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Daha48 saat 
Alman - Sovyet harbi
nin istikbali hakkında 
kat'i bir tahminde bu
lurunu için daha kırk 
ıekiz aaat beklemek Te 

hareketlerin iokifafını 
rörme~ lazımdır .. 

'ı'azan: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaratlan • 
Alman • Sovyet hadM.aİD üçün

<ıı gü.nünd•~İz. Harp: Şimal Buz 
d.,ni&iodeo Karadeniz bölc'esine 
kadar bütnn ceplıe üzuioıle en 
ı... nlı ve en tıddeotli şcl<li ile deHül 
"'1n or Harbin ..., ıl bir i.nJJışafa 
ııa.mzct oldutu bakl.ında kati hir 
tnl,min yapo.bilm<k i ·in daha kırk 
"'kiz saatlik biT l'Mtıanıa g<>e;me· 
· ni H bu m!iddl'!I içindeki bare

htlrrin go1nnün<' ~U;ıınuıw bek· 
!emek IAıınıdır 

Kı:?tlordu p<y~ b '1' g~ resminde ıulim ylJ!l41'k.en 

Şovyetlerle 1 

Ingiliz askeri 
iş birliği 

AlmnnlM krndilrrine pvenme
hlİ olwlard~ 180 • 200 milyooluk 
bir d vletc saldınna.kta ihtiyat 
J:i»knrl<>rd' So•·yctlcr i.se: Al
ın•n aya karşı behrmcbal mmaf
fer olacakları kan•atindedirler. 
l\futotof, So\ yet hava ka'ra. deniz 
•rdularmın Alnıan ordıısnnu ye- MOSkOWad S ıı.o.·cğini aç ~a sö~ Jerkm So,·yet- a OWJet 

Sovyet fil o
su Karadeni· 
zin cenubun
da dolaşıyor 

1 

Sovyet T ebllği : 

Almanlar Brest 
Litovsk 

şehrine girdileri 
DID 300 Alman tan
kı tahrip edildi, 51 
Alman tayyaresi 

dl,Clrlldl 
Moskova 24 (A.A.) - So\'ycl 

Başkuman<lanh'.! nın askc-rl teb
liğine gör<>, Brest 1 ılo\·sk, Bı 

(l><>vMnl 6 inci SayfMla) 

LİTVANYA 
cııınm.1§ re.mnıen • ..ı'"" 

1 

da Sovyetlere 
lAlmanorduları1 karşı bir is- ı 
1 

üç istikamet- yan çıktı 
Bem 24 (A.A.) - Dı Tat ga:rete

ten ilerliyor . sinin Bel'lin muh biri, Kanuas 
halkının Sovyetl<.'I'e karşı ayaklan
dığını ve as;ıcrin t ~ hiılkiım ol
dııklann: ilıdimniştir. 

Alman ordu
su eski Polon
ya hududuna 
kadar vardı 

Flnland ı :va dan 
Kara enlze ka
dar biltln cephe 
boyunda muha
rebeler bitin 
şlddetlle devam 

ediyor 

170 Aln1an ve 200 e 
yakın Sovyet piyade 
tümenleri çarpışıyor 
ALMAN İLERLEYİŞ! 
r ' !\ 1 EDi~R 

Alma• - Sovyet 
BABBINE 

BiR BAKIŞ 

Anadolu Aja~ Scrryet - Al· 
n n harbuıe dair verdi#! 1Cn malC· 
mata ıore, bulun cepl"' boYllJl('ll lıa· Sot'Jel uTduları B~kumandrım 
arruz inltlpf halindedir. ,'\f aTeşal Tinwçer. ko 
Alınan hücum botları, Baltılt ı::ı.- Prusyada bazı fehlrleTe bombal•r at· 

niıinde ~m'an 5950 tonluk bir cam· 1n11laı .ur. 
botla dört So\-y~t vapuıımu batır- Paur f(lntl sanı Pru!) a uzcrlnd 
mışlardır. Sovy~ tay;·ııttlerl Şoılı1 (Devamı 5 imi .'ayfab) l~rffi harp hazırlı ·!arını da a')"ni Z 1m8mdar1ar1 ile 

>aınanda ifade etmektedir. Ö Q 1 
Dün de izah ettiğimiz p,ibi: ~im- 1 r Şme er 0l8Cak 

Looıdra 2~ (AA)- Öğre

nHdiğme gtıre, Sovyet !ilam• 
nun büyük bil' kısmı Kıırııde
nizin &enup iı::ısmında doılaş
mıılotadır. 

Bedelleri Odesa, 
lllyel ve Mlnık 

f&blrlerldlr 

Konuru; radyosu dun akşam Llt
vanyada ihtıl;ll çıkt !'hnı ve mem

IE!kebı §-imdi her turfü ecnıi:ıi. hi- ~~----------------------' 
d>ki halde 2400-3000 kilometrelik 

bir rf'phe bo)unda 225 Sovyet ve Bı"r heyet '11.los· 
20ll-215 Almaıı. Rumen, Fin tüme- lVl ı 
•i ~arpı '"" ve dünyanın tarih k 
boyun.-a bugüne kadar mislini gör- ovaya gidiyor 
ıııediki en mtıt1ıı, makine n in· Mare,al Pet 1 
&an hariıini yapıyor. Almanlann ~ire 24 !A.A.)- Öğrooil.'Cliği- eD OY• 
folı hrurl•nclıkıarı mu1ıald<u oı- ne gore, bir rııgiliz askt'rı hey'ett yet Sellrl ile g6rl,tl 
•utu Jıadar; Savy<'tlcrin de t.ınk, y:akıııda Ml&1rclım MOO!ıovaıı-·a ha-
lanare. urhlı. top bakınıından reket edecektir. Vi§i 24 (A.A.) - Mare.şal. Pden 
fok knnetli ve hazırlddı vaziyet· (~ 5 - ·~' dün Sovyet ı;ef!ri ile u.mn bir 
le bulundukları aşikardır. Hedıal- ı-------------___ m_u_ .. l_a_ııa_tt_a_::b_::u.:.:l~=='~·tur=.. 
dp bütün bu ~eder şimdi karşı r ---
lıar ıya b11l11Ml)'orlar n lıoğuşu· -

Yorlar. tı.ı. manffaltiyet ve ilk M •ıı A ş J D e •ariıe allrmf'tleri belirdikteıı .....n- . l l e en l z 
ta müteur• n müdafi ord.ıılann 

~~;:;:::?.::: ... :~ bayramı şenlikleri-
•hnaJı. ve daha asgari 43 saatlik 

lrir nb .. istemekle beraber; .iyesi n ,· cer efle n dı·re cek 
•adyetin de bu harbin başlaması y 
İlo ortaya henü~ meralı: m"""Luu 
•lan mühim mes<'leler ~ıkar<lığı 

• ikirıhr. Bu lıadiseler &1'116mda 1 M Ünakala" t ve k a"' 1 et ı· Moda 
Ru .• Alman harbi kanpıs:ıncb müt-
tefilderin. Amerikanın ve harp d.. J • 
;~~:::~:: ::ı:;~ ınüttM"ıı.ıe- yarış arı ıçin kupa koydu 

Türkiye bitarafhğım wı~faza 1 ıem11, ıı.z Der.i.::cilik Bay • !eri aruında bıLyük ji!ıka ya. 

nşlan yapılacaktır. Yanşu 

giTecek olan kürekcmY fim.. 
diden çal""'4lara b(lflamış • 
!ardır. 

-.1...:eğini rfMWI ilan eCmişıtir. Bu T<>mında Modada yapılacak 
lıitaron• hiç şüphesiz lıütün dMt- demı: yar~larııu Milli Şef, 
lunnrı ve müMeliklerimizc kaJlı Reisicumhur İsmet inönünün 
ıııüsam•ha6ız ve kafi bir bitaraf- huzuTlarile ıereflMLd.irecek • 
hık ifade ..dttektir. leri öıP-enilmiştir. Bu seneki 

İngiWeore Çôrçilin rmnl beyanı bayramın çok mükernmel ol. 
ile Sovyet Rusyay.a teknik ve "'a'""" ~alı§ıln:.ııktadır. 
llrtı.acli yardımda bulu.nwağuu O gün Denizyollan, Şir • 
ili\n etmi.' , . ., fakat bir Sovyrt • ketihal/Tiye. Limaıı.lar fşlet. • 
İngifü ittifalıında.n henin b•h•et- mesi ve diğer deniz teşekkül-
mmı.iştir. Amerika da henüz li:at'i 

Her esnaf cemi· 
yeti bir koopera· 
tif teşkil edecek 

Münakald1 Vekaleti tara • 
jından yımşı kazanacak te • 
ıekküle bir kupa ve kürek • 
ci1eTe de madalyeln verile • 
cektiT. 

Şehrimizde bir 
asetilen fabri
kası kurulacak 

150 yl mit cawız sa
hil lenerinde petrol 
ıarUyatı azaltılacak 

Şimalde Grod
no işgal edildi 

v* ~<l (A.A.)- Sovyet tqn-ak~ 
larmda Alman ilerleyişi hiılen üç 

... 

ll<lnWy etinden .kuı'tul!d u.ğunu bll-
dirmi.Ştir. 

isyan kanii bir su• 
rette bastırtldı 

BULGARİSTAN 

K arpa.tlardan Karadenize kadar Romanya cephesi 

Sivastopol ve 
Odesada bom· 
ha 

... yagmuru 
Vişi 2i (A.A.)- Savyet Ru,,ya

daloi kara harek:5.tııı.da her iı!ti ta
rafın k'"t's:f ha\ a ıı:.:,mbarı:lımanları 
da olmaktadır. Alıman tayyareleri 
Odesa li.manma \'e Sivasotupol li
manı.na boımba yaJ'ıclınnşlardr. 
Alımım harp gemileri Sovyet 

Rugyanin '1-cr iki deniz salı.illnde 
bm. ssa kiiçJk ılıaııp geınıJIMi ve 
mayn gemileri faaliyettedir. 

Türk-Alman 
dostluk pak
b Mecliste 
Kanunun yarın ve
ya cumaya maza
kere sl muhtemel 

Ankara 24 (Hu.su.si muha. 
birimi= bi!dirlycm) - AZ.nan· 
ya ile araınızda im.::alanan 

hareket tanını karGrla~tunıamış 
ve ilan etmemi tir. Herbakle, İn· 
&iltercnin tnrı.lıareketi ile müte
vazin gidecek olall Amerilı.an battı 
hareke-ti de So\')K Rıısyaya tek· 
nik u iktı.....U yanlnn ifasmdan 
İb•nt olacalı.tıır. Falı.at, yardnn ile 
İttifak arasında1d bariz fadı, bil· 
ha~a nihai net"'"' ve sulh nıa•ası 
başına oturmak prensipleri bakı· 
hıınJan çok mühimdir. !11i1ner it· 
tifakına batlı devletlere ı:<>lince; 
l•al) ı barbeo ıı!rmiştir. Roma uya 
da fil<"A harptediP, Slavdcya da 
IDÜaa•ebrtlnini b.tiğini llt06ko
Yaya bildirll'.İ tir. Heniiız M~ari.s
lan harlıe girmem~ ve vrıiyctlni 
•• tavzih etmmı~r. 

Otelciler ve madeni 
eş :va ıan' at Arları 
kooperatil kuruyor 

Tunaf Cemiyetlerilıin birer Jro.. 
operatil teşkil efımesi Jı.araıiaşrruş
tır. Otelcil.f'r ve ıın.a<leni eşya s:m· 

atkarla.rı ~tleri ~rat.ıfi 

kurmak il.zere hazı1'lıklarını bıtir· 

mijler ve bittT nizaımn&ne ha211'
J~lard.ır. Niz3mnameler iılı:i 

cemi~i.n reislt>ri tarafından ala

kadarlara tasd.Jt ettinlmt>k üzere 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Sahıilledmizde 150 Yi mütecav~ 
1-ener !erde kullanılan petrol sarfi
yatını azaltıp asetilen mıktnrını 
\~altıma.k üzere şelıırimi7.de bir 

NOTLAR : dostluk muahedesinin tasdi • 
kine dafr olan kanun ldyi • 
hası Mttliıe verilmiş ve dıLn 

Fakat kılçıfı kalındır :----'<De_vamı....:....:;~..:1n:;:.:c1..:S&:::.yf:::ada=>:_ 

.il.ocak, bu arada en miilıirn me
rak mevzuu japonyanın iktisap 
tıdinecqi har.,ket tarzı.n.m ne r.la
••ğıdı.r . Bitaraf mı kala<:M<, harbe 
iDİ (İrtccıJ.tir?. japonya iktidar 
Ute,kii harbin başladığı an.dan iti
bar.,n bir kanra va'11 oimak f.a• 
li) eoti için.dedir. Sovyet • japon 
•demi tecavtioı paktın>n henüz mü· 
tekkdıi_kurwnamışken jap<ınya· 

ııın mtiMefiki Alınıanya; Sovyet 
llusya ile harbe tuttışaıuştm. 

t'çll!r paktmn hıikiim~rine gö
~; ildt d~ letlerd•n hcmangi bi
t' ine bir taarnı2 uki olduğu tak· 
dird u taarruz bütün ntihHrcİ-

ıııen- s inci lia.ı"ta.ıa.) 

Kıooperatilier esnııfa geniş mik· 
yasta yardmı da edecc.'1clerdir. 

lskenderiye ş i d
detle bambalandı 
Be~nn 24 (A.A.)- Dün A\ın..ın 

tayy.ıreleri İıık<'ıı<ieriyeı,ı i şiddetle 
bombardmı!ill etmışleroır. 

(De- ' lnd 8~) 

Lozan z.af eri
nin yıldönümü 
ve Hukukçu- 1 

far Bayramı 
Lozan :ıaferınin yıldönümü mü. 

nasebetile 23 temmuzda Üniver. 
sitede büyük merasim yapılacak· 
tır Milli Şefin yarattığı bu eşsiz 
e erın yıldönümüne tesadiıf eden 
gunü, buktıkçular ayni zamanda 

.co.-.- 5 IDcl 8'1-lad>.) 

Alman Devlet Şefi Hiller M.,lolol'uıı 
Berlinde Ak ve Karadeniz Boğazlarını 

ve bazı Türk üslerini işgal hususun· J~ 

daki bir tdtlit ve mühllıazalannı itfa 
etü. · ~ 

Bir Devlet Reieinin ıöyledigi bu sö· .. ~ 
ze itimat etememek n~ kadar mümkün .,.~ 
değilse yirmi yıl boyunca bUtlin sa.mi- ~~ 
miliğim!zle haklarında yalnız dostluk l ~ 
m<Jta!nza ettiğimiz So\-yet dosllanmı· ~! 
zın böyle bir <&life .. hip bulunduk· 1 ~! 
larına rla hayret etmemek ft fQ$ma- t! 
mak o derece imklnaızdır. ~ 

Bizim mahut arkadaila ela bu bebsi ~i 
konuşuyorduk ta: 

- Ben <l• hayret içindeyim be bira· 
der .. 

Dedikten &0nnı, Udw etu: 1 ~~ 
- Dost.lanmız Boğazlara sahip ol· .' 

mayı düşUnmil$ler de acaba oradaki ı 
Tilrlc balığı kılçıtının yenmez yutul· ı !• 
maz derecede kalın oldugunu hıç d\i- j 
ıun(":llemistcr mi?.. • • 

akin y 
• e ı , 

. . . 

- ' 

Askere gidenlerin 
çocuğuna bakılacak -Bu maksatla kapalı mektepler 
bakım evleri haline konacak 
Yardım Sevenler Ceaıwy eti t.. 

taııbul şııbEsi ha!laba.ltııcı.l.iıt ~ di
ldş işlm üzerilldeki faa~~· m 
aoıva ş;mdi de babaları aalı.erde, 
llt'laları çalıpn çııcu.klara bakım 

yerieri açmak ve bunları b r .• 
dımıak bU8119Unda faaliyete geç
meğe karar v~ic. Aynca bu 

•gibi ~ardan ıayıl ve bnkım&lll 

- ı IDoll S& r.-) 

(HARP VAZiYETİ ) 
Sovyetler şimal cephesinde da
yanmak şartile merkez ve cenupta 
eski tahkimat hattına çekiliyor! 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

ALMAN - SOVYET CEPHELE
RİNDE: 

HaI'p başladığı ıtaman iki tara
fın se'lrkulceyşi sahada ınasıl ha
reket ed~klerini birer tasavvur 
ve i.htiınal olarak ilk Y'!Zmııızrla 
yaımruştık. Bu mütalealarıımıırla 
isabet gö>-terchgıımiızi olruyucula
nmı2 da hatırlarlar. 

Bugün gelen son haberlere RÖ
re Almanlar, birim düşündüğü
müz \:"9hilc üç cephede ve üç grup 
halinde taarruza başlınıı !ar; Rus
lar da tahmin ettiğımiz ver,tıile 
meııkez ve cenup ceph<:ll'rnıdc es
Jı:i Jıoı.ıdutlara doğru ~ye ve 
bu hudutiar goerislmkki tahkimat 

(:oev- 5 ine! !l&Jf-) 

Ki SACA 

Netice ve blklm 
A.. ŞEKIP 

Devrin ea büyük bra mı.
harebe<iİ adı verilen Alman • 
Rıu muhasam.atı, bugüa üçün
cü cündür ki, olaaca pddetile 
devam Niyor. 

Tahminler doğru ç:*tı. Bir 
Ahnan • Rus harbi, gayrikabili 
içtinap telıikki ediliyordu. Bi
aaenalt'yh, hadise, dün) a için 
bir sürpriz tc kil etmmıiştir. 
Fakat, belk~ •İhinlerin yanıldır 
it ı ... k nokta, bu hadisenin tak
vimine aittir. 

Bir Alman • R1 ~arın~ma· 
sının hu bdnr sakın olduğu 
meı.ela, uıuhar.,bcıün ba lama
sından hir iki ı;iin evvel a la 
tahmin edilcmi\ ordu. 

Askeri n1lıleJıassıslar, har&
Ht hakkında birçok miitaleal r 
ileri •Ürilyorlar . ., inıclj, öyle iki 

Belediye luz 
buhranına ça
re bulmalıdır! 
DID Erenkiylade 

basta olanlar 
bile buzsuz ka dı ı 
&.ıı günlerde hrınıı::z..ın azı 

semtlerinde buz tednrikind 
iuilntla karşı: ~ıg gonıl:ınWJ:.Ur. 

Bilhassa cuımart sı ve p: .artesi 
<De.- • ınd • r..ıaı 

ordu döğii. iİ) or ki, iki tnrufın 
da s ••ı ı ok malırm i bol, 
teçhizatı nıudc ndir. 

Netice ne olacak?. Kl'l'ıkn ti• 
bulunmak iti~·adında olnıılar, 

kat'i netice) i derhal oztaya at .. 
yorlar. Biz, hu hu usla acele 
hüküm nrilnıcm i taraftnrı· 

;yız. 

Yalnız, İngiliz Ba ~ekili Cor• 
çilin, son sÖ) ll'diği nntW<<~ şa 
yanı dikkat bir cümle nrdır: 

Alman~ a, diı or iki a) onra 
inı:"iltere~ c tevtedih e<loccktir. 

Acaba, bu demek nıidir ki, 
Almanra. Ru• sckrin.i iki ay 
sonra ikn1al tdN·t k \ e o 1aman 
Britan~·a ad .. ının hoitilH. ınn t~ 
.• ehbiis t*drrrk ?. 

llcrhnldr, I! :ıs 1-.ırlı """' nl 
ve en mühinı hır 5a(hasına in· 
tika1 l"lmili hull'nıt\Or. Bu saf .. 
hanın nctu:e ~ hcı b. \ l f. 
hoların (a\ln " ıe.bi r k, 
yeni ha i ekrc ~ ükıı.nıcı 'o
rec ·tir. 



TURFANDA 

ELMA 

Gazetelerin yazdığına gö
re, r.ıcvsimin ilk tudanda el
ması İstanbula gelmiş. Elma, 
yaz sonu meyvasıdır. Daha 
doğrusu, ıonbah r meyvaaı. 
11.k turfanda elmayı durun· 
ca: 

«- Acaba, yazın sonu mu 
geldi, diye düfünüyor ve ür
periyoruz. Çünkü, daha öyle 
bir bunaltıcı ~ıcak bile ı:-ör
medik ki..» 

ALDlRIŞ 

ETMIYEflLER 

Kozacılık 
Bayramı 

Her yıl İpek böcekçi
liğini teşvik için bir 

bayram yapılacak 
Şehrimizde koza fiatleri iki gün 

içinde 140 kuruştan 195 ~ 
çıkmıştır. Piyasada alıcı çoktur, 
Fiat. fin daha da yükseleceği tah
min olurmıaktadır. 

D.Jer taraftan ipek böcekçili -
ğini teşvik et:>ıek üzere her yıl 

tekrar edilmek üzere Bursada bir 
Koza Bayramı yapılması karar • 
Jaşmı(.ır. Bayramda iyi koza ye. 
tiştırınış olan kozacılara müka • 
fallar verilecektir. 

Kızılay Cemiyeti umumi mer
kezi meml&et.in ta~ mü
nevver ve neşriyat elemanları ara
sında, çok cııtereııan bir anket aç
mış bulunuyor. Kanantimiue bu 
anketin en şayanı takdir tarafı, 

sorulan suallerin, geniş bir hüsnü· 
niyot ve samimiyet hav""' içine 
büriiıunüş olınasıdır. 

Kıulay, yardnua ınuiıtaç bir 
hayır nJü~esesiJir Bu cemiyete 

bütün vatandaşlar yardan etmeli
dir. Bu yardım sahasını genişlet
mek için de, propagaııda,ya lüzum 
vardır. 

Propaganda nasıl yapılmalıdır?. 
1'.ite uınumi nıcrkez, bn işten an

]adıkJarını tnh111in ctti::ii zc,•ata, 
bu noı.tayi bii) ük bir h~niini,Yet· 

le snnnaktadır. 

Günün meselesi: 
• -

Galatasaray sergisinde pera
kende satışlar da yapılacak 

Dünya vaziyeti dolayısile ge • 
çen yu. açılamıyan Galatasaray 
Yerli Mallar sergisin n bu -sene 
cl941 milli sanayi sergıs •• namile 
kurulması iç n faalreı.e ceçil -
miştir. Milli Sa-ıayi Birliği idare 

Jieyetı, cuma gıinü raı:acağı bir 
toplantıda bu husus•a karar ve -
recek vı? sanayi erl a b:na vaziyeti 
bildırertk sergiye davet edecek • 
tir. 

rın yabancı mallar y-erine nasıl i
kame edıldiğı, c il sanayıde har
bin ba•'angıcmdanberi gorülen 
inkişaf, J-arıç•cn ge "'11.İyen ham 
maddelerın yerıne yerlı ham mad
delerın ikamesi cihetleri gözö • 
nünde ~utularak tertip edilecek • 
tir. 

Sergi, hayat pahalılığı der~cesi
ni hak'ki bır şekilde ortaya kov· 
ma;"a ~~ ı r~k ve hal! a m Ilı gP· 
lir kayr ık 1 mız n rengin ını Pn 
cal"'lı b_ e göstcrec k:• r. 

Bir gazeted , bir serlevha 
okudum: «Beledıye nizam
larına ldırış etrnıyenler .. » 

Bu aldırı' etmiyenlere ao
rarsanız, size şu cevabı ve
rir: 

«- Ne bileyim ben, der, 
Belediye yasağının üç gün aü
re;:egini zannettim de ... » 

ViLAYET u~ BELEDIYEı 

* Ekmekler h ' kında kimya • 
hane ra oru Bele<Lye R islıği ma. 
kamırı.a verilmıştır. Bur'ara na • 
zaran 475 gramlık yuvarlak veya 

bas on ckmex er dana pişkind.r 
Ilclediyc Daimi Encümeni bugün· 

!erde ekmeklerin bır veya yarım 
k.Joluk olma!< üzere ve yuvarlak 
şco<lllcrde imalıne karar verecek
tir. 

Kızıbym n~ettiği bir mttmua 
var. nu mecmua rtrnfında !'kir b· 
teniyor. l\li!<!muaııın daha f ) dalı 1 

ve müsmir lesirl r U.} andU"ması 

arzu ediliyor. 

c 1941 .Milli Sanayi ser~,s • bıl. 
hassa ı- lli .ana ıı- ··n kııdrtl 
ve ihtiya lJr t ' bulu, it • 3tın 
azal ru: Gar sr a yu ıl a • 

Eksik 
•• •• 

.ıçu er 

Bu s . kı Sf:!"f' c per ende 
sa • :ıır a , apı .ıc.ıktır. 

Petrol Tankları 

Biıtün mesele, yasağın üç 
sün değil, daima aüreceiioi 
anlatabilm<:ktir. 

BASMA 

SATIŞI 

Hayret d.,ğil mi?. Hakın, 
havadiı diye neler yazıyor
lar: 

«Yerli Mallar Pazarların
da, yüzü iyice görülmiyen ka
dınlara basma ıatılmıyaca.k
mıt ! ıt 

Bu zamanda, yüzü kapah 
kadınlar da mı varmıf, diye
ceksiniz. Efendim, yüzünü, 
gözünü sımsıkı kapayıp, bat
ka yerlerde götürüp ıatmak 
üzc;e, lüzumundan fazla bıu
ma alan bir çok kimıelCI' tü
remit ! 

Mesele bu! 
Demek, bundan sonra, bas

ma, tıpkı yüz görümlüğü gi
bi, alnı açık olanlara verile
cek ! 

BiN BELEDiYE. 

REiSi 

Ajans telgraflannın ha
ber verdiğine göre, Fransız 
Baıvekil Muavini Amiral 
Darlan, tamam 1000 Beledi
ye Reisini ve muavinini vazi
fesinden azletmiş! 

Arkadaşlar, bunun ıebebi
ni arattırıyordu. 

Birisi dedi ki: 
«- Kimbilir, belki ken

dilerine henüz bir vazife bu
lamadığı denızcilik arkadat
ları, ihtiyar amira!ler var
dır.» 

AHME.TRAUF 

Bir ecnebi profe
ı" r Om er ıı te

den ayrılıyor 
Üniversite Fen Fakültesi fizik 

profesörti Dember'in Ünıversi1e
d'?ki tedris vazifesınden ayrılıp 

şehrimizi terkedeceği haber alın
mıştır. 

Edebi Roman: 100 

* Yardımcı İtfaiye ekipleri için 
310 ve 311 do['.umlular kurslara 

davet ed(mi<lcrdır Her İt<aiye 
grupu mıntakas:. da ki kurslar haf. 

tanın muayyen günlerinde olmak 
üzere ikı ay d~vam edecektir. Bu 
kurslara 1900 k'şı girmiştir. 

* Belediye Hcyet.i Fennıye Mü. 
dürluğü Yü~kkaldırunı söküp, 

yeni baştan yapacak ır. Yüksek -
kaldırun yeni fCkilde granit taş
lardan ve daha a!çak basamaklı 
olarak yapılacaktır. 

TiCARET ue SANAYlt 
* Altın fiallcri dün sabah biraz 

yükselmiş ve sonra akşam üzeri 

düşmi4tür. Dün sabah bir Re~ad 
altını 2570 kuruşa kadar çıkmış, 

akşam 2545 kuruşa düşmüştür. 

Külçe 3~5 kuruş, beşi bir arada 115 
lira idi. * Karadeniz yolunun kapanma
sı !hracalımız için büyük bir dar. 

be teşkil etml!Şlir. Dün hiç ıhra. 
cat yapılmamıştır. Buna rağmen 

ihratçı tüccarlarımız vaziyetin bir 
iki güne kadar düzeleceğini ve 

norınal !hracat imkanlarına ka -
vuşaca/rmızı söylemektedirler. 

MVTE"FF.RR!Kt 

* İnhisa~!ar İdaresinin işçile • 
dne gilnde bır defa meccan~n 
yemek veril'I:esi için hazırlıklara 

başlanmıştır. lnhısarın bütün fab
rikaları ve d polarında bu yemek 

Işı için mümP. ller seçimi tir. 
Tevı.ıata yakındd ba,lanacaktır. 

* Karagümrükte Keçecil<?rde 
Yamak sokağında oturan terlikçi 
Osman oğlu l\1ermet Bavator'la 
ayni sokak a oLırarı Habıp oğlu 

Hal ''Ti ve kardc~i Mehmet Tezel, 
birlikte ıçki !çmışlcr, sonra kav
ga .,tmlşl.,rdır. Hal'mle Mehmet, 

Mehmet Bayator'u kama ile sağ 
ba!dmndan yaralamışlardır. Ya
ralı tedaviye gönd•rilmiş, diğer -
!eri ele ge-çirilmiştir. * Bergamanın Cuma köyüne 
düşen bir yıldırundan harmanda 
çalışan 30 yaşında Sıdı.ka isminde 
bir kadm Pl!"ü•tür. 

KO 
Müellifi: Nizamettin AZIF 

- Ona ıre şüpltt>. ı mandır. Bununla beraber ben ye-
- Daha sis•e.:.-:.i bir cern;yet ni rejımi bu un dort yılı iyi kul· 

terbiyeöı vern •• mı.z Llı:ım değ:il lanamamış olmakla it .am ede • 
., cek de.,afüm. Zira Cumhuriyet, mı. 

- Elbet!!', sahayı baştan çıkmış bir halde 
- Es; ı;ye enin temellerini bulrnuştur 

Ne za sn çökerttık? - ??!. .. 
- Şapka nkııabı ile beraber. - İzah edeyim: Bu memlekette 
- \ • U~J de. Buguu kaçıncı Avrupalılaşma iddıası eni bir 

yı yız? iddia değild.r. Avrupa bize birin-
- 19~8 de. ~; Abdülhamit d"'vxinde tesire 
_ Ta. on dört vıl geçmiş ara. başlamış.ı. O devr;n mimari eser

da,.. Or dor yı. az bır zaman de- • lerire bakınız. Rokoko Türk iline 
ğildir. padışah müsaadesile girm~ illı: 

- 3 ~ ıns n hayatı Mevzuu Avruradır. Sonra üçüncü Selim 
bah ılunca e~ t. Fa ·at bir devri başlarken bu devirde eski 
cem et n ha ak1<1a on dört yıl Türk evi ayeUi maşrapalanm, tas. 
nec! r? E:r h ç .. B:r saniye bıle lannı at~r, Avrupa c 'llCılığının 
deg tabaklannı, kaselerini ve bardak-

- Hayır, on dort yıl bir müca- lar.ru raflarına dizc-r. Bu bardak. J 

il.ele acııuıu iı;m çok büyük bir z.a. lardan alciı&= ilk yudum au 

Bitt~bi, kendilerine sualler so

rulan zevat fikir ve mütııleabrını 
bildirecc'·lcrdir. 

Kızılay Cemiyeytinde, yeni bir 
faaliyet hızı, taze bir iş görme ar

zusu ve samimi bir hizmet kay· 
gı>ı müşahede ediyoruz. 

Ben de, bu yazımı, Knılay ç.,. 
miyetine propaganda için yazmak

tan mütevellit büyük bir baz dıı-
yuyorum. 

RF.SAT FEYZi 

Meşrubat 

arttıran 
fiatıer l 
ahvecııer 

Beyoğlu. İstanbul, Üsküdar, Ka- 1 

dıköy ve Beyazıt cihetindeki bazı 
gazino ve kahvelerde çay ve kah. 

ve fiatlerine 1 kuruı ile 60 par:ı. 

arasında bir zam yapıldığı, bazıla. 

rında nargile ve lokum ücretleri

nin ha\ia §Urup, gazoz fiatlerinin 

de 1 kuruş ile 100 para ara>L'l<ia 

yükseltildiği hakkında Belediye
ye şikayetler yapı!m,_.-tır. 

Belediy<? lktısat Müdürlüğü bu 

hususta her semtte tetkikler ya • 

pılmasını dün kaymakaınlıklara 

tebliğ etmiştir. 

Amerlkaya gilnde
rllecek mallar 

Amerikaya Türk şileplerinin 

seferlere başlaması için henüz 

alakadarlara emir gelmemiştir. 

Tacirlerimiz Amerikaya gönde • 

recekleri malları hazirlaına~tad:r

lar Bu arada bilha sa tü!ün, ze.v. 

tinyağı, palamut hulasası, miyan 

kökü gönderilmesi islenmekt0dır. 
Bu hususta Ti~aret V~kaletinden 
müsaade istenrrıişt:r. 

Çelik, çomak 
o narken .. 

Eyüp~ullanda Kemal ve Eşref' 
isimlerinde iki genç sokakta çelik 

çomak oynarken, Kemalin fırlaL 
tığı değnek E>'fdin gözüne rast

lamış ve bu gencin gözü bir de -
receye kadar zafa uğramıştır. is
tanbul Altıncı Ceza Mahkemesi, 
bu suçtan dolayı Kemali üç ay 
hapse mahkum etın~tir. 

Avrupalılaşma cereyanının ilk 
dalgası olarak kabul edilmeliciir. 

- Pek ileri gitmiyor musunuz? 
- Hayır. Zira bu A vrupalılaş.. 

manm bir aşağılaşma, bir baya
ğılaşma olduğunu da ilave e<h>ce
ğim. Bu Avrupalılaşma, bir infe. 
riorite hiSı>i .dı. O güne kadar 
dünyanın en büyük mimar' an na 
vatan olmuş bir ır emle kette ü -
çüncü Sel mın Melır1 adlı bir 
sc•seriye sarav yaptırtması ve o
nun kız kardeıi ile konuşma•.:'la 
tahammı.il etmesi saC: ce hır baya. 
ğıla5ma nümunesi olarak göste
ril~bilir Fakat bunun yanında 

bir de Ruscuk yaranı vardır. im
paratorluğun Avrupa merkez • 

Jer·ne en yakın noktalarım bir 
müıahcde merkezi olarak ku!la
nan v<ı Tunan•n V.yanadan Kara· 
denize akışın bir Çaınlıbel Kö.. 
roğlu'su gibı değ 1 bir münevver 

devlet ada..~, gozu ile kontrol e
den Ruscuk yaranı, dordüncü 

Mustafay. sadece ··,üncü S lil!' n 
kat li olar~ o dı.·m .,.. lerr ır. 
Sarayın odunc\1"'1' kapt.iında ku· 

Dahiliye Vekaleti 
vilayetlere yeni bir 

emir gönderdi 
Dahilıye Veka '?ti tekmil Vila

yetlere bir tamim yollıya ak dam. 
gas.z ve yasak ölçü ve tartı ;,Jet. 
lerının Mla bırçok yerlerde kul
lanılmakta olduğ•ınu .ıa rr.i kon
trollerle bunun önüne geçılıne • 
sini ve suçluların derhal Müddei. 

umı.miLklere verilmesini bıldir. 
miştir. Bilhassa köylerde jandar

ma ve köy heyetleri va•:•asile kon
troller yapılacaktır. Belediye Re
isliği de bu emir üzerine tekmil 
kaymakamlıklara yolladığı bir ta. 
mimle tekmil esnafın ölçü ve tar. 
tılarınm daimi surette kontrol e
dilmesini bildirrni~ir. 

Bir kısmı şehrimiz
den Anadoluya 

nakledilecek 
Petrol Ofısi Urrum Mi lürluğü 

şehr:mizdeki petrol tarıklannı 
yerlerin.J.-n çıkararak Anad,ıluya 

nakıe·.meğe karar vermiştır Ya· 
kında nakil işine giri•ıkcckl r. 

İlk ağızda 900 tonluk tank gönde-1 
rilecektir. 

Milli Plyangonu 
asası keşld si 

Milli piyangonun 7 eyliıl keşi. 
desi İzmir fuarında çekilecl'klir. 
Piyango idaresi 3q ağustos Zafer 
Bayramı için de hususi bir keşide 
hazırlamaktadır. 

r . 
--c ADLiYE ve POLiS -J-

Cam kırarak hırsızlık yap
mak istiyen biri tevkif edildi 
fkl kl,ı de Bey oz'da blr (fiti ktekl ö • 

kin tahtalarını sökm ye kalkmı .. ıar ı 
Yenikapıda Avni isminde bir 

şahsın Evine evvelki gün evde 
kimse yokken, Salfıh isrnınde biri 

hırsızlık maksadile girmiştir. Eve 
hırsız gırdiğini, civarda oturan -
Jar, kırılan bir camın şangırtısın. 
dan an ia"Tiışlar, içeriden çıkıp ka

çan Salahı yakalamışlardır. Son
radan evin içerisi gözden geçirilir

ken, bir oda kapısının kırıldığı ve 
birçok eşyanın paket yapıldığı, 

yahut da bohçalandığı görülmüş.. 
tü~. Varııan neticeye giire, Salah, 
bun !arı pencereden bahçeye at. 
mayı, sonra dışanya c;ı kıp birer 
birer almayı tasarlanıı~a da, konu 
komşunun cam şangırtısını işitip 
kuşkulandığını anlayınca, bır an 
evvel kaçmağa teşebbüste bulun
muştur. 

Bu hadisenin davası, Sultanah
met Birinci Asliye Ceza Mahke
mesine verilmiş. Salah sorguya 
çekilmiş, birkaç şahit dinlenilmiş 
ve maznun hakkında revkif mü. 

rulan mahkeme bir ihti131 mah • 
kemesi idi. BunUl\ kararı ile dör
düncü Mustafanın bo) nunu uçu
ran pala, on altıneı Lili'nin krda. 
sını uçuran ihtilU sahnndan hiç 
de farklı değildir. Sonra bu Alem
darın ölümünü ele alalım. Bunda 
tarihın kasden unuttııj!u bir cihet 
bulmak mümkün değil midir? 

- Ne gibi? 
- Faraza Ruscuk. yaranının, 

tahmin edild.gi kadar padişahlığa 
ve Osmanlı hanedanına bağlı ol
maması gibi. 

- Hulya. 
- O'abilir. Amma bana tahay. 

yül edilmeden ulaşılmış hangi ha· 
kikati gösterebi'irsiniz? Alem -
darın ölümUndcki cesaret dere • 
ce~i üzer"nde niçin durmıyorsu -
nuz? Onun ele gcçmeınek için 
gösterd n dikkati, kubbesi üstü. 
ne Yeniçeriler çıkan lmış bir ba

rut deposunu ateşleyip berhava 
olmasını teslim olmağa veya ele 

gcçmrğe tercıh ecliş!nı neden ya
ba..~a atıyorsunı.z? 

- Hani bira.ı ga,yret eder.eniJ: 

zekkeresi kesilmiştir. 
TAHTA HIRS!ZLARI 

Beykozda Saib .Molla çiftliğinin 
korucusu Süleyman bu çiftliktek i 
köşkün civarında dolaşırken iki 
kişinin köşkün tahtalannı sök • 
tüklerini ve bir çuvala doldur -
duklarını gönn Ü§ ve derhal hır • 
sızlara; 

- Dur kaçmayın, ateş ederim! 
diye bağırmıştır. 

Fakat hırsızlar korucuyu gö • 
rünce kaçmağa başlamışlardır. Bu
nun üzerine korucu Süleyman ta
bancasını çekmiş ve ateş etmiştir. 
hırsı~lardan bıri bacağından hafif 
surette }aralanmış durmuş·ur. 
Arkadaşı da vurulmak tehlikesi 

karşısında kalınca kaçmaktan vaz 
g<?çmiş ve her ikisi de yakalan -
mışlardır. Yapılan tahkikatta bu 
lnrsızlann Paşabahçe Tepeköydıe 

46 numaralı evde oturan Dursun 
Ali ile yıne ayni yerde oturan 
Mehmet isimli şahıslar olduğu an. 
!aşılmış, tevkif edilmişlerd.IT. 

Alemdarı ilk hürriyet kahrama... 
nı olarak ileriye sürmek~ çe
kinıniyeceksiniz. 

- İlk değil şüphesiz. Çünkil. 
ondan evvel gelmiş olanlar da 
vardrr. Bedreddin Si.mavi bir hür
riyetçi idL Kuyucu Murat paşa • 
nın parçalattı/!ı on binlerce Ce
lali de mutlaka bir ferdin mutlaJı: 
hfıkimieytini istememiş olan ih • 
tilalcilerdi. Fakat niçin geriJ"C 
doğru gi<k>lim. Yaklaşalım, yakla. 
şal un. 

- ······ 
- Tanzimalı ne sanıyorsunuz? 

Bir ileri hareket mi? 
- Şüphesiz. 

- BWıkis, o daha çok ileriye 
gidilmesinden korkulduj!u için 
ayaklara geçirilen bir köstektir. 

- Demek siz, büyük Mustafa 
Reşid paşanın bir büyük devlet 

adamı olduğunu kabul etmek i&
temiyorsunuz. 

- Hayır .. Bilakis. Bır büvült 
devlet ada.nıı amma bir büyük 
ihtilalci değil. 

• - O devi.rd• bir ilıtilil olabilir 

Talebe 
·ı a e • 

1 
Vekalet muhtelif 
mektepler için yeni 

esaslar tesbit etti 
mub r b sı,, ,.. 1 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMl:l!li 
Maarif Vekaleti, mekteplerden 

talebe nakılleri hakkında talimat
name hazır!~ ve alakadarlara 
gönderm.,.tir 

İQgilız Başvekili Çörçilin ,# 
lantik rreydarı mulıanbcsh 
veıd.&i ve hakikatte ııbiu.ka 
mu.kabi<I ablıukacıan ibaret olall 
giliz - Ahnan ~ hiç d-J° 
madan devam etımclcte ise ele 11 
gilizler, bu ml.iıcmelcnin i 
ha-l<ık:nda ancak aydan aya ~ 
m11t vermelctedirier. ENvc' 5· 
mayıs ayma ait ıstati..tikıle'l' 

neşredilm.iştir. Neşredılen 

Resmi orta mektep ve lıselerin 
talebeleri hususi mekteplere im· 
tihansız kabul edileceklcrdır. Yal. 
nız !.;e kısmı dört st'ne olan Ga
latasaray lıscsindcn nakiedile -
cekler imtıhana tiıbi tutulacak -
lardır. Öğretmen okullarının mes. 
!eki sınıflarından hususi liselere 
geçmek istıyenler, taahhütlerin. 
den ibra edıldiklerir<ı dair resmi 
kağıt ibraz ettikten sonra Maarif 
Müdurlüı;u taraf nd n gos:er le· 
cek resmi b.r L.de imtihan edi
lerek sınıf! rı tayın c. nacaktır. 

F r- Tıcaret ve &an'Qt Okul
ları ıle En t ı. •c n hı. u 1 Türk, 
ek.ıı. , • ,.e y b ~ı oku ı~ra ge. 
Çf'cek • leb r C: ım ı.h~ et!ile. 
rek 1 .ıc old '" arı sı'lıflara y ·r
leştır• -cekludır. 

Resmi mu reclat pro .anılan ile 
ta ırratra clcri a n ta'bı ·eden 
hususi r.chtc l>ıernen re_.J m k -
teplcre gcçnı<k ishven talebeler 
aynen muadil srn fo • ıtihansız a
lınacaklardır. Ekallıyet ve yaban. 
cı mekteplerd'?n gelenler ise ayni 
sınıfa imtiha'lla b r aşağısına im
tihar.sız olarak kablu edilecek • 
lcrdir 

Hu•usi okullardan ekall.yet ve 
yabancı okullara geçecekler resmi 
okul talebesi gibı muamele gö • 
receklerdir. 

Hususi tahsil giınnüş olanlar 
hususi r.ıek'eplerc imtihanla alı
nacaklardır. Harıçten memlekete 
gelenler, derece ve sınıf teşkilat. 
!arı mutabakat arzederse imtihan.. 
sız olarak kabul olunacaklardır. 

Kollejll kızların 
Uludağ gezisi 

Arnavutköy Kız Kolleji muaL 
lim ve talebelerinden mürekkep 
bir grup bugünlerde Uludağa gi
derek bir müddet kalacaklardır. 
Talebe kızlardan bu gezint•ye istt
yenler iştirak edebileceklerdir. 

---0---

Kongreye davet 
Fatih ilk okullardaki yoksul ço

cuklara yardım cemiyetinden: 
Cemiyetimizin yıllık kongresi 

26 haziran 1941 perşembe günü 
saat 14 de Fatih Halkevind~ yapı
lacağ.ndan aza arkadaşlarla şube 
lkollarunızm idare heyetierın,in 
bulunmaları r:ca olunur. 

Bal ar ı nda 
oku.macılı!Jı teşvik 
Dokumacılığın halk arasında 

rağbet bulmasını temin için yeni 
tedbirler alınması kararla ·mıştır. 
Halkevlerinde el tezgiihıle doku· 
rnacılık kursıı açılacaktır. Bu kurs. 
!ara her istiyen devam edebile • 
cek ve müteha.'l.Sıs ustalar tara • 
fından dokumacılık öğretilecektir. 

---0--

Ze tlnya§ı flatterla
dekl tereuı 

Şehrimizde zeytinyağı fiatleri 
iki gün ıçinde çok yükselmiştir. 
Eskiden 70 kuruşa olan yağlar 
şimdi 82 • 85 kuruşa çıkmşıtır. 

Patates ve fasulye fiatlerinde de 
mahsils bir tereffü vardır. 

miydi? 
- Belki muvaffak olamazdı, aro

ma saltanatı oriadan kaldırmayı 
hedef edinen bir ihtilil baş gö.s.. 
terebilirdi. Nitekim bir müddet 
sonra türeyen genç Osmanlılar 

da, ilk günlerde asla, padişahçı 
değildiler. Namık Kemal vatan
perverdir anıma bir hanedan ben
desi değildir. Bu da kifi değil, da. 
ha yaklaşınız. 1908 inkıliıbına ge
liniz. 31 mart, muhtelif hürri)":tçi 
telakkilerin gü:li tahrikatı netice
sinde doğmuş bir harekett.ir, 

- Demeyin canun! 
- Sizi temin ederim. Prens 

Sabahattin İstanbulda saltanatı 
devit'ip Abdülhamicl kurşuna 
dizdirmek istiyordu. Saray İttihat 
ve Teakkinin elindeki kuvvet • 
lerden bir kısmını, yani avcı ta

burlarını elde ederek Sabahaddin

cileri susturdu. Fakat vaz yete 
tamamile haklın olduğu anda Ab.. 

dülhaınidin irticaa dorune_,ı ıh
timalı Selaniği korkuttu Hareket 
ordusu meydana &eldi. 

(AJ'Ua v.,., 

!ara gore, İngiltere ve İng:ıı t! 
nin hizmetinde çaJışan mütll"' 
ve bitaraf df'V{<>tle~e ati ticaret~ 
miısi zayiatı =~·ıs ayı içinde°".; 
yüz altmış biır bin tooa ba.1 ~ 

4 
m~tur. Diğer taraftan m ~ 
devletleri, mayıs ayı zarf 1"' r 
İng•liz ticaret gl"l!ilcriaın za'· 
tmı sokiz vüz nlt.~ bin tc1' 
rak €6:;' 1'l ee r. Bu:
re, İngiliz ve Alm· n rak 
rasmda yüzde yüz kadar biır 
vaıı:hr. 

İılgilizler de bu ay :zıarf :n:111 
ver ck>vletlerire ait ticaret g 
zayiat tt üç \'Üz lbin t<> a ) ~ 

göstcrme<k.edirler Mih'VC!' ıl"' r 
leri kendi gemileıiııın rıayı.:ıt• r 
kmda malumat neşreLmeıı>6' ~ 
dirler. Mihveriın gemi zayiatı !? 
knda verilen bu rnallıımat iö ~ 
sında tcb.lıüz eden bir ak ~at ~ 
dur ki, Alnıanlar ve italyanlal' 'I' 
deniz "-'rd en isti! ade e tıın aı-.-ıeıl ıJll 
Jer. Gerçi bu na.kıliyat eO;ı;eriya~ 
denJ.zlcre ve saıhü ooylarına rl () 
sar etmektedir. Fakat İr.gililt 
niz hii!klımiyetinin. mE><el.a l~ 
dan şimali Afrikııya aııkcr ve ıı• 
mahıemesi nakline mftni olıııın~ f ~ 
da meydandadır. Sonra miılıNefgr • 
milerinirı ekserG, denizaltı ıı"ııA 
mileri ve tayyareılerle batırı P~ ;ı: 
olduğuna baıkıbrsa, dcnizleriJT_~ ~ 
hındaki İngiliz ha1<imiıyeti, S'..,ç. 
muharebelerde olduğu kadarı:;;, 
lak değildir. Esa..en •burı.u İıı8~ 
devlet adanılan da tdıarüz e~ 
mişleıı:lir: İngiltere dooanrıı:ı5 ,.r 
bu nıUıarOOec!e ii2ıerine aldığı eti' 
zife, 1914 ha!1bi.ıııde \>EŞ deV1 Jl' 
donamnası tarafırıden göxiilı!!'.',.ıı 
idi. Bundan başka bu muha~ı 
tayyare, bemalde dar. d'."'~~ 
deniz lruvvetınm hakim>Y 
sarsm.llJ buhınuyoı:-. d u 
İngHtett bu mdı.ar<iıeye g"~~ 

kıen, en çoık deniz lruvvetile .Jf . 
manya ürıerine yapace~ t~oıt' -iı 
gü vemnı.ştL Bunun ıçi.ıııdır iti JJ' 
hal aCbluka Wıbikine başlad';ı,t~ 
ğer tara!tan Aknanya da bu __ ~ 
kayı devletler hı.ku!<ıınun .ı~ e!#. 
!erine ve_ iman~ prensiPl ~9 
uygun gorrnediğinden .deıt;ıi 
gemilerile ve tayyarelerile t2 
terenin mukab;l aıblukas>na ~ 
büs etti: İngı.:t~in atı~~- ; 
di en şirldetiı bı:r devrme t1? 'lıı 
bulunll'yor. İngiliz rakamlar• 0ı 
ru olarak ka>bul edildiği zaıınSP (f 
hi, ayl>k zayi yanm ımii~-o!l ~ ltt-t 
kamı etraf.ocl.a dunnaktad'!". <' lı 
zayiatıın ehemnıo/elini 1~~ · 
Aımerika devlet adanılan g'j#' ~hı-
mektedirler. Cumhum>~ !> tf1 
Ruzvelt geçenleroe söylcdi~ıı" 1cır· 
tukta, bu zayiatm, İngiliz ve /,t nı 
rika ocakıları tarafından.~ oJ<l": ~t 
len gemi tonaıının uç rnosl~ iıt 4' 
ğı:mı bildmm~tl Yani !nt11.,1~ r1ı 
Amerikan gemi inşaat uç 111"" 1' 1:< 
çıkarılsa bile, ancak bugü~ 1 ~a 
yi.atı llarşıılı.yaıbilecektir. Difıe fl ~ 1 

raftan Mistel- Çörçil de Avgıt(l ,.+ d, 
marasında ooylediği s&ı!M'le b 'lilı· 
lantfkmWıarebes~- in<!<: '-/ u_ 
kındııki endişE><inı gırzlerneıf' 
Mister Çörçil demiştir kl: J ~ l~ 1 

- Atlantilk mu'harclıesi. d~ ~ 
bir .tıareikettiır ve bunun cidd (. • 
hiyeti, sene ilerledikçe vuJ<oa l J 
miş olan herhangi diğer lbi1' el'~ 
h~ir sucetle bertaraf ediJıııl 

tir. "' Bu mesele h&kıkında AvaJO ı 
marasında alem ·müzakere .~ I' 
ması içİ'll 'Yl!.ku'bulan davl'11 lif 
vekil kabul .,.ı.nemiştir. JI. ro • 
Çörçil, meseleyi t.etı:<ik etrn~ 
davanm köküneıkadar t3rr il:ı <' 

tt ·J\i!l· 1 yanat yapılıınası icap e ı !:' 
biivle 'hiT bl?'Vanat "l alen• ~ <' 

. - . til' 1 
yapıhımııyaca(''.nı SÖ) lemi• ~~ 
vekilin aleıni müzakcredN1/ 0 ' 
mE><i, me:;elenın va.tıameti11 .. 
ıet eden b,- lı baş na b ~ ~la~ 
Esasen l ı>g ltrrec son a~ · 
fmda kabul ec.l ~ baz; w 1' 
da Atlantik == a 1'e n'i~. 
rekfıtm g,t "{Çe taz ;nı , 

tirmeb.'1e old>1 a 1 ' ..ı c 
te idi. 1c<>ela "l'l't'n f' 
ni'l de Vffi va t b uklı 
ber verilıni tir. .,11,pl 

tDevamı 5 inci 



ponun emeli 
: Ali Kemal SUNMAN 

wpa ar. ı Şll giıaıl rde ırıs
sak.,., b r safhada. Buna mu
L.;a.,, ~nktakı vaziyet te.'<

. :den lba'hset'.ac'Cdc: gi

r doııa.ı:ırna.sırun Bah!"i
rde cıınulıa doğru bir 

Y'C çık ış c!d~f;'.ı verilen 
r-.. Ll""'rden anlôŞ>I yor, İırgilız - 1 

ve Ar: ka ıtmll'...ı.sabetleri ı 
rı ııe halde old · "u da ı?na-

Araııaıo ıhma ,ıız!.k vakit va- I 
ı; Jik )J.ııytıı· Menfaatlerin, 

•11:• t. s:ı.1ıada ~-oka ter 1u 
acağı karo . İng · z 

ileri Uz;ık Şaırktn .;ki zrıü'mı-' 
~ ır'j •utmak ;çin srıı-eler
-4 "rı çalışmı_'}laroı. Bunlardıın 

alo)n c lduku üzere Çin sahi-
i .Hoııg Kong adası, ö'büı'li de 

Ya yarnna.das me1halinde
g rdur. IBuralar. seneler
i n sıi 'k'Rll t-rlild1kılcrıni 

• e hacet yok. Fakat lbuna 
jnponlanı l.kıak ŞaııkıLaki 

lerinder. vaz gcçcccl<JJenne 
illJl k i<abil değildir Çintre
'tat.n ilcrlooigi zamanı.an 
ayınca İngilizlerle ne ihtilAf-

1 
ı da aıda geliyor. llong 

' adaswun karşı yaıkasında Si· 
neb1'ınin ağ'Lı. ı, pooı1.arın 

8!? 1-r lr-eiliı.""'°le ja.ponlar 
! ' lı<la orada 'böyll' garip· bir 

/JI ~ilik var B iı'1>i.rlcrinden ~ 
#'_ an ~ıllar arasındaki tat-
ıll ne vakit düze.Iecck? Kim· 

-,fr 11142 denben H K.onga 
o' <>lan İngilizler orayı 400 ibİ11 
" luJı: bir ancırıleket !haline ge-

!:ı ı1 . Daha ilerı giderek Hong ) 
askerli~ ıl<azandığı elhC'Ill
~re ticaretçe de pek i.şleık ı 

• olmuş1.ur. Sôngapurun 
yeti a,yxL 

t bi.raz da japonl.ırın Uzak 
nasıl >bir totıd it lEŞkil etti
ha.hS<.'tmek hlzını. ja,ponlar 

~zl.emeğe liizum göıımcn>iş
i~n Amirallarindı:ın Su<>t-
~n Awupa J',a'!lbiıti11 a.rife
Vaki ofan bevanatt İı>giJi·t 

l lll<'rik:an mattıu itı.nı ~ 
ladar büı.ün d<lnya .gaoıete
iıı de a:z ellUnlniyotle ~ 
Cilıi okııamışt1. On.dan sonra 
1 ba-lrriye erkanından 
~ın o sı.ralard.a çık.amıış 
~ kı~ da \'ıyle. •japonya 
"t'e ilf" ooğüşece'1<. gibi bir 

Herhalde hedeflet"ine 

varmak için Anclosaksoıı

lann arasını açmıya ui
ra§acaklar .• 

y alnıız 1ngittcre ile değıldtr ~ 
~Ka!ılardan da ku.şkulanJö"lll'la!'. 
Bwıa ~ı AmerıJuılılar da kıen
dilerinlin sulh emellerinden, k.im
s.;,ye taarruz f>krinde olmadıklıı.
rından bahsededumunla. 

Harit,.yı göz önüne .gel.irince A
ınenk:ılıları da endif·~"e d~ 
cek farazırydı!re yol AÇ'1labilir; E
ğer japonlıtr bir gün Ameriıkaya. 
ayak atmak :;terlerse banu Kam
ça tkad an, Bering deniıZind<'Tl ~ 
AlaSkadan ilerliyerek yapmak is.. 
tıyccckler. Bôyle mıe !ere ıtavwı
mak lj;in Jmil<an olacıık rm, ohm.
yacak mı•, bahsi de ayrL ~ 
..,ıaıı. cit>et Uzak Şark işk-rin..n sa
hası ve şiimuılü genişleidğiı:lir İs.. 

tikıbalf" taaJliıt;. eder gorüncn ü
ımitierin, end !erin, farazıiyelcnb 

halde na.zarı d kati oell:ıeden ta
raflar• olsa gerek. Sonra şumı da 
ihatı:rlatı.yttl.M· Vll!ktile lbir İngiliz 
tıahıi}x-lisi ja.ponya de temes et

ııniş, japo~ları tanımış, onlar için 
bir hüküm venmiş. Porry ismin
deki bu dena , ::qıonlar "\ ne usta 
ırer diplomat olduğuna da!ıa 1854 

de kanaat gelinmiş. japonya bu ıın&
haret. <le buguıı. de faali~ir 
ve ·inı..dı.ki hedefi de İngilizlerle A
merik•~ Iar:n ara;;ını. aç::'ııık göru
nuyıor 

,._HALK_J 

SÜTUNU) 
1, Ve lui Ar<ymılar, 
fikayetler, ı-ı~nni. 

t., oe miifküller 

Liv l le kadar okumuş ça• 

lıtk•n bir genç iş anyor 

Lise 11 illet sınıfına lertı etıuf;ı, ça

lı.$kan, .ıeki ve yuzısı, ifad sı dü.za'lin 

bit· a:enç. kanaatkar bi.r tıcretle ııca.-

rethanc. ya:tıhanc ve husu~l mUeue
selerde bir iş ar~n1uktadır. Talip olan
lann lUtfcn Son 'felgraf Halk Si.ttu-

nunda İbrahun"e y~maiat.ı. ~ olu.o-

maktadır. 

I" arıyan bir genç 

Eylülde lise olgwıluk iıntihanmı 

verecek olan çalışkan, Fransııca da 
bilen bfr ge:ıç: az bi.r iıcrelle bir iş a
ran1aktadır. Taliplcrlıı Iütren Son Tel- j 
graf Halk sutununda cTürksoy> a mü
racaatrarı rica olwıur. <;!kan ibı.ı -roe şirridiki ja

"1 idare edoo.leı~ ne f>kiırde 
haleti rı.ilıiyede oldulclanm Talisiz bir genr kız İf arıyor 
eğe ·n gelınıişt!ır 

\'i ise bun'l.I hir kat daha 
~ olrlu. Avrupa ılıarbinln , 

ı, Fransanın mağlubi~ eti_ ıa- ı 
Hindiçin 'deki ~llerıne 1 

~lı. için de bü'·ük bir fm;a.t 
· etmıştıi'. Siyamdan istroil<- 1 

i nlar bu ı;ayede elde ,..\.. · 
•ı.:tular Bu japonlamı ~ine 

r' edilen bir keyfiyettir. 
fil tınla bcrabe!' japon.l.an cid
~e ıneşğul .-.den maıeleler 
lıa.ııedilnnl'J ollınaktan w:ak

~ ~ya her taraftan kl'~di-
.,,. hkPde görmekte, yaiıut oy-
: rınel<tediı·. jaınnlamı. ileri 
)t 

1"1-inden Gf"tıeral Vada bu 
e- ._ :in hudı.ı.tlarını dııiha uzak-

<' "'<tar ~ıkarmaktad Ona gö
"" rıınumti.loebirın şiınal ta.ra

t:e!t!Cek liı«•ye kar§'ı ça
ltıalı ve japon milli mii<la-

1 h na göre tertip etmeli. O 
• d At:'erikadan gc-leeclt'lcr 

duyor ki japonlann dava.;ı 

HO~IAN: 41 

Or\aınek.tebın 8 inci sını!ına kadar 
okumuş ve ınali \ aziyetinin darlığı yü
ı.üııden t.:ıhslli bıruknuı.k tchlikes4nde 
kalan l!i yaşında zeki. Jfıf, mahcup 
bir kız, blihsiz unnbiyk-- kendı.oı;ini.n 
mai~eti.n.i temin etmek ic;fn hayata a.
tılmak edye:s..ındedır. Terzihane. .ıt.ot
ye, ımalathane gıbı yerl(•rde kauaat
'kar bir ücı·cııe i.ş \'Cnnck sureti7le bu 
fıılur aileye yardımda buhınmak ı.ti
y~u alicenap 1$ sahiplerini.n Son Tel
ırar Halk Sütununda ~tene :rıwaa
lan rica olunur. 

iı anyon genç kıs 
Ortaokul l inci sınılından tahsili 

buakmış 18 mında. mütevazı. temiz 
bir aıle kızıyım. Y~ını ve taMilım 
ile mütenasip bil' is bularak çalı.şmak 
istiyorum. Arzu edenlerın Son Tt-1.ıraf 
ali< Sütununda Meifihate bir mek
tupllı .W-.ıcaatlerıni dHcrim. 

it arıyor 
Ticaret ~~sinin 2 inci sınıfmda, 17 

yaşında bl.l' renclm. Daktilo ve mu
ha•ebe bılirim 25 lira aylılı: ucretle 
i1 anyonım. Talipıerın Son Telgraf 
Hnlk Siltunwıda Abba~ muraeaatl~ 
rtni ica ederim. 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

~. ıl e\·de11 kaçtı hm bilıni
. <..ece ben uyu~ unnyacak 

t ~\e gehncmişli. 
1) holde Gırıia evd<u yaltuz 
' 

();le olacak. 
\edat kapııua &nüıı<le Mİ 

ııı· .. 
l!,.n~ du,.duğıuu ö\·le. Dı
~ Gü1iue telefon ct~U,,. Gii
~ ~•ıı.rlı~'llıı görmüş, ~ıık.m~. 
~ >abalı kıılı kaçnıı~ar. Şiik. 
~Qıınefcndi işin farkın.da ol-

~ '•kııdan bağırmış, çağrıııış. 
.\.~il bağırtı, çaiırtıya ııynn-
•k•larından kl>§tum. Bula

Ga!iha ileriden !tir ot.onıo
sa• uşmu.şlar. 

ınlırum bır suıı.l ıl ser-

- Vedat,geccleri eve &irer ç*ar 
mıydı• 

- Ha~·ır, bir ge<:e kaldı, o da 
kızile ber her ve ilk gece, 

- Güzin ka~ tan s.mnı da 
a-eldi mı?. 

- Eve hiç uğramadı. 
- Şükriye bu işler için sa.na bir 

ey söylemiş nıi~di?. 
- Bana bir.er söylemiyoreu 

amma, üzüntülü olduğıı besbf"lli 
idi. 

- Ferdi de bir.ıcy söylemedi mi! 

- Ferdi B.,y V edadın gelip git. 
nıesiae mukayyet ol diyordu. Bea 
de çok dikbtli idim. 

Ahmedin öz.ile ilıiçbir şey gôr
nıNiği, mahkemede söyleucmer• 
den fazla h · bir ey bilıne.dlti nn
Jaı;ılıyordu. Illikim: 

Coğralya ı rı 
Ankarada, bundan bir 

müddet evvel toplanmıf olan 
Coğraiya Kon11rui. i1ini bitir
di. Bir çok lrtıl'arlara vardı. 
Bu kararlar artuında, yerli 
ve yabancı bir takım coğraf .. 
ya isimlerinin na.U yazıla
cağını te•bit eckn hükümler 
de vardır. 

Kongreden aonra, bu hu
rurta, bir izahname neşredil
di. Bundan böyle, bütün neı
riyatta, artık, bu izahnameye 
göre, hareket edileceği umu

lur. Bizde, imla anarıisi mı> 
liımdur. Bilhassa, coğrafya 

isimleri, hm isimler, biitiin 
bütün bir kqmeke1 ar:r.edi
yordu. 

Bu nimler tesbit edildik
ten sonra, hala, yanlq yazı· 
lır:ıa, o zaman, kusur, yazan
larda olur. Gerek kitap mÜ· 

ellilleri, gerek gazete va 
mecmualar, yeknesak bir hal 
alwıq bulunan hu yeni isim
lere a:ı:ami dikkat etmelidir. 

Coğraiya isimleri çok mü
himdir. Liıgatlerin mühim bir 
laalını teıkil eden coğrafya 
hm isimlerini bu suretle kur· 

tarınca, dil davmının mühim 
bir kısmını halletmiı oluruz. 

Yeni tesbit edilen esaslar, 
bizce, küçük bir brO§Ür halin
de tabolunarak, alakadar her 
kese gönderilmelidir. 

BORHAN CEVAT 

Milli iktisat ve ta
a ar r a I cemiyeti 

kongresi 
2 yılda bır toplanmakta olan 

Milli İktısa:t ve TasarruJ Cemiyeti 
kongresi 26 h~ziran per~embe gü.. 
nü sabahleyin saat 10 da Ankarad.a 
tıoplanacıılftır. Şe.lı..rimizden gi 
decek murahhaslar tesbit olun -
maktaAır, 

Vücudılmüzdelti hararetin yür.. 
selme~Jne .at.eş derız. Bu, başlı ba
şına bir hastalık dcgild:ı-, Fakat 
haştalığm aliımeLlcılndendlr. Bu 
da, vucudi.uı ugrad.J&ıı haslalı&a 
karşı mukavemetinden ileri ~lir. 

İnsan vücudünde hartiret 37 ve 
37,5 derecelerinde nıU.taltardı.r. 
Bunun haricinde ateş var, denir. 
Bu ha.raretm azalma., •"7a çopl
ması zamanlarına nöbet denir. 

Hararet ta~addiye halel verir. 
Kanın hareketı b.ıtJapır Hastanın 
gözü suzUlür. B.'.lşır.Ja a!ırlWt. ve 
ağrı hls-'eder. Huliiaa vUcudüoiin 
her tarafınciôl bir kırıkl.ıc peyda <>
!ur 

Hutal'm hRrattti .U.~ a çıkar 
veya '34 dere".'c-ye inerse ölü.m vu
kua gelrtıilı .. •. Bazı uadir valt'a
larda ateşi 46 dereceye kadar çık
mış olani•rın kurtulouklan fö
ri.ılmtlşttir. 

Vücudünde at.fi olanların !Ilı: 
yapacajp iş, ~rhizdir ve tabii ba
raretın bebeblni anlaınak için 
doktora müraeaa~tic. 

- Ne dersin lılı cinayet i ·ine? 
Diyerelı: son sualiai !!Onnak is

tedi. Ahmet: 
- Ne bileyim reisim.. Allahın 

de&iği oldu. 
Dedi, ilave etti: 
- Bu adırmılaa bize bir fMahk 

&"elcc"lfiııi daha gözüne bakt~ 
gün anlamL~tını. 

Niteki.m de oWu. Kızı kaçı.rdı, 
hanımı öldürdü, he-ıılmlzi birbirt
mize katt. 

Bunda11 60DJ'& biricim: 
- Gidebilirsiniz, bir diye<:e,Ciniz 

yok~!. 

Derkeo, Vedadın hep 'usaıı INn
debir söz alan arnluıtı kuvvetli bir 
kale-m darbesile kür,i:ve vurou: 

- Yfıksek heyeti hİı~ime. şa
hitten bir sual sorııı1"'1a miİ•oade 

' buyunırlar mı? dedi. Hakim: 
- Buyurun .• 
DMi. avulı.at lı11affer: 

- Hakimler, şahitten ~unu ..,r. 
nıa.1 istiyorunı .. 

Diyerek devam ettı 
- Katil denilen müekkilim d· 

nayet gecesi kaııı.dan itcri)c na-

MAHKEMELERDE: 
Yahu, sende şeytan 
tüyümü var, nedir? 
Giyinmek, kuşanmak kafi değil; 
kızlar biraz da konuşmak isterler 

1 Yazan: BCSETIN BEBÇBT 1 
On sekız - vırmı ynşlal"'nda ka

dar görüniyordu. Oldukça yakı -
ş-Jdı, daha Zİ)ade scv.·nii id Şap

kası, elbh;csı, ayakkabı •r• göm 
kği ve kravatı yeni idi. Fakat, el
bisesının ütüsüzlüğıi, iskarpınlc

riniıı boyasızlıgı. şapkasının !h -
malkar gıyilışı, yüzünü karart -
mağa !:ıaş!ıyan tır~, hatta ccbill .. 
deki mendilin rastgele sokubnuş 
olması, pek derbeder bi.r genç ol. 
du.gunu ilk nazarda gözlerden 
saklamıyordu. Adliye koridorun
daki bir kenepcde oturm~. ya -
mndaki bir gence liıübali, fakat 
·~vimli el ve kol hareketlerile ha. 
raretli hararetli anl.ı.tıyordu. Ku
lak misafiri oldum .. Şöyle konu
şuyordu. 

- Bütün derdi azizim, bütün 
mahalle kızlan neden bana iltifat 
ediyorlar da, ona zerrece aldırış 
etmiyorlar. Ben hılkatcn biraz 

derbederim. Hanı derler ya .yeni 
gıyse yok gibı, eski giyse bilmem 
ne gibi. diye. Ne potinimin boya. 
sına, ne elbsemin utüsünc dikkat 
ederim. Halbuki o, bunlara ga -
yet itına eder . .ki dırhem bir çe
kirdek gıyınir. Şık gezer. İşte bü- ( 
tün dava bu .•. Çatlıyor azizim, çat .. 
lıyor. Neden kızlar bana iltifat 
ediyorlarmış da, ona iltifat etmi
yorlarmış ... Öyle ya ... O, iyi gi
yiniyor .. Benden yakışiklı .. Ne -
den? Hasedinden çatlıyor. Kaç ke.. 
re bana: 

- Yahu, sende Ş('ytan tüyü mü 
var, nedir1 dt-dı. Blıtün kızlar se
ninle konuşmaga can atıyor. Am
ma, bunu öyle söylc'Cii ki, dis bile
yerek. Halbuki, ben çok açık yü.. 
rekliyim. Ne yaptım, biliyor mu
sun? O tereııc, tam dört tane kız, 

takdim ettim. Nezaketen, hepsi 
iltifat ettiler Fakat sonradan ba· 
na: 

- Aman Cavid, dediler. O ne 
soğuk adanı! Sen tanıştırdın diye 
reddetmedik amma, bir daha böy
le münasebetsizlik yapma: , 

Eh, hakları da yok değil .. Güzel, 
yakışıklı delikanlı amma, ruhsuz .. 
Put gibi.. Konuşmasını bilmiyor. 
Eh, kızlar böylesinden hazzetmez.. 
ler ki .. Konuşacaksın .. Gülecek -
sın, söyliyec~•in ki. iltifat etsin
ler. Bak, ben deli dolu söylüyo
rum .. Hokkabazlık ediyorum .. Ek.. 
serisinin hoşuna gidiyor. 

Geçenleıde, muhasebecinin kızı 
Simtene işılc olmuş .. Bana gelip 
yandı, yakıldı. Ben de safiyetle, 

....- Tanıştırayım~ dedim. 
Kıza gittim, söyle<lim: 
- Latif sana delicesine Aşık •• 

Gel konuşturayım dedim. 
- Aman Allah Q.\iktna yapma! 

dedi. Bırak şu soğı.ık herıfi.. 
- Yahu, eledim. İyi çocuktur. 

Hele biraz lrc>nuş. 
- Yok yolc! dedt Dünyada ol. 

maz darılırım Cavid ... 
- Sımten, dedim Ç-0<'U k deli gi

bi :işık .. Hiç olmazsa benim hatı-

sıl girmi~? Kapıdan i~eriyc kuş u. 
çurtmadığını sarahatle söyliyen 
Ahmet buna ne der?. 

Rei> bu suali şahide tckrHllHlı.. 
Ahmet tuhaf bir dil tutulduğu i
çinde: 

- Vallahi ne desem hakim bey 
kapıdan girm~ ol~a~·dı mesele yok
tıı. Fakat heri[ kapıdan mı ı;irdi, 
bacadan nıı girdi .bPlli değil. Bah
çe dm arından ııtlnyıp çıktığı mu
hakkak amma .. 

Avukat tt"krar !o.ordu: 
- Bahçe duvarından girmiı, ~ 

labilir nıi?. 

Ahmet dü~ünerl'k cevap venli: 
- Olabilir. Ancak iki ki.~i olnıa

lıdtr. OınuZ!l-ll.Z giriluı&-t. Tabiij so· 

kaga geceleyin merdiven de daya· 
manıı~tır. 

Ren derim ki Vedada bir :orka
da~lık eden ol111u~tur. 

Avukat: 
- Bu noktaların harfi harfine 

7.apta gcçnı~inj isteriın lı&J..:Cn 

be>-. ded kteıı onra dc\':>ın dfr 
F'i · "nen ı1 giTm c ? 

Ahını•t bunun için dıi~ ·nnı<"dcu 

nm ıçin bit' müddet konuş da 
teselli et. 
Kızcağız hatırım ıçin. lstemıye 1 

ıSlcmiye kor. ıştu. Artık bu, se -
vincinden kabına sığam yor. A.. ı 
yakları yerden bir karJŞ kesild .. 
Uçuyor. 
Bır müdde' iyi~ Benımle gayet ı 

dost. İki gündenberi de, kızca~z 
gelip bana· 

- Bu put gibı herı!e !aham .. 
m..:ı edemiycceğim .. Çok soğ; k. 
Kor.:ışmasını bi"niyor laf dinle
mesini bilmıyor. Bir daha konuş-
mıyacağım, divor I 

- Aman etme .. Anan vahşi, ba.. 
ban yahşi, du e kadar ıda t et -
tim. 

Dün, kız bunu ter~lem .. 
- Senınle artık konuşınıya~&

ğım 1 demiş, yıirüyiip gitmiş. 

Akşam üzeri, bizim arka sokak- ı 

ta, köşebaşında Simten bana bu
nu anlatıyordu. Bu karşıdan gör
müş, kosarak geldi O gelirken, 
kız da benden ayrıldL Evıne gitti. 
Seninki bana bulaştı: ı 

Sen sNgilimı eltmde:ı al • 1 

mak İçin fit veriyorsun. Zaten ya
pacağın• yaptın' Bugün artık ay. 
nldik. Şımdi de bana nı bet gibi, 
köşe başında xendın konuşuyor

sun! dedi. 
Şu söyledigi lafa bak şimdi. 
- Karde~im. dcdım. Kızı sana 

tanıtan benim .. Öyle olsa, tanıştır
maz kendim konuşurdum Hatta, 
dahası var .. Kız senden rıt'fret c. 
diyordu <la. şımdiye kadar ben 
zaptettim. dedım. 

Vay efendim vay .. Sen misin 
söyliven .. A~z dolu u söğmeğe 

başladı. 

- Yapma kardeşim_ Etme kar
deşim, dedım. Kim dinler• 

Bir de üstelik tokat vurmağa 
kalkmasın mı? Artık sabrım taş

tı. 

- Öyle vurulmaz, böyle vurul
lur! diye bir giriştim. Fakat, yine 
acıdım. Birkaç tokattan sonra 
gev ·edim. Feryadı ;-erdi bu ... BÜ .. 
tün esnaf koşuştu. Kapılar açıldı.. 
Evlerden d~an fırladılar. Kadın
lar pencerelere üştiştü. Sözde hın-
cını. alacak .. Dava etti. I 

Böyle şey, zorla olur mu Allah 
aşkına'- !.tcmiyo-rlar işte vesse- 1 
lam. 

Maamafih, ben hali onu seye
rim. Çünkü, zavallı, talihsiz ço
cuk. Amma, bu iyiliğe karşı böy
le mi hareket etmesi lıizırndı. Al. 
lah aşkı.na sen söyle!.. 
Yanındaki, dinleyen d<'ltlı:anlı 

ilk defa o !arak konuştu: 
- O zaten nadan, nobran ço .. 

cuktur. Her yerde, her zaman böy
le sululuk yapar. Fena çoeuk de
ğil haddi zatında amma. işte bu 
huyları kötü .. Değil mi? İşte, ge .. 
liyor. Şu gefüe bak Allah askına .• 
Küçük dağları ben yarattım, gibi 
geliyor Sen merak etme Cavid .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ce,~ap verdi: 
- İnerken de, girerken .ı. 1ıalı

çeden pencereye day adıgı meni.i
v enle işini görmüş o beı.belli!. 

1\1 w.affer: 
- Teşekkür edN'>aı hiıklın bey. 

bir başka diyeceğim ve soracağmı 
yok .. 

Dedi. Ahmet vazifesini tam ba
şarnıı,ların sevin~ ve gururile hi
kiıniıı kar ısından ayrıldı. 

Vakit geçti... Hava~a akşa.mm 
esmerlikleri serl'İimeğe baı,lMlllŞ
tı. 

Hakim: 
- ~lıılıakcme~·i tatil ı.diy•rum. 
Dedi, gün tayin e-tıi. Ve """ 

cümle olarak ııözlerint' ilave etti! 
- Gelecok celsede de 'f'lhİtlerin 

dinlcnilın•ine devam cdileı·k. 

Heyecan günü 
C~Ün('İl m11bkemede 

)fahkmenin iirlincü tuplaıuş eü
nii. gC(mi~ c'inlcrden da1ıa h<'ye
ranlı clar ğa benzi~ ordu. 

K 1 balık dı.ş nl ki koridorları 
sonuna li:ular d-Oldurınn'f•U- Hil· 
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Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M - -

B. AbWlCı D.&.\·r.r ,.·rürtt.i, Ilı ~ta

ntıık kara.rmda QIJI bir isal><& va.-
dıN ısimli b~u e&t :yıcwn+ ..
etimle ,,unları yamıal;Ladır: 

utt<.-fu.:imlz ııı.ııtcre 22 aydan- j 
berı Alm:i.D.ya He, bır ı;euedc.-nberi de 
İtalya ile harp hallıtde olduiu halde, 
bıı; harbe Jtarı;madık; Jnıııltere de, 
bıı.a.ra:f kalmamızı UlS••ıp cUı. Tabildtr 
k.i Alınan - Svqct h .. rıı~ bu va.zi
ye~izi tleg~Urmemlz.i asla icap ettir
mez. Çü..a.kü SovyeUerJe ry,. münase
betler ıdame etmekle berabar mutte .. 
tik değiLJ.. Sovy~t Rusya, 1939 soıılıa• 
barında, 1<CD<11sUıe tek..! et1.ı&urıız bir 
ıı• !alo reddelruii oıdugu ıÇln. timdi 
Almanya ılc haroe g .mem.&.:.. temeJıc: 
hak ve saJ.Ah.yet.nl halz değıldlr, lngıi
tcre de, araıruzda tedafüi bır ittifak 
bulundugİ, halac ltcndısıyle beraber ı 
harbe gıMtiyerek: bıtarar kalmak sı- 1 
yas<!t mızı m ıtead l dclalar tasvip 
ettiğıne eGre, timdi milltcfikimiz olmı
yan Suvyct Rusya için, •• a be müda.. 1 
hale l z.ı. Lye.ınez; böyle bır talebe 
liiıyn "t k.KLır, akıl ve mnnhk ta mA· 
nıdır 

ru:kıye bıtaraf ~nakla, kendisi
nın oldugu g.bı, Y ık..n şark ban;uua 
\'e ~.uttef :klıım nıentaaucrıno en uy
ııun ta ZLa he eket ettiğine kanidir 

Dok too R<fik S ydam bfiltılmetl, 
harbin :;en.. ınk ;afı mOvacc coınde 
Tilr yen n bJtarJ!lı •ı.nı udn etmekle 
yı.: e takdırc, t.ebrıxe \: e tc llkurc lA
yık bır basiret -. k•)'llSCt göstcrmfı
tir Bu, en t.:ogru, en tabU \'e en dü
rji • sıyroet•ir > 

YENi SABAH 
•l'=lış çıkan bir h"""P• lslınll bu

ctmkU b~ rausında ~z umle •oolan 
yıu;makladı.r: 

cMolotof'un nak. :..ılıktan ılk yet e
den sesi kulakla ıı ı.zıi.~ ,1yni tarz.da 
yapıli'ıs başk. ... bır kfıyct:n akisl<'rıru 

uyandırıyor Bı.. b:.r kıs mc\"Sımınde 
nıuazzam Sovyctler Bırli!ı ıarafı,Hian 
bırdenbırc tC('avuı.c '1At'J.71lrak Y'J\a 
perışan e<iilın~ ""'"! küçük Flnlin
diyanın sesjdır.• 

CUMHURiYET 
il. Xadir :O.adi cSU!')>riderln m..hl

yeti.» ishnll bll&"unku baş yaz.L! ında. 1a
biıat badi.seJerİ.ıUk" swı>rb: olmaclıjuu 

l<a)-<k-derek: 
.Tabiat bAdıscJt~rinde sürprtzi orLa

dan ka!drac:ık kadar ileri gıden ilim. 
cemiyet hAdiscJerınde uyni ıevfyeye 
henOz yük.! elenıedı. 

llayatın en > Jk.<.;t>k ~de i o-
ı~u c<'nl.İyet, ferrller ura ındakı ıntı:na
sebe-tlere bile p~nı .. \Z olr ııiznm ,·eıe
ınnıiştir. O halde nıuhtl'.ut c:eıniyetler 
arasındaki mUn. ebctle,iıı blzi tok 
daha koırıplek~, nlaşıln:ıd! ı çok dalta 
auç ıncseleler, bu kelime ılt' stirprız
ler kar~ısında bırakmasını ş.lındilik 
tabii görnıek ıazımdır. Cemiyelle-t"' 
arasındaki mlınaseb.ılcritı de tahı:ıt 

hAdiscl~rı gibi bir takım ııarUardan 
meydana ı,elen zaruri neticelere da
yandıtını kabul ctmeU V"' bugilnk6 
btlgimizle elimizden geld•ı':ı kadar 
bunları tahlile C&lı.şm~llYtZ.:t denlW.
(edir 

VATAN 
B. Aı.-t Emin Y......., cB. Çörellia 

nullo.undakl ...,.....,., .. ~ l>ucunkıi 
haf Y&ı:lbmda; 

cAlmanya, F'u11andi.ya ile Roman
yayı arkasına katarak So\.-yf't Ru. ... ya,... 
..Udırınca pek çokı..ruun hatırına Ş<iy
le bır d~Uncc gclrl t: Acaba bu yeni 
harp, Almanya il~ demokrasil<:"r ara
sında bir C'ep~ bırlil:i k:.ırmıyacak mı" 
Komünizme kart logUterf' ,.e Ameri
kada duyulan end ler bu iki memle
keti Alınanyaya yaklaştınnıyacak mı? 
Hes'in açmalı. lı;tedi ç$n1a llerliye. 
rek bir utla.ama z.e1nJni bulanuyat'aklar 
mı1 

&ı ı mehta 
şlm ı ede 

1 

Bir yazlık gazino, yaptığı 
reklamlarda §U cümleyi kuJ
lanmıt ! 

«Mehtabı kadehte içmek 

iıteraeniz filin bahçeye bu. 
yurunuz.» 

Mehtabın, bir kadeh için 
de naııl içildiğin takdiri ili. 

nize terkediyorum. Filvaki, 
Edebiyat T arihimzide, ıair
lerin bu mealde bazı mısrala. 
rı vardır. Fakat. bugün, artık 
böyle edebiyat devrinde de
ğil, madde devrindeyiz. 

Evveli, mehtap yenir, içi
lir, bir meta mıdır?. Mehtap, 
Türkçesiyle ay ıtıiı, sadece 
aeyre ve temafaya yarıyan 

bir güzelliktir. 
Bundan batka, kadehin 

içinde, mehtabın ne iti var?. 
Kadehin içinde mehtap· gö
rülmez ki, içelim .• Hatta, ka
dehleri, arka arkaya fazlaca 
yuvarladınız mı, mehtabı de
ğil, burnunuzun ucunu bile 
cöremezıiniz. 

Nasreddiıı Hocanın, ayı 
kuyunun içinde görmesini an• 
latan methur bir fıkra vardır. 
Burada tekrarlarnıyayıın. ( 8i
lenler, bilmiyenlerc Ögre~
ain). 

Eskiden, Çamlıcada, Kan· 
lıcada, Göksuda, Modada, A
dada mehtap seyretmek çok 
arzuya 9ayan ve maruf zevk
lerden idi. 

Şimdi, mehtaba kaı-,ı, o. 
eskiden, güzel kadınlardan 
bahsederken ay parça&ı, meh
tap yüzlü, derlerdi. O devi.-
lerde, güzel kadııı, beyaz, yu
varlak, §İtmanca yüzlü ha
tunlar demekti. 

Mehtap ragbetten düşün
ce, mehtap tipli hatunlar da 
unutuldu. Şimdi, beğenilen 
tipler, uzun ince yüzlü, ebiz, 
bir deri bir kemik surat, çe
kik gözler ve k-.lar, klllkık 
uçlu burun, sivri çene, kalın 
dudaklar •• 

Yeni nesil, maalesef, meh
tabın güzelliğini ve zevkini 
bilmiyor. Hatta, mehtabın 
kendisini, telaffuzu.ıu bile 
bilmiyor. Bilhassa, Bol> - Stil· 
lere kulak kabartını.ı: 

«- Ay mehtabı .. » dedik· 
lerini duyarsınız. Onlara, ay 
mehtabının yanlış bir terl..ip ol· 
duğunu anlatmak, deveye 
hendek atlatmaktan daha 
zordur. 

Eiki devirlerde, Boğazi
çinde, sandallarla mehtap aa
faları yapılu·dı. Şimdi, meh· 
tapta, Boğazda kuş u<,mu}or, 
kervan geçmiyor. Tabiate, ta 
biatin güzel tablolarına k rt' 
bu d, ıusuzluk nereden ileri 
geliyor?, Düşünüyorum .. 

R. SACIT 

B. Çorı:il, bu gibi filtlrlerm İngilt.,., 
ve Ameril<ada •·e dlğor memlri<e~de 
yayılıp tereddl.ıl l}fı~ıl elmesıne mey
dan bırakmamak için derhal ini 
,.ukselttı. İneilteıc n.a ••kili, şiiı>he 
kabul elınez dcrecedt- şiddetli ve ağır 
bir lisanla anlatıyor ~~ yeni inldş:ıt, 
İn>:ılterenln ga)>clerlnl • dcğİ1jtirmiyor. 
Bolşcvil<liğe kar;;ı hOcwn elh diye, 
Hit~r reji.ınme yeni bır &özle boıkıl
mıyor. 1\-fiıcadelf'""' ayni azimle de
vam edıl<'Ct'k. hatta Sovydlere yardım 
olsun diye Alıno.ny&ya karşı hava hü.· 
<Umlan 1iddctlendırlle<ektir. B. Çör· 
cil, So\'yetlett kaıı;ı tam b!r teaanilt 
.\l;ln etmi~tir inıiltere ve .A.merik.a, 
&vyeUere: ellerinden ıeıen htt yar-
dlDU gôstereceklerdir > dem~teair. 

ı--======- - .,_-=-

kimler saloaa girdikten sonra, bir
don salonda ses ve· nefes kesildi. 
İlk saat Ferdinhı gö~terdiği şahit
lerin din!enihne,ine hasredildi. 
Bunlar eczacı Ali Şükrii, borsacı 
Rıdvan, müteahhit Halil Sezai, ko
mis~ oııcu ~füs{ik, i\lüne\'\'er ve 
Müzeyycndiler .. 

Şahitlikleri kısa sürdü, Fenliyi, 
onun . ö~·leyi~e.rini te~·it eUiler • 
Bunlardan •onra polis U.itlerin 
dinlenilme ine geçildL Ve muha
kemede heyeun arttıkça art.h. Ha
lrim müba~ire: 

altlt meırkeıı m...-ru •Ş_ük-, 
rüyü çağırınız:. 

Derken dalıa ltüyii4< ltir alika 
b :lrun tı. 
Şükrü, r~mi iiniforın ile salo

na gelmişti. Uzun hoylu, siyah kır
pık bı)ıklı, orta yaşlı. k kln ba
kı-lı çok zeki göriinü lü bir adam
d. 

Hakim Hkiuce loiiviye& tab;k.il<at\I 
yaptı: 

-Adıaır? 
- Şükril. 

Ayak üstünde 
ihtikar! 

Babı;ekapıda Yerlı Ma.lar Pazan 

önünde Sait adında oırı, koltuı;u

nun altına sıkıştıl'd.gı ır e bı e • 
lik beyaz kumae Hatay malı dı)• 

satmak ıs'erken yaka r L•l r 
Yapılan ara.ştırmo.da ku aşın 

yerli kum119 oldugıı \'C metre ı 193 
kuruştan satıldıgı anla<ılmıstır 

Sait metresin, 198 kuruşa ald 
bu kumaşı 9 liradan sa.ıl'ak u 

çile MiiddeiumumJiğe ver lır 'ı 

BirimizinDE"D• 
tiepimizin il(' il 
-Kapalı Sinemada 

sigara içenler 
Kı s t is ot.aran B. .,\hwl 

J'l-'layor: 

•Sinemalarda sıg~rJ J~U.."!lesi 
ıneınnu old:.ı:U h.a :de lstanbul ve 
Ku.unpaşadakl kapa nemafla 
ıscrbest~:e sigi\ra icılmclcteti·r. Ru 

va1..:yetten sia:an.ya alısık olmıyan 
hallı: ratıaısız olmklad1r ll<'ledıye
a.n nazarı dikkdtinı toel~t"Tlen .zi 
r ca eder :n.• :fcnilnı t "'. 

SON 'f'ELCRAF - i'l •,ususta 
o\ik.ld.J:r1 ·m nazan dikk ~i cel
~ er - Baban.ı:na ? 

(A .. ar) 'l. J 
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Aş!<: ve Kini 
--f Yazan: SEVFEDDiN OBBAN F 

Yorulmıyan bir hamle ile dur. 
madan .ahile yüıclenen dalgala
rın çıkardığı ses, onda; bir ilahi 
musiki dinlediği hissini uyandı
rıyordu. Mevsimin epey ilerlemiş 
olmasına rağmen, bazı günler, 
deniz; köpürerek, uğultular çı -
karark coşuyodu. O, böyle gün • 
!erde. sahilin bir köşesine otura
rak dalgaların sesini dinliyordu. 
Bu seste, hayatının şimdiye kadar 
takip ettı ğı seyri yaşıyor gibi o
luyordu. 

Denizin durgun olduğu gün -
]erde denize. giriyordu. Suyun 
jçinde, vücudünün bir kuş gibi 
haf'flediğini farkediyor, kalbinde 
sonsuz !İeyecanlarla tatlı rüyalar 
gı.irüvordu Kendisini, sevdigı er. 
keğir kı.:caı; nda, ayakları yerden 
ki!• miş, aşkın o b ·yük kudretile 
bo Jk iç ndc uçuyor görüyordu. 
Gozl rin c. ne, ı , arla Sürey· 
y.ın: haya!. g.' y,.,- ağaçkrın hı
fırt nd sularıy şırıltısında, hep 
onu scyl yc-n bir ahe'!k duyuyor
d lkr ev onu . ôylüyor O:'U ya. 
r.ıtıy >r-lu. 

Gunlcr aynı veknasaklık için. 
de baza.1 kanepeniP üzrrine yas
lan.ırak, hazan dıvana uzanarak, 
e\(ser denızde yüzmek üzere, ak
§am üstleri sahılcfoki gazinoya ine
rek, fakat, hep onun hayali!e meş-

gul .:> 3rak geçiyordu. Tatlı bir sesle 
söylcdi~i a.11< teraneleri kulakla -
r .. da çınlıyor, aç·k, geniş alnı, ha. 
kim bakışları gözlerinin önünden 
gı:mıyordu. Bu tatlı hulyalar için
de, günt r birb rını kovalıyordu. 

Bir gün, ~Lvada •ôrür gibi, Sü
reyvayı karşısında bu~du. Ak,,,m 
üstw id B..ıt ·n aıle, 01ıildeki ga
zinoya 'lmişlerdi. Bırden bıre kar. 
h.rırda '..ırcn aH göre! !er O

ra ı .ı ve ta l ş..ıbe .ı~ tc '-
t te !ur ak xc e, arc hır 
k .. n k im k çin ge "ığin 

li 13 az ürkek hartket edi 
nç kad·rın yuzune bakma. 

ret ede;iyordu. Sa .ki, bır-
c ft c-rtaya çık asır n, on:.n 

, d ·.pt ~ te. rin daha faıı
• masını ..stcmiyordu. Yah t 

.ı, ken .sin iyı k rşılama-asın
d n k rk..ıyord.:. Boyle düşün -
mekk htklı olab ; rdi. Çok defa, 
gen· kadına aşkını itiraf etmiş: 

- Sizi sevmekten vaz geçmeme 
imkan yok. Bu hareketimde de • 
varn edeceğim. Hep, yannlardan 
ümit bekliyerek! 

Demişti. Fakat, aldığı cevap, 
daima şu olmuştu: 

- Süreyya, aramızda aşka dair 
bir münasebetin meydana gelme
sine imkan yoktur. Ben, henüz 
ölen kocamı unutmadım. 

Bu sözler, genç kadının ağzın. 
dan zoraki bir gayretle dökülü -
yordu. Halbukl yalnız kaldığı za
manlar hep Süreyyayı düşünü • 
yor, bir hayal aleminde onunla 
haşhaşa yaşıyordu. Hatta, buraya 
gelmeden, on.'.l hiçbir ümit kapısı 
bırakmadığını düşündükçe üzü • 
lüyordu. Fakat, iç!nde gizli bir 

s, onu bir gün geleceği ümidi
IU, daıma tekrarlayıp duruyordu. 

B.r aralık, m ada yalnız kal -
d.,ar Süreyya bıraz da"a yakla
şarak. telaşla: 

Buraya ne ta1's"J ubes!ndf' 

teftişte bulunmak, ne de başka 
birşey için geldim, • dedi - bu
raya, yalnız sizin için, sizi gör
mek için geldim. Bu arzuma mu
kavemet edemedim. Artık, ira • 
deme hakim olamayorum. 

Sustu. Gözlerini, denizde dola
şan yelkenlilere çevirdi. Bu sıra
da masaya dönen genç kadının 
babası: 

- Bu akşam yemeği biz.imle 
yersiniz! 

Dedi. Karısı iliıve etti: 
- Elbette. Bunu söylerneğe lü. 

zum bile yok. 
Fakat, süreyya mütereddit du

ruyordu. Onun bu halini gözden 
kaçırmıyan genç kadının babası: 

- Sakın itiraz filan edeyim de
me. 

Diye çıkıştı. Ak,Jm yemeğini 
evlerinin denize bakan balko • 
nunda hep beraber yediler. G 
vakıt yatll'ağa çckıldiler. Gcı. 
kad n odasına çıkınca divana u -
zandı. Düşünme[:c başladı. Bu hal 
nckadar devam ettı bilmiyordu. 
Kapısının tokmağının döndüğünü 

duydu. Aralanan ':.._..,ıdan içeriye 
Süreyya girdi. Genç kadının kal
bi heyecanla çarpıyordu. 

Süreyya, kapının önünde, bir 
dakika hareketsiz durdu. Sonra 
ağır adımlarla ona doğru yürü • 
meğe ba§ladı. Genç kadın, şaşkın 
bir hale geldi. Ufacık bir zaf gös
tercliği takdirde her şeyin bitcce
ğıni hissediyordu. Sür'atle fırladı. 
Onun karşısına dikildi. Bir müd. 
det, gözgöze baktılar. Genç kadı
nın göğ<ü tıkanıyor, güçlükle ne
fes alıyordu. 

- Süreyya .•. Mutlaka buradan 
dışan çıkıı~ z. Ya''lız bir kad nın 
odasına girmek, en ileri bir hare. 
kctt r ve bi• erkeğin şerefile ka
bil• telif de :. ır. 

Fena halde asabı gerilmı,tı. 

Sert bakı 'ar!1 ge ç adam •• yü
züne iğrenir g bı bakt : 

Bu hareket..niz ta~. il! le küs. 
tahlıkt•r - cb:l· • sev len bir ka. 
d.na hürmet ed lir HalbLki, siz, 
odama g.rmekle şcref'ooni avak -
!arınız altına alıyor ve beni uçu
rumlara yuvarlamak istiyorsunuz. 

Bu sözler karşısında, genç adam 
birşcy söy liycmiyerek sessizce o
dadan çıktı. Rengi uçmuş, dudak. 
ları titriyordu. Genç kadın yalna: 
kalınca, kendini yatağına attı. 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı. 
Şimdi kalbinde, Süreyyaya karşı , 
beslediği temiz hislere mukabil 
bir tiksinti yer almıştı. Yavaş ya· 
vaş genç adama karşı duyduğu te
mayül, yerini kine terketmişti. 
Artık, bu hadiseden sonra, bir 
daha yüz yüze gelmediler. Böyle 
olur mu? diyeceksiniz. Bana, bu 
hikayeyi bir arkadaşım anlattı. 

Numaralanıp kaldı· 
rııaa çe,me taşları 
Beyazıtta istimlak edilen bina

lar arasında bulunan tarihi çeş -
menin ta~ları numaralanarak Mü. 
zeler İdaresi taraf;ndan kaldırıl
mıştır. ileride bu çeşme başka 
bir yere naklonarak taşlar numa
ra sırasile yanyana getirilip ku. 
r ılacakt r. 

r 
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TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

\.. (Yazan: M. SAMİ KARAYEL -1:-" -
Türkler şehre gireceklerdi 

· e) hin esrarı ilahı; eye vukufu
nıı kail olunca fethin gününü ve 

ati!'• de sormuşlar onu haeer 
almışlardı. 
Zağnos paşa İstanbul lıalkının. 

g , · rin karacıa } üzdüruldüğü , 
mu ahede ed !inceye kad r l$lan
bul fethi'lin kimse\e müycs r o-
l ııı c ı haıck r ı<ı ı 1 ikad . 
pa ahu so~ leoni • i. Kam taraıfın-
c' k• i ... ihk:ım'ar pek metindı Tap
ı ıı n o kadar mu ir olmuyor 
dLJ 
Ifa~ki hı fıassa liman içindeki 

... ıe,~r La) ıf ve hende sizdL 

Llı.kin limanın ağzı Sirkeciden Ga
lataya doğru gerilmiş bir zincir 
ile scddolunmuş oldui,'U için bına
na girilem yordu. 

Zincjri kırmağa muvaffak ola
mıı.d 1 - Bunur üzerine padişah 
tarihte ancak birkaç defa emsali 
görülmuş hır marıfet icra ettirdi. 

Dolrra '>çe en Pangaltı W:e
rindE>n, Kasımpaşa deresınden sa
h 'le kac.3r bır yol te~-viye ettirdi. 
Ta:hl1 e yolu doşettı. 

Ta •aları kuyr k ve içyağları 
Je ya 1 tt• Bir goce içinde do
n.nur. nm ir lusmı. mültimmin. 

f 'fn=-=-Ü=N=Y=A=M=ESELELER~ 

Amerikada 
Ruzveltten 

•• sonra on mu .. 
him şahsiyet 
kimlermiş? 

Bunların içinde ne 
ayandan, ne de me
bus 1 ardan kimse 

yokmuş l 
Amerlkada meşiıur bir Gal

lup enstitüsü varott. Bu enstitıü 
aradabir, Amerilkıayı alakadar e
den mühim meselelerde, kendi 
tertip ettiği bir usul dairesinde a& 

ket açar ve hedıangi 'bir mesele 
hakkında Amerika efkarının ne 
düşündüğünü y~klar. 

Bu enstitünün şimdiye kadar aç
tığı an:ketlerin verdiği netıcelere 
Amerikada son derecede ehemmi
yet verilir Hatta denebilir ki, tıü
kümet bile bu enstitunün anket
lerine eh€'I!Ulliyet verir ve politi
kasını ona göre düzeltir. 

Anadolu ajans~ bu enstitünün 
harpte Amerikanın vaziyetine da
ir a.çtığı anketlerden bir ~açının 
ne neticeler verdığını 'bikli=ıı;ti. 

Fakat Gallup mi1css~es, bazan 
da sıl'f Aınıenkalıları alakadar e
den anketler açar. 

İşte ıbunlardan bir tanesine mi
sal: 

Aanerikada Cumıhurreisi Rucz
velttcn sunra, on mühim şahsiye
tin kıanlcr olduğu öğrenilımek is
tenmiş. Haydi Gallup ens!itüsüne 
müracaat!. 

Nitekim müessese bu arkti aç
mış. Rev !erin tasnıfınden anlat; i
m .ş ki, AmeriKada Ruzveltten son
ra en rr.~!ıim şac et olarıtk ge
len on k011ın ıçınde şu :-evat var
dır: AıneriKa ordu u Genellkur-
1!!.ık B.ışkanı G neral Marşa~. o
nun arki!l>ından. Tc hhat Şefi 

Knudsen. 
Lıstcde Nazırlardan üç le.işi var: 

Hariciye Nazırı Kordel Hal, Ma
liye Nazırı Morgentav, Ticaret Na
zırı Cesse Con. 

Madam Ruzvelt de .Amerikanın 
en iyi propagandacısı olarak liste
de yeralınaktadır. 

Aaneriıkanın bu on ııniihiın şah
siyetinden üçü, lbiz>m memleketi
mizde hemen hiç tanınmamış in

sanlardır. Birisi, .Tröstler d>Ü§'lla: 
nı. telakki edilen Tumand Ar
nokl, ikincisi ajans telgraflarında 
arasıra zjkredildiği için ismi ku
lağımıza pek yabancı gelmiyen 
Rurweltin şahsi dootlanndan Har
ri Hopkeııs, üçüncüsü de yine RU7r 
veltin §aıhsi dootlarınd3ll Korl«>

ran isminde bir za1ıtır. 
Bu 'On zatın içinde ne Aımeııi.ka 

ayanıından, ne de meb'uslarınıdan 
hiç 1ôm.se bulunmamaktadır, 
Amerikanın ro meclisini bir 

araya tıoplıyan •kongrede, ayandan 
meşhur Boranın ölümünden son
ra, ımülltim bir şahsiyet kaLınamış 
imi1. 

üzerinden kaydırıp limanın içine 
scktırrrnağa muvaffak oldu. Keyfi
yet iki tarafın kuvayi maneviye
sine maküsen tesirler icra etti. 
Muhasaranın elli üçüncü günü

ne gelinmişti. 
~dan her mevkide hazırlı.k
lara başladılar. Şe;1ı efendinin 
ı!ıaber verdiği gün o iıdi. Herkesi 
evvelce da\Tanmağa hazırlanı -
yordu. 

Çünkü üç gün yağmaya müsaade 
olıı:tıuyordu. Yalnız eıbniyeleri mu
hafaza etmek şartile mal ve can 
askere terkolunuyordu. 

İstanıbulun sen· ~ti dillerde de6-
tand •. Bunun için ya.ğmaya gelen 
dervişler ve saire de asker ile be
raber gayret gösteriyorlardı. 

~ ~ 

anş ortasında 
d Üşen pilotlar 
için Almanlar 
can kur t aran 
dubalan koydu 
Bu dubaya erişen pilot 
orada yiyecek, giye
cek şeyler ve yatacak 
döş e k bulmaktadır 

Manş üzerinde hemen her giin 

hava muharebeleri oluyor ve be. 
men hergün birkao İngiliz veVR 
Alman tayayresi denize düşürülü

yor. 
Bu harbin bidayetinde birçok 

tayyarelerinin denize düşürüle - 1 
ceğini hesaba katan Almanlar, kıy. 
metli pilotlarının denizin dalga

ları ara,ında bn1'ı.ılun p-itmeme • 
!eri için de bir çare düşünmüş -
!er ve bu tedbiri bulmuşlar. 

İşgal altındaki Fransız sahili.,, • 
rinden on mı! kadar açıklarda, 

birbirlerine az çok mesafelerde 
metruk gibi görünen küı;uk ge
miler göze çarpmaktadır. Daha 
doğrusu dubalar.. Bu dubaların 
üzerind"C bir de telsiz anteni var
dır. 

Tayyareleri düşen Alman pilot

ları eöer vakit bulurlarsa. ka 
küçük sandalları da sırtlarında 

denize indirmekte ve bu sandalla. 
!arı hemen açarak, mümkün mer
tebe d~nizin i:zerinde fazla kal 
maga çalışmaktadırlar. Kendile • 

rıni bır vapur veyahut başka bir 
tayyare görünciye kadar .. 

Fakat kauçuk sandallar pek u
fak olduğu iç•n, ekseriya görü
lemedtkk rinden, Almanlar, yu • 
k rıda ba ,-çl ~ miz d ha arı 
M r. denız nın ötesine berwıne 
serpı tırmişlerdir 

e ık'c ;y:ıı:nlmış olın bu du -
bz a ın ı zun! w 4, genışlı". 2,20 
metredir. Üzcrlerınde denizaltı 
gcm!.cr•nc b<; ıiyen bir kule var
dır. 1,90 metre ırt.fada olan bu ku
lenin iizcrınde de telsiz telgraf 
anteni •ardır. Dubanın güvertes' 
beyanaza bovanmı•tır. Üzerine de: 
•Tayyareler için can kurtaran• 
cümlesi yazılmış, avrıca iki büyük 
kıııl haç da resmedilmiştir. 
Dubanın içi, birkaç gün orada 

yasanabilecek surette tertip edil.. 
miştir. Her dubada vapur kama
ralarında olduğu gibi, çarşafı ve 
battaniyesi üzerinde dört yatak, 
ayrıca düşen pilotun ıslak elbise. 
sini değiştirmesi için hazır elbise 
ve kuru çamaşırlar, yiyecek ve i
çecek şevler, hatta ovun kağıdı, 
küçük bir eczane, geceleyin işaret 
vermek için tenvir tabancası var
dır. Muhtemel bir hava hücumun.. 
da mitralyöz mermilerinin aça -
cakları delikleri derhal kapatacak 
vasıtalar da bulunmaktadır. 

İngiliz tayyarecileri bu can kur
taran dubalarına cStakoz dolabı. 
ismini vemri~lerdir. Fakat bunlara 
dokunmamaktadırlar. denize dü • 
şen bir çok İngiliz pilotları da 
bunlar sayesinde boğulmaktan 
kurtulmaktadırlar. 

Türkler şehre bır kaç gedikten 
birden gimni.şleıdir. Ayvansaray 
tarafındaki küçük kap>nın i.lkevvel 
zapt ve açıldığı iddianlfl en doğ
rusu olsa gere'--tir. 
İmparator mukavemet etti. '.Pü.1lkr 

ler kapıdan içeri girdikleri zaıman 
imparator maiyeti ile karş:laşınış
lardı. Vaki olan müsademede im
parator maktul düşmüştü. 

1mparal.<>run cesedi lbilahare ö
lüler içinde bulunmuştur. Bizall61 
müdafaa için İstan-bula gelenler 
gemilere binip kaçtılar. 

khali Türkler ;çc-ri girdiği za
man gemil~re binip kaçımağa te
Ş('bbüs ettiler Muvaffa.kolaımyan
lar hep birden Ayawfyaya doğru 
koşuştular 

Bizans ıçin Ayasofya il3.'hi •bir 
yer kurtarıcı Jıir mahaldi. Sözde 
Bizans papaslarından birine göre 
Tü kler sehre girece>kler, Aya
s fya e)danıra kadar gelecekle.-. 
L, ,ir o s rada g<:;kten ,neleklcr i
necekler, Türkleri perişan edip k•-

(H. 857) senesi oomaziyehihırı• 
nın yirmın"i salı günü saLahle
yın her taraftan hüc:..m vaki oldu. 
Birkaç taraitan ayni vakitlerde §eh
re girild , ımuh.ı•kk.ıktır. Avrupa 
muverr 1ıkrı o - kapının a.çıSc bı
rakılıp 'Orac'.1n T' rklerin içeri gır
meğe ~,. !fak olduklar nı ya
zarlar E" dog1 u de ıklıt . ' ç acaKlar, hrı kı;. :ta n~aklar, bu 

( :a erakb Şeyler J 
Tereyağı aftacı 

Cenuıbi Aıneri:kada Sicrra Le
ono dağ silsılesi eteklerinde otu
ranlar, hakikaten gıpta edilecek 
inMnlar .. Her ne kadar orada •a
kan sular şarap ve uçan kıı.şlar •ke
bap. olmuy'Or .iıse de, hemalde yi
ne fevkalade şanslan var. Çünkü 
mutfaklarının pencerelerinin he
men önünde harikuiade ağaçlar 

yetiştirmektşdirler. 

Bu ağaçların cevize benziyen 
meyvalarından, kabuğu açıldığı 

zaman yumuşak bir madde çı.karıl
maktadır ki, bu tıpkı bizim kul
J.andığımıtı: nebati yağlara bellZ'e
ınektedir. Bir insanın ballıçesinde 
böyle .tereyağı. ağacı olmak ne 
iyi şey!. 

Eski devrin refahlı günlerinden 
bir anisal daha!. Tatar kızlan ev
lendikleri zaman, daıınat gelinin 
sıkıleti kadar eve tereyağı getinne
ğe ınM!Cbıır tutulumıuş. - --- ------

l ŞAKA "\ ____ ,J 

Çocuğa ceza 
Anne - Turgut yine sokağa 

çıktı, hala gelmedi. 
Baba - Bu sefer ben de kız • 

dım. Hele bir eve gelsin, yapa -
cağımı bilirim. -Anne - Ne vapacaksın? 

Baba - Kapı dısarı edeceğim. 

Ş ART 
İki arkadaş arasında: 
- Yahu, bu veni elbısen cok 

güzel! Hangi terziye diktirdin? 
- Adresini söylerim amma, bir 

şartla! 

- Ne şartilc? 
- Benim adresimi terziye ver-

memek şartile ... 

Esk i borc 
Uzun zaman biribirini görmiyen ilci 

arkadcış bir gün karsı1aşhlar. Bir kaç 
hoş be~tcn sonrn birisi dedi kı: 

- Seni bugt.ın gördüğüme çok mem
nun oldun1. Sef'<lcn, billrsin ya, bir 
zaman ~ı.ı· beş lir1 ödünç almıştım. iş
te borcumu 001.lyor 1m. Al .. 

- A, a. a, ben onu tamam1yle u
nııtmuştunl. 

- Aşk, lsun bfoyahu! İıuı:an bunu ev
velce söyler biraderi 

Salata 
Lokan\Jda: 
- Ga~ n, bu salata iki k.şilik mi? 
- Evet bayın1. 
- Öyle ~c. neden içinde bir tane 

solucan var". 

İki seyah 
İki seyyah çölde konuşuyorlardı: 

Ben buralara, yeni iklimler, hil ... 
kotin harikalarını görmek için &el
diın. 

- Bende buralara kızım keman 
dersine başladığı için geldim. 

Ah, bu erkek ler 
Kız - Baba, N.ecdet benimle ev .. 

lenmek istiyor. Çok kibar ve astı bir 
ıençtir değil mi?. 

Baba - Parası var mı? 
Kız _ Ah, siz erkekler hep biribi

rinize benziyorsunuz. O da bana ayni 
eeyi sormuştu. 

Umumi siperleri 
kim kazacak ? 
Şehrimizdeki hapishanelerde, 

kazalarda kazılacak umumi siper
lerde çalışacak kadar hafif cezalı 
mahkum bulunmadığı anlaşılmış. 
tır. Bunun üxerine beden terbiyesi 
mükelleflerinden bu yolda istifa
de edilmesi düşünülmüştür. 
Haftanın muayyen gün ve saat

lerinde her kazadaki gençler spor 
halile umumi siperler kazacak -
!ardır. 

suretle rahat ve saadet devri açı
lacaktı. 

Me'mul edilen mucizelerden eser 
görül.medi. Rahat ve sü.küna ge
lince fethin üçüncü gürl'Üllden itıi

baren icrayi nüfuz e1imeğe ba;,la.
nıış olan siyaseti şer'iye sayesinde 
anı bulmuşlardır. Bunu kendileri 
his ve ikrar etmemiş olaıbilirler. 

Urkiıı tarih şahiru adili fili vulauatı 
ile anı söy !emekten geri kalmaz. 

İstanbul fetılıi ile Osmanlı Tür6tı
leni büyük bir pÜ!riizü ortadan lkal
dmnış oldular. Şarki Jkwıııaua hiı
klm oldular. 

Arbk Türklerin daha 'büyük b; 
seıibesti ile Tuna boylarında ' t 
oynatacakları devir açılmıştı. Ya 
nız Tuna 'boy ları.nda değil, Tun, 
Ü&1.üne taşarak Avrı.ıpanın merk 
zine doğru aıkı.nlar yapmağa kar 
açml'}tı. 

Fatih Sultan M "m<'din İstar
bu!_ fe i kolay ohnamıştı. Elli L, 

giın kale önlcrindC' çetı nıillı r -
b kr olmuştu. 

Türk askerleri xale "" · ' ı a 

ONUN 
Y•tanmıt A~lı: Vf' MaC'rra Hatıra l•ıl 

=...-:: 

1 Hayatını Anlatıyoru~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 2~ 

• t 
''ikimizde harap, perişan bir 
halde titriyor, ağlıyorduk,, 
Kararının bütün mehabetıni, 

C!M.şetini anlatan son cümlesile 
sıı&tu. Soğuk, buz gibi bir eda ile: 

•- Sizi fazla raıhatsı,z etımiye
yim. dedi. Odadaki mevcudiyetim 
büsbütün sıkmasın. Güle güle ya
tın .. Yarın ilk vapurla döneceğiz .. 

' Adaya sizi ben getirdim. Geri 
götürmek de. vazifem. Köprüde 
ayrıll'rllZ. Ondan sonra fıir daha 
ibiı:ilıfrimize hiç hiç baş çevıi.ııme
yiz. Ma·hallede kapı önünde beni 
görurseniz bakmayın, yolda kar
şılaşırsak gözlerinizi gözlerime 
bıraıkrnayın hiçe ırni?,. 

Ayakta; elini uzatıp uzatmamak
ta mütereddit, .bir saniye d urdu. 
SonTa yavaşça kapıya dQğru dıoğ
ruldu: 

•- Allaha ısınarladıdı:!.. 
Gidiyordu!. Adııırılarının ıınak

laşt:ğını görüymdum. Fakat k~ır
dıyamyordum!. Binl:ıir kıyamet ka
sırgasile döğünen dimağımla, iki 
zıt kararla çırpman mevcudiye
timle 'bir taş heykel gibi şezlooga 
mıhlaı:ınıış duruynrdum. 

Kdbim, fırlayıp koşmak, k.uca
ğına atı.Jara.k •git.me .. gitme .. Za
vallı gönlüm, hayat::m, vi1cudüm, 
herşeyim senindir. Ben bir esiri
nim. Kal!. Yalnız yanımda ol.. is
tersen Ironu.şma benimle hiç .. Yal
nız; sana özley.lp özleyip de delir
memek için gecede bir kere 'bak
mama ne olur izin veır!.• diye yal
varmak için kayınryordwn. 
Fakat damarlarıma kı~g:n bir 

lfıv gubi yayılan genç •kMlı>k guru
rwn, fıtri hicabım ve hele htıla 
tahatturile üşüciüği1m dudakla
rımdıtki dudaklar:nın sert teması 
bu duygularııını, cesaretimi kırı

yor, tahaloküm ediyordu. Bir yan
dan da eski, mes'ut anlarmmzı Jü· 
şünerek: •Hayır .. bayır gidemez. 
Şimd: grri dönec0k!. gelec k .. Ai
fct di) cer;: .. yapamaz Bensiz ya
şııya-maz!. diye "-mı!leniycroı.mı' 

Eyvnh!. Son saniye .. Kapın.n ö
nündeydi. Şimdi kilidi çcvirec<'k, 
çıkacak \~ bu en sor Ü.'!1idiıın de 
ma \-olacaktı!. 

Ya yar n sabah bana uğrama
dan giderse?. Ya bir daha hiç biç 
konu,..mazsa? Mahallesini, evini 
deği?riı;...o? 

Bir gıcırtı oldu .. Kilit, tıcıkıma°! 
ôöndü. Son nefesini veren bir 
öhlnün ihtizarı içinde zihnime do
lanan lbu sorgularla, yepyeni bir 
ccare\lc c!cğruldum. Tam bu es
nada 'kapının önünde yavaş sesini 
~tt~: ' ~ 

•- Affedersiniz. B~ey söyle
ınt>yi uımttuım: Yarın vapurda ya
bancılarm, herkesin yanında ko
nuşamayız elbet.. Size şiırndiden 
bütün bir bahtiyarlık temenni e
der>m. Genç, güzel, sai, tel?N2 bir 
kızsı.ıuz. Ehbette başkasile evlenir, 
mes'ut 'Olursunuz! .. durou. Galiıba 
ağlııyordu. Sesi büSbütün titriye
rek: devam etti: 

<-- Yaln>ı: aras.ra Taşlığa, ga
zinoya ç>karsan>z beni iıahrlayın 

·? e mı .. 
Küçükçiftlilk yolunda, yeşil ç~ 

lı.klı kuytu yollarda haşhaşa so
Jı:ulrnuş gezinen, sevişen çiftler, 
sevıgililer görürseniz •benim de 
bunların aras:n<la 'bir sevdiğim 
vardı .. Ben de bir zaman lbunlar 
gibi şendim diye mes'u~ günleri
mizi yadedlın .. Onu ben lkovdwn. 

ımerdivenler dayryaraık lııücıı.m et
m ·!erdi. Müdahller de lkale du
varları üzerinden kızgın yağlar, 

taşlar atarak miiıhacimleri telef 
ediyor !ardı. 

Fatih Sultan Mehmedin İstarJbu
lu fethi yeni lbir devıir açııyordu. 

Türklük azamet ve ş-ev!ket bul.· 
muştu. Hülomü Tuna ıboylanna da
yanıyordu. 

İstanbulun f.ethi ile Tüıru:ler, şe
riksiz olarak karadan Rumeliye, 
decizd.en daıhi Karadenize, Mar
maraya Adalardenizine malik 'Ol
d ular. 

Rumelinin huduıcl.u tabiiyesini 
bilmeli, daihllinde pürüz lbıraıkrn·
malı, hariıcini şimdilik tahrikten 
içtinap etmeli idi. 

Rumelnln hududu tabıiy<>si şl

malen Tuna ve Sava ne' irlerid . 
Fakat Savanın §İ!malind(• hu n·n 
Drava başını rr> "r!efi A~ 
lesine daya~ 'J::.ulundu,. 
şirr "'1 ~ >İ r " cldı 111 

Sa\ ır ·•c cca t 

sıl. ı

ı ' 

( ·\rka .. c \ar) 

r 
Ölmeden ben ôldürdüar, <l ) e 
valli HiJmneti hatırlayın 01111'1 

mı?. 

ikimiz de ağhyord uık. 
Artık bir saniye bile durSI""' 

dıım. Çılıgın gi.bi yerimden fı~ k 
cUm. Hıçılora hıçkra lroşarak "'" ş 
lama sarıldım. Bütün lbi!' tesli1" 
yelle lı:ucağna atılııııken ·ibad'! ~ 
secde ile dolu, yavaşça bayf
lınledim: 

•- Ya.aa? .. Gel buraya!. 
O da, ıben de harap, periıjan ~ 

halde idik. Bir kaswga dalgası~ 
çnıpınan, çırpınarak, diöğiine 

yuvarlanan yapraıklar gil:ıi keıP 
mizi şezlorııkta 'buldulk!. 
Şimdi başuın göğsünde, ık8' 

mamak i<;ter gibi vücudüme sJ!ll' 
sarılmış, gözlerimi kapaıınoş il 
kırıklarla soluyorduıın: 

<- Hain .. hain ..• 
- ........ . 
- Ben seni bu lkadoar se,·eY 

de sen bana böyle yap öyle t!l~ 
Ben sensn nası kalırım?, J:lı>' d 
ayrılabilirim?.. a 

•- Ası,l sen bana burıu ya~ 
malı idin Müjgan .. Benden tW. 
din, ka-çındm öyle mi?.. •I 
Y.av~a başmıı kaldırdı. l>' d 

nazarlarile gözleriımc baktı. Si 
yaşlarla dolu yalvarır gibı k•'1 

narak: 1 
•- Seni bu kadar sın·dığin1 ~ r 

de ben.den tiksinımek?. Bunlll' ı, 
çin ayrıhnağa bil€ razı olJll~ 
Yazı.k, yazık!. Bunu 'lıiç un r 
yacağlf!Il!.• dedi ve sonra dah3 1 

yıf bir rehavet, bütün bir yurt' 
şaklıkla llave ettı: 

<-- Ha~buki ben >ki ay tıcr f-1 

her saat seni diişıinerek ser:: !# 

dis eder<:k yaşadıım Mü.ı ·n:. 1 
;J r 

le bu akşam gazı~a. d.ıh" 

ken ne mC's'ııttw!" Aı:otııK bı. " 
mizc ne kadar nd. • 'l1C , -

ğııırıız> gördukçe, 
bğrna ys:kl 0 şt kça yekd 
kuvvetle kayna~ bır 
ğıımıza sevinıyordum .. 

IIdbukı?. Ne yazvk aldal)l1' 
demek a.şkııırı, aşkmııı be. i ~ 
cak kadar .loiiçük, hakirmi~ 0 

•• mı ..• 

jeuLMACAt, 
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ı ıeı ., 
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1 . -- - -- - -.ı 1 1 1 

Soldan Sa.ta: ·it'~ 
1 - Mısırın merkezi. 2 - ?oi 

lUzumlu ıcyler, 3 - Yaralıya.il· 
4 - Renk, tavuklar, 5 - Ben. 
6 - Hayvan, baş, yol, 7 - Elın ~ 
rabileceği kadar, 8 - Suda btı 
nakil vasıtası, dünya, 9 - İşt.hoJ J 
sokar, 10 - Pencere kenarların' 
nur, ad. 

Yull::andaıı A.p.iıya; 

.~ 
l - Büyük, 2 - TembeJ;ık. 

mızda bulunur, 3 - . İkinci derl"'ff 
4 - Bilgi,_ em!r, 5 - Uyuşukill~~ 
ret, 6 - Ika.metgah, bir nevi 11 
7 - Derin, nota, 8 -- Başına tı 
UAve ederseniz, Şin1alt AlrikR~. , 
ıehir olur karışık drğil, 9 - C 17" 
liva etmiyen. 10 - Duadan JOfl 
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Dinkti Bulmacamızın hallf>diJJll~ j 
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(B\1 :razmm ~ı.n. ..w • 
2~ Ajansı bWlenlerlndcn almnııebr) 

l'elhia eden: Maaınmer Alatm; 

Suriyenin mültakil bir 
Cümhuriyet olarak ilanı 
için bir muahede metni 
hazırlanmaktadır. Ha
beşistanda Cimma'nın 
:zaptı esnasında İtalyan
lardan 8,000 esir alın
mı§tır .. 

l·r Kı.düsten gelen haberlere göre, 
lan, İng;Liz kıt'alan, me§bur sü.. 
vari alayı., tanklar ve birçak A
vustra.'ya a.ayı bir geçit resn!i 
yapmışlardır, 

s ıyecı~ v.~ı kU\'Ve.leri Mercea-
~·urı etr~fında muh elif noktaları 

ıl anur!an müdafaaya devam et -
ın tCl.iırler. Bu mıntaka da şeh-

r şarkımla tel örgüleri vücud.e 
g ur; ıştır. Merceayunda A vus. 
tralyalıiarla "işi kuvvetleri ara
sında ateş tea•i olunmaktadır. 

Kunaytra'dan gelen bir İngiliz 
k ' şimale doğru ilerlemektedir. 
Ş -nın şi:n 'indt>!:i yeni mevzilere 
çek.lmiş olan Vışi kuvvetlcrile de 
ateşe başlanmıştır. 

Hür Fransız tebllği, hava kuv
vet rı 'le işbirli~i yapan Vişi 
k:vvt.'lerınin Lübnanda ve çölde 
• k surnt•e rvıukav<'met dt'kJe -
r' i b lırrnt'' tedir. T~b!iğe göre, 
~:'ittef ler Y re ayun'da hücuma 
gecmişlerdir. 

Ira t.ll" f; len !nfillz motörlü 
ir kuvvet •;ne Vişi tayyarckri si:;

at k bir surette t 0 umlar ''"P
~ ın•ktadı• Buna rağmen bu kuv-

r 

1 

r 

vetler Tüdmur civarlaruıa var -
ınağa 'lluvaffak c!muşlar ve bu
rada Fraıısız kıt'alarile karşılaş.. 

~krdır. 

Beyrut tekrar bombardıman e. 
d lmi,tir. Siviiler araSlnda müte
addit ·ölü ve yaralı vardır. 

SURİYE MUHTAR BİR 
Cl'Ml!URİYET OLUYOR 
ı.;.tı>!ik kuvvetler Şama gir -

iık n az sonra hür Fransız kıt'a-

Alm n - Sovyet 
arbine Ba ış 

(1 buoi Sasfada.ıı D<vaml 
U~;ın dokuz Sovyet Oombardı.man 
t~ araınclen yedaı d~u.riilmiı.ştUr. 

LJ.kovına ile Ka.ı:adeuıı arm..ı.nda
ki Rum~n - Alt ıan ceph1..."Sl.nde 22 
:t.ı..azıranda başlıydn ta-arı ı.ı:.c.. bundan 
Lir sene evvel Besarabyaıuu Sovyet-
ler Bırlı ınc ilh.kından evvelki Ru- ) 
ınen - 5ovyet hududwıa doğru. tev-
cib edılm~ bulunımtlt.adır. 
Bu kuvvetler Bu1~rad ile Besa-

ta.by ;1nın n1 eı·kez1 o_lan Çetnovod şe- ı 
bırıerıni fşgal etnu~lcrdir. Sovyet or
du,,u eski huduttakı D.ı.niestr nehri 
boyunca çekilmektedir. 

Merkezde e.:ski Polonyadan ilerle-
nı.ekle olan Alman k.uvveUeri KoJo
\larya, İstayano!, Çernov i.ç ve en son 
bir 1-ı.a.f re göre, ~kı Polonya--Sov
yet hududunda.ki Brest Llto.,ısk'u 

işgal etınişlerdir. 
Şımalde Fın - Alman ilerleyiş! 

hakkında fazla taföilat henüZ eelme
tni:.;tir • .l\.Iaamafih Lıu kuvvetler de Ka.: 
ren, Leningı·ad .istikametınde taarruza 
&.'.!Çrni.şlerdlr 1\1.ıreşaI l\'bnn~ heirn 
~\utand.iya ordularının Ba.şku.maoaan
lıgı.nı ele alrnı;ıhr. 
CARPIŞAN KU·VVf.'TLER 
l';ı,; KADAR?. 

Gelen haberlere göre, Almanlar ile 
er. p h .. :.nde taarruza a:cçınt.ş bulun
lllakto:ıdırl.ar. Blıınci grup Romauya
dan ~.ctlıyen ku\vctlcr.tir. Bu kuvvet
ler 25 - 26 tlımenı Iluınen, 22 §..İ AJ-

1d ına0 ol nak ilzerP 47 tumcn olarak 
İah nin olwımaktadır. 

Polonya \e Şarki Pru.•yadan taarru-
2:a e en lkl rrup ordularuun mıktan 
ıoo w enden faz.la tahmin edilıyor. 
ÜçwıÇl.ı. grup ıse Fin - Alman kuv
\ı"etleridir Bu k.Jvvetl rin 3 tttnıen.i 
A.In:ıan, 10 tiln eni nn ol:nak ııerek
t,r orveçl>J.:1 dürt, beıı A!m:ın tü
m de yola tıkarıl.ırıış ulnıası ihti
nıa vard.1r. 

Su halde FiıillndiyaJan Karadeniz• 
~ad;ı,.. 2400 kJlo etrolik cephe üzuin
d 170 Hl.men k dar Alman ve mütte
f. kuvve~lert muharebe ha linde bu
lı.uwyorlar de-mektir. Almanların müt-
1.et: kle..""1. ol.'.ın !\.tacar ve İtalyan kuv
VetJer!nl de cepheye eotirmeleri ihti
tnali vardır. 

So"'et ordı .. una ceJinre, sanıldığı
tıa göre. muhareb('ye takaddüm eden 
C'1nlerde SovyeUerin 200 e yakın pı
lrade. ~ savarf. VP 80 laı.rf~r ta.-ık tu
Ca71 vardı. Dunlardan 12li - 130 pi
l:· e tfim ni ve 6.J tank tugayı Garp 
~ııesfnde, dilerleri de muhtelit cep
beI~dı! bulunuyorlardL 

Sovytlcr s.e!erberlik il.3.n ettiklerine 
lön:, bu tilmenlerin 300 e çıkarılması 
tnuhtnıeldır. Bir piyade tümeninin as
lıor mevcudil 17.000 dlr. Sovyet ~r
dtdannda tank mevrudünün on bin
den (azla olduğu zannedilınektedir. 
SO\'VET!.ERDI:: SEF!:RBERLİK 
VE; ÖRFİ iDARE 

... \ vet er BirII:ı. ~ingrad askert 
llıın k.uı ile Garptc.kı Balllk huı;u:J 
a k ri n Lnt.ak.alarında, Odesa, Harkot:, 
t·r~ !ti~ kova, ArlranJel, Sibi.rya, Vol
t:l,. ~ a Kafkasya ve Maverayı 
J.cafk vada se•erberl k il!ın etmişlir. 
SPf r>Jerl t 1905 ten l'll8 e kad.ır sı-
b• :nil balunnı:ı.ktadır. 

Orr idare edihniştir. 
SoV) ·t Ru yanın ııer tarafında he-

s yasi mücrimler için umumi af 
ıliın ed imiştir. Başvekil Halid 
Pekiilem ve General Löjantitom 
Suri)"'nın muhtar biı;. Cumhuriyet 
olarak il3nına yarıyac ... ' .. muahe
deyi hazırlamakla meşguldürler. 
HABEŞİSTANDA CİMA'NIN 

ZAPTI 

Habcşıs'.anda zaptedilen Ci:ma 
mıntaka•ında bir İtalyan GeneraLi, 
iki fırka Ye sckız Liva kumandaa; 
dahil olmak üzere 8000 İtalyan 
esir al:nmıştır . 

Garpt. !;i Debra Tobru civa -

rında harekiıt devam etmektedir. 

Burası Adisababanın 200 k.lo~t
re garbındadır. 

Libya cephesinde bir değ~ik • 
lJ< olmamıştır. 

İSKENDERİYE TEKRAR 
BOMBALA.ı....-DI 

Alman tebliği: 15 ile 17 haziran 
aras.nda Stıllom muharebesinde 

237 !ngiliz tankı tahrip edilmiştir, 
12 tank, 74 kamyon, 10 top 

birçok sil5h iğtinam edilmiştir. 
Alınan tayyareleri lskenderi -

yeyi tekrar bombardıman etmiş
lerdir. Uır.an mmtakasında bü -
yük tahribat olmuştur. 

tlr iye Alman do!t· 
luk a tı Mecliste 

( 1 ine! Sayfadan Devam) 

Hariciye E7LcÜ.menırıde mü.. 
zakere edilmiştir, Kanunun 
yarın vnya cuma gü.nii M ec -
liste müzakere edilmesi ınu.h,. 
temeldir. Bu münasebetle Baş
vekil d~ktor Refik Saydamın 
Mecliste beyanaıtta bulun • 

masının 11,uJıtemeı olduğu da 
aöylenmektedir. 

Sovyet Tebliği 
( ı inci Sa:rfadan Devam) 

lastok ve Grodno şehirleri Alman. 
!ar tarafından işgal edilmiştir. 

Tebliğde birçok Alman hücum. 
!arının Kızılordu tarafından a.;ır 
zayıat verdirılerek tardolunduğu 
bildcrilmektedir. 
Dü~man bazı noktalarda hare

ket üslerine kadar sürülmüstür. 
Dünkü gün muharebeler son de

rece şiddetli ol.muştur. 
Alman byyareleri askeri he -

defleri, bilhassa Minsk tayyare 
meydar:ını bnmbardırnan e!miş .. 
lerdır. 5 l Alman tayyaresi düşü. 
rülmüşt ir. 300 Alman tankı tah
rip edilr ıştir. Bir avcı Mins tay
yare meydanına inmeğe mecbur 
edilmiştir. 

Evvelki gün düşürülen Alman 
tayyareleri evvelce bildirildiği 
gibi 6:; d~ğil, 76 ya baliğ olmuştur. 

MuharPbenin ilk iki gününde, 
çoğu subay olmak üzere 5000 esir 
alınmış' ır. 

Ru::s gazetesinin her saat başı neşretti ... 
~ hu.us! nushaları okumaktadır. 

Bir Beyaz Rus membauıdan Röy
ter Aja.nsuıa bi!~iirildıi.ine göre, Şang ... 
hayda bulu.nan BE-yaz Ruaların çoğu 
Sovyetlere müzaheret etmektedir. 
Bunlar hükü.."Tlelfe millet arasında sıkı 
bir ~birili:! yapıld.ııı;ı takdirde Al
mantann <iıırdurulabile<:e&i lı:anaa.tizı
dedirler. 
lJKRANYANIN ZENGİN 
KAYNAKLARI 

Ste!anı İtalyan Ajansı Ukranyaya 
doğru •erl bır Alman ileri hareketi
nin ehemmıyetini tebarı.lz ett.irerek,, 
Ukranyanın zengin kaynaklarından 
bah.setmrl..tedir. l:11hakik.ı yalnız Uk
ranya So\-yet Buğdayının yüZde 33 ü
nü, deınir maJenınin yüzde 83 ünü, 
çeliğin yilzde 43 ünü, ham maddeJerin 
yüzde 48 ini ah.iminyonm'urı yüzde 
42 sini, mağnezyomun yüzde 55 ini t,e-. 
nıin ~tmektedir. 

JAPONYA VE AMERİKANIN 
VAZİYETLERİ 

japon llaşvek ıll Prens Konoye İm
parator taratındom kabul ed.ilmif ve 
s,7ar.I vaziyet h.a.!clwıda İmparatora 
izahat vermiştir. 

)ec n u 1 y er dcv&m ct.rn('ktedı.r. 
Sı ve f\f o!'a hcrgUn bınlerce 
Jn ::ı ve t~ .,, t "elmf>kte, bir çok 
ftlıns~ler on r muhar«!·be etmek 
lçr: g n ' ıl y mak. istemektedirler. 

Haricive Nazın Matsuoka da Alman 
Se!ıri il; 90 dakika kadar devam eden 
bir görüşmeden sonra, saraya &:idcrek. 
İmparatora vaziyeti anlatmıştır • .M.at-

• suoka Hariciye Nezareti erkim ile on 
d<Jktka süren bir toplantıya riyaset 
etmiştir. Hül<ümet ordu şefleri ile de 
eörüı;milştilr. 

lı AZ /ı LAR DA SOVYETU:R.& Amer'Juy~ gelince, Vaş!ngtcnda 
ZAHE..'tl!.'T Ei'l!YOR 

Finlô.ndiga·sovl rİspanya da 
yellerle harp So,ıyetlere 

halinde değil karşı asker 
Bern 24 (A-A.) - Hitler Nut - •• k 

kunun bir yerinde Alınan kuv - g nderece 
vetlerinin, Fin ordusunun yanın. 
da Finlandiya topraklannı mü -
dafaa et.iği yolundaki cii!nleye 
daır, Fiıılandi.yanın isviçredeki 
s~farethanasinde beyan olundu -

ğ "na göre, Finlandiya şimdiki hal
de tedafüi bir vaziyet muhafaza 
etmektedir. Finlandiya Sovyet 
Rusya ile harp halinde değildir. 
Ne siyasi münasebetler kesilmiş, 
ne de ikı memleket arasında harp 
ilim edilmistir. 

acar. h kllmetln 
tam eıWyet 

l\Iadrit 24 (A.A.) - İspan
yanın, Sovyetlerle muharebe 
ısin bir heyeti seferiye gön
dereceği haberinin doğru o. 
lup olmadığı hakkında gaze
tecilerin suaııne, hükumetin 
sozcusu olan Ksimenez dö 
Sand'real şu cevabı vermış • 
tir: 

•- Bu hususta size cevap 
vermeğe salahiyetli de'iilim. 
Maamaf'lı bu sualin İspan -
yoll:ı.rın ckserıvetınin arzu~ 

na •eka"ıiıl ettiğini söyliye -

Budapeşte 24 (AA.) - :Meclis 
dün toplanmış ve hükümete tam 

bilirim.• 

salfilıiyet vermiştir. 

Fin Meclisi 
toplanıyor 

Helsingi 24 (AA.) - Fin Mec
lisi yarın fevkalade olarak topla
nacaktır. 

.--.. •, ,.'! • • • 

Lozan zaferi 
(1 lnd Sayfadan Devam) 

kendi günleri olarak kabul ettik
lerinden, bu sene merasimde şeh
rimiz Barosu azalan, Adliyecileri 
ile Adana, Ankara, İzmir, Bursa. 

gibi muhtelil şehirlerin baroları. 
nın ve Adliyelerinin birer mü -
messili bulunması temin edilecek
tir. Diğer taraftan Rektörlük Ma

arif ve Adliye Vekillerini de bu 
merasime davet edecektir. Ayrıca 

Mahkeınei Temyizden de bir heyet 

davet edilecektir. Merasim bu yıl 
sabahleyin veya akşam üstü ya
pılacaktır. __ _,,_ __ 

SOVYETLER 
(1 lncl Sa;rfadan Devam) 

Bu hey'et tngiliz - Sovyet askeri 
işbirliğinin esaslarını tesbit d • 
mek üzere Moskıcwada Sovyet. zi
manıdarlan ile temasa geçecektir. 

Asker ailelerine 
(l ine! Sayfadan Devam) 

olanlar nuıh te-lif yerlerde açılacak 

kamplara kıonulacaktır. 
Cemiyet, barındıracağı ı;ocok • 

lar için tatil dolay sile kapalı olan 
mekteplerden istifade etmek ta
savvurundadır, Maarif Müdürlü
ğü ile ıbirlikte bu mekteplerde bi

rer bakımvi ku.rulaca'k ve derhal 
bu yolda faaliyete geçilecektir. 

Mektepte nöbe-tçi bulunan rnu

allimle-r çooı>klam nezaret edecek
ler ve bunlara teroiye ve iıdatıı

muaşeret dersleri de verecekler • 
dir. 

Beyrut Lima
nında bir des
troyer batırıldı 

Ka-hiı-e 24 (A.A.)- 1nıgilıiz ha
va kuvvetleri Orta şark umumi ka
rargahının dLin akışaıın neşredilen 
tebliği: 

Akdenizde, dün sa'beh erken, 
İngili:z 'hava kuvvetlerine ımensııp 
boınbBl!'dııman tayyareleii Tralblus 
açııkJarında cle5troyerler '.himaye
sinde seyreden >bir düşman ticare't 
vapurları .kafilesine hücum ~ 
tir. Attı bin tonilatnlu'lı: bir vapuır 
ciddi hasara uğramış ve !başka. 
bombaların diğer vapurlann ya
k:ırılarıın.a dü~üğü ve muıhtemel 
olarak buru.arı lha.>ara uğrattığı 
görütmüıştür. 

Suriyede bomb:mlman taY'Yaı-e
ler;mi.z. dün de Beyırut liırnaninda 
düşnan gemilerine hücum etmiş
tir. Bir destroyere tam bir isalıet 
vaki -0lm1LŞ ve sanıldığına göre bu 
gemi batını.ştır. Şimal mendire
ğinde bağlı bir tioaıret gemıisine 
ateş verilmiştir. Evvelki gece de 
den.iz tayyareleri, limana bir hü
cum ya.pınış ve bomlbalar;n lhavu.zı. 
!ar arasına düştıü.ğü görülınüıştüa-. 

Avustralya bava kuvvetleri tay
yareleri, Şam - Beyrut yolu üze-

. rinde bir miktar motörlü nakliye 
vasıtasını mıtralyöz ateşine tut. 
mıLŞ ve tahrip etmiştir. 

Maltada dün avcılarımız tarafın. 
dan bir Macchi - 200 tayyaresi 
düşürülmüştür. Öğrenildiğine gö

re 17 haziran günü evvelce bil -
dirilen 6 düşman tayyaresinden 
maada diğer bir Messerschmitt.109 
da ayni gün avcılarımız tara -
fından tahrip edilmiştir. 

Bütün bu harel\iıtta bir t_ayya
remiz kaybolmuş~ur. Fakat bu 
tayyarenin de müretaebatı kur
tulmuştur. 

HARP VAZİYETİ 
(1 ine! S~adae DeTaal 

ınıınıtaka.Iarında h&zırlığa kxııyul

muşlardır. 
Şiımalde Fin - Alman iruvvetleri 

(10 Fin + 8 Alman = 18 tümen) 
Karelliien Leningrad i.stikaımet.inr 
de taarruza geçmiş!İ!I'. Diğer ibir 
kolun da Monmaııs demiıvyolunu 
kesmek ve MOOl<ovaya doğru sank:
mak. için Ladıoga gölü şaııkından 
cenuıba ilerleme.ıi muJıtemeldir. 

Metikıe7rle yani Prusya ve eski 
Polonya bölıgesinde Alıman orou
ları (en az 100 Alınan tümeni) 
Niyemen ıı.ehri istikame!ıinde ve 
Pripel nolıTinin şimal..., cenullun
dan şarka doi;TU yani Kiyef -
Gomel _ Mimık hattına doğ'rıı ta-

arrııza geçmişler ve 1!>-20 kilomet
re kadar gimıneğe muvaffak ol
muşlatd r. Fakat tahmin ettiğimrz 
veçh.ıle bu coplıede de Ruslar hal
kı 60 mil şarka almışlar ve esi<.i 
hu.dut gerisinde rnclıarcbeler vel'
mak üwre tert.ht alınağa kıoyul
muşlardı.r 

1 
Dinyesteır nehri boyıında müdafaa 
edeceklerdir. 

İki taraf karada henüz ciddi mur 
harabelere tutuşmaışlard:i!'. Rus
lar tasavvur ettj,ğimiz veçhLle eıı
lıii hudutlardaıki tahıkimat mınta

kalann<ia y>ğınaklarına devam e
diy01'lar. Hav.a mutıacelıeleri de 
beklenen dehşet ve vüs'ati henüz 

almamışlardır. 
Şiandi tohllkedı- olan BalUrtald 

Rus deniz ıku.vvetleridir. Eğer ikü.
ÇÜ·k Baltık devletleri, bizi.ım düşün
düğümüz veçhile şimal ve merkez 
ooı:ıhelerind€'Il yapılacak ta.arruz
larra iıhata edil<X'Ck olu ~. Rus 
donanması Baltıkıda üslerirul.en 
malmıım olacak ve büyük bir 
mağlubiyete uğrzyacalrtır. 

Bu düşün.:e ile lbiz Rusların şi
malde. Pruııya ve Niyemen nehri 
bölıgelerinde dayarnnalarım doğru 
bulu;'tlruz, Da.ha cenuba odi!'ru o
l.an Polonya - Macaristan - R<ıman
ya hudutlarmda eski hudutlarına 
Çt'kilmeleri ve tahkimat mın baka
Iar' ndaoıı ;.stifade ve vı~ınaklar:nı 
temôn bakırnmrl.an Rnı;lar ~in fay
dalııdır. 

l gilteren in 
i;:Jtil~sı için 
hazırlık mı? 
Londra, 24 (AA..) - Norveç Ajan

sının b ·rdırdıiine göre, Norveç' in Ce
nubu Garbi sahiUerı Uz.erlııde Alman 
faaliyeti birdenbire artm:.ş!ır, Nor
veçlilerin büyük nıils;raslarda bu mın
takaları derhal taıılıyesi emredilmiş
tir. 

Bu habE'relere göre, Oslo'dan Garbe 
doğru mütemadi Ahnan k1t'alar1 h:?re
kAtı yapılmaktadır. Sahil mıntakasının 
büyük bir kısmı tamamiyle memnu 
mmtaka il~ edilınıı;tir. Bu mntakala
ra girip çıkma müsaadeleri pek lstıa
naJ ahvalde verilmektedir. Bu mı.ot.a
ka, dahile doğru 100 k 'om<tre ııe
nlşl ğinde olarak Nordf.ord un Şimal 

salıil.ndcn başlamakta, Sogne"rlor ı d:ın 
ve l!ardengerf1ord'dan geçmekte ve 
Cenup ~de Krageru ye kadar in
mekte<!::. 

l\oı veçl:..erin büyillc m!;.;· tnh-
1.iye..,e buy lk bir enerı l i e b d bi
re ba 13lı.m11tır. Tronc:lhcim eh arında 
Oberlandct mıntakasında büyük m.k
ya ~ mezru araziye Almanl:tr tesahup 
et.mı ve koylWer c:terlı.al buralardan 
çı.kanln1.ı: . ·nır noktada Almanlar, 
araz;yi düzeltmek için hatu baraka
ları bile yakmışlardır. 

İngiliz -Sovyet 
İş Birliği 

hakkında ifşaat 
Berlin 24 (A.A.) - Yan resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman Hariciye nezaretinde, 

İngiliz - Sovyet işbirliği çerçevesi 
içinde lngilterenin Moskova bü

yük elçisi B. Cripps'in oynadığı 

rol hakkında pek yakında sansas. 
yonel beyanat yapılaca.ğı yabancı 
gazetecilere bildirilmiş ve neşre. 
dilecek ~lan vesikalar üzerine ba
zı devletlerin, İngilterenin oyna
dığı hamı rolü hakkında çok en
teresan şeyler öğrenecekleri ilave 
edilmiştiı'. 

Avam Kamara-
sında harp vazi
yeti görüşülecek 

Londra 24 (AA.) - Parlamen
tonun ön'.imüzdeki toplantısında, 
son Alman tecavüzü ve bunun 
ihtilatları ıüzerinde müzakereler 
yaplıacaktır, Ticaret filosunun va
ziyeti üzerindeki !J!ÜZakereler için 
aktedilmesi takarrür ettirilen giz. 

li c~lse, harp vaziyeti müzakere -

lerini mümkiın kılmak için başka 
zamana tehir edilruiştir. Harp va
ziyeti hakkında yapılacak müza
kerelerin cereyan tarzı henüz 

kat'i olarak tesblt edilmemiştir. 
Fakat sanıldığına göre evvela hü

klımet odına ve ya Başvekil ve. 
yahut Hariciye Nazırı tarafından 

beyanatta bulunulacak ve bila • 
hare müzakerelerin alacağl. şekle 
göre, muhteLif meb'usların noktai 

nazarı dinlendikten sonra belki 
yine ya Başvekil veyahut Hari
ciye Nazın ikinci bir beyaruıt 
yapacaktır. 

İsveç bitaraf 
istoldıolm 24 (AA.) - Resm1 

bir tebliğe göre, İsveç hükil:meti 
Sovyet • Alınan harbinde bitaraf 
kalmak emelindedir. İsveç hil. 
kumeti, milleti harp haricinde 
bulundurmak ümidini izhar ey
lemektedir. 

Leningrad ve Kaunas 
da bombalandı 

Berlin 24 (AA.)- Alınan tay
yareleııi L€'Ilingradı ve şirnaldeki 
Jı.a va üslerini şiddetle l:ııcmtıard»

man ebmişle.-dir. 
:M.oskova 24 (A.A.)- Tas ajansı 

Ahl'an tayyarelerinin dün Kaunas 
üzerine mühim bir akın yaptık
larını biLdrmekt<'dir. 

Fi landlya oıko
v ayı prot ıto etti 

Helsinki 24 (A.A.) - Finlan • 
d ye hükfuneti bazı Finlandiya 
ş hirlerin!n Sovyet tayyareleri 1a
rafınclan ibom bardı.nıan ectilmeri. 
ni S.'>vvet hu!tameti nezdinde pro
t•sto et..,iştir. 

So\-vet - Alman harbi Sanııhayda 
tlık ı,. ytik lı.eyccan '.!,Yllndırm~. 
tlur.lr' ·, Bey;:z ve Kwl Rusların ço
t, Fr:ı::w.z imtiyazlı mmt,ıkasuıda o
lun,, ·ta, orada cıkmaltta olu lıir 

neşred. 'n resmi bir dek'~yondıı, 
Alma..oyaum Sovyeilu B1rliiine h"Ucu
mu tukbih edilm<kte ve Hıtlerizıne 
kar,ı oları, ber kuvvet lltlhakınm Bır
Jetijc Amerik:ı,..m roüdehplıwi. lehina 
olduiu~ 

Ccnu.pta Alman - Rumen kuv
vı>tleri (2.2 Alman + 25 Rım:ıcn = 
47 tümen) Besaraby1ıya ve B'ık<>
vinaya girerek Ki:mcıf '~ Çerno
viç şeilıirlerini işgal etmlşlerdir. 
Fakat Rt.ll'lla.r Besaral:ıyayı önce
den tahliye etmişler ve ~ki hw
dutları olan Dinyester şank sa"i
bne çekilmişlerdir. Bundan sonra 

Bundan &oıııra şimalde Kareli -
Ladoga bölgesinde, meı1kezrle Pri
pcl - Ni:yemen nehri lboyılar r.da ve 
cenupta Dinyc.-ster neDıri sahJile
rinrle 'büyuk muharebelerin baş-
laması muhteıneliir, l-.ıııı.ıııiRlıı,.11111111111"11 ... tl-.ı-.._. 

Daha 48 saat İki 
(Bı1mataJedcn De-nm) 

lere kar i ·i tellld<i ecWccektir. 
Fakat, bu hadis de taarruzu ya an 
Alman:vad.r. An~ak. Alınan~ a 
mu tefı i japon an ardmı İS· 

te~ takdirde· j pon a m ha e ' 
girmesi menı:nı bahsola illr. 

u 
Anat: •J F c..ı ufak tc pe-

?e 6 n=ural. evd ot...r , yarba;, 
lsmail Hakkının hi tçisı 18 ya. 
şında Emme dol.aşma.1< uzere ev
den çıkn::., g l.ıneyınce ş ph• 
edilip ara t-"1tla yap:lmış ve de • 
nizde cesedi bu: ınmu;.ur. Tıiq. 

japonyanıu lıa ıc girmesi • e; A-
' mcrikaıun da girmes:ı i kap etti· 

"'bilir. Binaenaleyh, bizim ~ahsf 
kanaatimiz; şimdiki halde japon
yanın Amerikayı tcsbit e<tnıek ve 
bu bakrmdan Almanyaya daha 
faydalı olmak üzere bitaraflık mu,. 
halaza edeceği yolundaJır. 

Sone! Rııs ·a ilo huı!ut halin
de bı.lıınan İran, Efgan, Çin d...,
le!lerinin ;. .. bibraflık muhafaza 
edecekleri tabiidir. 

Ancak ve herşe ·in ba mda har
bin nl"ticesi ne olursa ol u.n; İn
gil trr e asgari 6 ay kazandırdığı 
da muhakkak ve a ikardır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Bir lngiliz as
keri muharririn 

mütaleası 
Londr.ı 24 (A.A.) - Reuter a

jansının askeri muharnri ~ -
ral Gough diyor ki: 

B. Hi:ler, kcndisile bir ademi 
tecavüz hatta ebedi bir dostluk 
paktı yapma:C içın uğr:ıştıp bir 
komşusuna karşı hücumunu yap. 
mak için yine bir pazar gününü 
in:ihap dmişiir. Yapılan hazır -
!ıklar tanıamile gizlenememiştir. 

Sovyet hududunda 120 ila 160 tü
men kadar tahşit, şimalde Finlan
diya cenupta da Rumen kıt'aları. 
nın seferber edilmesi So~-etler 
Birliğinın olduğu kadar bütün 
dünyaya B Hitlerin neler yapmak 
tasan·urunda olduğunu sarahatle 
belli et?Tıiştir. Bazı kimseler bu 
hazırlıklar B. Bitlerin, elinden 
gelse ortadan kaldırmak istediği 
İngiltereye karşı bir hücumun 
mukaddemesi zannettiler. Fakat 
rütbcsinı Jayıkile taşıyan her ge. 
neral bilir ki ileri karakollarını 
ele geçirmedn İngiltere kalesine 
hücum edilmez. 

iaşe yollarını kesmeden ve 
surların.da gedı1der açıbnadan B. 
Hi tler bu adaları isüJa.smı müm
ki.in kılacak bu hale şimdiye ka
dar ookımağa muvaffak ol~ 
trr. Fiftıa!o'ka B. Hitier ça1c ileti 
karakollar eMle etmiştir. 

B. Hitler Sovyetlere galip ge. 
lebilnıek wıya nihai zaferi elde 
edebilecek midir? 

kJcat yap1L~ak'a<lır. • 
Suadiyede Ekm isimli bir alı

sın bançcs:.nıie bahçival''ık yaran 
Çerkeşli İlyas, S .-ıdıye catiae -
sindeki demir e k•rik direkle -
rinden b rır.e san'ı ol ~rı < l>L-un. 
muştur. İlyasın bir c:: yek mi 
kurban gıttığı, yoksa eJek•rı.1< ce. 
reyani!e mi öldüğü t2. kik ed,I -
mektedir. Bu hususun anla l~as 
için cese: Morga k~-lırılınıştır, 

Alman orduları 
(1 inci Sayfadan De.am) 

iıst>kametten devam mmektroir: 
1- Ahnan ve Rumen ~ .;vvı.tleri 

Ocdsayı hedef tutarak Besara'bya
da ilerliyor. 
2- İkinci kıs:ıın Pınsk ~tıtkl~-

lan et ~fl!lda P r e?JK'kte ve 
Kiyefi 1':-def t• aktadır. 

3- Üçuncü lllll d~ha ş · -aiı;te 
ilerlcmclttcdır 

Bu mmt -ada llıare! tta bulu
nan Almanlar, Gr'X. oyu işgal e
derek ileriye geçmi.•lt>rdir. 

Bu kuvvetler Beyaz Ru.syanm 
mevk'C:Zi olan 1'1..nsk şehrıni hedef 
tutma;otadır. 

Fiıılandiyaya geli'lCe; şimd,ye 

kadar burası ılıar~•k5ta sohr.e ol
maımştır. Sadece bıtJı:aç Fin §M
ri ve limanı hoınbardııman edil
miş.tir. 

Alman kuvvetler~ in ınev<:ııdı. 

yetine rağmen, Finlan.clıiya i!;ilen 
muharebe eder görünmemektedir. 
Eğer aksi hal olurs:ı, Fin kuvvl"t. 
leri Leningrad ;.tik.:ımetlnde ill'!l'
liyecekrerdir. 
Diğer taraftan Fin kuvvetl~ri 

Lenmgrad - Munnansk demicyo
lunu kesmek içın ,garptcn şaı1<a i-

lerloenıektedir. 

Sovyet Rusyanm harici alemle 

bütün temasını kesmek için, v;.a. 
divosika doğru bir tazyik yapıl
mıİsı derpiş edilmektedir. 

Asetilen Fabrikası 
kurulacak 

(l iad S~adaıı Dena) 
asetilen fabrikası kı.ruhr,a.ı;ı ıçin 

Miinakale Vekfiletince tetkikler 
yapılmaktadır. Bu fa'brıka yılda 

50 bin kiloya yaklapn fenerleri
mizin asetilen ihti!Yacıru temin e
deceğinden her yıl harice çıkan 
m ü!hiın miilctania bir IJ6r& da da
hilde kalacalınır. 

Sovyet k.ara ordusunuın t~iza
tı ve hava kllN'Vetleri rniktan ı:nıüı
lıti.mdir. Fakırt ıbu teçhizatın ve 
Sovyet teyyarelerin.i.n modası 90k 
geçtiği için A.lıman ordusu teçhl
za tınıııı ve Ahnan hava lru'9'V'e'tle
rin in kaırşı&mda day anamıyacağı 
zannedilmektedir. 

ltal nlar Amerika. 
dan gidemiyor 

Pencereden düşen 
çocuk 

Vaşington, 24 (A.A.) - AJMrilca 
hükümeti, bütün İtalyanların Ameri
kayı terketmelerlni menetm4tlr. 

Almanyadan tıbbi 
elit getirtiliyor 
Almanyadan tütün takası su • 

retile getirtilecek mallar meya. 
nında cerrahlıkta, tababette ve 

dişçilikte müstamel malzeme de 
ithal olunacaktır. 
Şehrimiz Ticaret Odası bu sa

bah neşrettiği bir tebliğle bun -
!ara ait kontenjanın Sıhhat Ve -
kaleti emrine verilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Çok 'iddetli bir 
zelzele 

İzmir 24 (Telefonla) - Şehri.. 
mizde dün 10 saniye devam eden 
şiddetli bir zelzele olmuştur: Sar· 
sıntıdan Değirmendere nahiye -
sindeki mektep binasında köy o
dası oturulamıyacak hale gelmit. 
birçok binalar~ hasarlar olmuş.. 
tur. 

Zelzele Dikilide bl!f, Bandırma. 
da üç, Tirede iki, Curnaovasında 
dört, Seferihisarda dört, Mene -
mende dört, Karaburunda "~· Ur
Iada beş, Foçada altı saniye sür
müştür. 

Metresini sopa ile 
yaralamış 

Hasköyde Bademlik Şekerku • 
yusu soka~da 5 numaralı evde 
oturan Halid metre.si Se.nlye ıı.. 
kavga etmilj ve sopa ile ağır suret. 
ı.. yaralamıştır. Yaralı imda ı s·h
hl o:-0rnobili !1e hastanen kaldı· j 
r~ suçlu tutıılıruısiur. 

Heybella.uda - Denl:rfoU.... 
.........tannda Süren.,_ 1 ~ 
ili oilu il- Alı8ıı 4 - ırtır
dald _.eda düıı<ftlıt J'anlM 
lodan alim& al-tır. 

Tramvay kamyo
na çarpınca 

Dün - Bo&ta.ncıda B.ıidat c... 
mesmde Çatal- -de blır 
1tam7ooun ~inde ~- dlrellnl ta
ınir e- ol• ~-... Mey16t 
oğla Mu...tafa U ._anlı tram.n.:r a
raba_,. iı:amJ'.,,a ~ıwlırle ,._ 
cıu.-~ıır. 

Atıantlk ••meydan 
mubarebeıl,. 

(Z inci sahife~ devam) 
İ.ııgilt.ere 1914 bıutıinde<ki deniz

altı mutıa.rel:ıesinin tetıliıkesini iıkl 
tedbirle atlatırruştır. 

1- Evvela ·batll'ılan tıicaret ge
milerinin yerlerine Ameo'ikanın da 

yardıımile yeni gemiler i:nşa etmek 
suretile. 

2- tkinciııi gemileri denizaltı 
gemilerinin ta.hribatrra karşı da

ha müessic surette loonııınak sure
tile. 

FiY:ıakika zayiatı azaltır.-ık yeni 
~aat ile zararı tdafi cbrckten 
başık& bir çare ydkttl'l' İngıltere 
w ~rika bı;gün daha b ) k 
te<hlike arzedoo deoizal ı m· re
besiıUn talırlb .. tı.u av•I tc- -ı r
le karşı'.at'.'ı.şa çal' !" a' ad r r. 
Ne derl!<'e mu\ııff k e>larakla nı 
zaman gö,ten>cC'kt r, A c < net -
cen n büyuk Ö'\ üde buna bağ! 1-
du nu söv'er.ek, i..'ba! •a • r 

Q 

söz say1 l .. "lıaz. 

ZAYİ Fatih Al ·•"' k 
den a ııı _, ci<l tum rh 
wy e- Yen -
sının n k . 

Bıoe7ioo oel• İbnblm 07.DlL 
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~~~~·Küçük 

Hesapları 1941 
Tasarruf ~ .. -~-~- ~ 

ikramiye Planı 
X<eidele<; 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İklnclteırin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
f~ 
~~ 

il 
8 adet UO liralılı. - 2000. - lira ~ 

35 > 200 • - sooo. - • ~ 
80 • 50 • - 4000. - > 

300. 20 > -6000.-• 

l adet 2000 liralık - 2000. - lil'a 
3 • lOO<l • - 3000. - > 

~ 2 • 750 > - 1500. - • 
4. 500 • -2000.- > 

İstanbul Giimrükleri Başmüdürlüğünden: 

4 köşe kurşun pulc 800 00 1000 
ince Sicim ııu eoo 

Yulı:.arda cına ve mlJ<tan cort.erileı ..,.a ntımun..ı ftÇbile 2490 1&yılı b
~unun hükumlerı dalresmde t 7.941 tarltı.inde .... ı 10 da ayn~ açık eltalltme 

uretiyle satın alınacak-Ur. 
isleklllenn ;J1Ude 7 ,5 pey al<QOlerinl :p.lımuf olank Batmildürl!ilt Satmal

na Komisyoıruna mliracaalları. (5064) 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
rıı.ı.. Bod. İlk T-

1375,00 ~.12 TemWik işleri için aı,,..cak 2,5 1azı 
Krezll 

972 .00 72,90 Belediye Hastaneleriyle 11hhl müeose
-'lt için alınacalt 16,700 kilo manıal 
kömürt\ 

U31.20 ıH.84 l4ezarlı1Llar ve Bahçeler Müdürlüğüne 
ut hayvanlann yıllık !lı.li1acı için alı
~cak 25.620 kilo ıaman. 

T;ohmin ~elleri ile ll1t teminat mi kU.rla:"l ;rui<anla yazılı muhtelif mevad 
abn alınmak uz.ere .ayn ayrı açık ek.sıltmeye kOnu~tur. Şartnanıeler.i Zabıt 
• Mu&melAI Müdürlüğü }<aleminde gôrillebifü. İhale 7/7/941 Pazarteal rünil 
aat 14. de Dalm1 Encumende yapılac:ıktır. Talıplerın ilk teminat reakbuı veya 
oektuplan ve 941 yılına ait Tıcaret Oda ı vesıkalariyle Jhale güı.U muayyen sa-
tte Daim! EncUme.nde bulunmaları. 4914• 

Yeni Nt>9riyat: 

l\lü<'rİm ve ur eri çocuklar 
Doktor İbrahim Zati Öget tarafın

dan tMi.ıcrim ve ~r eri ('O<'uk1ar> 
isimli dillkatt şayan bir ıç-timal e....er 
o redllmlşllr. KQçuk bir clld halinde 
çıkan bu luymeW etüd mabsuhinü, o
koyucularımı.ıa tavsly~ ederU. 

ZAYİ - 936 sen<'Slnde Kuzguncuk 
45 l! er ılkoklun<lan almış olduğum 
şahad•lnameyl kaybetlım. ven .. ını a 
tacagundan <>Ek sinin bük: 1il yoktu:r 

ıış No. la Aptul.lah of;lu OThan 

ir Casu 

• TAKVİM e 
........ i 1357 Hızır Hlcl1 UH 

HAZİll.AN 
50 

C, llVVEL 

11 21) 

Yıl Hl Ay Ç , •• :ı. Eaı>I 

HAZiRAN 
S. D. Vakit S. D ------
5 29 Gbnf'f 8 45 

24 
13 16 Ölle .. 31 
17 17 h!adl 8 32 
20 15 ~ 12 00 

SA l I 22 49 Y"'-1 2 04 
309 lmeik 6 24 

Gizli Def eri 
No. 49 

,, 

Yazan: Frmıciı Machard Çeviren: 1skender F. SERTELLİ 
Bir Japon satış mağazasının önündeyim, 
Mağazanın etrafı insanlarla doldu 

Şiındıi manifatura işleri yapan 
pıyasaya gidiyorum. Bu mağaza
larm adresini Ye firroalarmı ka
JU(:J jan bana ıcyrı ayn söylaınıı.,<rlıi. 

Bu adreoılerin 'hepsi defterimde 
kayıtlı. 

Bir ja,pon satış mağa7.ııııırun ö
nündeyim . .Mağaza etra.bnda yürz
lerc<ı tüccar ve k>cırr..isyoncu var. 

l! er ağw.daıı. bir res çıkııyor 
Dampıng şantajı yapan çığ'.rlr 

ganlan yakından gördüm. 
Bu, 9<Jk müh ~ir dava. 
Mühim old<Jlu kı ar da eglen

leli.. 

Ş;mdi, bu ja?'n satış mağa.zar 
sının önünde denklerle satış ba§" 
ladı. 

Etrafta 11c4>lanan alJeılar mem
nun. 

F'iatiar yan yarl\)'a düşük. 
Fakat bu kalabalık içınde dol,.. 

pn birçok şüpheli ltim6eler var. 
BiThassa üi tüccarın, çeıhrc-smdeıı 
ve tavn-larıı:ııdan İngiliz olduğu aır 
~ıyor. 

Bunla.rclan birinin yanına soikul
dum: , 

- Siz de ~ alıcısı mııunııı: 
Mösyö?, 

ŞİRKETİ HA YRiYEDEN: 
Der - ....,.. ........... - ıı:::..: 

......... 'I' 
7 

" 1111 - ... i l;' dı - ' 

Fevttalide tenzilath 3 ayhk 
Abonman kartları 

......._... • ..,_ "I 'mı'cnm-, ,.timi Bu:lraadla Slheftıl ba. ._.. 

lln Ilprtl ı'; ' tıa. ........ -lııml:Pe -- lıal M '= ...... -
bDııottied ilin ..ı.m.r. 

Satılık yalı arsası, 
köşk fle koru 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
l!og=çlnln en motena bir yerinde, ııahilde 82 metreye yakın cephesi ve 

nhtımı olan yalı ımıam. ve arkasında mü teaddll çam ağaçları, bai ve eşçan müs
ınireyl havi koru lçindelı:i muhtefem k(ıfk ve müıtemll!t satılıyor, Kc;,kte her 
odada kalorifer ic:iisatı 11e havagazı, elektrik ve ıu mevcuttur. Bir çok havuz
la.rı kuyuları vanlır. Yukandaki havuzlardan k!lşke ayrıca su laale edilecek ter
Ubat mevcut olduğu gibi aynca muttak. kısmı ahır ve ç~lıtı da vardır. Sa
hil anası üç veya dört. kısma Uraz edile bilir. A.!Ode bir hayat temiz bava. Bo
laziciıılıı hütlln nimetlerinden istifade etmek latiyen ııermaye sahipler! bu tırsa
tı kaı;ırıruwn. 

- :No. l' ert lllymdt CJnsl M-.ııaaa Tembıa.tı 

C. 36 lleylero.,.i, eski Bey
~rbey~ yen! Havuzbqı 
Beylerbeyi Yalı caddesi 
eski 12, 13, 13, 15 yeni, 
17,19. 17. lD. 20 22 laJ, 
17, 19, 20, 22. 38.225 

-
Köşk ve mill
temilAtının 
Zl/24 Hlsaesi 

Lir& 
Tapusuna ıö- 724~.oo 

re mesahası 

38899.92 M2 

Mevkii yukarda yazılı gayri menkul peşin para lle veya 1lk takslU peşin 
Ceri k91'ını 3 takalıte ve % 8 1/2 !alze tlbi olmak prtiyle açık arttırma usu
llyle aatılncalttır. 

Müzayede 2.7.941 Carıamha günil .at on dörtle bankamız İstanbul Şube
ılrıde ıatış komısyonu huzuru ile yapılacak ve en yük ek leklif edilen bedel 
İdare .Meclisinin tuvlblııe anedilecektir. 

isteklilerın pey akçesi, nülu• teıltereıi ve uç lafa fotoğrııfla birlllı.te blldirl
lerı glm ve s:ıaıe kadar Şubemiz EınWı: Sen•lsıne müracaat etmelerl .• 883-4718 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü •ahifedlın deııcım) 

Ben onu davasından vaz geçirti
rim. 

- Vallahi bana vız gelir. Umu
rumda bıle değil.. İster vaz geç
•in, ister geçmesin. Ondan gele. 
cek bda, arabasile gelsin. 

- Öyle deme, Cavideiğiın.. 
Mahkum olursan, fena olur. 

- Vallahi hiç minnet etmem, 
Benim öyle bir inadım vardır ki, 
bir kelime bile söylemem. 

- Ben söylerim, camın ... 
- Sen bilirsin ... 

Karşıdan, iki dirhem bir ı.-ekir
dek, süslü püslü bir genç geli -
yordu. Ara bulmak istiyen genç, 
bir iki adım ilerledi. Yeni gelen 
gence elini uzattı .. 

- Merhaba Litü, dedi. Ne var 
ne yok? Naııılsın? 

- İyiyim kardeşim .. Sen nasıl, 
sın? 

Biribirlerinin ellerini sıktılar. 
Ara bulmak istiyen genç, yeni ge • 
len gencin koluna girdi. Bir müd
det, koridorda, bir aşağı bir yu
karı dola~tırarak bir şeyler anlat
tı. Bir müddet sonra, yalnız kalan 
Cavidin yanına geldiler. An bu. 
lan genç: 

- Cavid, elini uzat, barışın .. 
Siz arkadaşsınız .. Haydi bakalım .. 
Dedi. iki genç birbirlerinin elini 
sıkarlarken mahkemelerden biri
rinin kapısından çı.kan mübaşir 
seslendi: 

- Cavit .. Latif .. Cavit.. Latif!. 
İki genç, ~ele mahkemeye gir -
diler. Davacı Latif, hakime: 

- Efendim, ben vaz geçtim .. 
dedı. 
• Hakim: 

- Dava sukut etmiştir. Latif, 
ma1'kcme masrafım da sen vere-

Kötü ir fransı:r.ca ile cevap 
Yf'rdı: 

Hayır ooen sorı.:Yorsun? 
Çok a!Iıka g' crı)-orsunuz 

da .. 
- Şupbooiz.. Al8.kam yerinde 

değil mı?. Kardeşim manifatura 
tüccarıdır. Bu damping yüzünden 
elinde bir milyon franlklık malı 
stok olarak kaldı. Sata.mı.yor. 

- O halde siz de ucuza maledi
niz. B:ı:kınız, ıapanlar dünyanın u
zak bir ~inden buraya kadar 
mal get.:ııi.p fizin!.e rakıııbet edi
yorlar. Ha1ıbuk.i siz bu raıluıbet 
karşısında hala y\i:lde yüz kazanç 
temin etmek fikrindesiniz!. 

Bir İn,giliz tacirinin kardeşi ol
duğunu söyliyen Mister Valker 
hay.-ctı!.e yüa:üme baktı: 

- Çok doğTu si:iylüyomunu:z. Fa
kat, damping hastalığı ç.ık!ınadan, 
hiç ktmse :ıı.i:zim satışımm!an mü§>" 
teki de1"ldi. 

- İyi amm, şmıdı siız ıınüşt.eıki
siniz!. 

Mister Val:ker sahte bir tüccar 
rolü o:YllUYoı:du. Onun tawrların-

DEYREDiLECEK İDTill.A BERATI 

cBavul> be.kJunda yeni bir icat için 
Sanayi U. Müdürlüğ\lnd n istihsal e-
dilmit olan 28 Nisan 1938 tarih ve 2588 
No. lı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kerre Türk.iyede mevkii fıile 
koymak içın icara dahi \•erilebileceği 
t.eklil edilmekte olmakla bu hususa 
fazla nıahimat edinmek lstiyenlerin 
Oalatada, Aslan 1 n 5 ine! kat 1 - 3 
No. tara mi.lracaat eylemele-ıi il~n o
lunur. 

-Jakarlı Makine -
Te:ı:g~hında çalışını, ~ı aranıyor. 
B. otlu Parınakkapı Telcra! sokak 
No. 9 - 13 mtirncaat~ 

cSun'1 dokuma iplikleri imaline . 
mahsus wıul> hakkındaki ihtira içln 
alınm11 olan 19 Sonklnun 1938 tarih 
..., 2490 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettilı:i hukuk bu kerr• başkasına. 

de\'ir veyahut Türk.iyede ihtiram mev
kii fiile konması iÇln icara dahi veri
lebileceği lekli.I edilmekte olmakla be
raber bu hususa faı.la• mallımat edin· 
mek bıtlyf'nlenn Galatada Aslan Han 
li inCi kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilAn olunur. _______ ,__ ___ _ 
eeksin .. Haydi bakalım, dedi. 

Mahkemeden çıktılar .. Üçü de 

memnundular. Davacı Latif: 
- Mahkemt masrafının yarı , 

sını sen vereceksin Cavid, dedi. 
_: Bir metelik bile vermem. Ka

bahat senin. Hepsini ı;en verecek
sin! diye cevap verdı Cavid. 

Aralarını bulan delikanlı: 
- Yeniden başlamayın Allah 

aşkınıza, dedi. Mahkeme masra -
fını da ben veririm. Üzülmeyin .. 
Kesin artık şu münakaşayı da, 
arkadaşça konuşalım. 

Ve konuşarak, gülüşerek, hep 
beraber koridorun ucundaki mer
divene doğru yürüdü er. 

dan ve sözlerinden bwıu anlamış
tun. 

Fazla konuşmak işime gelme::H. 
Konu'l"llalanrn<lan beJıki şüp e-

1 lene-bilirdi. 
Yürüdtlm. 

Şim<li iki kısa iboylu jaıponun 
arkru;ında duruyıorwn. Benim 
Franslll olduğumu anladılar. Yavaş 
yavaş ingibııce lronuş~yorlaır: 

- Bugün çok iyi satış yaptuk. 
- Evet. Her gün mallarımıza 

revaç biraz da.ha artııyor. 

- Ortada dolaşan (E. S.) sinek
lerin! gördün .mü? 

- Evei. Bugün her günkfüıden 
fazla idi bu sinekler. 

- Onların maksadı dampingle 
değil, bizimle meşgul olıınaktır. Fa
kat mesaimizin, faaliyetimizin iç
yuzünü bir türlü anhya.mıyorlar .. 
pervane gibi etrafnn.:z.da dolaşı.. 

yorlar. 
- Budalalar. Arılann her çd

çekt~n bal alabileceğiai mi sam· 
yıorlar?. 

Biraz geriledim. 
(E. S.) sinekleri de ~ 
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·, 

11.03 
18.30 
18.40 
19.00 
18.16 

lt.JO 

20.15 
20.45 

21.00 

21.10 
21.30 
21.45 

Prcsramft~ .... 

~. 
Milallı:: haıl SUı: 
Xon-: :Memleket Plıstuı. 
Mllzik: caz Parçalan (Pi.) 
Konuşna (Yuva SaaU) 
MIWk: Radyo Salon Ort<aı
tra.ı (Vlolonlst Necip Aşkın) 
ı. Dermunıeman: A.raııju

ez'de Biz Bayram, ı. ıı
l<owld: l.pan;,oı Dan&1an. 
Xemlekft Saat Ayan, ve A,: 
:lam Haberleri. 
ı.ı:lizik: Radyo Sal<ıo on .... 
trası Proçammın Devamı. 

Soprano Bedriye Tilz!ln'ilD 
lftırak.lyle. 3. Deli~; ıtay
nak. 4. Gihlsh: Biraz Keyllli
yım, 5. Müller: X1lçük Ser., 
nad. 
Radyo 0..zetesl. 
Müzik: Radyo Salon Orketı
trası ProgrOıimınuı Son Kıs
uıı. 8. Rupprecht: Kuvvet 
Marşı, 7. Hanns Löhr: Valıı 
Zevkleri, 8. Delibaı: Bebek
l•rln ValEL 
Zıraat TakviınJ n Toprak 
Mahsulleri Borsası. 
Milzlk: Cazbıınd (PL) 
Konuşma. 

Milıik' Klhik Program: Set: 
M ud Cemil. 

22.30 M•ırıleket Saat Ayan, Ajana 
Hab<'rleri: Esham - Tahvi
lbl, Kambiyo - Nukut Bor
aaıı. (Fiyat) 

22.45 Müzık: Dans MOzl41 (Pl.) 
23/25 23.30 Yannki Program ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRA:l-1 

7.30 Program v.. Memleket Saat 
Ayan. 

7.33 MQzlk; Hafif Program (Pi.) 
7.45 Ajans Haberlen. 
8.00 Müı.llı:: Hafif Programın De

vamı (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Santi. 

12.30 Program ve !df"l'nlE-ket Sa~t 
Ayan. 

• 12.33 Milz•k: Peşrev ve Şarkılar. 
12.4' Ajan• Haberleri. 

P. T. "f.. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idare lh~ olarak afaPda milı:tu, clrıs, muhammen -~: •• m~v-' 

bj tenlnel1m ı.ıe ekıdltme fl*ll ft ıthıleri yazılı malzeme .atın alınal."llktıt. 

1 - ıı:_.ı arfla :raptlacak ebllimelere iştirak edecek laliplcrln mmall' 
""* - malrbo• ft7& lıanka km.inat mektubu lle kanuni vesikalarını mull' 
lıevt ltaı-lı ııar1larını belli l\lnlerde eDlltme saatinden bir saat evveline udll 
Bvl<at ~ P. T. T. ı.e..azım Mildilrlü(ünde mut elckil ıı;ılm•Jııı' 

~-~. 
' a - Açık •laılltnıe7• lftlnık edecet laliplerin ikinci maddede yazılı vet#' 
ide blrııı.t. bellJ ıün w saatlerde m.kür komisyona muncaat edeceklerdi'• 

4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Mildürlliğilnden, htaııbuld' 
y..,ı Valde Hanında P, T. T. ~ Deposu aynı yat muh sıvı ıgin<len P"'°' 
m v..rWr, cı593 - 5018> 

a.1111 llti&rı H '· 11..- Dslltme - ~ 
Beıloll L. Temlaata ~I &1inla 

L. - -- __/ 

l - Demir ... 40 ton 14.000 1.8-00 Kapalı Zart 8/8/941 CUma ll, 
2 - Deveboynu 
demirli lzalAU!r 1200 adet 
ll - Manyatolu • 
lefoo makinesi 
4 - 10 lu ııantral 
1 - Bakır man-

60 adel 

10 adet 

UOO 720 Kapalı Zart 8/8/491 Cuma 11' 

1~00 187,6 açılı: eksiltme 8/8/941 Cwna ıı' 
1000 150 > • 9/8/491 Cumartesi 11 il 

ton ao.ooo adet 3.000 %25 • > lı'li/941 > ıa "' 

ITIZAR-

HücumBorusu 
Muharririnin hcı.•talığı de. 

vam ettiği için bu ıefnkamı.::a 
maalesef deoom edemiyoruz, 
Tefrika muharrinnin yah.'1n • 
da. iadei afiyet et'ın.csıni te • 
menni eder re ok.uy1U'Ula 
nmızdan dıı oziir dileriz 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Keseıer \'e saır kaplara daır ısla- .. 

hat• hakkındaki· l<'at için alınmış ohın 
30 :\fayıs 1935 t.ıırih ve 2008 numaralı 
ihtira beratının ıhtiva cttıii hukuk 
bu kerre başkasına dc .. dr "cyahut ica
dın nıe ... kii rilc korunası icln icanı da
hı verilebllel·<'gı tek!11' d•lmckte oJ
m:ıkJa bu h\ısusa fazla maJ\tmat edin
mek ist~enıertn Onla.lada, Aslan H<.ın 
5 inci kat 1 - 3 -'lurn3ra1ara muro:ıcııat 
eylerrıeJcri il1n olunur. 

t;ôı.: Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
lkyoğlo - Parına ·kap~ İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
":dua)·enc ve ht-r tiirlü göı 

nnu•li" .. tı (1Jtar11 Rı ncra'.ıızdır 

Belediye buz buh· 
ranına çare bul· 

mahdır 
(1 lıııcl Say(&dan Dt...,.ı 

günleri uzak ~cmtlcrde b .t. bU: 
mak bir ım(.,;e]e halini ahnl.ştır 

Hastası olanlar, ıliıçları için bll' 
za ıh\iyacı bulunan] bu yüzde# 
çok mü.şkıi! vaziyet..; du rreı<tt" 
dirler. Dün a.lq;am da Erenloöyurr 
den m:ıtbaam.ıı:a tele!on eden baıl 
okuyucularımız Erenlroy ve (IVI' 

rında hiç buz bu!amad ıkJannlt 
hastalarının bı.ı.ısuz <kald.kiarıllı 

şikayet eden k Be t-cliyenin bil 
derde bir çare bu a=ı ;st~· 
lerd.ir. Filhakilıa buz yokl.ığu t. • 
men her yaz §Cfurlmizdc sık 

tekerrür etınclı.te \' ıca-p eden 
binn her nedense •aktuıt!e a 
mad.ğı görülmt-ktffiir. 

Okuyucularwm:zm v 'bded. 
nin lıalırlı~cağ. \ C\'fııl gc 13.00 Jı.1üzik: Radyo Salon Orkes

trası (Vio1on!!'lt Necip ~
kın) 1. \tinkJer: Do.nna Çiki-, 
ta, 2. Brahms: Macar Da.n~ı, 
Nn 2l, 3. Ganglberger: Kü
ı;Uk AyıcıA:ım. p Göz Doktoru 

1 yıllarda Biiyüka<lada bu yü: 
hnsta bir müteıkaı\ de ölmti.,..tii 
lPdiye Rei.,]j~inin bu .husust 
heınmiyctle na.zarı dik!katinı 

13.15 Mü?.ık: Şarkı 'e Snz Semal
Jorl. 

13.SO/H.OO Muuk: Radyo Salon Or
lı.estrası Programının Deva
mı. 4. Lehar: Şen Dul Opere
tinden Potpuri, 5. JJrı•by: 

il Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nüm~e hastane 1 

Göı. Mi.ıteha~:-ı ı 

f·•t&ııbul Beled!]'e karşısı. Saal 
iıil••u len sonra. Tel. %32tz•• .. 

beder ve bu sun'i buz btılhran. 

den ileri gelıyorsa se\,..pler 
bir an e1o"'el tahkik edil; r der 
hallolunmasmı ist<'rlıl. 

Dunya Etra!ında. 

·eoRSA 
23 Haziran 1941 

Acıllf •• Jlapaıue 
1 Sterlin 5.24 

100 Dol~r 130.-
100 Frank -
100 Liret -
100 isv Fr. 80.2025 
100 Florlıl -
100 Ray~~ -
100 Belga -
100 Drahrnl = 

100 Leva -
ıoo C•I< Kronu = 
ıoo Pcçeta 12.9375 
ıoo z:oti _ 
100 Penıö ~ 
100 Ley -
tOO Dinar -
100 Yen Sl.1375 
100 İ<v. Kr. S0.7450 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHViLAT 
İkramiyeli % 5 938 19.24 
Anadolu Demiryolu I. 
ve il. 44.20 
Anadolu De.miryolu 
h1ünıessil 4:1.25 
T. C. Merkez Bankası 124-

Sahip ve Başmuharriri: Etem lzret 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
Bıuıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 

Her g•m yeni !bir htıdısc ile kar
şıla.şryorum. Bir kenara çek'.ıdim. ı 
Ve bir haylı du~n<ltllJtten sonra, 
(E. S.) sineklerinin mahiycllnıı 
keşfett.im. Bu sinekler, (Entclli
cerıs Servis) in gi:zıU mcımurların-
dan başkn ey degil. 

Tahın.inimrle aldarun~rum. 
Bizim ımemurlarırnrza •budala• 

diyurlar ve lbi:zimlt> nlay ediyor
lar. japonlsr, İngilizlerin !kendi fa
aliyet ve mesailerinin içyüzüınü 

yorlar. 
anlıyaımadıldarına kani bulunu

Bu itham _ o gün - doğrusu 'be
nim şahsi haysıyet \'e guııı.ırurnu 
rencide edecek kadar ağırdı. 

Faıkıat, doğru söze ne denir? 
Yerinde ve ihaklı bir itham .. 
Ben ki, o ~rlardan daı'ha a-

çııkıgözlü bir adamım. jaıponların 
az çok içine giNnlş vazirfe'tteyim .. 
böyle otrl uğu tıa )de ;hen üz birşey 
anlıyamad:m. Ya orılıı'l' !böyle l> 

zaktan, bu işin iır;yüzüne na ı1 00.. 
f u:ı t>decekler? 

Payasa mahallinden mıı.Jılaş

tım. 
(.an- Var) 

ÖKSÜRENLERE Kl TRAH HAKXI [i lf ~ 
Tekirdağ Hukuk Hakimliğinden: 

Davalı halen ikrun(>:gahı ha:ıın meçhul 'fekırdağının AyJo&du mJballc '" 
den ve Romanya goc,;mlnlerinden Ahmet. oj:1u Velinin bir RY zarfında mı· 
karısı Kerim ku.ı .Salibanın n('zdine ve evine dönmekUğine dair. sadır 
10)5/941 t.1rih ve 77)62 saydı hükmün ilanen teblitl tensip kılıDlTllS oldı.: 
dan davalının işbu ilan tarihinlı1 ferdasıodan itibaren müddeti lr:anuıılyee1 
tında tenlyizi dava etmcdiğı surette htıkmün kat'tl~eceğt 1!..1n olu:ıö.Jı • 

.... 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETi ı 

Ziraat Bankası 1 
Kurulu, Tarihi: 18R!J 

Sermayc."8i: 100,000,000 Türk LirıHı 
t'ube Te Ajam adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye ' 1 eriyor 
inat Bankasında kumbanlı H ihbarsız tasarruf be.apLınnda , .. ..ı 

50 liraaı bulunanlara ıenede 4 defa celillecek lru!"~ iie qabGP" 
plıinı göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adel 1.000 lJralU 
.. • 500 • 
' • Z5t • 

co • 100 • 
100 • 159 • 
ızo • 40 • 
HO • ZO • 

t.000 
l.000 
LCOO 
1.000 
6.000 
C.800 
3.ZuO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııı ralar bir ııene lç:nde M liradatl 
;şağı düşm!venl<'re ikramiye ~kt ııtı takd rde ?t 2ı fazlasile veril~ 
r~ktir. Kur'alar •~nede 4 defa: l Eylül 1 Birı"cıkanun. 1 Maı• 
ve 1 Haz·ran tarihlerinde çekilecektir. 
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