vo nihayet d e~ e muvaffak olmuq ve lık mcslegıne olUmu her an gö-
I<'inlo.nda klirfezlne mUntchl olmak- an geçm g · " l k · · l d' v· 'f b 

bu muvnffııkiyctinden istifade et- ze a ara gırmı§ er ı. azı c a· 
tadır. 

Ecnebi kaynaklardan gelen haber
lere gl:Sre, son beş sene zarfında bu 
hal mUdafaeya çok elverişli bir hale 
getirilmiştir. Fakat inşası her taraf· 
ta tamamlanmadığı tahmin edilmek
tedir. Maamafih Sovyet kıtalan, ne 
olursa olsun, bu hattı müdafaaya te-
9ebbll8 edecektir. Fakat bu hususta 
fazla ümit besleyemlyeccklerl tahmin 
olunabilir. 

me~ istemişse de kıtalarımızın şın.da dövüşerek öl~cle.ı:ct~'. mil
multavemetile ıkar§ılagmıştır. lctın knybı ve elemı buyük ol. 

Tayyareler.imiz düımımın ha makla beraber nihayet tabü bir 
vn meydanlarını ve motörlü vazifenin görüldüğünü düşüne
birliklerini muvaffakiyetle bom- rek biraz teselli bulabilirdi. Fa
bard~man etınişlerdir. Düşman kat biz her millete karşı dürUs~ 
tayyareleri av tayyarele~imizle bir sulh ve emniyet cephesi mu
y~ptıkları muhareblerde agır za- hafaza ederken, yurdun bu kıy
yıata uğramışlardır. metli evlfidının bir suikaste uğ-

Henüz ~~mamlannmıya!1 . ra· raması teselli kabul etmez bir 
kamlara gore tayyarelerlmız 4 d 

.... 43 d'" acı ır. temmuz ıgunu uşman tayya-
resi tahrip etmişlerdir. 2 7 tııyya- Bunun iki tUrlU hesabını ara. 
rem.iz zayi olmuştur. mak mevkiindeyiz. Birincisi; fe_, 

Tahrip çeteleri kuruldu laketin serseri bir mayin ile çan 

Amerika istiklil beyannamesi 
MoskoYB, 5 (A.A.) - B. Sta. pışma gibi bir talisizlik eseri nıi, 

lin'in millete hitaben söylediği yoksa cinai bir elin düşmanca 
nutku müteakıp hükumet rnerke· bir hareketi mi olduğunu anlı 
zinde ve taşrada halk tarafından yacağız ve bu tahkikatın neti 
mitingl~ ;>'apıhnıştır. Opolsevia eesine göre tedbir alacağız. 

Buııünkü «Siyasi İcmab i
mizde Amerikanın 1776 istik· 
lil beyannameıinden bahıe· 

dilmektedir. 
Bu münasebetle «İstiklal be

yannameıi» hakkında mlllÜ· 
mat vermeii faydalı buiuyo· 
ruz: 

Bu beyanname, on üç Şi
mali Amerika müatemlekeai 
milmesıillerinin ln~liz tac ve 
tahtından §İkayctlerini ve Bü
yük Britan;:adan ayrılarak iı· 
tiklaller. 11 i' ?:ı eyl.-diklerini 
natık beyann3medir. 

1774 te toplanan ilk kon
gre te§rİİ ve icrai salahıyeti 
hai~ değildi. 1775 te toplancn 
ikinci kongre Büyük Britanya
dan ayrılmak hakkındaki her
hangi bir teklifi reddetti. 1776 
da Thomas Paine, «Aklıselim» 
adlı ~serinde ayrılmanın kaçı
nılmaz bir lüzum olduğunda 
ısrar etli. Bununla beraber ef
karı umumiye, İngiliz donan
ması Amerika gemilerini mu
ı;dere edinceye kadar ikiye 
ayrılmış bulunuyordu. O za. 
man, bazı müstemlekeler istik
lal lehine rey kullanmaları hak 
kında mümes illerine talimat 
verdiler. 

1776 yılının 10 haziranında 

Viqpnia müıtemlekeıinden Tho 
maı Jefferaon, MaHachuıettı 
müıtemlekesinden Jhon A· 
dams, Penn•ylvania müıtem· 
lekeıinden Bcnjamin Franklln 
ve Nevyorktan R. Livingıton 
bir beyanname hazırlamak Ü· 
zere komite azaıı tayin olun
dular. Beyannameyi yaunak 
vazifesi Jefferıon'a verilmiıti. 
Beyannamenin bazı cümleleri 
komite ve kongre tarafından 
tashih ve' tadil edilmekle be
raber beyanname Jeffenon'un 
kaleminden çıkmıtlır. 

Beyanname 28 haziranda 
kongreye tevdi edilmiı ve mü· 
zakere günü 1 temmuz olarak 
tesbit cdilmiftir. Pennsylvania 
ve "South Carolina müstemle
keleri beyanname aleyhine rey 
vermi§, Delaware müstemle
kesi ikiye ayrılmıı, Newyork 
ise müstenkif kalmııtı. De
laware müstemlekesinden Rod 
ney ayni müstemlekeden Mc 
Kean'ın davet ve ısrarı Üzerine 
muvazeneyi değiıtirdi. 

2 temmuz reyleri 12 evetten 
ibaretti ve aleyhte rey kulla
nılmaınıftı. 

Beyannamede ıöyle bir ta
dil yapıldı: 

«Bu birleıik müstemlekeler 

ıerbest ve müstakil devletler· 
dir ve öyle -olmakta haklıdır· 
lar, !~iliz tacile her türlü ra· 
bıtadan müberradırlar ve on· 
larla Büyük Britanya devleti 
araıındaki bilumum siyasi mü· 
naıebat tamamile münfeıihtir 
ve öyle olmalıdır.» 

Son cümlesi 4 temmuzda 
kabul edilen beyanname önce 
yalnız kollll'e reisile katibi ta
rafından imzalandı. Mümessil
lerin imzaları, müstemlekelerin 
kongre kararını tasdikından 
$Onra ilave edildi. Son imza 
olan 'llıornston'un imzası 4 
teırinüaniye kadar atdmamıt 
bulunuyordu ve ancak 4 teıri
nisanide o da imzaladı. 

Orijinal imzaları havi par
§Ömen, 1789 da teşekkül eden 
hükumetin Hariciye Nezareti 
ne tevdi edildi. Bu~un rutubet
lenmeıinden korkularak bir ay 
ni, bakır levhaya çekildi ve 
1894 te çelik bir kasa içine ko 
nuldu. Filhakika orijinal nüs
ha da bozulnrak okunmaz bir 
hale geldi. · 

Beyanname 55 imzayı ihti
va etmektedir ki bunlardan 
b z.ıları beyannamenin kabulü 
sırasında kongre azası değildi
ler. 

ismi verilen ve eerek cephede ge_ İkincisi de· bugünkü şartlaı 
rekse de dü~man gerilerinde iş karşımızda dururken bu ka· 
görebilecek eilôhlı vatandaşlar- d k tll b' 11 ' • h · 
d .. kk "d f t ı · ar ıyme ır muncvı azıne-an murc ep mu a aa çe e crı- . . . 

· diden binlerce gönüllü '-'a- mızı, tahlıs vasıtalarından mah-
ne ıım J k' b' yUk 'l zılmıştır. Bu te§kilat hem Jngiliz rum ve es ı ır . . vapurı e 
anavııtan muhafızlarına hem de yola çıknrmaktakı ıhmal ve 
Sırp ıetnikledne ben~emektcdir. mesuliycttir. Bu mesuliyetin 
Bu çeteler 1812 an'anesine uy- her tarafını araştırmak için bi
gun bir lhayat sürerek düşman ri İstanbul, biri Mersin, biri de 
işgali altında bulunan topraklar- Ankarada. vazife görmek üzere 
d~ m~dafaa, imha ve sabotaj fa- Uç komisyon kurulmu§tur. El
alıye.~ındo ~ıılun.maktadırlar. de edilecek neticelere göre ah-
Duşman l{galı altına geçen anın nacak tedbirlerin, mesullerl ce

t~k.alard~ Alman to.pçu k!1vvetle· zalandırmaktan ibaret kalmıya
rmı taşı) ~n trcnl7rın d~rdurul- cağını ümit ederiz. Şehitlerin 
ması ve ım~a. cdılmesj wgıbi çet~ ruhunu §adetmenin kederli ai-
muhnrebclerının başladıgı evvelsı . . .. . ' . , 

.. k" t bl'Wd b"ld' -1 · t 0 lelerının ve butUn mılletın mn-gun ·u e ıg c ı ırı mış ı. - . .. .. . 
polscvia çetelerinin teçhizatı ik- temıne hurmet ~ostermcnın YO· 
mal edilince bunların Alman kıt· lu, bu facıadan ıcap eden ders
alarının başına büyük gaileler a- leri almak ve mesuliyet tclak-
çacaklnr· muhakkaktır. t kilerimizde ve işlerimizin tanzi-

Köstencede bir adam idama ı ıninde bu derslerin icaplnnm 
mahkUın oldu tamamı tamamına yerine geti. 

Bükrcş, 5 (A.A.) - Stefani: rcrek böyle facıaların yenideıı 
Köstcnce divanıharbi, müebbed baş gösterebilmesinin önün< 
küreğe mahküm edilmiş olan kt' 
dört arkadaşile birllkte, :Kösten- geçme ır. . 
cenin Sovyet tayyaleleri tarafın- Ahmet Emın YALMAN 
dan gece bombardımanı esnasın· 
da şehirde ışıklar yakmağa teşeb. 
büs eden komünist Sarbu Filo
mon" u idama mahkum etmiştir. 

Sahlbl ve Neşrıyat MlldUrU: 
AHl\IET E.MJN l:"AU\lA..~ 

Basıldığı yer: VATAN :MATBA..Am 



-
Fen8rbabçelileri Tanıyalım 

Nasıl Kuruldu Bir Spor abidesi· Fenerbahç ~ Stadı Kimler Çalıştı 
------------------------------------------ ~ 

hlerhum Galip 

.... 
Hasan Kamil Sporel 

F enerbahçe klübü nasıl kurul
du, sarı lacivert renkler spor se
masında nasıl doğdu? Bunu yaz
mak jçin Türk spor tarihini bu 
sütunlara sığdırmak icap eder. 

1905 yılında Galatasaray te
şekkül ettikten sonra, İstanbulun 
spor merkezi denebilecek olan 
Kadıköyündc de bir klübe ihti
yaç vardı. 

Kadıcöylü gençler, Galatasa
rayın te .. ekkülü üzerine kendile
rinde de uyanmağa başlayan bir 
arzu .ile 1906 • 1907 de Fener• 

Fikret Ancan 

bançevi kurmağa karar v erdiler. 
O zamanın meşhur tutbo.cuıa-

rından Hasan Vasfinin dahıl 

olduğu gayriresmf bir te!jekkül ı ~l!lll?l-ı:ıb.._.., 
halinde bir araya toplanarak fa- L 

a liycte başladılar. Bu teşekküll&n 
başında eski Nata acentnsı mer
hum Liya Na ta, Sen J ozef munl-

• !imlerinden Necip, mühendıs A
saf Bey!er btllunuyorcf u. ıhayet 
bu gençier faaıiyctıerini daha z1-
yade genişleterek, futbol oyna-
dık ları Fen er bahçenin ismini 1 
klüplerine isim olarak aldılar. Ve 
F enerbahçe kuruldu. 1 

F enerbahçenin ilk aldığı renk 
zümrüt gıbi çayırların arasında 
sarı • beyaz renklerle gqrünen 
papatyaların rengi idi. Ve for
ması beyaz _ sarı oldu. Faaliyete 
geçtikten sonra klübün resmen ilk 
heyeti ıdaresi şu suretle teşekkül 
ettı: 

Fenerbahçe kıübünün bu dere
ceye yu ·se.nıesıne a11111 oıanıarın 

Laşınaa, k.i\oün n.ı.sıı kuruıaugu
r.u yazaı ken ısm.ncien bansetugı
mız merhum es.·q Lıraat VeK.111 

~dbrı 1 oprak ge.ır. ,:,aori Toprnı1: 
her şeye rağmen bu kıup ıçın Ç-· 

l.şrı. ~on netesı ne kaaar t·en ~r· 
bançe ıı;.mını aglınaan duşür11.e

dı. 
Onun ö iümü bütün Fenerbah· 

çeıı,er.n a , eı.nae derın bır ya ra 
a ;tı. v na.a ka.p.erae ) aşıyor. 
l\asıı yaşamasın ·ı, }- enerOöhçe
) ı o teneroançe yaptı. 

l enerocı.hçcye ç.ı.ışan.ar ara
sınaa oaş'a ge.enıeruen birisı ae 
merhum L&aııptir. ~a.ıp hayalını 
spora, Fenerba.ıçeye va tetm.ş
tı. Geces.nı giınauzıinü kıüpte gc. 
ç:rir, en huyu,.;: zevkı kıiıbe çaıış
ma ..... tan aıııciı. lia ııp bugunk.ıi f· e- 1 
ner staaının J ıiıK sporunda b&r 1 

- J ab.cte gıbı yuKse.mesıncte ba~ııca 
aınıı oıan.araandı. 

Şükrü 5araçoğlu 

Ziya Bey, futbolcu Hasan, A
yetullah. Hakkı Saffet, Galip, 
Fuat, l'oasuhı, fevfık, Kemal Aş
kı, Elkatip Mustafa beyler. İçtı
malar merhum Galip, Nasuhi 
Baydar, Kemal Aşkı beylerin 
evinde yapılıyordu. Bundan son
ra takıma yeni yeni elemanlar 
girdı. Bunların arasında Galip, 
Nuri, Nüzhet, Hasan Kamil, l\1ı
ço, Sait, Hikmet, Otomobil Nuri, 
Mahmut Ağabey de bulunuyor
du. 

Bugünün Futbo culannı T aniyallm 

l:.JXal.p JHustafa, klübün ku 
ruıuş gunünaen başıayarak but1· 
dan on sene evveune kad.:H, 
Fenerbahçe takımının kuv\iet 
buıması ıçın her şeyıni feda eqc
rek çatışan bir takım idarecisi o- 1 
larak Fenerbahçe tarihınde yer 1 
aldı. 

Bugün klübün başında bulu
nan kıymetli Haric.iye Vekilimiz ji 
Bay Şükrü Saraçoğlu Fenerbah· 
çe için çok çahııtı ve el' an da ça· Bu arada Ziya ve Asaf beyler 

klüpten ayrıldılar. F akdt Jdüp 
günden €Üne yükseliyor ve kök
leşiyordu. Ve klübün renkleri de 
değiştirildi. Sarı i"Acivert oldu. 

Bundan sonra F enerbahçenin 
başında Hamit Hüsnüyü göriiyo· 
ruz. Devamlı bir çalışma ile bu 
klübün daha ziyade kökleşme• 
sinde amil oldu. 

Fenerbahçe klübünde çalışan· ;; 
!ar arasında merhum Mocuğu da ! 
anmak ıcap eder. Geceli gündiız-
1ü klübü için çırpınan l\locuk bu· 
günün gençlerirun yetişmesinde 
amil oldu.• 

Fakat Fenerbahçe klübüne 
merhum Ziraat Vekili Sabri. Bey 
kadar ıhiç bir fert hakiki bir şe
kilde çalı mamıştır. O sıralarda 1 
Kadıköyünde lttıhad ve Terakki 
katibi mes'ulü bulunan Sabri Bey 
bu klübü eline aldı. Mükemmei 
bir binayı (yanan binadır) tefriş 
ettirdi. Ve çalışmağa başladı. Jş
te bundan sonradır ki sarı laci
vertliler arasına, Zekiler, Bekir-
ler, Alalar, Caferler, ismetler, I 
Sabihler, Kadriler, Fahirler, Bed_ 
rıJer karıştı. 

Bu 1;ençler Mütareke senele
rinde yüzümüzü güldürdü. Türk 
spor tarihine unutulmaz ~ferler 
kaydetti, sayfalar açtı ve Türki
yenin en sevilen bir spor yuvası ı 
oldu. Adeta Fenerbahçeliük bir 
din halini aldı. ı 

Muammer Oramaı. Cihat Arman 

Aydın Bakanoğlu Ali Rıza Tansı 

Mr.;:at Alyüz 

lışıyor. 
Bay ~ükrü Saraçoğlunu Fener· 

bahçeıiıerın en bür.üğü ve babası 
olarak tanıyabilir.U. 

Fener bahçe ismipi andığımız 
zaman Zeki Rızayı hatırlama· 
mak kabil değildir. Zeki, kendi 
evi gibi bildıği kiübüne iki taraflı 
çalıştı. O hem bir futbolcu, hem 

1 

de bir idareci idi. Futbolda Fe
nerbahçevi aevdiren, bu takıma 
bir Bt.Stem sokan !utbolcuların en 
başında hiç kimse inkar edemez: 
ki, Zeki olmuştur. Tam yirmi se-
ne bu takım içinde didindi, kap• 
tanlığını yaptı. 

İdarecilik sahasındaki Zeki de 
fazla söylemeğe liizum yok, Bal
kanların en mükemmel stadı de
nebilecek bugünkü F enerbahçe 
stadının yapılmasında başlıca 

.-...... 

amil oldu. _k 
lerl için müşfik bir baba olaP" 

Zeki en büyük muvaff akiyeti- biliyorlar. 
ni şahsi gayretini sarf ederek Hem .idare, hem futbol sah• 
Türk spor tarihinde unutulmaz 

. sında Fenerbahçeye çalışanlar • 
bir eser olan bir lngiliz takımını r rasında da Hasan Kamili gi)stere 
ıstanbula ıgetirtmeklc gösterdi. biliriz. Bu ilk milli takım kapt• 
Bu tamamen onun eseri .idi. 

nını, futbol sahamızın Dalgakır• 
Ali Muhittin Hacıbekir: F e- nını hatırlamak F enerbahçelile 

nerbahçc klübü için hakikaten için bir kadirşinaslık olur. 
l candan çalıştı. Klübün en müş- F enerbahçeye çalışanları b 

kül zamanlarında başında bulun- sütunlarda birer birer sayın .. 
du. H1ç bir FenerbahçeJj bu kıy- icaı:ı ederse cVatan> ın sütun!• 

~ ~~•· ~ metli ve fedakar idarecinin can- kafi gelmez. Her F encrbahç' 
' \ dan çalışmasını inkar edemez. Fenerbahçe .için çalışmıştır, se'le' 

1 
Onu bugünün futbolcuları kendi- rek her !}eyini feda etmiştir. 

ÖmerAlbakır ----------·~------~--------------------.----------

Fenerbahçe 
Şampiyonlukları 

Fcncrbahçcliler, b'f sene talisiz Lebinl bitirdikten sonra bu sene Fe- Zcyhel Üner - 1918 de 1stanbulda Fıkrct: Arıcan - 1327 de İstanbul· 
gUnlcr yaşadılar. Geniş kadrolarına nerbahçe takımında yor aldı. doğdu. llk klUbU HlllUdi. Hilllden Fıı.. da doğdu. KUçUk yaşından Fenerbah 
rağmen bir iki oyuncusunun sakatlık Muammer Arman - 1918 de Ada- nerbahçeyc geçti. çelller arasında yeUştı. Zekiden son
gcçirmesl takımın sUrUklcylcisl l'lfcll- pazarında doğdu. DarUşşafakada ye· KUçUk Fikret - 1919 da İstanbul· ra takım kaptanı oldu. 
hin haksız bir cezaya uğraması iyi tişU. Fencıyılmazda bır mUddct oy- da doğan Fıkret, futbol hayatına Fe· Rebii Erkal - 1917 de tstanbulda 
neticeler almasına mO.nl oldu. Sarı, nadıktan sonra. GUncşc giı'di. GU· nerbahçclıler arasında göz açtı. Onu doğan Rebll, Galntasarayda parladı. 
Uı.clvertlileri bugün için şu şekilde neşten de Fencrbahçelller arasına ka. yetiştiren merhum Galip oldu. Sonra. Glln~ takımının kaptanlığını 

Galatasar~y 
Maçları 

Fenerbahto bugüne kadar 1913 - 14, 28 - 29, 
2D - SO, 82 - 88, 311- 85, 36 - 37 ısenclerlndc İs
tanbul blrlncUlğinl ss - sı, 84 - 35, 86 - 37, 89 -
40 ısenclcrlndc Turklyc ;ı::uııpiyonluj;"Wlu liazawnış

tır. 

Sarı LüchertlDer iki ıtcfa da biri 1 Mütareke yılla· 
nnda., diğeri bundan Uç sene en el netkelenen o se
neJik şlld olmak üzere lkJ şUd blrtneU~n!ı de nlnlL'.:· 
lardrr. l\lllli forma) ı giyen oyull<'ular da şunlardır: 

7.ckl, Bekir, Alıicttln, abfh, Hasan KümU, Bedri, 
İsmet, Cafor, Knılrl, Nedim, Hamit, Fikret, Muzaffer, 
NIJazl, 1\lehmet Reşat, 1·a.,ar, lfu._•ıame.ttln, 

Cihat, Relılidlr. 
• 'ekljı, 

.... 

sıralayablllıiz: rıştı. Nnci Bastoncu - 1912 de Trabzon. yaptı. Güneş kapanınca da Fencrbah-
Cihat - Murat, Muammer, - Ömer Albakır - 1913 de Ankarada da doğdu. Trabzonda ıdman yurdun· çeye gcçU. 

Leblp Cemal, Ömer - Aydın, Esat, doğdu. Anknrada Çankayada yetlştı. da yetişti. Oradan doğrudan doğruya Naim Şukol - 1920 de 1stanbuI
KUçlik Fıkret, Niyazı, Naci, Melih, İstanbula gelerek GUneşc, GUne~ten Fcnerbahçeye geldi ve birinci takım- da doğan Naim, Hilal ldUbUnde bir 
Naim, :Fikret, Rcbıi. de Fenerbahçeyc geçti. da yer aldı. mUddet oynadıktan sonra çocuklu-

Cıhat Arman: 1917 de 1stanbulda Esat Kaner - 1327 de İstanbulda Mclıh Kocaoğul - 1331 de Balıkc- ğundanbcrl bağlı olduğu Fencrbahçe
doğdu. İlk kllibll Ankara Gençlerbir· doğdu. KadıköyUnde hususi klUplcr· slrde doğan Melih. spor hayatına at· ye geçen sene geçti. 
llği, oradan GUncşe, Güneşten de Fe· de yetişti ve ilk tescil edildiği JdUp Jet olarak atıldı. Balıkeslrden 1stan- Yaşar Yalçın - 1917 de üsklldar
nere girdi. Bugün takımın kaptanı te Fenerbahçe oldu. bula gelerek CUn~ klllbUne intisap da doğdu. Anadoluda oynadı. Oradan 
bulunuyor. Ali Rızıı. Tanrı - 1914 de İstnn- etti ve Güneşten Fenerbahçelllcr ara- Fenere, Fenerden AnkaragUcUne, ve 
Lcbıb Elmaıı - 1327 de İstanbul- bulda doğdu. Askeri sanayide yetişti. sına. karıştı. tekrar Fenerbahçcyc döndU. 

da doğdu. İlk klübU Kasımpa.şadır. Fenerlileri kendini m~tepten ayıra· Nıyazl öz:tunç - 1016 da Ankara- Kadri Ulukal - 1918 de ÜskUdar
Kasımpa.şndnn Fenerbahçelilcr ara- rak aralarına aldılar. da doğdu. Gençlerbirllğlnde yetişti. ,da doğdu. Anarloluda oynadı ve on-
sına karı tı. Aydın Bakanoğlu - 1018 de İ.s· İstanbula gelerek GUncşe girdi. Ge· dan sonra Fenerliler arasında yer 

Murat AlyUz 1920 de tstanbulda tanbulda doğan Aydın, ı.~cnerbahçc çen sene de Fcncrbahcc takımında aldı. Fakat daha evvel onu yine mer· 
dotdıl. .!lal'.lls:ıafııkcHla ~~ Jı1u~U.ldcri arasından }'.ctktt, ~er aldı. ihum Galıp yct•~tlrcll. 

1ki ezeli rakJp Fenrrbahı;o - Galatasaray klli.,ıe" 
i'inıldn bugüne kadıtr blrlhlrile yaptıkları kar9'1lllf" 
anaların bir bilançosunu yaıpmak kap eden.o l}U "' 

tice) e ,·arırız: 

88 ma!: yaıııııışlar, bunların 1 '> ı berabere netlcelett" 
mlş, 88 maçta Fencrbah!:.e, 37 ma~ta da Gatatasarttf 
galip gelmiştir. :Fener.bahçe 140 gol kaylletnll,, 09' 
latasaraylılar l 4ü gol ~-apnuşlnrdır. rcncl'ln Galae-' 
saraya en farklı gallblycti 1 - 6, Gai:ıtasarnyın 1" 
7 - O dır. 

" Jo"enerbahçe.ııln Galatasaraya karsı ilk galihhe~ 
temin e<lcn Hasan K mH olmuştur. En fazla gol ~.,,. 
pnn futbolcu da sol n~ık Bedridir. 

\.--------------------~ 


