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Haftanın so
nunda Alman 

Rus harbi 
Bit haftalık harp müca
delenin çok kanlı, çok 
ıııüthi, ve inatlı olduğu
nu gösteriyor. Herhalde 
içinde bulunduğumuz 
hafta daha kanlı müca· 
delelere sahne olacak· 
tır. Şimdiki halde vazi· 
yeti ,öyle hulasa edebi
liriz : Almanlar İyi harp 
ediyorlar, Ruslar da iyi 
dayanıyorlar .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet - Alman harbi ikinci 
haftasına &irdi. Suriyedelü, Lib
yadaki, Habeşi.tandaki, Atlan~
teki muharebe ve mücadelclerı, 
İngiliz adaları ile garp ve ı:arb~ 
timali Almanya ve Fra~sad~~ 
tayyare akınları.nı \'C tahrıplcrını 
birdenbire ve hemen hemen unut
turan Alman _ Sovyet harbi ikin
ci haftasına girerken; üzerinde cok 
durmayı ve düşünmeyi kap etti
ren vaziyetleri de mahmul bulu-

nuyor. . 
Her e,·in başında , bu harbın as-

• l eri baİumdan dünya tarihinin 
§İmdiye kadar mislini gö~cdiğ i 
nıu:ızza ın bir insan ve nıaktoe bo
ğu•ması oldu~ bu lıaftnki müca
delede ve deneme ile bir kere da
ha tebariiz ediyor. 

On binlerce ta nk, tayyare ve 
mil)onlarla asker karşı karşıya
dır ve cephe 3000 kilometredir. 

Sovyet Rusya; yirmi yıl boyun
u bütün dünya milletlerinin ken
di <>inc taarruz ede<"cği prensipine 
inanarak hazırladığı bütün teknik 
vasıtalarla Almany anın karşı:ma 
çılmu~hr. Almanya da Polonyada, 
Fran ada , Balkanlarda hozım ala
madığı biitün kudret ve imkanla
rını Sovyet cephesinde şahlandır
m~tır. Ayni zamanda Rusyaya 
karsı taarruzunu bir Ehlisalip a
kın; man'Zaras1na bürümü~tür. 
Finlandiya, Macaristan, Slovakya, 
Romanya kendi hudutlarından fi
len taarruza geçtikleri gı"lıi; İtalya 
da yedi tümenle cephede yeralmış 
bulunuyor. İspanya da gönüllü 
kıt'alar göndermek üzere bulunu
yor , .e İsveç de Ahnanlara elinden 
gelen yardımı yapıyor. Böylece 
iki dev kuvvetin içtinıai, siyasi. 
askeri bakımdan bütiin hızları ile 
ı:ırtlak gırtlağa girmelerinin bi
rioci haftası sonunda ortaya çıkan 
vaziyet şudur: Almanlar ve müt
tefikleri iyi harbcdiyorlar, Ruslar 
da iyi dayanıyorlar. 
Almanların neşrettiği fevkalade 

tebliğ; Rusların çok iyi hazırlan
mış olduklarını ve bol malzemeye, 
hol vaS>taya, bol tayyare ve tanka 
sahip bulunduklarını cümlelere 
hakim oları miına içinde teslim 
etmekten sakınmıyor. 

Uzaktan ve bitaraf bir bakışla 
anlaşılan '"Y şudur ki, Almanlar 
birinci baftJyı mu,·a!Cakiyetle ge
~inni., ve bilhassa merkez cephe
sinde mühim sayılacak ilerlemeler 
ye harpler kazanmış bulunmakla 
beraber, herhalde taarruza baş
lamadan önce tasanur ettikleri 
hedef ye daha seri zaferlere ula
ıaınamışlardır. Sovyet hazrrlı!t 

(Devamı 5 inci Sııyfada) 

lı u oON I ~ 
1 

Hafta başı 
SOHBETİ 

1 - Yazan : :j 
1 Oıo:man Cemal 

i L Kaygılı 
Ba g6zel ye eğlen• 

celi yazıyı bugüa 

4 tlactl ıablle
de okayaaaz 

• 

Sovyet Tellllil 

Sovyet Baş
kumandanlığı 
Alman tebliği· 
ne cevap verdi 
Alman tebliğinde zik
redilen rakamlar mü
baleğalı addediliyor 

Bir haftada 
Alman zayiatı 
25 lilDJll, & ;;;ıı.ıııa -
yare, 30000 esir 

---~ ~----

Bir tank kolu yürüyüş halinde 

r 
Fin landiya 
hududundan 
yeni bir taar· 
ruza geçildi 

1 

Londra, 30 (A.A.J - cB. B . C.> • 
d iln gece nevedilen Sovyet teb-

1 lilinde, Sovyct RUS) a ve F.inl!tn
d iya hududu boyunc:ı, Fln ve Al-

. m an orduları taraluıdan yeni bir 
taarruza geçild iği bildiriltr'ekte
dir. 

Evvelce KaradentJ"den Baltığo. 

uz:ınan cephe, şimdı Kutup Den i-
1 zine k adar uzanm ış bulunmakta
; dır. 

Garpte Alman 
cı ayyare e-

• •• •• •• 
rı gorunmuyor 

Londra 30 {A.A.)- İngil iz tay
yaı;eleri dün ve bu gece ş ima li 
Fransaya taarruz etmi'flerdir. Düş
manın hi~bir awı tayyar<'Sine te
sadü f cdilmemiştıir. Ilütun tayya
relıeri miz üslerine dönmüşl<'!'dir 

Lonra 30 {A.A.)- B.B.C. Dün 
gece geç vakit neşredil en Sc>Vyeıt 
tebliği, Almanlara karşı yapılmak
ta olan müe.sir anıııkavE!!lletin d~ 
vam ettiğini bHdinnekle kalınıya
rak ,Almanların dünkü tdbli ğl~ 

rindeki iddialarına da cevap ver
mektedir. 

Tebliğe .göre, ~ b ir teaıh'h ur
dan endişeye d~ Almanlar, 

(Deva.mı 5 bıcı u.yfada) 

Dün gündüz Britan)'a üzerinde 
hava faaliyeti ohnam ış, saat se

' kize kadar h ir,fuoir Alınan tayyaresi 
• sahi.ileri g eçmem' tır. 

rBÜYOK ANKETl 
• Harbin insan ruh ve 

siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vard ı r?. 

Profesör Doktor F ahret tin Kerim 
Gökay akıl ve sinir hastalıkları
nın gittikçe arttığını söylüyor 

Anketi Yapan : Bülent Hamdi ERiM 

Harbin akıl ve sinir hastlıkları 
bakımından insanlar üzerinde ne 
gibi tesirler yapmakta olduğu ve 
yahut yapabı i'<' ceği hakkındaki 

anketimize dl vam ederek bugün 
de doktor Proiesör Fahrettin Ke. 
rim Gökayın fikirlerini yazıyo -
ruz. Üstat, bu mevzuda iilc ol.arak 
memlcltitimizi ele alarak §ÖYie 
eliyor : 

•- Bu !ıarbın memleket:imi2de 
sinir ve alcı! hastalıklan bakımın· 
dan, ~k şayanı şükrandır ki he. 
nüz biT tesiri görli lmcmi§tir. Va. 
tandaşlarımızda inanç ve irade 
kuvveti halı:imdir. Şuurlu ve ka
rarlı bir topluluk mdkı'.ıresi mev
cuttur. Halk ve kollektif pisiko • 
Joji bakımından ben bunu tesbit 
etmiş bulunuyorum. Yalnız son on 
yıllık istatist'klcri ele alacak olur. 
sak akıl hastanelerine giriş mik-

(J>e•amı '· inci Sa7fada) 

Profnör Dokt<n- B. Fııhrettin 
Kerim Göka11 

' 

Sarlye•de 

Avustralya lı 
kuvvetler Bey· 
ruta 2 kilomet· 

re yaklaştı 
Humusa doğru yeni 
bir ileri hareketine 
geçilmesi bekleniyor 

Londra 30 (A.A.) - Suriyroe, 
Vişi kı L 'a ları tarafından sahil bo. 
yunca y crlcştirilınlş topçunun de. 
vamlı baraj ateşine rağmen . m üt
tefık kU\ vctl r Bcyruta doğru ık i 

kılometre daha ılerlemişlerdır. 
Humus y 1und Neb k 'i i gal 

eden mıittcfikler, ileri hareket -
(~va.mı 5 l.nııel Sayfada) 

Mudaiıya'da 1 

bir mütareke 
A 

Abidesi inşa 
edili yo r 

Şebrlmlzdea g ld e a 
bir bey•e t Ab de 

yerini tesblt etti 
Mudanya mütarekesinin imza

landığı tarihi Ş<'hirdc hlr •Mütare
ke abidesi. yapı1ması kararlaştı

rılmıştır . 
Bu maksatla Güze l San'atlar A

kademisi Müdürü Bürhan Topra
ğın reisliğinde bir heyet Maarif 
Vekaletinden ,~rilen emir üzerine 
şehrimizden Mudanıyaya giderek 
tetkikler yapmış ve ilbid<'nin ye
rini tesbı t etmiştir. Abide ioıkele
nin tam kars:s:ndaki parkta, Ş~ 
hitliğın ort~sında yapılacaktır. 

Bursa valisi ı.;e nahiye müdürü 
Suat de Mu.danyaya giderek bu 
tesbitle bulunmuşlard ır. 

Abidenin kurulacağı mahalde 
bugünlerde sondaj işlerine başla
nacaktır. 

Münakalat ve 
Sıhhat Vekil
leri geldiler 

Münakalat Vekili ya
rınki Deniz Bayra
mında bulunacak 

Almaa • Sovyet 
. BABBINE 

B I B B AK I Ş 

Almanlara 
göre harbin 
bir haftalık 
blançosu 
Sovyetıerln 

2233 tankı ve 
4700 tayyareıı. 
tahr ip edilmiş 

Almanlar Sovyet
lerden 40 bin esi r 

almışla r 
ALMANLARA GÖRE BİR 
HAFTALIK HAREKAT 

Alman Başkumandanlığı $arlı:: 
ordusu haN"kA tı hakkında dün 
beklenılen fevlı:alAde tebliiJerini 
neşretm!Jtir: 

Bu tcblığler 22 Haziran oabalu 
saat utle başhyan Al man taarnı
zunun bir tarihçeslnı yapmakta-
dır. (Devamı 5 lncl Sa7fada) 

Alman halkı 
son Alman teb
liğine alaka 

•• • 
gostermemış 

Londra 30 (A.A.) -- Röyterın 
b ir m uh abiri, Alman halkının va. 
z ıyeti hakkında kısa olmakla be. 

(Devamı s inci Sayfada) 

Maslakta bir 
adam otomo
bil altında 

can verdi 
Kazayı Sovset Kon
so ıo s a n e s l nln 
şolörl ya ptı 

Dün Zin(:irlikuyu civarında as
falt yolda feci bir otcımobil kazası 
olmuştur. Sovyet konoolosha.nesi
ne ait 333 plakalı ve şoför Sivanof 
tarafından idare edilmekte olan 
otomdbil Şişliden Maslağa doğru 
giderken Zincirlikuyu karakolu 
önünde asfalttan kaı-ş,ya geçmek 
isliyen Hasan isminde biri yola 
çrkm : ştır. Şoför iheır.cn fren ya.p-

(Deva.mı 5 ln<'l Sa7fada) 

Amerikada 
29 casus 

tevkif edildi 
Vaşington 30 (A.A)- Atmeııi

kan harp fabrikaları, tankları ve 
tayyareleri hakkında eçnobi mern
lekollere ır. aliımat \0eııınek ithamı 

ile 29 kişi tcvJ<ii edilmi§tir. Bun
la,rın 22 si Almandır. 

1 
~~ 

MiınakaIBt Vekili Cevdet Kerim İnce J.ı 
dayı bu sabahki ekspresle An.karadan ..:ıc 
şehrimize gelmiş, Haydarpaşa garında ~~ 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Be ş inci 

Sahifede 

Vekalet dairelerinin müdür ve e rk!ını ~le 

ile dos tları tarafından karşılanmış- ~ 

tır. 1 J.I 
Cevdet Kerim İne-edayı ~ehrim fzde 1 

bir kaı; gün kalacak \'C bılha~a ya- ~ 
rın.ki Deniz Bayr;ınn münasebetiyle · t:~ 

yapı1:ı.cak merosiJmerde bulunacaktır. 
Mjlnakallt \'~kilimız bu se,tahat.ndcn 
ıst'1ade ile ba:ı tet.kikler de yaf>acıık

~! 
' J.I 
' ~ 

tır. 
Devlet 

1 
Lfınanı.n İ~letme l'mum , • 

CVC\ia.DU 5 ln c.l Sarfad.a ) 1 ~iZll1fQ1DlDJ~ıı:~~~lı:lil~;ıQil~~~zs:~ı1Nı, 

( H AR P VAZ İYETİ) 
Biyalistok havzasında iki Sovyet 

ordusunun ihata edildiği 
vaziyete ve akla uygun deği dir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Ştmdi S011yetlere KaTŞt taarruza ge~ olan Fin 
ordUS"Unun B~kuman danı Mareşal Manerhayim 

SOVYET - ALMAN CEPBELE- tık. Bitaraf bir ımüşahlt olarıık ımı· 
RİNDE: harebe ve vaziyete dair bir nctıce 

Almanlann nJlıayet neş-rettikle- çıkarmak istedik. 
ri bir haftal ık fevkalade resmi Büyük neticder şırılardır: 
tebliği dik.katle okudu'k. Sovyet- 1- Pruısyadan Küçük Baltık 
!erin bu saba-h radyo ile verdikleri memlekıetlt'.'rcnı istila ırak•adile 
mukabil uzun tebliğ ile karşılaş- (Denmı 5 inci Saşfa42.) 

K~. HVE TEVZIATI 

Numara tevziatı 
bu sabah ba la 

a 
d ı -Karışık kahve veren kuru k ah

veciler san'atten menedilecek 
K uru lıab~u...cı.., llaJıve almmaııı --

lıçln bu ab<ı.htan ıtıba:ren biitün ı. ... , Vali Yal ovadan dönrlü 
w nahiyelenle halka numara te\."tline 
bo.ş!anıru1tı.r. Htt ..... ı t<arakolundan Birkac; gündenberi Ya'ıwnda 

bir Polis,,., bir bekçi ev ev doı.:..ınaJ<- bulunan Vali ve Belediye R .sı-
lan her aile için bir numara Ue cos- miz Lutfi Kırdar dün şt'.'hnmize 
terilen kuru kah\tt~ ~il bir de· dönmiisti.ır. 

taya ma1ısııo olm2l< 11 .. n zso cram B. Cevat Açıkalın 
~mı. kahve alaaktır. 

Kahveler 250 l'nmlrk ıarf1ar ic!nde 
bulunacak ve zarfların uzerlnde fJa,iış.a 

7apan kuru k.ahv~cbıln i&mi Jaulı o
lD('\'amı 5 lnC'i Sayfada) 

KISACA 

Alman • 8111 barlll 
ve Amerika 

A. ŞEKIP, 

Alman - Rus harbi karşıı ın
da, Amerika da fikrini sôy ledi. 
Ruzvelt, ıuetııc:ilere yaptığı 
beyanatta, Mosko,·aya mümkün 
olan her yardımın )·aııılacağını 

vadetti Ancak, Rusların ihti~·a· 
c ı, Vnşingtonda nıalıim değil

dir. Ruslar, ne isti~·or?. Elde 
bir ihtiyaç listesi bulunmak liı
zımdır. Ba listeye göre, Ame
r ika Ruslara he-r ~:ardın11 ~;apa
caktır. 

Yalnız, b ir nok tayı unutınıı 

ruak lazımdır. Bııglı:nkü ~arp· 
!erde, harekat çok ~abuk inki· 
~af ediyor. Yıldırın1 lıaı·bt u•u
lünün tatbik edildiı;ini unut
mamak lazı.ıudır. 

Edime. 30 (fil•fonb) - llarlc:ye 
''ekıih:tl l'mtnTli KiUp !\tuavlnl B. Ce
·vat A.çtkal ın dwı t;.t'hrlmrze &1".lm~,

llr. 

Al man • R·ıs -:nrp1.ı11asın ın 

şimdi ikİn(·İ hat tası ba~lanıı~tır. 

Aıncrika, bir ihti~ aç lhtt:~indcn 

bahsedi~·or. Henüz, ortada biıy
le bir liste yoktur. Liste tanziın 
edilcct•k. Amerika, yapacağı 

yardımı tayin t-dccek, malzeme 
hazırlanacak, yola çıkarılacak, 

Ruslara teslim edilecek, Ruslar 
bu malzerncyi harp mt-)·danla• 
rına se,· kedecrk ler, te ilatlan
drracaklar, \ "C ondan ~oora. is
tifade edecekler. 

Biitün hunlar iç-in zaınan li
zımdır. Zaman, bu devirdt- ol
duğu kadar hiı:hi r .-ak;t bu 
dcrcrl" chemmİyl't kaıan111a

mı. tır. Za1nnn iHçii~ü Çt'k d rğiş

miştir. Değis<.·ıı zaınan Olçüsü.ne 
azami dikkaı l~zım. 

An,.,rika. ge(en g;in!l."1'de ha· 
tan bir vapurundan ~onra ikin .. 
ci olarak ltokos \'erzotiniu ba
t~ı hi'.idi~e,ini nasıl kar~ı)ıj iıL 

cak, acaba?. 
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GAZiNOLARIN 

SlıtlFLARJ 

Belediye İktısat Müdürlü

"'ğü, yap ığı tetkikat ııeticeı;in· 
de fU kararı vermiı: 

yer!eri u 

~e~rlyat bayata Bir komisyon avlanma 
yerlerini tesbit edecek 

Arkadaşınız Hikmet )liinir, yaz· 
dıgı hır fıkrada, nabıaliye lıas biı 

Av nesıllcrınin üremes.ni temin acı mact'radan bahsediyor. llfac•· 
içm h<'r yıl bir mır:takada av ya- ra, diyorum. çüı kii. mevzuu bahıs 
pılmasın n temini kar:ırlaştırıl • hadise, bakikakn bir ına<cradır. 

1ı. 1. • Bir gene.·, ~ıı..·kiz yıl "n1ı~ıyor; di-
mı,şt.ıo. , ı .. y.,tte av ... .,m.;.yonu ' 

dinip tırmanıyor. Bir eser meyday k · nda bu mıntakayı tesbıt ede. 
na getiri• or. Bu eseri bastırmak 

cekt 1r. ' • 
p ,;er taraftan hmir Vılayeti lazım. Gidip bir kil&pçıya müra-

cant ...tiyor. Alim kitapçı (!) ese· 
Av Komisyonu ağustos 1941 den ri r.,·irip çe-viri ·or, sonra: 

Bu yaz, yazlık ~aı:inoların 

hiç birinin sınıfı değitlirilmi

yecek; hep•i ayni sınıfta ip

ka edılecek. 
Halbuki, bir çok gazino

lar, lüks olmak icldi ;ınıla 

bulunuyordu. Şimdi, sınıfta 
kalınca, mu eeuir olmuşlar

dır. infaallah, gelecek sene 

terfii sınıf edf'rlf'r. 

31 temırliz 19~2 ye k& lar Ş-' mıo. •- Bi;,. diyor, okunan kitap ba-
' taka:ard:ı avı yasak etmi·tir: sn·oruz, bunu basamayız.• 

Çiit.:k yarım a 'ası; Şa:kan Çeş- ·Kitapçıııın okunan kitap dediği 
me kazası, garbeo, şlmal"n ve ce- nesne, açık saçık roman, zabıta hi-
nuhen deniz ı:e rr,ahdut yarım a. kiiyeleri ve saire .. Kitapçının bu 
da: B-- Gcrencckuyu, şarkan Ba. teliJ kisine güre, Türkiyede bun-
lıklı ova, garben Ild:r, cenuben dan gani hiçbir eser okunmaz; 
Oynatan ırl<'Vkii, şimalcn <lrniz ile binaenolevh satılmaz "" dolayısi-

Al.ah b §ka keder verme-
• 1 

•jıı .. 

mahdut saha. C- Ildır mı.,ta - Jr l•ii)'le • rr'cr ıahmet ve masraf 
kası: Şarkan Gerence, garb,·n Il· edip hastırıloma•. 
dır köyü ve çayı, cenuhen Kadı Srlriz sen~ ralı~arak gö~nuru 
ovacık mıntakası, ş!ma1en dP.niz döken gt-nt n'iine,·verin, bu man-EMlıvöNU 

DURAK YER. 
ile mahdut sa'ıa.. znra brşmnılo ne hale geldiğini 

1 Bundan başka av nesilkrimlzi I arlık ıl i llnün. 
mııhvcden har•krtlerden olan yu. Türki•·e.ıe neşrh·at hayatını, 
murta toplamak, Su başında pusu beş on kit.ıır ııın bu z'hnivl"tt bu 
avı, çalı avı ::;bi hilclı avlar da 1 trlilrkisi id.re MIİJor. Artık, biı-

Eminönü 
Be en: allı 

Meydanındaki 
trL ı vay be e-

me yeri <legı§lirileceı<mış. 

Buna ı ep, Lu durak mahal

linin b"~ı a.zıılua sebebıyet 
vermesi ımi§. 

Aslını aı arsanız, Eminönü 
Mey anının neıe.ine koyar

aanız koyunuz. utün tram
vay dur.. yerleri, seynise

feri İ:ı al eder ve kazalara 
aeb uıyet vcrır. En do;ıru a- ı 
reket dura yerlerim bulun 

bütün lagvetmektir. Neden 
mi, diyeceKsİniz?. Çünkü, E
minönünde tramvaylar da

da durmadan doluyor. Bina
enaleyh, dur ..... a na lilı.um 
yok ı .. 

KADIN 

INAIHR MI?. 

yasak edilmiştir. ı dr n•<rnlıman l:itarların memle-
----<>-- ket ihtiyarını karsı'•"P kar~ıla· 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
~~~~~·~~--~~~--* Son 24 saat zarfında muh. 

telif Dekdiye suçlarından dolayı 
39 esnaf 14 şoför ve otobüs bılet
çısi ve 8 araba sürüccisü ha!<kı'lda 
ceza zaptı tutulıruştur. Aynca 
yürüyen tramvaydan atlıyan 18 
kişiden birer lira pe•ın para ce • 
zası alınmış, tartısı nokı:an oldu. ' 
ğu gorülen 154 ekmek imha edil. 
miştir. 

* Trakya Umum Müfettişi Ka· 
zım Dirik safra kesesi iltihabın· 
dan .:hastalanmııt ve şchrımizden 
operatör Kemal Edirneye gitmiş. 
tir. 
llCARET ve SANAYi: 

m. rlı'-ını hu lıarekd ııokhsından 
anlıya.bilir.iniz. 

RE!AT FEYZi 

2 yıl hapse mab
k m oldu 

Ymikapıda Avn;nin evine gü· 
pcgünduz tırmar:'l!ak ve camlan 
kı.rIJ'a!{ surctıle giren ve kaçarken 
yakalanan Salihaddın.o muha • 
kemesine dün Bırinci As1·ye ecza 

mahkemesinde devam olunmuş -
tur. 

Salahaddinin suçu sabit oldu
ğundan 2 sene 4 ay hapsıne ve bir 
o kadar da emniyet nezaret\ altın
da tutulmasına karar verilmiştir. 

Çime to satışları 

Günün meselesi: 

a iya it-
e rtıyor ! 

Bilhassa son 
bira 

aylar içinde 
çok yükseldi satışları 

Sotı günlerde inhisarların içki 1 nişletilmiş ve bunun için de yeni
sarfiyatı artmıştır. Bilhassa bira den bir kaç kamyon satın alınmış.. 
sarfiyatında kış aylarına nazaran tır. Bundan başka ihtiyaca yetecek 
mühim yükselmeler görülmekte- ş!şe stoku temin edılmiştir. İnhi. 
der. sarların elinde bulunan bira fab· 

rikalarının istihsalatı da arttınl
İdare, blra satışlari!e tevziatın-

da geçen sene olduğu gibi aksak. mış olduğundan bugünkü sarfiya.. 
tın bir misli bira temini ye tevzü 

lıltlara meydan bırakmamak için imkan dahiline konulmuştur. Hal. 
bu sene her türlü tedbirleri almış. kın bira, şarap, likör gibi az alkol
tır. Şehrin en uzak semtlerinden lü içkilere fazla rağbet etmesi yü. 
yapılaca'.< talepleri zamanında kar zünden son aylar zarfında rakı 
§ılaınak ıçin tevziat teşkilatı ge- sarfiyatı hayli azalmıştır. 

Kiralar için 
yeni karar 

1111111-~-----~ 

Mümessil işçi 
intiha hı 

Koordinasyon Heyeti- İş ihtilaflarını hal için 
nin kararı tebliğ edildi mümessiller seçildi 

Koor".!;rıasyon lleye'inin mobıl. İş kan~nunun 78 ;nci maddesine 
yeli evlerin kira bedelleri hak • müsteni:icn çıkarılmış olan ciş ih. 
kındak. son kararı şchrım.zdeki t.la!larını uzlaştırma ve tahk•m 
alakadar'ara 1ebliğ olunmuştur. n1Lamnamesi• ne göre, işçilerle 

Bu karar mucıbıncc mobılyeli iş yerlerinde iş verenler arasında 
olarak k!ı aya verilen ev ve apar- 1 çıkacak tek başlı vı:ya toplu !ş 
tın:;ır. arın kirasi ık unsurılan te- ı ihtıliı(larırda aracılık yaparak 
rekküp c:deceklir. Birincisi mobil., uyuşturmak hizmetim ifa kin 
yesiz, yan: boş olarak Koorıdnas.. cmümessil işçiler• seçilir. Nizam
yon karan mucibınce alınması ı.ı- namedek; kayıliarn göre daimJ !a-
zım gelen ıcar, i:<Jlcısı mobı.ye aliyetle bulunan iş yult'ri her iki 
icarı. senede b;r mart ıle hazıran ara • 
Mobılyelere mahalii BPlediye • sında •mümessil işd• seçim!ni ye. 

!erce kıymet takdir edilecek ve nilemckle mükclleftırler .• Iükel-
bu kıymetin beşte biri senelik icar lcfiyeti rnüdde;ı zarfında ifa et
addolunacaktır. Mesela boş olarak m!yen i~ verenler hakkında nıuh. 
ayda yüz lira)'a icar edilen bir telif cezalar tatbik e<:ilmekte ve 
apartunana üç bin lira'ık mobilye kanuni takibat yaplımaktadır. 
konulursa üç bin liranın beşte bi. Daimi iş yerleri 941 yılında ye • 
ri olan altı yüz lira senelik icara nilmekle mükellef bu'undukları Bir hiKaye gördüm. Ser

levhası §C.yıc idı: 

Kadın nasıl inanır?, 

Bence, burada büyük bir 
hata var._ iıkaye;i yazan 

* Şehrimizde kurulması karar. 
l~tırılan iaşe Mudurlu u muavın
Jığine tayın edilen Hurşit Korol'un 
şi dıHk ihracat başkon•rolorlü· 
ğünü <it- vekaleten ifa etnıesı ka.. 
rala ·' ırıl~tır. Hurşıt Koro\ İaşe 
MüdürlJ~u teşkilatını yapm la 
me guluıir. 

ilave edilmek suretile apartıma. bu isi yapmışlar ve ış Y'l'rlcrinde 
Çimento tevziatının tanzimi için ı k kir 150 ı· k nın ay ı ı>sı ıraya çı arı- çaLsan işçiler cmümessıl işçileri. 

muharrir, kadın nasıl inanır, 
dememeli, kadın İnanır mı?. 

Diyı!' yazmalı idi7. En evvel 
ka ının n· sıl inanacağı de

lil, inanıp inanmıy acağı 
mevzuu ba.ıiıtir. 

Kolay kol-y inanan kadın 
gördünüz mu ıiç?. 

YENi BAŞLIYAN 

HATIRALAR 

Bir gazete, bir kadın avcı

ıı sabıkalının, bir baıka ga
zete de, meıhur bir dolandırı
cı sabıkalının hatıralarını 
neırediyor. 

Bu hale bakan bır muhar
rir arkadat: 

«- Y ava' yavaı ekmeii
mizi elimizden alıyorlar, ye
ni mealekdı.tlarımız yaman 
ıeyler .. ıt 

Diyor. 
Bizce, ortada bir fevkala

'delik yok.. Çünkü, dolandın
calıiı yapmadan yazmak fe
na.. Yaptıktan sonra, ne çı
kar 7. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 106 

* Arnavutköyünde Ayazmasu. 
yu sokağında oturan 60 yaşında 
Hatii<a arabaya binerken düşmüş 
sağ kolu kırılmıştır. İhtiyar· kadın 
pol.s marifrtile Beyor,lu hastane· 
sine kaldırılmış, tedavi altına a· 
lınmıştır. * Fiat Mürakabc K"m:syonu 
bugün Vali trU3Vıru B. Ahmet 
Kınığın reisl:g nde toplanacaktır. 

MÜTEFERRiK: * C.bai..ıde oturan Mustafa a • 
dında birısinin 4 yaşındaki oğlu 
Yılmaz bahçedeki yıkık duvarın 
üzerinde oynarken düşmüş, ba -
şından yaralanmıştır. Çocuk, Cer
rahpaşa hastanesıne kaldırılmış· 
tır. * Bursada Merinos fabrikası -
nın tara'< dairesinde çalışan Meh· 
met oğlu Ahmet Sezen, makine 
kayışını takmakta iken kolunu ma. 
kıneye kaptırarak sol kolu kesil. 
miş, kazayı önlemek lstıyen usta 
muavini Abdul\ııh oğ!u Ferhat ve 
Demir de ayni makinenin kayı -
şına takılarak yere düşüp muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. He. 
ikisi de hastaneye kalıiırılmışlar • 
dır. 

K OL K OL 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Evet~ MetridoteUn aliylediği-1 
ne bakılırsa genç ve çok güzel 
bir kwnış. Siz gormed.iniz mi? 

- Tanıyorum. Fakat onun bu 
mesele ııe bir ilgisi olacağını san
mam. 

- isterseniz ilerisine gllmiye. 
lim. 

- Ben oteldeyim. Ağzını araya
bllirım. 

- Bunlarla ta~tığına şüphe 

7ok. 
- Fakat cürümlerine ortak 

olsaydı kaçma)'l tercih ederdi. 
- Evet, ya tecrübesız bir fCY 

!fahut bun: nn !ıa:kild hüv'iyet. 
!erini tanınuyor. 

Yemekten sonra Emniyet Di • 
rektörü t)clikanlının üadesini al. 

dı. Sonra ona bir sağlam otomobil 
buldurdu. Veda ederken Naci sor
du: 

- Heriflerin eşyalarını getirt. 
tiniz mi? 

- Hayır. Fakat mühürlü olarak 
otele 'teslim etmişler. 

- Ben onları bir gözden geçi
rebilir miyim? 

- Tamamile serbestsiniz. Mü. 
hürleri kırınız. Fakat tetkik et • 
tikten sonra tekrar mühürlemeyi., 
yahut mühürletmeyi ihmal etmez. 
slnız şüphesiz. Hoş ... bu gece ben 
de otele gelmek istiyorum ya ... 

- Bu mükemmel bir fi.kir. O 
halde beraber tetkik ederiz. 

- Daha iyi. 
- Kız oUde ise, aşap inmesine 

mani olacağım. 

Vilayette yapılan toplantılar so • labilecektir. seçmişlerdir. 
ııunda bu hu•usta hazırlan3n pro· j=============-===============-
je İktısat Vekiı!etine gönderilm~
tir. 

Hali hazırda çimento fabrika • 
!arının ıst!hsalatı mühun ihtiyaç. 
lan karşılad. ından ist.hsal olu • 
nacak çimentoların sarfiyatın çok 
old..ığu bu nyl.ırda lüzum görülen 
ihtiyaçlara tahsisi teklif olunmak
tadır. 

Akşam Ticaret 
kursları 

Ma:ıri! Vekaletı akşam ticaret 
kursları için tetkitlcrini Uerlet
mişt.r. 

B.ı k<ırslara 12 yaşından küçük 
ve 45 aşından buyuk talebe alın.. 
mıyacaktır. 'I'cdr.s:ıta 1 te~riniev. 
velde başlanacaktır. 

Boğulmaya karşı 
tedbirler 

İstanbul Belediyesi yaz mevsimi 
esnasında açıkta denize girenlerin 
boğulmasına rnAni olmak üzere sa. 
hillerin muhtelif noktalarına teh
•:ke dubaları koymakta idi. Kı; 
mevsimi esna~ında çıkarılan bu 
:lubaların yerlerine konulması için 
'<aymakamliklara tebligat yapıl
nıştır. 

- Güzel. 
- Fakat daha e.vel davranıp 

şehre in mi· e ... 
- Mutlaka yolda tesadüf eder

siniz. 
- Sahi. Allaha ısmarladık. 
- Güle güle, 

Şehirde geçirdiği üç dört saat. 
ten sonra otele döndüğü zaman 
delikanlı Keşiş dağının tepesi ile 
Bursanın içi arasındaki farkı daha 
iyi anlıyabildi. 

Kar dinm~•ı. Parlak bir güneı 
vardı. Otomobilden inince gözü
ne ilk ilişen Seniha oldu. 
Kız karlar üzerine uzanmış, dal. 

gın dalgın düşünüyordu: 
- Banjur Seniha. 
- Bonjur Naci ... 
- Neye bukadar düşüncelisin? 
- Yalnız kaldun. 
- Gaddar! Bizi adam yerine 

koymuyor musun? 
- Sız de yoktu:ıoz. 
- Geldim ya... 
- Nerede idiniz? Dağ basında 

yapl ahıız kalmaktan ürkmeğe baş· 

--\..ADLİYE ve POLİS -.1-

Kiracı ar arasında cereyan 
erkekli döğüş ! eden kad!nlı, 

EJb!r:l 1 edip bir kadım diven Clç ki l 
25 şer Ur ara cezasına m ikm o dalar 

Cürmüme§hut da\ al arına ba • 
kan nöbetçi Sultanahmet birınci 
sulh ceza mahkemesinde dun Ba
kırköyünde bır evin ayrı i!<i bö. 
lüğünde oturan aileler arasında 
cereyan eden bir kavganın mu • 
hakemesi yapılm1ştır. 

Mahkemede davacı Nazmiye 
Cefakar, dava et ip Azime Kes
kinle komşusu Meleğin, birden 
üzerine hücum ettikler!ni, saçını 
başını yolduklarını kendisini saç
larından sürükliyerek yüzünü gö. 
zünü yara beı'I! içerisinde bırak • 
tıklarım söylemiş, •bu sırada Bay
ram gelerek, o da bu kadınlardan 
tarafa çıktı, beni dövme işini ta
mamladı. Her üçünden de dava. 
cıyım• demiştir. 

Azime Keskin, co benim saçımı 
çekti, ben de onunkini çektim. 

lamıştım. Biliyorsunuz ki görüm.. 
ce hanım ... 

- Malum ... Çobanla tüymüş. 
- Dahası var. 
- Haa ... Rezzanla kocası, de-

ğil mı? 

- Yo!c canım, sizi onlarla bir. 
likte giderken gördüm. Başkası 

başkası. 

- Söyle şekerim ... Beni me • 
raktan ~at.latma! 

- Biz:m Galibe de gitti. 
- Yalnız mı? 

- Yaınız olsaydı mesele yoktu. 
Bulun bakalım kiminle gitti? 

- Tahmin edemiyorum. 
- Adenalı kızın nişanlısı ile. 
- Vah zavallı kız ! 
- Hangisi zavallı? 
- Adanalı şüphesiz ... 
- Ha.a ediyorsunuz. Öyle ol. 

saydı, b.ıyram yapmazdı. 

- Sevındi ntl' 
- D.:-liye döndü. 
- Tuhaf şey ... B<"lki sln'rit'n • 

m.iştir d<' saklamağa çalışıvor. 
- Yok canım. Umurunda bile 

olmadı. ününe konyak şişesini al. 

Hepsi bu kadar• şeklınde cevap 
vermiş. Melek, saçsaça, ba, ba~3 
gelmeleri üurlne sadece Azime 
ile Nazınlyey. birbirler:ndcn a • 
yırmıya uğr~tığı iddiasında bu
lunrr:h,lur. 

Bayram da, kendisınin bu ka· 
dın kavgasını yatıştırnııya çalış • 
tığını ortaya atmıştır. 

Şahit olarak dokumacı Şaban 
Kaba ile trenyolu amelesi Hasan 
Kaya ve Hüsniye dinlenilmişler • 
dır. Neticede, hi'ıkim Reşid Nomer. 
her üç maznunun bir olup Naz • 
miye Cefakarı elbırliğile dövdtik
lerini sabit görmüştür. Azime, Me. 
!ek ve Bayramın 25 er lira para ce. 
zası ödemelerine ve ikametgaha 
bağlanarak salıverilmelerine hük· 
metntlştir. 

mış, çekip duruyor. Kahkahanın 
bini bir paraya ... Dur! Bak! 

Delikanlı boşluğa kulak verdi. 
Hakikaten otelden çılgın kah -
kahalar geliyordu. Hemen o an. 
da otelin, açılan alt kat pencere
lerinden bırinde onun belirdiği 
gürüldü. Gülüyor ve avazı çık • 
tığı kadar haykırıyordu. 

- Doo•lar! Yaşasın hürriyet! 
- Gördün ya7 • dedi Seniha • 

bir çılgına döndü. 
- Kimse yok mu salonda? 
- Herkes dolaşmakta. 
- Öyle ise gidip şwıa bir ba • 

kayım. 

- Onun da istediği bu zaten. 
- Dedikodu yapma. İnsani bir 

vazife bu. 
Seniha, bütün o düşünceli ha -

!ine rağmen müstehzi müstehzi 
gülümsemekten kendini alamadı! 

- Şüphesiz ... Şüph<"siz. 
Ve delikanlının arkasından _. 

lendi: 

- Şüphesiz diyorum amma 
yu'1urdum san!l"a. 

Bu sözlr, Naoiri geriye döndür. 

Yarı n ki 
Bayram 

Denizcilik Bayramı 
yarın nasıl kutlanacak 

Japo a' n v zi ef 

1 Temmuz Deniz Bayramının 
programı alakadarlara tevzi edil
miştir. 1 temmuz salı günü bütün 
resmi müe~seselerle hususi seniz 
müesseseleri bayraklarla ve gece 
elektriklerle cionanacaktır. 
Merasıme saat 11 de Taksimde 

Cumhuriyet Abidesi etrafıntl.a 
başlanacaktır. Bütlin denizciler 
merasimde hazır bulunacak Vı! 
nutuklar söylenerek çelenkler ko
nulduktan sonra Beşiktaştaki Bar· 
baros türbesine gidiiccek ve bü. 
yük Türk denizcisinin mezarı ba. 
şında da saat 11,45 de merasim 
yapılarak çelenkler konulacaktır. 

Öğleden sonra saat 13,30 da 
Denizyollarının hastanesi açıla -
cak, saat 15 de Modada deniz ya
rışları vapılacaktır. Gece radvoda 
Münak!a, Vekaicti erki'ınından bi. 
ri tarafından kabotaj hakimcye. 
timiz h,ı.·kında bir konferans ve
rilecektir. Limanımızda Dcnizyol
larının ve Şırketibayriyenin ı!<işer 
vapuru denizcı!erin aileleriru ve 
da,·etlilerl hami. olarak tenezzüh. 
ler yapacaklardır. Gece denizde 
bi rclc> fener alayı tertip edile. 
cektir. 

Ortame teplere 
i tfhauıa 

alınacak aııımıer 
Orta mektcplc·e matematık, ta. 

bi:ye, fransızca, almanca ve ingı
lizce de••krı ıç.n <ı:rctmen mua· 
vini olm~ • ısl.yerler ıçın istan • 
bu~da; Yüks~k Öretmen c.kulun. 
da. Ankareda: Gazi Terbiye Ens
tilüsünuc 15 eylı'.ıl 941 de başla
mak ve 25 eylul 9H a~tşamı nıhayet 
bulmak tiz re bir imtihan açıla. 
caktır. L!se veya ögretmcn me. 
zunları bu ınıuhaııa girebılecek
lerdir. 

Ka tan e ma !nlst
ıe~,n im lb nı 

Teşr:r..ıevvelde şehrimizde ya • 
pılan kaptaıı ve den.zcilerin imli. 
hanlarında kazananlar belli ol • 

muştur. Bu 1 . rın ~Ehadetnaıne -
!eri de gönder;lıniştir. 
Şehade name a ac;;klar: N ev -

zat Kuzey, L· ail Akanı, Vahit 
Okandan, Cevh::t Balkış, Mehmet 
Ali Özer, Rq,t Yıizer, Nurettin 
Bali, Nuri Tu ziogludur. 

Kaptan ve çarr;çıların r.ıa)'lS 

devre terfi im'ih&nları da 21 tem.. 
muz 941 pau:rtesi günü yapıla • 
caktır. 

--<>--

ikmal kursları 
ve le il 

talebeler·n vazlyett 
Mekteplerde açılacak ikmal 

kursları için kayıtlara devam o. 
lunmaktadır. Leyli talebelerden 
istiyenlerın kurs muddetince mek
tepte kalabilPceklcri tebliğ olun
muş'ur. Kayıtlar 10 temmuza ka.. 
dar devam edecektir. __ ,,___ 

S2n'at Mektebi 
atölyelerinde 

San'at mektcıbinin sipariş atöl· 
yesinde hariçten kromaj ve nike. 
liij işleri alınıp yapılması karar • 
laş:ırılmıştır .• foktebin diğer a • 
tölyeleri de yaptıkları muhtelif 
işlerle hariçteki san'atkarlara re
kabete başlamışlardır. 

dü. Güzel kızın yanıbaşına otur. 
du ve saçlarını okşıyarak: 

- Şimdi geleceğim çocuğum ... 
- dedi • kıskanma! 

- Neyini kıskanacakmışım se. 
nin? Aşıkım mısın? Nişanlım mı? 

- Bana karşı lakayt olamadığın 
her halinden belli. 

- Siz kendi kendinize gelin 
güvegi oluyorsunuz. 

Delikanlı ani bir hattketle kızın 
saçlarını kavradı ve kımıldama. 
sına meydan vermeden dudak -
!arını ağzına dayadı ve Senihanın 
itiraz etmediğini görünce bu ha
reketi bir da!.a tekrarladJ. Sonra 
çevik bir zıplayışla doğruldu. O. 
tele koştu. 

Salona girdiği zaman Adanh 
kız, iki elinde iki kadeh konyak, 
gülümsiyerek göz kırparak iler • 
ledi: 

- Gördüm, gördüm. 
- S!zin de gözünüzden birşey 

kaçmıyor canım. 

Yazan: Ahmet Şükrü ESME 

Almanya ile SGvydlt'r Birlığ 
aras>ııdaki siln.hh çarpışma başlı· 
yalı bir hafta oid .;u balde haJ, 
japonya, harp katı;..,ındaki vnzi 
yetıini tayin edcıınemiştir GörU.hl 
yor ki japonyanın harici politi.ka· 
sı, dört senedenbc·ri sek Slk 1eker· 
rür eden ıbuhranların ıbiri ;çını 

yine atılmış bulunuyor. 
japonya bı.r taranan Almanya 

ya üçlü pakt ;le bağlanmıştır. V< 
bu pakt icabı Sovyellcre karş har 
be girmeğe meoburdu.r. Diğer 1a· 
raftan geçenlerde .Moo.kovada Ruo 
ya ile bir dostlıtk pakt• imzalamış
tıır ve ·bu 41akt icabı harp dı.şındz 
kalmalıdrr. j:ı.ponyanın Sc\-yetleı 
Birliği karşıs ndaki va:ziyetı son 
birkaç sene içinde birço.'< istiha· 
leler geçi= ir. 

japonya şicklctlı SoV'yet aleyh
tarı id~ Ve tıu Sovye a )"htarl 
1936 sen~inde ja '1yayı A an· 
yaya yaıklaştırdı. Bunun iı.zer ne 
iki devlet antiko.ıninkrn paktı im· 
zalad.Iar. Bu anUkoır..ntem Ct'J>° 
hesi, 1939 scnes! agu.sto.;u .a ka<iar 
devam ettı. Almanya, garpte d~ 
JllQkrat devlellcre karşı serbest 
kalmak için Rusya ile anlaşmak !il· 
zumunu hissetti '~ ansızıın ağus
tos 1939 paktını iınzalad~ Bu pak· 
tın i.rn2a.sı üzerine japon lıarici si· 
ya.seti müth· ,bir k:r.z içine aHdı. 
Almanyaya ayak uydLıran ja 
ya, ans12.1n aot.ikomlntem şirketi· 
rı:n ortağı tarafından tcri<cdiliyor
du. japonya, müstakil tıır ı;ı,asel 
takip edeceğini beyan ede!'( k kl• 
buğuna çek.idi. Bu küskıl:ılu'.! ,.e 
güceniklik 1''raı nın sukutuna 
kadar devam etli. Geçen yaz t'raıt' 
sa düştükten oonra ıapon~a tekrat 
Alır.anyaya a~·k uydumuya ıkarar 
verJ.i ,.., eyliılde üçlü 41a.kt ı.mza
landı. 

japon ;harici siyaseti ile AlıııııJI 
harici siyaseti arasında tam bit 
ahenk ıemin edildiği s rad~ p.I· 
manya, bir defa daha şark!· orta• 
ğını ~ık ta bırakarak Sov) etJE,;! 
karşı harp ilan etmektıcdir. Şin 1 
,~-··v ,a,. g\Et.Qb paktın... rtl" 
zaland ğı sırad ki ş8ifluıılık guır' 
!erini geçirmektedir. 

Bu zorluğu art! r...n diğer bit 
amil de Feleırerrk Hindistanı ,.,.e
selıesinin bu sırada ~.t.d 'tıır samıa· 
ya girrn~ bulunmasıdır. 

japon 'a için diğer ve şüptıE'"ıı 
daha ehemmiyetli zorluk ç.ıı 
harbidir japonyan n Mk\ ·hadiSe• 
adını verdiği bu kanlı mıbıarcbe 
dört senedir devan! etmektedir. 
japonya, bu T"Uharı.tı<;nin deva;tı1 

rr:es'uli ·etini, kMl l ":ıtereııın, 
kı.'ih Sovyetler Birliğinin ve Jdıh 
Amerikanın omuzları üzerine Y"· • 
letmeğe çalışmış! r. Hı>kik tte bıl 
meselede mes'uliyet ınc;clcsı hl" 

h!s mevzuu olamaz. japonya bıa" 
şaraıbildiğinden btiyük bir lfje ı;i. 
rişmiş ve Çin milleti de i;t::'!diılı 
uğrunda mlicadele etrneıkı!edcr 
Arıcak İngiltereni1', Ameı ikanı~ 
ve Sovyeller Birliğinin ay ·ı ,yrı 
Çine yardımda bulAındııkları dl 
bnc viıkıad.r. Bir aralık ingiıter" 
japonyadP'l çekindiği için Çin' 
yardım gıden Birmanya yoluıı11 

kapamıştı. Fakıat japonlar üçl~ 
pakta iltihak ettik>ten sonra lnı:ı
lizler tıu yolu açtı.Jar. 

ja.poyanın iki sened~eri taıkil' 
ettiği siya.set, Çine ayn ayrı 113!" 

dcmda bulunm.alota olan İn.g!'l e~ 
ile Aımerika arasında lbir tcsaıııY 
dün kurulmasını temin etım!şllt• 
Ü~lü paktın i.mzası.ndanberi, ,,.oıe" 
rika ve İngiltere Uzak Şarkta rrııl" 
kadderatlarını birleştirmişlerdi'' 
Şimdi bir defa dalha Alıınanyaya ,. 
yak uydunnak için Sovyot Rıı" 
yaya karşı vaziyet alacak o~ 
Ruslar da İngilizlere w Amerilcl" 
Llara iltihak edece'kler ve japO: 
ya i.kilıer yerine üçlerin ıesanü I" 

le karşılaşacaktır. japonyayı ~ 
şündüren mesele boı ohnaUJ.r. " 
şartlar altında Almanya japoıı\,. 
ya pek az yardımda bulunab1 

rektir. Esasen Rusyanın harbe~ 
mesile, Almanya >le japonya a~~ 
smdaki tek ıbir münakale Y"ıu,) il" 
ni Siberya şimcndi!feri de kaP8 

mış bulunmr.'o.tadır. japonya; 
yol üzerinden makine ve tay) 1 
eelbediyor ve Ahnaoyaya SO'.'.,. 

··nde•· fası.ılyesl "e diı;er eşya gc· ıı 

yurdu. Şimdi üçlU paktm ~ ., 
ortağı ile diğer ortakları arasın 
lııiÇbir tema kall'namışt r. Bu se,; 
bepledir ki japom~. Rus_- .A .~ 
harbi itaTŞJSmda va iyet.nı k0 

k.oılav tayin edemi1or. 
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Gün dön"'mü .• 

Seneler vakayii deği-
tirmif. Fakat takYimin 

1 

hükümleri bakı kalıyor.

1 Takvim iyi bir müıam 
imiı .. rın 

il 
varmış. .Bu şa11kılar martta ~

'(azan: Ali Kem 1 SUNMAN lenır alay al&y tepelere çıkıılarak 
1 

Takvim ~ amlınadı. Secin nız· şenlıkler '.Y pılı.muş. 
Eytam, Eramil ve mütelttı

itlerin her üç ayda bir aldık· 
ları bir maa§ vardır. Bu ma
aşlar için, maCJ§ sahipleri altı 
ayda bir yoklamaya tabi tu
tulurlar. Bu yoklama, olduk
ça eziyetli ve jizüntülüdür. 

ğ<1riar, yağm.:rlu g/jnler G-ııç sın· -:Jzwı 4ı kı.şm geçmesi heriıal.-
nı şaşmmııdan gJw. geçtı. !fazı- de geniş tı.T nefes aldırdığma ştip-

oınrr sc:ı hnftas>ntfa gun dilnıi ü he yok. Fakat gelecek sent'nin kı-
• 7or. Martın soıt tıaftasındanhe- şı daha az UZUll olac•k değil, daha 
rı uzad1kça uzaı olan günduz.. az sert olacak hiç değil. Artı.k 

rbk ıusa..uUıı;a kıısala.cak. Bu- bunda,n kiyas edıi.lıj)ilir: RU6 için 
~ünmek e şimdiden bir muhitinın taıbi.l m\Jikıü!Atı bıtmez. 

ııı~ tıi veriyor. Giindüzleruı kı- Ba müşkıilkt ise mtika:vemcti o-
gec..l · n olıı<!agı sog !anları yaşatır. On.un .çin uzun 

tııo.,...,...:nın ça aK ıs~ elmas boyılu ve uzun ömürlü Rııslan ras-
elldışcs. b r.·~. Fakat da- geldikçe Avrupalılar tak.di:r ve 
ha var !-:cm çok vaır Şimdi veda tıayretten kendilerinı aJamaız<lı. 

1 en baıhaı<hr Dıııha Uç ~· ya-z Napolytm Bona-partın ~ur Ru&-ı 

Y oklamalaru.\bundan aon· 
ra kaldırılmcuı hakkında Bü
yük Millet Meclisi bir kanun 
kabul etmifti. Bu kanun, 
Defterdarlıklara tebliğ edil· 
mftir. 

ı .. Ondan sonra da 01y kaliar ya seferine çıkışı ile de Rwyarun 
sonbaharın l.it.cfkııiruğuulan ;:.miıt k~ı Avrupalıların dllioo destan 

lenebilir. olmuştur Frn= iınyaratonınwı 
l'aJ:ll ve sıyaset akımınde iak- büyük ordusu orada asıl büyük bir 

'ı::ndn çok eskidenberi her yerde düşmanla karşılaştı ki 'bunu da.ha 
~ kadar k ymetL bir ımüşavdr al- evvel Rusl:ır !kendilerinin tabii bir 
d•gu rr.alfun. Sefere ç • l~a~ müttefiki sanyorlardı. Kış. 

ııa or. !u demze açı.Jacnğı za.- O znmandanberi yüz seneden 
n takvıının sayıh günleri h~ hayli fazla bı.r zaı;nnn geçmlş ba-
edil.ı-di. Bugun işler' daha in- 1unuyor. Dünyada türlü değişik--

imiş, havanın ne hal alacağı sa.- likler olanuş, yalnırı Avrupa ve-

Bundan sonra, üç aydan üç 
aya maaf alan eytam ve era· 
mil ve mütekaki{.'in yoklama• 
ya tabi olmıyacaklar, parala
rı, kendilerine, daha kolay ve 
zahmetsiz bir ıekilde verile
cek. 

saatin<ı eı:bab:.nca takıp edUe- kayiinin sabit .tıır kaide gibi gös-
'< bildirilrn dedir. Çiinkıi bu tcrdi€i keyfiyet yine öyle kalmış: 1 

lZum bir zaruret aline gelmiştir Avrupa krt'asma hiıkim olmak i.s- ı 

Bunun için de, mQQ§ sahip
leri, yeniden kayıt yaptıra

caklar ve yanlarındaki evra
kı miUbite ile ve üç ayda bir 
gidip kolayca maQ§larını ala· 
caklar. Bu seferki Avrupa harbi başla- tiyen taraf crgeç ılıem İngiltere ilı:, 1 

ğı zaman sonbahardı. Kış gelin- hem de Ru~j'a ile uğraşmak vaıı:i-
harelcAt dunooıı, muiwip1ec yetine girmiştir. 

nkı wnni lbır anlaşma iJ.e e.ıki 

Yoklamalar, bir çok ihti· 
yar ve ha.talar için cidden i., 
hraplı oluyordu. Meclisin ka
bul ettiii bu kanunla, bu iı, 

s ilim bir ıekle sokulmuı olu-

'"erd Jd b ı.-lakJa~ Bir de eski Rusların takvhnin-'" e o ugu gı ı ...., ·~ 
çckilımi.şti. Fakat geçen senenin peki takşim değişmemiş olacak. 

\ahan gelir g~ tekrar hare- 1 Senenin üç mevsimi vardır; Yaıı:, 

't boşlamış oldu. Talovim ile '==so=n=b=a=h=ar=v=e=u=zun==lb=i=r=kış=.===•I 
~erdıer haıbm de takl.p ettiği 
~ ~var 

Şımdik. harbin u senesinde iııe 
iranm 22 s • ..;...katen bir gün 

•ı:<.ırnü oldu t!cncbilir But>irile 
ısı olan Rusya ve Alnı= a o 
~~ri harp hal!nde bul.unu-
r' r. her ,kı t rafın hava, de

·~ ve kara kuvvetleri de 'birtıır-
ı:e mıı!ıarebe ediyorlar. İşte 

l seferki Avrupa harbinde bu da 
r g;;n dônum.ı. Hrm de takvim
~ı Ue ayni zama:na rasgelen bir 
llii m. Bu m wharcl>en in ne •kadar 

1 'ın olacağını tnılımin etrı-ek ror 
•U. N c neticelere varacağını 1 

iden tayin etıneğe kalk.ışmak 
· lın işine karlŞ'll'ak gibi 

1 
olac k. 

lia1'buki tırk\imden bahsetmek 
a kolav Ruııyada ilkbaharın 

a BtiOC: '"...nü orll)'> bilenler söy
. Kış uzun sürüyor, ilkbahar 
larını da hemen tıemen ken
~ malediyor Onun · in eski 
•~ köylüsü kendi ırııemJdreti i
~ sen~i ı.,; mevsime ayıırmıştır: 
<ı, sonba<har ve hepsinden u.run 
~ üzere de kış. Faıka.t bu na 

ltarll!k .Rıaıyanın yaıı: ~ağı ne 
nu bilmedSı'!'i zannedilme-

li. Bilakis Avrupanm cenup 
'llınleketlemıdeıki ya.zı andıran 
~ r;ünler orada da var. Sonra 

gfrzel ve devamlı olarak ı;mı-

,1-.HALK~ 
l,-süTUNU .1 

yor. 

MQQ§ sahipleri, ne kadar 
teıekkür etseler, yeridir. 

BURHAN CEVAT 

Dokazaaca lşletiQe 
istihbarat b 1 r o ı a 

1 
lı Ve lıı;i Arıyanlar, 
fihci:ııed«, temenni. 

Devlet Dcmiryolları dokuzuncu 
iM lie miifküUer işletme müdürlüğü, alelumum yol 

it Arıyan Bir Cenç cuların ve trenle seyahat etmek is-
Orta mektebi P. iyi derecede lkınaı ı !iyenlerin edinmek istedikleri ma· 

etmı~ 16 yaşında zeki, çalı.ikan; yetim ... . . . . 
bir genç hususi mücıseoelexdc. yazıha.- lumatı derhal vcrebılmek ıçın bır 
nelerde, bürolarda, kulüphanelerdc I istihbaı-al bürosu teşkiline karar 
kanaatkir bir ücretle kendisine 1J1Ü- venniştir. 

nasıp i4 aramaktadır Bakırköy Osnuı- ı D" t d t kk" ed 
niye mahallesi Kıreçocağı soknğında ~ or memur an ere up e. 
numarada Recep Rulçın"a mektupla cek olan bu büro memurları yolcu. 
nıtlriicaat. !arın her istedikJeri malO.matı ve. 

İt arıyon genç kıs recek \"e müracaatlerini dinlıye-
Ortaokul ı inci sınıfından tahsili ceklerdir. İstihbarat bürosu bu ay 

bacakmıı 16 yaşında mıitevaı:.ı, temiz başından itibaren faaliyete geçe. 
bir aile kızıyım. YaŞII!l ve tahsilim ceklir 
ile mütenasıp bir iş bularak çal~mak 
istiyorum. Arzu edenlerin Son Telgraf 
Halk Sütununda Melıltı.ıte bir mek
tupla müracaatlerini dile-rim. 

İt arıyor 
Ticaret Lisesinin 2 inci sınıfında. 17 

yaşında bir gencim. Daktilo ve mu
hasebe bilirim. 25 lira ayl..ıık: ücretle 
~ arı.yorum. Taliplerin Son Telgrat 
Halk Sütununda Abbasa müracaaUe
rin.i rica ederim. 

Liıe Mezunu Genç Bir 
Kız it Arıyor 

U>e son •ını!ını ikmal etmiş genç 
bir klZ resrnJ ve hU'!Usi mües"e~lerde 
iş aramak~dır. İş sahiplerinin Son 
Telgraf Halk sütunu vru;ıtasıyle (S...
miye) ismine müracaatlıı.rı rica olu-
nur. 

r 
~i1•l•I 

ll•]]EIJ 
Et ıaya 

İnııanın hem hasta lığında, hem 
de sıhhat zamanında miıracoat et
tiği gıda maddelerinden b;ri de et 
suyudur. Doktorlar surekU ağır 

hastalara et a.wu tavsıye ederler. 
En iyisi bayat sığır etınd<!n alı· 

nıdır. Kemikli eerdau etinden a
lınan et suyu leuetU olur. 

r ~ sürmektedir. Lakin 
gelince uzun geceler de bera
gelir. Her tarııl ıkarla örtülür. 

tlarca yeeyuzüııü kaplıyaıı kar 
ıkıça y~ar, derece de sıf.a'· 
aşağı ~ inır. Kışın ibu 

ıı.r ~etil olmasında Rus için 
lacak bir chet de yok Yarı:ın 
llOı:ıbaiıar da birbiritıden fnt'kh 

Talisiz bir genç kız it arıyor 

Fakat terkibatına bakılırsa, et 
suyunda eıda. nladdeleri zannne
dild.i&l kadar yoktur. Bilhassa vü
cut zayiatını tcl~fi için elzem olan 
azotlu maddeler azdır, Fakat et 
suyunun içine iki taıe yumurta 
kırılıp &üzelce kal'l§tınlırsıı., mil· 
k~el bir gıda olur. 

~ gilı:reWikler orı.a ne Jı:ada:r tabii 
• Ot6& kışın o kadar haşin ol-

'ııı da hoş görülecek bir tıa~ir 
gittiti zamarı gelert me.m. 

• artık lbwıa ilkbahar mı, ~ 
~n mı deneceğini yine RU6lar 

• kuşıdamak ikzere Iroy !ünün 
ZıtrıııuıJ.ar türlü lıili'lü şarkıları 

ROMAN: 47 

Orlamektebin 8 inci sınıfına kadar 
okumuş ve 1nali vatiyetinin darhğı yü
zünden tahaili bırakmak tehlikesinde 
kalan 15 yaşında zckj, afif, ·mahcup 
bir 1'MJ talihsiz annes;.y).e kendisinin 
maişetini ~in etmek icin hayata a
tılmak gayesinded'.:, Ternhane, alöl
ye. imalithane gibi yerlerde kanaat
kAr bir ücretle iş vermek ıureliTle bu 
fakir aileye yardunda bulunmak .bti
yen falicenap il sahiplerinin Son Tel
graf Halk SiıtuoWlda AJ.-tene yuma-
1.arı rica olunur. 

Cinayet Davası • 
ır 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 
llayll". 

oluna Bl1? 
llaytT_ 
Arkıll ili mü? 

~ lfayır-
n ınnhııkeme salonunaa 

Çtkıp dr. 
Sağında deiil, •Olunda deiil, 

"' tü de(U ya oısal. Bıoceri
~ i gibi muallakta nuy<lı?. 
Y~k cibiy ·. Avukat Mu-
~ de k udi •ualleri ile merkez 
llruııwı cevaplan wa .. daki 

~.. lkJ' i far.ketmiş gibiydi ki 
't ıı:üierelı:: 

11 l',. nasıl yahyordu? ~. 
~i. M rkerz nı uru sadece: 

ıtzük 

\ e iktffo etti. 
~tın suali i devam etti: 
it bir ıü a ed 

sonra öldürüldüğü hissini verecek 
hiQbir emareye şahit C>lduııuz mu? 

- Hapr. Fakat kolunda bir~
rük vardı. 

- Bu çürüğü nasıl tefsir ettiaiz? 
- Herhalde öldürülmedoo ön· 

ce kolundan kuvvetlice tııtulmu~ f 
ve çekilnıi~ olıK'akb. 

- O takdirde parmak i~l.eri kal· 
m11SJ lıi:r:mtdı. Bu oeıldaya hakıldı 
nu?, 
MuzıH"' bu sualini sorduktan 

soara bir lavzilı de yııph: 
- Yalli kolu tutan pannaldp-ın 

ete gömüldüklerini ve çürük yap
tıklanJ!ı gösterra izler. 

Merkez memuru: 
- Çür · • bir nokta iizerinde idi. 
Diye cevap verdi. Iuuıffer dii· 

filııdürücü .Jıir noktaya t m• etW 
- Çürlliün ren,:i ne) di'~ 

Et suyunun faydası. ha.ıım ci~ 
hazmız tarafından kolayca mas e
dilmesidir. Hosial,ıktan dolayı bo· 
zulan mide ifrazatını ı:o&a.!tır. 

Et suyu bilhassa yaz sıcakların
da muhafaza olundukça bozulur. 
Onun diına la7.oıini lıazırlaınah

dır. 

Şükrü: 

- Bildiğimiı çüriik rengi .. 
Dedi . 
- Yani koyu ye:ıil mi, mor mu, 

lm:artmı, güvertmi halimi?. 
Şükrü diişündii, dudnklarun 

büktü, ceva., vermek i.çin kıvran
dı, 'adece: 

- Güverti hali .. 
Diye mukabele etti. ~fuzafftt 

hunun üzeri11e, 
- Yüksek hl'yeti hak1ıne, lıu 

noktanın zabıtla tebarüz ettiril
mesini i..terim. 

Dedi. SÖ7lf'l'İJle ekl<!Cii: 
- Taze bir çiirük hiçbir zaman 

güverti halini almaz. Bu da ı:ös· 
teriyor ki, bahsedilen çürük eski 
bir çürüktür. 

Bu sırtH!a profesör Cenıil sin 
istedi. Hakim istenilen bu sözü 
verdi. 

Cemil: 
-Aıılıyaınadıpn h · nokta var. 
Di~·crek söze başladı ve .. dı>vam 

vam etti: 
- Avukat arkada mı bir istin· 

tak hal n.i e'bi mcr' ~ ıncm• ru· 
nu J,ar6liJ.ll& e (:;, 1 sual uz~ 
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MAHKEME ERDE: 
Bir p!Jango ileti-

• • 
nın arıp macerası 

Başmabarrtrıer 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

wver .clddly ı 

kaniJSlllLd;u buawııku lJ3f 
=ıtaıcslr.ııe ~er Ural hl· 
zlın lt!bra!lıldan !>$ faJep 

• baki<ındal<.I .,.. tıdWp 

• le .... bibr:ıtld< s!rıı.sellmhl 

Fi ry 
ve ı 

n ıer 

Hukuk Mahkemesi dediğiniz An· 
karadaki büyük mahkeme midir? 

eli len 1 
c-Türk ye, k dı haJUkl emellerini 

taha.k.ı.:uk el.Ureoılecek y-.Aııe yolu o
""' >u siyasete d• rt elk! ~e n. .ın.,yet· 
le saru ;,oı Bu harpte f kal· 
mak ı~ın elım zden ııe ı yap ık. ;ya
pıyoruz ve yapa }ız lııglltere ile 
ınüttc!lk agu,- uz gü>ı Almanya ve 

Floryaya, bu yıl, her sene
den fazla ragbet varml§ .. Ca
zetlerin yazdığına göre tim. 
diye kadar görülmehıi; bil'. 

--11f- Yazan: B'OStYIN BEBÇET -ıqı--
Hakim, eLndeJ<i dava sevk evra- ı 

kını evıre çevire, uzun. uz~n, dik· 
katle okuduktan sonra davacıya 
döndü. 

- Bu bılct kim ndi, senin mıy. 
di? diye sordu: 
Damcı cevap verd.: 
- Evet.. A'lında Şabanındı .. 

Sonra bana sattı . 

- Kadd.ıro .. 
- Canıo d ğru diirust konuş

sana! Kaddar ne demek? 
- Buyuk tıça • efen<'. :n_ 4te 

onı.. çcktı .. Kasıgıma <1oı,'l'u sap -
!ad .. Ben: 

- Ah anam, yandım! dedim. 

SovyeUer 13.Ll tuz v 
yet er Bır alE:vht.ar 

-. vet al • Dıı (lll yıl .. 
da Al any ya y.:r"-'!m s yen lllos· 
kovadı:1n ğuk e ek.şı b r ,ruz ı r .. 
mt.:j 01..ın tkı beraber, ylı:ıe ı zaladıgı

= do,! ~k paktı.arına ııad k<ildık. 
So günle .. dekı sitem_ ve &ını iı n~-

1 rlyaluruz. ise, Mo o f yol a at!cdJ .. 
len ııt;..m:ınca ı ' ,.J r a:unlercc tek
z.ıp cdı.. ,1 . i1 o. ma ın doa:m...ı + • 

Şı dı o da ıı.::ıle eL mişt .r.• demck
tedlr 

kalabalık, Floryaya akın et
mektedir. 

Florya, muhakkak ki gu. 
zel yerdir. Plaj itibariyle, İs
tanbulun en f.rın a hilleri .. 

Belediyenin himmeti ile, ba· 
rada bir çok yenilıkl r vucu
de getirildi. 

- Anlat bakalım, nası. oldu~ 

Bı fır.adı. Bıçagı elinde dıikkiın. 
dan dışarı çıktı. ArkasınMn bakır 
maşrapayı fıriattrm amma, tut•u
nmad.ın. Fazla kan zayı ettım. 
Yere düştüm. CankurtJranln has
taneye kaldırdıla- T :n on beş 
gün yattım .. Bugun çıktım. Bır ay 
daha çalışacamıyacağım .. 

CUMHURiYET 1 

Şimdi, bır rıvayete göre, 
Floryada ev yaptırmak isti. 

yen bir çok vatandıı,!ar var
dır. Fakat. bu mııracaatler 

henü:ı. kabul eJlmemiştir. 
Tetlukat yapılmaktadır. 

- Reiz bey .. Be'l. k.ıhvccıyru .. 
Şaban da benım "'.:,terilerim • 
de. dir. Ayın altısınılayclı. Bu, da· ı 
ha birkaç arkadaşi!i! beraber. kah
vede k~ğıt oynuyordu. Benim ha. / 
berim yok, sonradan öğrendi~ . 
ı.leğer kumar oynuyorlarmış. Val. 
!ahi tallahi benim haberim y'>k. 

Maznun ayağa kalktı .. 
- Yalan hakim bey, yalan .. 

Kumara bizi. bu alıştırdı. Oynadı
ğımız oyundan da mano alıyor. 

Hakim maznunu susturdu: 

- Pek, otur bakalı~ Kalk a. 
yağa Şaban! Haydarın soyledik· 
!erini d.'!ledin. Ne d•yeceksin? 
Öyle mi oldu? 

- Efı>ndim .. Bızi kumara alış· 

tıran bu adamdır. Kcndt ı de oy. 
nar .. Kı'.ıç açmak ne demektir 
bilmezken, ben bundan öj;'l'cndim. 

B. Ywıus .. "Mli cTürklJ e ve R a 
muna.se-~Ui'rb .ldmll bı Iİ bat 
ya2l' ında lıiOJI 21 f'ncd nbcrl es.ısea 
ıbu mwıa.sebeUerln dostane ob.n ma-
hf.v l:ıl lhl•I <der de h""1~! 
iblr harek< Tw- ly ...ıır olnıuş 
bulumn..!.dıhnı so:yledlıllkn ıııu n.
cümlc unları )"amı~tad&r: 

cBo~r:ı 11t lıar k o ya .ın 
matıır,at Sovyetler, C Omh ıyeUnce 
evvel~ Molulof Yoldaş tara!ından u
mtımı surette, bıüib.are Tass A,.:..::sıfta
Ofından t...ıhs~ oı Jruır Ut tekup etlıL
ıniştır .. Bvyle r lwdısey daha ı.ızla 

tamik ve t vs a .aıcn ll k.ın vlını{l'"' 

- Sen ııuı;!, Sorduğumuz zaman 
cevap veri.1'$İn ... Ey söyle bakalım 
Haydar .. Sonra ne oldu? 

- Onlan bırak canını .. Bunu ı 
sen mi yaraladın?· 

dıgı çın bızcc ıddıoy old ı~ glb tok 

z.ıbi de not etmı.s ot nak• ka ya
pılacak bır fey y kl . Son Al ıan _ 
Rus çarpı m ı 1ta ısında fürkıv nın 

- Efendim .. Bu, kumarda yu-
tulmuş.. Paralarını kaybetmiş. 

- Evet ... Ben yaraladım 
- Neden? Na~·! oldu anlat' 

tutac:ae,.ı h.arckc• hat.tına gc ~(.'C bunun 
tam \ c kaı'i bı: bıtar:ı! '1g 

CumhL.nyt:l bük lmc u venı hat .. meteliksız kalmış .. Bana geldı .. 
- Haydar ağabey, dedi. Şu pL 1 

yango bi!etlni sana satayım. 

- Kumarda kaybettim. B.leti 1 
buna reh.n bıraktım. Pıyangodan 
b!n lira Ç>kmış.. Para düşünce bi· 
!etin ıistunc y.ıttı. Üstüne üstlük, 
bana da kafa tuttu.. Döğmeğe l 
kalktı. Hem suçlu da hem guçlü .. 
Bir de ondan dayak yiyecek değı· 
tim ya! .. Çektım kattareyi, deh • 
ledım. 

btn zub_ru gı...:u.ı. ka.nr m e 
ilan eylemljUr l'w'k y nin bt1 h"'reket 
hattı keııdıaııı e So\ yeller CUınhuri· 
yet.1 ıcın hıç uir ı r..ır ·ıtırr. 11 ta.,ı• 
mıyoı , bllAk • 

- İstemem oj!lurn, benim bi
letim· var .. Başkasına sat! dedim. 

Zorladı .. Yalvardı. yakard ... Ne 
yalan söyliycyim .. İstemıye iste
miye, tek parasıı kalmasın diye 
aldım. Ertesi günü piyango çe -
kildi. Gece radyoda dinledim .• 
Bizim numaraya bin lira duşmüş. 
Allah berekeı versin ... Ertesi gü
nü gidip parayı aldım .. Kahveye 
geldim .. Kahveye biraz çeki dü. 
zen vereyim, biraz masa. iskemle, 
ayna, tabla, radyo alayım da işlmi 
düzelteyim dıye düşünüyordum. 

Eski takımları da satacaktrm. 

- Canım birak ş nıdi onları da, 
bu, seni nasıl yaraladı, onu anlat! 

- Evet reı~ bey .. Ben düşünür· 
ken, Şaban kahveye girdi. 

- Al şu paranı da, biletimi ver! 
dedi. Ben, şa~a kaldnn. 

- Ne bileli oğlum? dedim. Sen 
bileti bana el~lcmin yanında sat
madın mı? 

-Ne münıwcbct? dedi. Ben bile. 
ti sana rehin verdim. 

Hiç böyle şeyin rehin~ emaneti 
olur mu? O, söylüyor ışte ... Yapa· 
ra çıkmasaydı, gelip parayı verip 
de bileti geri mi alacaktı? Piyango 

. çekılip de biqey çıkmadıktan son
ra, biletin ne kıymeti kalır ki? .. 

- Uzatma da seni nasıl yarala.. 
dığmı anlat! 

- Derken efendim, o bileti geri 
istedi.. Ben de cöyle şey olmaz!• 
dedim. Aramızda anaraıa çıktı ... 

- Maraza da ne<lir? 
- Çıngar yan) .. 
- Çıngar ne aemek? 
- Kavga efendim, kavga .. 
- Öyle desene! .. 
- Kavga çıktı .. Kavga çıkınca, 

bu, çıfte kulaklıyı ~kti.. 
- Çifte kulaklı nasıl şey? 

rine sorup duruyor. Bir takını an
!a~ılnıaz, cebir me-;elesi hallf!der 
g;lıi birbirini tutmaz sualler. Bup
ladaıı. maksadın ne olduğunu an· 
lanıak istiyoum. Eğ~r, muhakeme
nin boş ve vahi şiiphelerle uzatıl
ması gibi bir sebehe istinat edili
yor.sa adalrtin bir an .evvel terel
fisini \'C nıezarında "tttelli ed('ICek 

bu adaleti hekliyen biçarenin · ·• 
tirahnt ruhu çin ml'Sele t bi nıee· 
rasına terkolwımalı>ır. Bu tthar
ln •ahitlerin bu ç it külfet altın· 
da bırakılmasına nihayet vorilıne
sini ve heyeti hiıkirnenin diğer ,a· 
bitleri dinlemi;vc ı:eı:mesini dili· 
yorum. 

Muzaffer bu sinlere arı acı mu· 
kabele etti: 

- Profesör \'e avukat Cemil, 
mcrkeoı memuru Şükrüden sordu
ğum hakikatte birhirinin nıüt m· 
mimi, fakat zahirde &)Tl ayrı gıöi 

görliuen suallerin elıemn1i)·etini 

nnla unnzlıkt n g )erek 1 itle
ri bu n \ · ı il ıarıız bıra· 

kı n n ı ki tır 1 isti-

Bi ı.J, çi...nk J uU sı.rcLe Sovyetler 
CümhurlyeU kcndıc. Cen i> hudutları 
:ı.t barıyle ~er t-nd~eyc k rşı tam ve 
kat'ı bır emnıycttc görecektir· Gere!< 
doğrudan doğruya Türkıye tar~ından, 

- Yani, vurdun bunll ... 
1 gerek TU.k ltıprakl rındruı \'e su-

- Evet ... 

Hakım, söyle .. -nlen zapta ge • 
çirttikten so ra, mübaşıre, 

- Şahitler gel.sın bakalım .. de· 
di. 
Şaban Haydan. yaraladığı za.. 

man kahvede buıunan üç kişi şa
hit olarak dinlcıuldi. Bunlar, da-I 
vacı Haydarır ıfadesmi tey.t cdL 
yorlardı. Şabanın suçu gerek şa· 
hitlcrin şehadet<, gerek kendi iti
rafile sabit oluyordu. H!kım, Şa· 
banın altı ay müddetle hapsine ve 
mevkufiyet halinin cı.,vamına ka· 
rar verdi.. Kararı da kendisine 
anlattı. 

Şaban: 

- Peki, dedi. Şimdi b<'n bile -
timi, bin liramı kimden alaca .. 
ğım? Hakim: 

- Hukuk mahkemesine müra· 
caat eder, hakkını ararsın .. Ona 
hukuk mahkemesi bakar .. dedi. 

- Hukuk mahkemesi, Anakra· 
daki büvük mhakeme mi? 

- Hayır! Burada, İstanbulda • 
dır. Bir istida ile miı acaat eder. 
sin .. 

Mahkıi:m, jandarmanın önünde 
mahkemeden çıkt~ Yanı sıra yü. 
rüyen, kendi ayarında bir bıçkına: 

- Hll kimi de şikayet edeceğim, 
dedi. Bin liram göz göre göre kay
nıyor. Paramı bana verdirseydi, 
mahpushanede bey gibi yaşar, 

on beş seneliklerl karşımda uşak 
(Devamı 6 ın..-ı whif~e) 

yor. Yüksek heyeti hikime bittabi 
reddecekür. 

Muzaffer bundan sonra «>';'hı. 

yüksek sesle ve bütün dinleyici
lerin kulağını kendi •esiıı.c ve söz
lerine çeokeo bir tonla de\'&m etti: 

- Hakimler öyle bir cinayet da
vasını rü 'yet ile me.,gulsumız ki 
böyle bir dava heniiz belki do ha· 
kimlik hayatını., ~inde ge ıui~ de
ğildir. Bu dO\tHla iftira, yalan, 
dilzıne, tuzak, taammüt, tasmim, 
plan, einayct hazırlığı ve rina) et 
gibi her çeşit eiirtlm e\· ı old$ 
kadar dolambaçlı hir , iladc>iz 
bir h")e<:an, inldsar, sııkutuha) al, 
evlat sevı:isi do \'ardır. Birbir;. i· 
çinde ve brbirine pannak ısıda· 
cak kadar hakikate girift olan bu 
cinayet hudisesi karşısında müek
kilimin nıu>wnlyetini ben >lıe aıı· 
cak brbirile bnir.uz eibi g&riinen 
suallerimin cevaplarmı bir araya 
ıetirmekle ve boş kaltm yerlerini 
de yine hakiluıtlcrin özli ile dol· 
durmakla r.ıüda!aam sıra da i . 
1- t edccl"ği!li. Profeslıriın telişı 

l.orkarım kı böTle bir nd" 

... rınc..ın a:eç.ıek t5t 11cb lece.it tcca vUz 
iht mall•rine kaı-ıı. Şımdikı haller ve 
şartlar ıçlnde buyük Şı nal kouışun1uz 
da bizden bw1dan fazlasınl tstiyemez. 
ı ·ı y.~ once Har c ye \ieldlınılz Ş::ııtrü 
5.ıracoğlunun Mo.kon sey:ıhatb. ve 
orada uzun G eltni :ic:ı:p eden kar
ıılıklı yardımlaşma p.u.k.Uıun ımza e- t 
dileuıe11U1 olnıuı kabahat. bizde de· 
ğildir.• 

TAN 
B. Zekqa s...ıeı cTürlr.iyr eir'a· 

tında çıkarılan dcdllı.odubn bimll bQ• 
cünkiı oo., ,.., .. ..- =üm1e tuolıın 

;fMın3ta.d.Jr: 

cAlman - Sov> t Jıarbi ~laılı~ın
daubC11 aiyasehııdc istiltlllinı muha
faza eden t.e.k dcv.ı.l!t Türkıycdlr. Bü
tün devletler, onu da arkalarına tak
mak istlycbillr \'e bu mak~;.la ortay 
bir takım rt~aye leı- ve ded:.kodı.ı.lıır 
çıkarmakta tı:yda görebilir? Tü:rki~ 

ye otrıı!ındakl son dedikoduları bu 1 
bakımdan tetkik etmek ve yabancı 
nı;ıksatlara Al..ı olmamak için u;raıult 
bulunmak ldzımdır.> 

VATAN 

B. ~ l'mla Y"'- &M-&
da """ -ın.n 1ıAali lnlcünkll .. 
yaılSilllda: 

•Tass Ajansı dıyor kı: •Hepsi :ra· 
lan ... Biz Boltazlarda hiç bir zaman 
üs aramadık, Türk topraklarına hiç 
gö:< dikmedik. 

(Tast) bu k:ıdarla kalmıyor, Türk -k 
Sovyet do>lluğunun balayı günlerine 
aıt hınırahn tekrar ediyor v., Tfu1c 
gazcf.<ı.lerinin Alman proP31andasuıa 
k.:ı.pılmasına hayrr-t gO&terb'or. 

Öyle bir alemde ya:;ıyoruz ki, pro- ı 
Pıı&anda ile hıık~at arasında biç bir 
hudut t.ıınınmıyor, Kim doiru s6yffl
yor? Hang\ sınil hakikat diye lı:arJtla· 
malı? Bı.mu kestlnnek cüçtür.> d .. 
mektedir. 

tahakkuku zannından celiyer. 
Ve Muzafier sözlerinin t .. on,..._ 

daha büyiil< bir kuvvet verenlı; 

cümlesini bitirdi: 
- v~ .. iyi bilınelidr ki ha na 

tahakkuk edecektir. Haltiluıt ~ 
dana çil<aca.ktır. 

Avukat Muzaffw merkeıı: ı.
murundan yine _......_ .ı.ev
etti: 

- Şükriyl'nİn n-' ölıdüWıiii
ğüne kanisiııi:ı? 

- Uyurke-.. 
- Yani katil getıno., n.ıt.. JIMM· 
ta uyurken baslıınmf ve seı; pilar· 
mnsına fll'S8t venıuıdea öldür· 
müş .. diyOl'S....., 

- Herhalde, 

- Bt1na emİll misiaiı? 
- Vany• ıWe .. .,.. lılillll 

hülmıedllemOllC!i. 

l\lorlı.eoı _ ........... eevlOp!uı 

mutlak detBdi aza!fer it 
böyle olu u karşısında e'dt veya 
hayırı.. t»nın«lalı:i kat'i bir fevap 

(Arb&ı l' ) 

Ayrıca, bir de, f loryada 
otel yaptınlmaaı için bir teK· 

lıf vardır. Floryanııı, bit ote
le ihtiyacı oıdııgunu ı;ôy !e
mek dahi lüzumıı.zdur. Flor· 
yaya gidiyorsunuz, bı: aç 

gün kalmak istiyorsunuz. flle
rede kalacaksınız!. 

Ev yaptırmak ifine gelm
ce: Hakikaten Florya p k ii

lii bir &u ve plaj §ehri olabilir. 
Çünkü, bunun ıçin, hiçbir tart 

eksik degıldır. Dütunun gıi
zel bir pliij.. Arkası orman 

hk, eğlencesi bol bir yer. Fa
kat, bir tane bıle ıkametgah 
yok. 

Herhalde, mtiıtakbel latan· 
,bulun imar pi· nında, Moıyö 
Prost, Floryanın güzel bir 

pliij şehri olmaıı iç n ne lii· 
zımsa yapacaktır. lıü un me

sele, huıu•İ ikametgah! rın 
nerede yapılacağıdır. bu no -
ta mühimdır. Floryanın gti· 

zelliği ve plajları, gazino ve 
otelleri bozulmamalıdır. Ya

ni, burau, derhal yüksek a· 

partımanlarla dolu bır hale 
getırilmenıelıdir. 

Bunu temin için de, hu5usi 
ikametgahları, plajların hu· 

lunduğu mıntakadan da, a 
içeı·ılere, yahut, sahılde, bi· 

raz daha sağa veya ~ohı inta 
ettirmelidir. 

Buraya yaptırılacak zarif 
yazlık kötkler, villalar, Flor· 

yanın inki§atında çok büyük 

amil olacaktır. Burasının 

imarını, daha sür'atle müm· 

kün kılacı:.ktır. lıtanbulun bu 

en &'ilzel sayfiye ve plaj ko. 

yü, herhalde lıiyık olduğu te
kilde bir inkiıata mazhar o
lacaktır. 

R. SABiT 

Meır .anı Mandolin 
'Hara dersleri WI 

Beyoğlu Halkcvindcn: 

l - Ev,mizde: Roma Guzcl San 
atlar Al<ademisinden Bay Emnı 

Cenkmen tarafından, Mandıı" n-0 

Piccolo, Mandoııno Cello, Man • 

dolin, Mandola, Kıtara, dersleri 
verilm<!k tedir. 

! - Bu ,;azlardan bır orkestra. 
teşkil edılecektir. 

3 - Çalışmalara iştı.rak etmek 
istiyenlerin Evimiz bıirosuna mtl. 

racaat ederek kaydolunmalan rica 
olunur. 

BirimizinDE"DI" 
t1•pimizin w ı' ... 
Pazar günleri ayak
kabı boyatmak bir 

mes'ele oluyor 1 

Pazar &ünleri a1"kkabı boya
cılarmın kapalı olm&ln h.lç le dol!· 
N ~r. Bilhassa sayfiye yer
lerinden dönilfle ayalckahılarınıu 
toz içinde Jnılmaktadır. KO$e bat· 
lannd3 se_yyar boyacı bulmak ta 
meseloılir. Sckak ııokak "eyyar 
boyacı aramaktansa dilkklnlarm 
Pazarlan çık bu1undurulınaaı IA· 
zımdır.> 

SON =.GRAF - Bu tuıklı dl· 
le "lcled yenin az n d tine 

yı.ıyon.ız 
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VE 

S ·ha denebılir kı se'l!t;n en l 
ça .n k. ydı. 01' .;.nla alakadar ol. 
,,-ı• 'l, na arkasından olsun gi.ı-
.ı tıag amıyan genç yoktu. Mu-

., delilt.m ıları tarafından Sc
aya cöstrrilen bu al:ika onun 

f vl< lade bir güzeli ğe malik ol. 
r.., "dan ılerı gelmıvordu 

l fok yapı·ı, kıvrak viicutlü, 
locndıne mahsus gay'Ct fettan ve 
ça' mlı !:.r yürüye u olms!.:la be
ı, ber onur asıl h ususiycti göz. 
l rirdc id 

Za'en ona bakan her erkek o 
r ılcre meftun o!mamış mıydı. 
U g<izlerde bir başklık b.r fusun 
,·ardı ki, bakısları insanır kalbi· 
ne , !er. aşk deni'en fakat sôy • 
1 n p 'ı1all' 'an, duyu!ı.:p ya-
z v 'l şey o göz'"r n ınsan 
ru na ne mu,·affa'<iyetle tel • 
k " ed ı vardı İştr sevdalıları 
S ha. a bu füsu '<ar ve tc !ıir 
ed cı gözleri iç.n meftun c\ıyor
lzr lı. 

ZatC'n atalarımız b;Je kaş göz 
gu :Jıgı hakkında· ·Ka la göz ı 
ı;cri kala-ıı sez c \ c b"r darbı me. 
• 1 bıle uydurmamL~lar mıdır? 

işte Semı'rn bu tı1sıma fııılasilc ı 
rn . k bulunuyordu. Ve bu tı:Sım 
sa '- n.:h. etrafında pcrvanE:ler 
gıbı dönen bır aşık ve sevdalı züın
r si ; aratmıştı.. 

* 
F.ruk, Serı- !ıanın bu1 unduğu 

Irahalleye t otta onlarıl' evlerire 
muttasıl bır eve yem taş;nmıştı. I 
B •kaç defa tvlerınin caddeye 
bakun pencerelerin n önunden 
ge~erken görmüş, fakat bl'!kı a. 
lıcı göL;Je bakmadığından bır a
laka duy mamı§lı. 

Buna mukabil Semihanın her 
ce. p geç• ınde krndi pencerelr·. ı 
rın<! dıkk1•l• dikkatli baktığının 
fark·na ,·armıştı. Erkeklere ka-şı l 
çok ceır.:lekar hareket eden -Ou kız 
kadınlara ve arkadaşlaTına karşı 

çok mağrur güunme;;e çalışırdı. 
Hat ta Faruğ"n karısı !;'le bu gu
rurunı.n farkına varm-,1 t r gün 
yoldan ~çerken FarL .ı s slcne. 
rek; 

- Gel sana biTşey göstc~ece -
ğim. Şu kızcağıza bak ne mağrur 
{ey değıl mı d.yc alay ett:',,t •. Bu 
meyanda şirin ve gözlerınin çok 
güzel olduğunu da itiraf etmişti. 

Faruk kıskançlığa meydan ver. 
mcmek iç;n karısının bu nıütale
alarına birşey ilave etmemişti. 

Yakışıklı '-e iri yapılı bir erkek 
olan Faruk, her kızı alakadar e. 
dccek vasıflara malikti. 6 senelik 
evli ve 23 yaşında olmasına rağmen 
hlç de geçl..in bir erkek hissini 
' rmez, yaşı kat'iyycn bu kadar 
göstermezdi. 

Ne •uhaftır ki o zamana kadar 
semtteki meclüplarından hiç bi
risine ehemmiyet vermemış olan 
Semihada Faruğa karşı bir t'C • 
mayül uyanmıştı. 

Onu ilk gün eve taşınırlarken 
görmüş kendı penccre!erindcn 
dikkatli dıkkath seyretmiş, beğ~n
mış, şışman, hiç de bu pırlanta 
gibi gencin layıkı olnııvan, karı.. 
sını kıskanmşıtı .. 

İşte Faruka karşı ilk alakası 
böyle başlıyan Semiha, artık.tl>cr 
gidip geEşte onların pencerelerin,; 

nıutlaka bır göz atyor ve cam -
larm arkasından onu görmek ve 
alAkasını h:ssett rme'< istiyordu. 
Faruk buna çok memnundu. Hat. 
ta karısının Semiha için şirin ve 
güzel gözlü demesı sevgisi ve ra
bı:asını kamçılamı§tı. Kendisine 
karşı bir kız tara!ıııdan gösteriler 
bu al.ika onun gönlünde mevcut 
ve filiz vermeğe hazır sevgi to. 
h.ımların1 hareı<C'te geçiriverdi. 
Karısına hissettirmeden sabah 

akşam Scmihan•n geçmesinı bek
liyor. O geçerken tatlı tebessüm. 
ler scliımlar yollıyordu. Muhitin 
henüz yabancısı ve evli bir erkek 
olduğu için hareketler'r..n etraf
tan görülmemesi sC'z,lmemesi için 
de t'Cmkınli hareket ediyordu. 

* Temmuz ayının yakıcı sıcakları 
başlamı~' ı. Faruk, karısını Eren. 
köytindcki akrabalarının yanına 

yolladı. Bcndan maksadı karosını 
sıcaktan kurtarmaktan ziyade ev
de yalnız kalmak ıçindı. 

Gerek Sc ıhanın, gerek Faru. 
kun evlerinin arka kısımları bir
bırınden bir duvarla ayrılmış ufak 
bahçecik,erte çevrili idi. Birkaç 
yem.ş a~acının ve çıçeklerin süs. 
lediği bu bahçeler akşamları ne· 
fes almak, tarhları süsleyen çiçek. 
le~ın güzel kokuları arasmda vakit 
geçirmek için en müsait yerlerdi. 
Faruk için güzel bir gönül meş
galesi başlamıştı. 
Akıam oldu mu daireden doğru 

ve dönüyor, bahçede şezlonga u. 
zanıyor. Günün kararıp bahçe ha
yatının başlamasını bekliyordu. 
Ekser akşamları Semiha ile hazan 
göz göze gelerek. bazan onun ha. 
fil bir sesle söylediği aşk terane
lerini dinliyerek vakit geçiriyor. 
du. Bu ıki genç bırbirlerine iyi • 
den tutulmuşlardı. Fakat ilk gün. 
!er hiç bır konu<:na olmadan bu 
suretle uzaktan anlaşarak devam 
ediyordu. Her ikis.nin d' va;;ıycti 
naz k idi. Dar muhitlerinde bir 
decLkoduya meydan vermek iki
sır. n de işine gelmezdi. Kız ve er. 
kek akşamlarını bahçeye hasret
mişlerdi. Müs~ll bir za1"'an göze. 
tiyorlardı. Kızın anne ve baba
sının olmadığı bir zaman olsa mut. 
laka konuşacaklardı. 
Havanın ılık, semanın güzel ol

duğu bir akşamdı; mehtap da 
vardı. Ay ışığı, bahçedeki ağaç • 
ların yapraklarını okşadıktan son
ra elektrik ziyasının bolluğu için. 
de erıyıp gidiyordu. 

Sulanın!§ topraklardan dağılan 
nefis ve munis biı· toprak kokusu 
ruhlara ınşJrah veriyordu. Anne 

ve babası yaımış, Semiha bahçede 
yalnız kalmıştı. Ağaçların perde
lediği bahçede iki sevdalı gönül 
tek başlarına idıler. Bütün etraf. 
dakl evlerden ışıklar sönmüş, çe
kinecek, kendilerin! görecek kim. 
seler yoktu. Bugüne kadar bir ke
lime konuşmamışlardı. Faruk fll'
satı kaçırmak istemedi. Heyecarı 
içerisiydeydi. Söze nasıl başla • 
malıydı. Bu düşunceye mahal kal. 
madan Semiha duvara doğru yak· 
laştı. 

- Her halde sizin de benim gi. 
bi uykunuz gelmiyor, dedi. 
Faruğun sevinç ve heyecandan 

kalbi çarpıyordu .. Yutkundu; 
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Tarsusa neden Tokmak hisar denildi 
Burnunu kulaklanını kestird~ kol
• r~"ll kırdırd. Bütün bu mC'ıalim 
taht meselesi, mevki hırsı idi. 

Prens Tomas, bu suretle daire 
,.c nufuzuru büyülttlkt.en sonra 
bıraderı üzerine hJcum edecek, bir 
çare ıle a"ı da kaldıracak, kendı
sı ı İ'llparator il~n edccekt, 

Fakat Tomas n rC"zalımi ve 1'a
rckC'tlen aha:. ı a~ aklımtlı.nL. 
Rumlar n bir ·aıl şik.lyeUerir..i 
Fati.!ı Sultan Mehmroe eriştirdi
ler. 

\'eZ:rw.am MaJınıul paşa, Sır
bisuın ;:,tiliısına gidC'~m pad" a:h 

daolıi bunı.n i<;in Moraya ı.ıeç~ti. 
Fatilhin Yunanistaooa ilk fet

hettiği kAle Ta.rsustu, Bu kalenin 
muhafhZ!arı Arnavutlardı. 

Bu Arna,-utlar Tarsus kalcsiru 
Tiirklere teşl;m etmişl•rdi. ken
dilerine aman verildi. U.k.n bir 
kaç gün sıonra firar etmek ı.steıniş
lerdi. 

Fatih Sultan Meiuııet, Arnavut
larm bu lıalım beğenmedi Yaka
lattı. Bunların kollar nı ayakları· 
nı tokmakla kırdırdı. Bu suretle 
meydanda bırakarak orduslle b~ 
rakıp geçti. İşte, bıı sebeple bu 

- -
TA 

-
Çelebi, işle böyle olur bizde hep bir ağızdan, 
cünbür cemaat türkü çağzrıp, şarkı söylemek! 
Hani hep birden, hep bir ağız

dan türküler, şarkıl~r söylemesi
ni ogrenecektik, hani geçenlerde 
radyo ile •Bico. d;ye ·birşeyler dıe 
g('Çmeğe .başlam•-;t ·k, hani ne oL
du o işler şimdi, önce pek heveı;lıe 
sarıWığımız bu me•clede mi ydk
sa suya düştü? Viıkı;ı ben türkü
den, şarkıdan, cünbüşten, curcu

nadan pek lı-Oışlanmam amma, ev
velki gün, alcynr.a doğru aklımıza 
eti, •beş arkadaş ve arkadaşlardan 
birinin iberaber getirmiş olduğu 
dört çocuk Kumkp:dan trene at
layınca Velicfendi yarış )"erinin 
k•rşıs ıı<laki Aksu kır kıı!wcsinP. 

damladık. Orada bir~ •hoş heş, 

biraz adam çekiştirme, hınız tu
haf tuhaf fıkralar, hikayeler ve 
biraz da yiyint~ içintiden sowa, 
nasılsa, içimizden do~du, haydi de
dik, biraz da türkü, şarkı SÖyliye
Hrıı. Söy liyelim aıınma, ·neyi ve na
sıl söyliycceklik. ·Bere.ket ki, içi· 
mi1,de hayli güzel, ney ve tanıbuT 
çalan bini vardı. 

Çalgıları yanında olmıya·n ibu 
zat, bize önayak oldu, ağ.:ile ha
fif obir ·hüzaıın taksiımi ~ apt:ıktan 

sıonra, hep ·birden tuttUJrduk: 

Aç eltndJm sl..Ml billıiru ,-örsün dide· 
m.iz! 

Tabii, seslerde değil akort, böy· 
le şey !ere alı:Şkanl•k olmadığı için, 
artık kimimiz •re~ basarken ki
mimiz csol. ve klmı. •do. basar
ken, kı.n,. •fa• basıoyor, hele şark 
musikind.e pek gani olan yarlllll v" 
bilhassa çeyrek seslerde falsoların 
danı..1-.....Smı yapıyorduk. Hoş, biz 
bunıı da razıydık. Bu akortsuz, dıü
zensiz, birbirine gayet yah~ncı ve 
hepsi de gayet pürüzlü, zıkzalklı 

seslerle bu cnn;m şark>)"!, bir ses 
aşuresi. bir n:>fıme salatası halin
de .bitirmcğe can atlüıorduk. Fa
kat şarkının ikind ım.sraım hatır-
1.yaıbileın" aşkolsıun!. Hafızaları
rr. zı dalaiıkalarca kurc<ılad~mıız 

halde kabil değil ikinci mısraı ıbir 
türlü bulamıyorduk. İşin garibi 
bi2im ney ve tanburzen başı da ay
ni vaziyetteydi, o zavallı da düşü
nüyor, düşünüyor ;mkiıru )ıok, i
kinci satın hatırlıyam·yordu. Der
ken yine lbillim ney ve taıııburzen 

- Evet bu giizel mehtap altın
da insanın gözüne uyku girer mi? 
Keşke sabah olmasa ... Diye devam 
edecekti ki Semiha uzun günler. 
denberi bu fırsatı bekliyormuş gi
bi çevik bir sıçrayışla duvarı at. 
!adı. Tereddütsi!z Faruğun açılan 

kolları arasına benliğini bıraktı. 
İklsi de iradesini kaybctmi~ bed
mest iki sarhoş gibi idiler. Bu iki 
aşık sabahlara kadar sevi~erek 

bir gecenin bütün aşkını yaşadı • 
Jar. Zira o günden sonra Faruk 
Semihayı bir daha göremedi. Ey
cck onların nereye gittiğine dair 
malümaı da alamadı. Faruğun ha. 
yatında böyle bir hatıra ilk ve son 
olarak kaldı. 

Tarsus kalesine bi!Ahare Tokmak· 
hisar namı verilmiştir. 

Diğer bir kale fetholunrnuşken, 
muhafızları iç kalede bir hayli mı.ı-
k.a\·emet ettiler. Kahren alındı ve 
muhafızlar kılıçtan geçirildi. Ku· 
man.danları ise destere ile <biçildi. 
Sebebi de aşikardı. Türk ordu
suna karşı koymuş ve bunca şe
hit vermeğe sebep olmuşlardı. 

Evvela cenubi Moranın iki kar
deşlerde, şimalisi Türklerde kal
mak üzere mütareke aktolunmuş 
iken, prenslerin hemen haı'be tu
t alan üzerine tC'krar müda
hale cd1ldi. 

Niohayet Dirnitri, l(iiı:cl ,.e na
dide kızını Fatih Sultan Mclıme
de takdim ile teslim oldu. 

Toınas ise atesi ile beraber Av

ruçaya foara munffak oldu. ~u 
sırada At.ina Dükalığı da su!!: an 
Turhan.zade tara!ından >,<ıgal er 
lundu. 

Bunun için garp sahilinde bu
lunan birkaç VC'ncdik iSkelesi'lden 
rııaadası olan Yunanistr,n Türk 
lmparatorh.ğuna ilhak olundu. 

r Yazan: ="\ 

l Osman Cemal il 
=Kaygıh-=-'-

arkadaşın hlınımelile sıizinake geç
tik: 

Suziıi!ıkl fa.slı aşkı eöyltyeylm dinle 
7e-t.er 

Şiımctı bız, yine ayni tertip ibu 
nazeııinim şark .. nın ıcla kafasını, 1 
gözi 'lil y arariken etrafııın,zda otu
ran Eg!nJi, K"mahlı, Makedonya.Jı, 
Trak) alı sütçü, )"Oğurtçu, renç
per, ba:hçıyan salt !kulak kıcsilnriş
Jer, can ve gönülle! bizi dinliyw
Jo.rdı. Fakat aksı . eyta.n yine gelip 
karş>mıza dikildi. İkinci mısraı yi
n~ koydıınıızsa bulun! Aadmlara 
lr'ahçup olmamak için lçim;zdcki 
bir rdobiyat muallimi, biraz dü
şündükten sonra atmusiyon ola
rak şöyle bir mısra ortaya lırlattı: 

Sen bu a11kın ate:,.lyle ey ronüt ln.Je 
yek'-r! 

Tabii, lbıiz de şarkıımıı asıl ikinci 
mısra.nı bu u~"tlwnıasıyon mıs
rala telafi ettikteın sonra tekrar 
istop! diyip durduk. Bu sefer 
nıhavende atladık: 

Ah Cinli flrka.tinle dembedem kan 
aflarun 

Çuk 'iükür ki bunun yalnız ikin
ci d<>ğil, üçlincü mıSTaını da bili
yornr..ışu:z. Onun ;çin devam etti.k; 

Yidedip eyyamı va.<ılı sin<ml dallanın 
ŞJndl ma1.f'mciri hkranım slyf'hltr 

b..Cl:ır 
Tidedlp ey:amı V&'Jlı sint>mi M-n 

dallanın 

Heyamola, heyamola ile bu şar· 
kuyı tam olarak bitirdik amma, 
hani, biz de bittik. 

Biz o can:m teıgannilCO"e deve.m 
ederken lbiızım ney ve taffi>urzen 
başı da hi:ze Jıem ıslıkla refakat e
diyor, hem de iki eliyle dizlerin
de uı;.ul vuruyor, yine içimizdeki 
siyaJıi ve sesi hepimizden güzel ve 
yanık olan ahbap da daı1buka ça
lar gibi paımıaklarile tahta ırr.asa- , 
da tempo tutuyordu. Ağır şarkılara ı 
biraz fasıla verip de yine •biraz ihoş.. 
b~ten, dedikodudan scı.nra, gün 
batarken, hafif şeylere başladLk. 
Fakat bu hafif şey !er, bugün:k>ii
lerden değildi, eekilerdeın: 

İndim~ cittW D(J'anbeklr düzüne 

Yahut: 
A booün cllçeli 7irim lb<n ııenl an· 

nm 
Veya: 

Ben çift. ~kttn indim, &ittim, annem 
duymada.n 

Filan gil;ıi şeylerdi. HAş, bunla
r.n da ekseriyetle, iki§er, üçer 
satırını geveliyor, soınlarmı bir 
türlü gctıır<miyorduk. Lakıin ak
şamın o saatinde, o yemyeşil, se
rin sulak yerde, etrafımızdaki o 
koyıunlar, keçiler, bU®ağ.lar, tay
lar, hatta gC""ldirilmeğe çıkanhnış 

Rancaklara taksim olundu. BC')·
lere verildi (H. 862). 

Görülüyor ·ki, Rumeli kıt'ası Tu
na boylarından Akdeniz sahllleri
ne kadar tamamile Türk İmpara• 
turluğu eline geçmiştir. Bulgaris
tan, Romanya. Sırbistan, Hersek, 
Yunani>ian, Arnavutluık tamamile 
Türk idaresi altına alınarak <birer 
Türk vilayeti olmuşlardı. 

* llffiVATİSTANil: ZAPTI 
Türkler Tuna boy !arından ileri 

doğru hamlelere başlamışlardı. 

Boısna kralı Sır.bistan kralı La.za
rın danıadı idi. 

Kral yorgi zamanında bıle Sır
bistana hakkı veraset davasında 
idi. Sıvbistanın Türk İmparator
luğuna ilhakı üzerine iddiasını art
tırdı, Avrupaya şik~·etler yağ· 
dll'dı. 

Fatih Sultan Mehmet sancak 
beyl~ınden birini sefaretle giin
dermi.ş, vergi vermek ve padişaha 
muti olmak ,artUe maka'llında 

b:"ak lacağı.nı kendisine bildfril· 
.ınHL 

olıın o sülün gibi, o cC')•lan glbıi bek-
, tük yarış atları arasında ve ma

samJZdaki rC'nk renk \.,jşneler, ar
mutlar, erikler, kayısılar, dıoıroa

tesler, bnberler, salatalıklar ve 
billur gibi pınar suları ka~ısında 
bu son söylediğim1z hafif ve cur
cuna türküler, bize o kadar hoş, 
tatlı, cana yakın geliyordu kıi, eğer 
o s:rada kahvecinin knıınış oldu
ğu blr pot olmasay<lı, >belki biz er 
rada yats>ya kadar bülıbüllcr gibi 
şakıyıp duracaıkbk. Fakat ah o 
kahveci y.ok mu? 

Son olarak başladığımız Arifin 
hiles.i operctindC'n · 

Haydin kızlar, balıar reldl, ~yfn.:·lim. 
hep bayaı.lar 

Parçcs:nı okurken sffii ht'pimiz
den güzel ve yanıık olan biz"m si
yahi arkadaş. coşkunlukla öniin

deki tahta ına.ada paıımak lt'ınp<>
sunun en yamanını tutarkC'fl, Ke
mahlı kahveci, elinde~. boş bir 
yoğurt tcnek<!Si ile karş:ımıza di· 
kilip tenekeyi ona uzatmas:n mı: 

- Panmahlarmıza yazııh beğim 

aha bunu alın da def yerin<> ·bunu 
çalın!. 

Düşünün şimdi manzarayı~ Ar
tık kiımde ean kalırdı, artık gülilip 
katUınadan türkü ıöylmneğe va
kit mi kalm:ştı?. Hani: 

Çcl.,bi böyle olur bizde de 
konser 

Dedikl<>ri gibi ·ben de şimdi di
yorum : 

Çelt'bi, i'tc böyle olur bizde hep 
bir ağızdan, cümbür cemaat türkü 
soy !emek!. 

Bunun darısı •bi2i.m ıbu halimizi 
kı. kananların b2ş:na!. 

( Merakll Şeyler ) 
lnglllz ordusunda 
aa'aneye bağlıllk 
İngiliz ordusunda alayların he

men hepı;inin kendine mahsus bi
rer isimleri vardı.r ve bu isimkr 
daima o alayın tarihindeki bir 
hooiseyi hatırlat>r. Mesela 1662 de 
Tancayı müdafaa eden alaya 
c Tanca müdafileri, derler. 

1854 de KlTl".ımda Balaklavada 
Rus kazaklarına mukavemet eden 
alaya •Ölüm ve şanı.şerel çıc>
ctıkları. ismini vcrmişleııdir. 

İspanyada mCJ,}·va bah,derini 
harap ettiklerinden birinci süvari 
alayına •Kiraz çı:rpanlar., on ye
dinci asırda Kont Hamiltonun İs
koçyalıları karşlfmda sür'atle ge
ri çekildiği için 11 inci alaya .Ha
milton kaçakçıları., efııadının çer 
ğu Mı.sırda sari 'bir göz ha9lnlığ1'
na yı.kalanan 50 inci alaya <J rıım 

körler alayı. derler. Bunun gibi 
oiğer alaylarm da heıp ayrı ayrı 
isimleri vard;r. Görülüyor ki İngi
liz ordusu da, millet gibi an'ane
sine bağlı bulununyor. 

Fakat Hırvatistan kralı (Boona 
kralı) padişahın elçisini hakaretle 
karşıladı, hakaretle reddetti. 

Bunun üzerine Türk orduları 
harekete geçtiler. ilk hamlede 
\Bosna arazbinc girdiler. Babiç ka
lesini muhasara ederek birka· gün 
içinde fethettiler. 

Kral evvela Babiçeye ric'at etti. 
Mahmut paşa piştar müfrezeleri 
ile karşılatıınca orada da durama· 
dı, Kloç kalesine iltica etti. 

Mahmut p3'ja yıldırım sür'ati
le harl"kct ederek kral, Kloç kale
sinde muhasara ettL 

Muhasara şiddetl<i idi. Müdafiler 
kat'ıümit ettiler. Kralın canına 
kastediLmemek, kendisine tıurmet 
ve rıayel edılmek şartile teslim 
olmağa rnzı oldular 

:Mahmut paşa şartlan ka'bul ey· 
ledi. Kralı esir alarak padı ruba 
yolladı. Pac.işah, v~ riza=m 
bu hareket nder ımemnun olmadı. 
Kralın sağ bU'ak:Jmasında lclı.like 
gördü. I~'ikın bu zan doğru değil
di. Asıl riddN kendiliğinder Mah· 
ımut pa,şan n mukavele akdine, ;,,... 

Y ıı-.ıınmı' Yf' 1 ~ra T ntır:ıl rı 
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Hayatını n atıyoru ••• 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 30 

Fak af bu c Ü r m e iştirakte be
nim ne günahım vardı Al/ahım? 
bac:ğımın sert, fakat munis nazar
ları ennlandı. Temiz yuvam, saf, 
lekesiz aile hayatım bir rüzgıir 

giıbi aklımdan geldi, geçti .. Şimdi 
orada olmak, kendi yatağımda bo
ğula boğula, döğüne döğüne çır

pınmak, kıvranmak için bütün bir 
arzu duydum. 
İçimdeki bütün sevgi, saadet ( 1) 

duyguları bir anıda öldü. Bütün 
herşeyden, bu odadan, Ondan tik
sinen bir nefretle çekiniyor, yal
nl!Z evimi, yuvamı arıyordum. 

Bu arayl§ hıçkırıklar arasında 
kuvvet vE!'di. Dizlerime ummadı
ğım bir gayret geldi. Yataktan fır
ladım. Bitkin, iılil ,-ücudümü tu
tan bacaklarım titriyordu. Yürü
yemiyordum. Kanatları kıopmuş 
bir zavallı yavru kuş gibi karye>
lanın önüne, yere yıkıld:m. Se
sim dafrıa zayı.f, daha harap hoç ktT· 
dım: 

•-Anne .. Anneciğim.. Anneci
ğim!.. 

Hemen arkamdan atıldı. Omuz
lanmdan tutu-p kaldıımıak ist.yor, 
yalvarıyordu: 

•- Müjgan .. Müjgiın ne olu
yıornun?. Ne yapıyorsun?. Çocu•k 
musun. Kalk bakayım!.. 

Daha bir sürü şeykr söylüy<ır, 
'bin türlü tesellilerle avutmağa 
çalışryordu. Fakat hiç dinlemiyor· 
dum. Bir araLk tekımil bir gayret
le kalktım. Eföisclerinıi nldı.m. Gi
yinirken yanıma yaklaşmak i'te
di. Camit, muhakkir bir tavırla: 

<- Bana yaklaşmayınız! .• 
Diye bağırdım. 
Att.ğı ad;m üzerinde, ~aşkın 

kahn~tı. S~im en şeni hakaret 
ıslığile fışlıyarak devam ettim: 

•- Sizden tiksiniyorum!.> 
Hıçkırıklar arasında alelacele 

giyindim. Simdi ne yapacaktım?. 
Ne olacaktın;?. Bunu düşünerek 
şezlongun bir k~esine gömüldüm. 
Durmadan ağlıyordum. O da gi
yip ni~, yanı !1a a gelmişti. B~ 
yuna teskine uğraşıyıordu. 

- Şişst.. Müjgan yavrucuğum .. 
yapma. Allah aşk na yapma. Ya
zık değ.! mi sana•. 

Bunu bılmem kaçıncı defa tek
rar ederken nefretle yüzüııe hay
kır<lım: 

•- Evet bana yazıık değil mi 
idi Hikmet Bey? Hiç acımadınız 
mı bana?• 

AsabiyC'tt~n. ıhıÇkırıktan secim 
titriyordu. Aiiz m kurumu~tu. Bir 
çok şeyler söylemek, alçaklığ nı 
telcrnil şenaat.le yüzüne çarpmak 
istediğim halde kelimeler b<J1iaz•m· 
da düğümleniyordu. Yalnız bu 
kadar cevap verebildim. Bir yan
dan da fazlasından korkuyor, •ya 
beni bırakillia, bu vaziyette t.crke
derse, diye kıvranıyordum. Bu 
teessurün de inz mamile büyük 
·bir sinir ·bll'hranı içinde kendi.mi 
oracığa ıbırakarak ağladıım .. ağla

dım .. 
Böyle ne kadar vakit geçti bil

miyorum. Yalnız bir parça kendi
me geldiğim, nisbi sükı1n buldu
ğum zaman şezlongla oturuyor
dum. O yamında tıep teselli edi
yor, türlü §efkat, şiir dolu kelime
lerle acıanı dindil'meğe uğrrujıyor
du: 

•- Sevişen ,anlaşan kalbler i
çin hayatta hiç ayrı acı mev'Zuu 

tizana lüzum görmemesine idi. 

Fatih Veziriazaıırunm bir padi
şalh gibi kendi kendine ve k~ndir 
sin., dan.ışmadan muahede akdC'l
mesinde hffi.detıenınişti. 

Mahmut pa§an.ın Sıroistan sete
rinde Sırplara hi:ıımet ettiği de gö
:ııünden kaçmamı.ştı. Mahmut pa
şa, kardeşi olan bir Sırp 6eııger
desini mev kie getirmişti. 

İşte bütün bunlar, Fatihi Maıh
mut paşa aleyıhinde karar verme
ğe sev keden sebeplerdenidı'. 

Fatih, Mahmut paşanın akdet
tiği musa!aha ve mukaveleyi red
detti. Bosna kralına devlet namı
na vt'rı;en teminatıı kafiyenin hü
J<ünı<;Üzlüğünü iliın etti ve kralın 
katline ferman '·erdi. 

Boana kıt"ası koJ.aıyca fe!iıohın-
du. Şt"hir halkının ayanı ve ileri 
gelenleri mu'.lıacır cdUerek İst_an
bula naklolundu Geri kalan es
naf ve halk es.r addolunarak ailııp 
götürülerek gazi askerler tarafın

dan satıldı. Pek adii halk maJ.allc-
<Arkan l°a<"I 

bahsolamaz Müjgan d yordu Tl'
essüninde ben de mti§terc k 
Böyle olmasın ., bir sin.r su.r' i· 
çınde kendimizi k ıvıbetmC'm.zı .,.. 
temezdim. Fakat ne yapalım oldu 
bir kere .. Hem biz bıınu yine a:ı: ı· 
m·zın kudretine vereliım .. SC'vgı
miz o kadar bü "'tik ki Müj,gfı., ge
ce kabbimizdC'n bütün vucudiır.:1.i· 
ze t~ı.. Bır lav olup damarl.ırı
mızı yaktı! .• 

Kurnaz arlaım .. En çirkin hnrı'
keti, en güzel =mlelC>rle sıiı;lc
mekte nasıl nıeharc• gös!crı)lı0r, 
daha geceye kadar ıir ve lı. vul 
içinde baılcdigim temı.z H·vg;yi 
kalbimde diriltmek ı in yine on· 
lardan istifade <>diyordu'. 

Fakat bu ,cürnıC' ıştiraktı he
nim ne güııaı.'ıım varô Allah 'll•. 
Ben Adaya ne Gaf hav:ıHerı. r l
ımiştim. Gündüz bır ıı k cc ıın< ~

de gezen ır.clt'klcr g·bi yarvyana, 
kalb kalbe ne mes'ut dola::mı§tım! 
Halbuki gece? 

DüP bütu!' g ın çev "'iz 1' r ;_ 
badet kadar u d, y ksr-kıtı J.' ' •• t 
geceyle beraber onun da J!!ıkl;ı. 
karardı .. söndu. Art•' n.$krno:ıdan 
1biitün iyilik. teoınlzl k pcrııeıı ık ~
tılar .. Daha htiras kas·ıgalan' r
lığ:m:za ya\ :lırkr,.. klcrıı rne
It,kleri bizden uzaklara, çok u1.ak
lara gittiler!. 

Hala söylerken acı acı düşiinü· 
yord;t'l'l: 

Beni akşam zavallı on ) cdi ya· 
şımın ezeli ziıfı ve tecdb< i. i'İr11 
aldattı. Llkin; ıki ayd r yuva yap
mak is!iyen bır tarlakuşu uysal· 
liğile yanına sokulduğum, lJenlı· 
ğ~mde neş'e, orrıel, hu.yat n~ var .. 
sa ·hepsini ona, istikbalımızt ~ıy r .. 
dığım ve bunu blldıgi, gCıdub'!i 
halde, vücudtlnıü, mevcud.yc.:tıı i 
kirlettiğ. için asıl kabahat oı d• 
değil mi•. 

Bir ciimlcsinde dikkatle d ı 

•- Zaten bu bir gür ar d 
ki Mu:gan .. sc ·~erlcr.n, All, .J1 

birbiri için yaratt ğı m<1hliı'klar n 
işledikleri çılgınl.klar gün..tı ••· 
yılmaz. Şimdi vaziyC"limiz kara• 
rı~ızı d a tacil edceck, hır an 
evvel istikbali:niZe başlıyacag z.. 
m€'6'ut .olacağız! .• 

İstikıbalimiz!. 
Zaten arlık ifimde •kalan t.. 'k ve 

yeg:ine Ü.mit bu değil miydi?, ı.;,;• 

tün kurtuluşumu yalnız şerefim:n 
halasında bulacaıktım. Onu a ,ıııı· 
dan işitmek ıztrabur.ı hafid:Jl'lti. 

(Arkası .ar) 

j~uLMACAr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .1 1 

2 
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6 e 
7 -- - -----. 8. -·=·~== 
9 • ------· 10 • •• 

Soldau Safa: 
1 - A.ylardanber!, ıart edatı, 2 _. 

Gitmek, renk, 3 - Yumurtanın ha'"' 
iif pişmisl1 nota, • - Kör, söz, 5 .
Yükseltmek, e~ki alfabede bir harf, 
nota, 6 _ Gıd::ı, nadide bir gt..ıl 1 7 _.. 
-ı:~ım, kırmızı, 8 - iyi, futbolde ııı:, 
Ubır, - 9 Jt:.lZunun sesi, merhDfllt: 
epene, 10 - j, tida. 

l'ııka.nda.ıı Aşaiıya: 

1 - Sır[lklnr, su, 2 - Büyuk1ui:ıl11~ 
3 - İlk ku.bo)·ct. sual, 4 - İı"~~ 
kazant, 5 - KJbul etmemek, 1' 
6 - Cedlerhniz, 7 - badet, nida, 8--;: 
Kabuk, 9 - Sağ rl•ğil, zari! bir ~u 
10 - Reziller, noksan değil. 

•" l>bl:.ü Bulma<_,_ hlledlhıtlt t' Q 
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-==========---~~~~-----------"""~~ Amerika ordusu için ~ - ,_lllll!tllWl!llıj .. ~.,ıııtı .. ıllllo:.tıı..ı,rt 
12856 tayyare imalini 
derpif eden bir kanun 
layihası imzalanmak ü
zeredir. Bunun için 10 

,.,u ylW!JD ıneunıerı A.Daao.. milyor kusur dolar sar-
AJansı ı.,aııenlerinden ıılınm14~) f edilecektir •• 

Telhiı eden: Muammer Alotııt .============= 
Sur y deı<l harekat hııkbnda 1 

K .'ı re 'n crllen malumata gö. 1 

re r .n d1l< kunetler Tudmür'ıin 
yıi. k. r1etrc ccnubı.. g lıısıncie 1 
Sabo Bı~ ar'ı, Ccbr ımazlıarın bir' 
kı ını !::iayda:';n 12 kliomctrc ı 
şiı:n.ı,, ~ark ... nde Şchim ve Maz
but ve ıt kilometre kadar şima!- i 
de Saacftye ve Esse-yer Ş'<'hirlerini · 
işgal tw:şlerdır. i 

kinelerini hükümete teslim et -
meğe davet e mo.şt:r. 

~raf Piger'in 
lngilizlere bir 

hital:ı 

(3ı. FRANKO 
nümayişleri 

tasvip etmiyor 

Tüdırr r cıvarında Gcla • Mar.: 
t.n tipind~ 6 \'işi tayyares, Avus- l 
tra·y•lı pılot_:ar l;;roıındaıı a!ev· ı· 
!er t "!n~e d:..<~rulrr.;i·,:~: 

!Kl AL!,lt ! !;EMi_i 
BO:VIP 1" A ';l~I 

İP"' ı z t<J. ·~il." tl 111..ı.11 tıt· ·.~arcie. 

ri b : Alma gcmı kafiles:'ı;e hü. 
cU- cc. reı<, f·cr l,ıri :;r-1.< ir<'r b!n 
t nı a+ J.\.!k ı:u ias ~ g~·uıisuıe bom-• 
ba 3,P a nışu.a C..r. İu~, ' • lerın- 1 
deı. 1 in.., ate v r.Jn,ı,,lır. ı 

He andaıım ş , l ndc birkaç 1 
A' ~n v t nar•S! ı;., kuçük bir 1 
muhar L~ olmu, bu tay)areler. 
den b",.Kaçı l1as.ara T..ı'ılM1~~1r. 
SOVYET Rl'SYAD.\ TELSİZ 

MAKİNELER[ 1 
},'QS ~vaJt bır Ar. erıkar a. 1 

jan•ırn !;,ld', ldii:ıne göre, Sov - l 
\ h · ı..ı.m 1 

,., hd)k,, tlicrındcki 
tdsiz, telcvizıyon ve fotogr.ıf ına- I 
- ---

ovyet Yebliği 
( ı inC'i .ısfad :ı Dc"·:ım, 

h:ılk.ı bir tak m mu vaH.: ~Y ,_.:.:eri 
&O'\i le.nek mcC'btıır .:ı.:L. ı ~ ~aa!rrL~
brdır. Z.ra oekiz gı ı ,,. • i ~J':
) et oı JllSU ,le g.. ı!er. n uı: ar<ıbe
lcrın r l ,.ı.;e ol<.hı<; ,,., !:<lınıiyeıı 
Alman cfJd',.rı uıınınuy<•srnde t.::laş 
ha:• ol n tu. 

S vyct tebııği, "lmaı.:arın Fin
ı.a.~diya cep! es nu<!\ il' 11"e?Xien 
ve< :-aıh,an K. k•r<iuya .<.:ırş. gi
r' t klcrı büt 'n hü.c,ıml~r n pus.
kül ul ~ ı'l~ 1:r. rn el.tedir. 
ş mahle iki nchır ara• nda Al-

me' l" ın t tı'>Us ettilolc"ri iki 
dd tlı ao:ruz da ,ayanı memnu. 

I'.!. • ır n~~ee \'el"l!'cmı;t~r. 
B ' k ı mın aka .rıaa. Alınan 

', Sav 't t n..'<la arasındaki mu
l:.· eler a ·ru şıddetle devam et.
nıc · eaıır 

IJEDI:F. IOSKOVı\ 
ş~ ki halde Alınan planı pek 
r t•. Mm k uwrı:nc \ ;ıt kları 

r.-· a:aam tazyıkinlıcdeii oı"dulan
n 'f k va yolunu açmaktır. 

En çetın mı.lharolıcler Pripet 
ba t.Iıl(mın her i\..i tarafinda ce
reyan etmektedir Şimalden şid
dc'-ı bir AITan tank hiicumıu 
M'n k nva:rına ·aklaşmıştır. He- 1 
d f bu şeMrden 800 kilometre şark
la bdıman 1 ıosıoovadır. 

nr.ii Alman .,..kanJhaııtııycsi-
nin i, aldoki harekat ile &ıvyet 
b. t r nı yararak. doğru Moskova 
üzerine yürümek olduğu anlaşıl
maktadır. 

Halbuki Kı.zılardıınun mukave
mııti Alınan planını bozm~IX'. 

K:.zılordunun mukabil taarrurzr 
lan, Almanların tfı'lıiycs.ini itıtal 
etrnektedic. 
ALMAN TA!\'X TEŞEKKÜLLERİ 

,fÜŞKÜL VAZİYETTE 
Bataklık mıntakasuıda birçok 

Alman tank 'e piyade t~ckkül
lcrinin geri iie irtibatı kesilmiştir. 
Şırndı çok müşkül vaziyette bu -

lunrr:ıktadırlar. Sovyet kıt'alarına 
takviye ı;-eldikçe bunların vazı -
Yeti kritik bir hal almaktadır. 
TAYYARELERİN MÜZAHERETİ 

Sovyel tayyareleri, Sovyet a • 
!~~!arına büyük muva.Ua!riyette 
muzaheret göstermekte, Alman 
~ank ve pi) adelerini durmadan 
bombardıman etmektedir. • 

Lul< ve Lemb rgin cenubunda 
muharebe biıtün §iddetile devam 
etmek -edır. Sovyet kıt'aları Al
ınan hücumlarını ağır 2ayiat \'er
direrc k pıiskürtmektcdir. 

Romanya ccphcs'nde muharebe 
devam etmekted:r. Sovyet tebliği 
bu hususta fazla tafsılat venne • 
ıne ted·r 
ALMAN RAKA)ILARI KARŞI. 
SINDA SOVYET RAKA.1\1LARI 

Sovyet tcblığınde tahrif edilen 
Alman rakamlarına cevap veril
mekt-cd.r. Almanlar S:>Vyetlerin 
2000 tank ve 600 top kaybettikle
rmı ıddıa ( rr ktdır. 

Sı>vyt tebl.ğ.nde is, şimdiye ka. 
da~ So,·y 1 rın ıı.:;o tank, 900 tay. 
Yare ' l 50Nl e , r kayıp .an oldu-
ğu • A m n ın 2"00 tank . . . 

\Rf ·•ıkl fl V" 30 

r 

BİR İNTiKAi\! YILDÖKÜMÜ 
Rumen azetekri, Besarabya ile 

şimali Bukovinanın Sovyetlere 
ilhakı!"'ın yıidDnümü müııascbe • 
t. ı., ne~riyatta bulıınmak~:ı ve 
P.lıtrt. n ordusunun şi~:-ı.Uı bıı top· 
rak~arı ytnidrn anavatanJ l .• :;· 
lamak üzere bulu.'lduğunu ve ar. 
tık Pruc nehrini:: hudut olaı ak 
tanınnıty::..ra~1 nı yazmakt3d1!'l~r. 
Gazrteler, Romanyaya ilhak la. 
z:r- gde~ ypr'cr hakkındr da 
Plni~~ ve tarihi ır:alfunat vermek. 
t{?dir1 •.r. 

AMERiKA ORDUSU İÇİN 
12 BİN TAYYARE 

Londra, 30 (A.•-ı - !;oJ<n"":) !'t!~ .. - 1 
daı1 rnu!ıa:ı·~intı! yıl1Cn ·:AY. una- J 
set.e:.~ıy!t d~.h. tıkşam ratlyoa> bf~ nu- 1 
1..ı.l röyi;yen Yugoı\lav K:"OJ p.v!'T U

!l•ı.ı..101 IIarp~ 1ngiliz doktor~~.ın ve 
Isi\.PÇv:.lı has!a .. ·H::.cıt'ı,arın Sırbi.-;tanda

k, l:a!lraınanlıklarını hatırlatmuı ve 
lı .... ;Jiz milletine hitaben ezcümle de-
n1ıtL .. ki. 

S•z~erin ya~ınıza sürgün bir yaban
cı g.;,ı d~ğ'l, fakat bır dost lıattA bir 
akraba gibi &eliyorum. lı'ılhakika an
nenlin çok sevgili Kral Hanedanınız.a 
k:'1rabcti vtırdır. Ç()('ı.ıklu.ıornun bir 
kısmını İngılterede &eçlrdun. Memle
ketinizl tanınm ve 9CvC't"im. 

Amerika ordusu için 12,856 tay
yare im~! ni d rpış ı;i., projesi 
i!"Zalanm:ık Üzere ayan meclisi , 
tarafından Ruzvclte göndPr lmiş.. ! Aıuerikada 900 blD 
tır Bu · ~yyare'erin imali '"" d.ğer l (ıl, f alk8r8 çaAli'll J 

1 

J =d:• 30 (A..A.)- Röyte
rııı dıpiom:.tik mıiı iri bıldi
riyor Sal.ilııiyettar Londra 
mahfillerinde öğrenildiğine 

göre, lngilterenin Madrid bü· 
yü ketç;,,i Sir Samuel Hoare 
cumartesi günü General Fran
lro ile t12un bir gö!Ü:j1ne yap

mışt.ıır. Bu görüşmede Tuyanya 
Hariciye Nazırı Serrano Suner 
de hazır buhınımuştur .. Bir
ç'->k meseleler ve bu arada İn· 
giliz büyük elçiliği civar:nda 
vuka gelen son kargaşalıklar 
görüşülmüştür. G<>neral Fran
ko, bu kargaşalıklar hak'kında 
fik,,.ini aç.kı;a bildirmiş ve 
İspanyol hükümetinin bu lıa
reklltı ka.t'iyyen tasvip etrne
dığini söylemiştir. Hükumet 

harp rr.ıız~mckrin''1 sipariş için • . !:il 
10 milya• küsur rr. \yon dolar 

1 

:va~ıngton 30 (A.~.)-; Cumfıur-
lah••<at kabul ed 1mcktedir reısı RuZ\clt hlJSu:a ııalM-iyelle.-i-

Amerika ordusu ş'r~ gizl bir nı i~~al edere-k, 900,000 kişeyi as
"ıla'1 tla kullanmnktad r. B" :av. 1 kcrı Ll2llnE't.e çağırmıştır. 
;;·are!•rl'l A:ııe,.,ka sah:ll<'rine 1 
yaİ<JŞY!'a>ındt. çek evvel yrrlerini 1 
ty ... ıc yarıyan ve radyo şuaları 1 
csas!n:J. ist.inat eden bi.r cihazdır. i 

----·-ı 

Alman - Sovyet bar- ı 
bine bir bakış 

(1 inci ~~yrMlan Devam) 
Bur.a. gOre, daha 22 }lazirandan iti

baren ha\- a Ustu 11 ...ı.ğu elde Wtln1 lŞ ve 
bo\'ye. J,a\a kuvvcUerı cu.cı bir he- f 
z1.nc1.e u ~.ıu.nışf..!'. Yalnız ilk günde 
3!:2 So\'~et tayayresi dU.şUrUlınü.Ş, ı 
Y< dcı..ı.erle beraber 1811 tayyare t.ah· 
r ~P etli lı n .ştır. 

Sovyct ordu1arırun nıuhtellf muka
bi L 1.adrruzlıtrı ııi;u- zilyi.aL verdirilerek: 
ts.r<ledilını;;"W.r. 

Grodno kale.si şlddeUi bir muhare
bcd n sonra zapl.edilm~tir. 23 Hazi
randa bır xun ev\oelki ile lıcrabcr, 
Suvy~t Uıyyarc zayiatı 2,582 dü·. BrCtit
hı.O\ tt .. 4 Jl4ZtrcUıda hücumla alınıntş .. · 
lır · Aynı g...ın \ ılno ve Kovno ısehırla- 1 
rı d;..şu.ulınu .. tJr. 

Du•L guıı ':le\ an> e<kn muharebeler-
de l2Y7 Sü\')'et tankı t.;ı ip ~-
tır. 

26 lfaziranda Duna nchnııe ,. arıl
nuı ve bu nelur ;:ı!r çok ncktalardan 
geç .un.&ŞLr, DunabU:i :ehrı Al.ruanla
rın r-1We ge'ıı ı ı;>~. 

ll><itıkta ı>ır i:;uvyet destroyeri rn•:rn· 
le batınlınış ve l\laksfnl Gorgı kru,·a
zöru agır hasara uğratı.mııştır. İ..k.i 
Sovyct dc~ızaltı:.ı tahıip edılnı!ştir. 

l'-ar.ı.dcnızde K&tence önl!nde bir 

SovycL dt:.slı----oyeri berh.a\·a ol1nu~tur. 
Lt'ınbl!rg c1 G;.ır.,ındekl k;..ı\•vetH is

tihk!lmlar zapıetlilrniştir. Şiın<lı Al
mru.l.J.r Lemberg'e ill"rlentt.•kıı.d:r. 

Alman ileri yuruytı~u lliy;.dışto~"·wı 

Şark s;ı.ha:.ıncL.ı ıki Sovyct ord :.ısunwı 
t.:ıınarhıi.c ıhatasıLa mLı.ncer o:..rn~ttır. 
l>uşrr,anın g:.ıyı clı.crınc raemen \'t'tn
bcr hı.;; an ü.ıraır.-akta.<lır. 

Bu h.l\'zaDUl het- ikı taraf-.nd • ıJer
liy n Sovye-tıer ailk Q:ünlerdcki .• 1uha
relıelcrde 40 bın esır vermi:ıltenl:r. 

Yedi gu.Q.iuk harbin Almanlar tara
luı.dan ncşrı>dılC'fl bu son b;U.n osuna 
göre, Sovyetlcrin 2232 tankı ve 4700 
ta;ryaresı tatırıp ('dılnuotir. 

MACARLAR SOVYET 
TOl'RAKLARINDA 

Alman - Run1en cephesi umumt 
karar&<ih.ının verdıgi malümata göre, 
Bukovına daglar-uıdan deniz kıyısına 
kdar ve Twıa deltasında harek~t de
van1 et.mcktedir. 

Macar teblıği d•, Sovyet ıat'alari;rle 
mtite~ddıt nokı..alarda nle:i teati edil
dığinı ve 1'1acar kıt'aıarının bir kaç 
nol\ ":.adn hududu geçlik.tel i.ni bildir
mektedir. 

KRİPi:;'İN TEMASLARI 
Moşkovda İngiliz Stfiri ve Hey•eu 

ıerefüıe Molotof tarafından bır kabul 
I'C$mi. tertip edilmiştir . .Sır Krips İn
&illerenin Sovyetlere yapacağı en se
rt yardunalar hak.kında müz.ak.erelere 
baOlaıru;. ı.ır. 

Maslakta 
( 1 lnci :vfaoan Devam) 

mışsa d<i kazayı önlemcğc muvaf. 
fak olamamıştır. Hasan başm.n 
muhtelif yerlerinden yaralanmış 
ve Şişli çocuk hastanesine kald;
rı!mış;a da biraz sonra ölmü, tu.-. 
Kazada şoför de elinden yaralan
mışt;r. 

Almanlar ilk muvaffakiyctle • 
r ini l\Lnsk ci,·arında kazanmış • 
!ardır. Zıra harbin ilk ü~. dört 
gününde Sovyetler Finlanadiya 
cihetine daha sür'atle takviye gön
deremeınişlerdir. 

Sovy-et takviye kıt'alan peyder· 
pey muharebe hatlarına geldikçe, 
vaziyet d-eğişmektedir. 
Trbliğue Litvanya mıntakasm . 

da arui kaybı itiraf erLlmektedi 
Kı) ef ~hr:ni ı;:r haftod zap:et. 
m .- lç:ıı Almanların sarfcıtikl rı 

enı.~kler boşa git.ırJ~ta-, 

1 
bu hareketlerin me»'ulkrinıi 

ngiliz kabinesin- cezalandırmaık ve bunların 

de yeni tayinler 1 tekerriirüne mani olınak için 
lii:ıumlu bütün tedlbirleıri ala-

Lonclra 30 (A.A.) - İngiltere caktır. 
Kralı harp kabinesinin tıeşekkülü- \.,_. _________ J 

nü takviye eden ve ~ assa Lord A il p 
Bi\·cnbrok ile Ticaret N:ızırına taal- vrupa 8 Olta nak• 
luk eden yeni tayinleri tasdik et- lf yatı d D ba ladı 
mıştir. Silvfnva.dls Edirne ar36ında. kam· 

Bivc~rok Levazım Nazı.rı ol- :ronlarla pnsla nakllya.lıııa dımden 
ltibarrn 00.,lanmtthr. Jrat U..rmd-t"kJ 

muştur. E.vv-ek:e tayyare inşaat köprüler tamir edilindye kada.r nakli-
nazırı idL Yeni mevk.ilnde harp yat bu şei<ilde yapımcal<lır, Kôprüle-
kabinesi azas: olarak kalacaktır. rJı tam'rl lkl bu<ıık .,. &Urertklir. nu 

Alman halkı 
(J lnel Sayfa.dut DevamJ 

raber, manlı bir malümat elde et
meğe muvaffak olmuştur. 

Sov) et Rusyada elde edilen ne

ticeler hakkındakf Alman tebliği 

etrafında çok kuvvetli neşriyat ya. 

pıid:ğı ha de, Almanyada halk bu
na karşı alakasız kalmıştır. Halk, 
radyo neşriyatına büyük ehem -

mi yet al re:meden kendi işlerile 

meşgul r.lmuşlardır. 

Suriye'c:!c 
(1 inci SaytML>.ıı Devam) 

!erine devam için kiıfi takviye 
kuvvetleri bo,kll'mektedir. 

A\'ustralya'ı tannrecilrr 6 Vişi 

tayyares; dıi rurmüş\erd•r, Zaten 

Vişi kuvvetlerinin Suriyede kafi 
m:.k.arda tayyarclerı yoktur. Bır 
günde verdikleri bu zaviat V•<ı , ' ... 
hava kuv\"etlerini \'ahim surette 
ziıfa uğratmıştır. 

sur!"lle Avnıp:ı ile J)05ta mulıaht-n.ta 

bat1am•t olmaktadır. 

Blr haftalık Alman 
tayyare kayıbı 

Londra 30 (A.A.)- Mut.clıasısıs 
bir zatın veıtligi malümata göre, 
mıh~·erin A\Tupada ve Orta Şark
ta pazar günü nihayete eren hafta 
içinde kay.plan 183 tayıyareye 

baliğ olmaktadır. Bu >ra.1<am, bu 
senenin en yüksek haftalık kay~ 
lekunudur. irrı:iliz kay:pları 65 
tayyarC'd:r. Fakat pilutlann b;r 
k=ı kurt.a-rı.lmış bulunma!cta.dır. 

Rus haberlerini de nazarı dik
kate almak sureti!<>. dü.,<:man ka
yrplan bu hafta içinde 500 ü geç
m<>kt"<iir. 
··~ .!ıL't .... ...J'-..... - ,· ..... -·"' 

O~ob s altında 
Fatih<le Ortaçcşme mahallesin

de 5 numarada oturan 70 yaşla • 
rında Alımct Ovarlı Fa'ih parkı 
önünden geçerk~n Ed:rkekap· • 
Cihangir otobüsü altında k.ı13rak 

ağır sı:. •te yaralanmış, Ccrrah
paşa has•anes.ne kaldırılmıştır. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci 8.ayfadan ~vanı) ı 

yapılan Alıman taarrmıu kısmen 

muvaffak olmlllj, Sovyetleri Ci!p
he mı:ıharebeleri!e gm atarak Lit
vanya ve Letonyaya yayılıiıış 
Kovno ve Vilna ~erleri işgal e-
dilmiştir. · 

Sı>vyetler 'bU oolıgedeki ordı.la
rının büyük kıo;ımlarile Duna ge
risine 90kilnrlo;lcrdir. 

2- Pill6k bataklıklarının şimal 
ve cen~lrunda Alınan yarma mey
dan mulıarobcleri hala net.cekn
memıştir. Alman to:Oliğııııin buna 
dair 9, 10 ve 11 inci maddelerde 
verdiği malumat bizce miibaliıga-
1.drr. Biyal6tokun şimal ve cenu
bundan iki kol halinde Alman mo
törlil ve ZlA<lılı birliklerinin Minsk 
istikamet:nde ilerlemeğe ga;Tet 
etikleri malümdur. Fakat borada 
iki Rus ordusunun ihata edildiği 
ve çemberin gittikçe daraldığı ya
kında bu iki ordunun esir veya 
imha edileceği ne vaııiyete ve ne 
de akla vakın değildir. Sovyetlcr 
kat'i değil, oynak bir rn :dafaa ~·~p
t,kl1'.-ından yani fu;tün tazyik kor- , 
ş'6mda rnunt:ız:.m çek1dikler:n
den ortada ne büyuk r yaın:a 
ve ne de -büyük bir 'kuşatma mıilı
temel değildir. 

Bununla beraber Minı;,'k istika
metinde de\·am eden bu:,;.jlık Al
man taarrııızunun da artık S<wyet 
ocduları.n n kat'i olarak du.rdur
ma..;ı hııı.rıd:r. Zira, Alır.anlar bu 
bölgede e. ki Sovy-ct dı ududuna 
v·rın 'arc! r; bu hud bn ·,n ·a 
t "kin .,ıt n !ifade cd ! "''''kafi 
bir · :iafoa vapıl mv ·1 Sav\ et 
ordı.ıları teloınil c c ıb<ıyu.ıı.ca çc-

'kflmiye mecbur kalacaklar, M.os
kova b>üyük teılıdide maruz kala
caktır. 

Sovyrtlcr, Ahnan p;yadesinin i
leri atılan motörlü birliklerle iri;.. 
bat temin edernt-ciiğini ibil<liriyor
lnr. F.jl;er bu doğru ise ve Sovyet
ler dayanırlarsa. Alman ıınot.örlü 
birl"kler:nin ilerleyişi büyük bir 
fa~·da temin etım.iş olmaz. 

Daha cenupta Luk - Leml:ıerg 

mıntakasında Alman taarru:ları 
henüz büyük rrıiokyasta inkişaf et
memişt.r. Prut •boyunda ise vazi
yet tamamilc Sovyetle-rin letıine
di ·. Finlandiya cephesoiııde Fin -
Alman taarruz kolları henüz Sov
yet hududunu geçeınemıişlcrdir. 

Alman tebliğinin il inci mad
aesin<leki Scwyet zaviatuu Sovvt-t-
ler tekLip ediyorla;. -

Hulasa: Bivalistok - Baraoovi<- -
.M:nsk - Vilna dairesi iÇ'indc >ki 
So,·yet orousun•n ihata cdildıiği 
:i la ·ak n değıl<lir. Bunu bll'kaç 
gıin sonra daha iyi anlıyacağrz. 
Biz S ovyetlerin asıl ibuyuiı. kuv
V<'t!C'rilc ~t hu ut gM" !erinde top 
landıkl:ırını ve asıl iwd den mn
ra bi>yük moydan muiharcl>clerı
ne atılacakılar;nı tasavvur ediyo
ruz. Hem de Alınan taarruzlarını 

kırdıktan sotll'a mukabil taarruza 
geçe<>eklorine -ihtimal veriyoruz. 

Ah ~n orduları ka~ısınad Sov
ye-t oruları iyi 'haıftıetımektedir 

Bili" a!iSa Sovyetll'r zııtı 1ı birlik
lerle > . m ;ıc'ni iyi öğren mi ıc: 
,ı· I · le ı , osavdı, SoV\ et · 
h t'p CE"! lesı'1<i<' t ldu U 

şı:r.dıye kadar ln:lııilfil ederdt 

lngiliz tayya
releri bir haf
tada ne yaptı? 

Londra 20 (A.A.) - 26 haziran 
günü nıhayete eren hafta içinde 
Alman, İtalyan ve Vişi hava kuv
vetleri Ortaşarkta 61 tayyare kay. 
betmişlerdir, Ayni hafta içinde 
yalnız 11 İngiliz tayyaresi kayıp. 
tır. 

Ayni hafta içinde, Beyrut ve 
Bingaziyc dö,dcr hücum yapıl -
mıştır. 23 lıazıranda lngilız ve A
vustralya hava kuvvetlerine men. 
sup büyük teşekküllerin yaptı~ı 
hücum, Suriye harekatında yapı.. 
lan hürumların en mes'utların -
dan bırin. teşkil eylemiştır, Dört 
t.;.o; yar<' meydanı ı hücum cuil -
miş ve y~rde asgari sekız tayyare 
tahr:p olunmuş ve birçok başka 

tayyareler hasara uğratılmıştır. 
İk. giın sonra Humusa ve Tel • 
kalh'da mühimmat \'C be.1z,n de
polar na da iyi neticeler alınan 
hücumla• yapılmıştır. 

Ayni hafta içinde ticaret ge -
mini-erir~ de t.ava bücurrlan tev. 
cih edılmlştir. Beyrutta bir torpi. 
do muhribine tam isabet vaki ol
muş ve geıni sıınıldığımı ıı :re bat
mı tır. B;r kafile içinde seyreden 

1 

6 bin lonilaıoluk bir vapur, Trab. j 
!us sah;,ıeri açıklarında biıyiık ha. 
sara uğ•atılmıştr. 20 şer bin b
nılat0luk 3 büyük halvan gemi•i 
ele si •orpıl ve bir 5, b ~ba 
ile tam isabetler kayded!lerck, g~
ıı.,<; hasa.a maruz bırakılmıştır. 

Mihver yayıl
ması Uralları 
aşarsa .. 

Tokyo 30 (A.A.) - Röyter: 

Sağ cenahın organı olan Koku

maı Şımbuh gazete ı, neşret iği 

b:.r baş. ;kalede d yor ki: 
Eğer Dllhver hegemonyası UraL 

lan aşarak Rusyanın Asya k.smı

na yayılusa. Japouya vahim me
seleleri~ kar·ılaşacakt.r. Dış Mo. 

ğolistan ve ş mali garbi Çin mın. 

takası, bıından ciddi surette mü
teessir olacaktır. Rus - Alman 
harbi ş:ıc;.i Asyada Japonyanın 

refah sahasının coğrafi Jıudulla • 

rının sarih surette tehdidini U::. 
zumlu k,lacaktır. 

Üçlu paktla karş.lıklı olarak 

tan•nan veni Asya nizamı ve Mih
veri., ye-ıi A\rrupa nizamı. l'alen 

gayri sar.htır. Ve muayyen hudut
ları yoktur. Her halde Almımya 

Rusyan u Mihver nüfuzuna tabi 

olması icabettıği düşüncesi ile 

Sovyetler Bdığine karşı harbe 

girmiştir 

Eğer ınfuverin saihası Sovyetler 
Birliğini, Orta Şarık ve Afrikayı 

ihtiva edecekse, Almanya ve !tal. 
yanın, Hindwtanda, Avustralyada, 
UraLn şarkındaki Sovyet arazisin

de japon nüfuzunu tannnamalan 

için hiçbir p mevcut değildir. 

~ -------v ~ -- &erU..:W..;..n.M.. ., 

Kııkançbk 
Kasımpaşada oturan Muzaffer 

isminde bir kadın, bir müddet -

tenberi beraber yaşadığı deni2 
fabrikasında nakkaş Necatiyi son 

günlerde ihmale başlamış, bu va. 
ziyete içerliyen Necati dün bı • 

çakla Muzafferi omzundan yara

lamıştır. Yarah kadın hastaneye 
kaldırılw;•, suçlu hakkında tab -

kıka ta başlanmıştır, 

ikl ki inin öl 
biten feci 

De 

bir tren llazaıı 
Y~llköyle Baluli<&y ....-a Aya

mama köprüıoü iberlnde polt fe<ıl bir 
kan oı.,.,,,,ıur: 

Po'fta tttnı ouraya rehBft vaki'i 
köprü in:erh.-. kar+l7• ,.._ ı..tı
yeıı A1-et v• ~ıı,ıstata lslmleo-lnde !ki 
kir. lolrnkmotırin alımda kalllllflac -n 
parçalanarak ölmU.le<dlT. 

• fa.kin~ tıc-r ""' 1ta.dar f;rt.rıl dur· 
<" isi mi,.ıe do rnlun bu lımm 

.. ı f!ldutund:m munlfak olama.· 
mıştır. n dl&e7e mUddrfmaami mu .. 
vWılerindea B. Tura• eı ke)ma/11r. 
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Haf tanın so- \Büyük Anket 
Donda Alma t1 lncı Sayr cbn D•vun) 

ll tannın arttı ır.ı & rur.. D ·;ı, 

Rus harbi ~ ~:nec\~~umı H r • va~ b'lu"•a~. 
lann. ~, .r san u.o. ~ .. u r rıd 

(B:ışm.ılı.alcdnı Devıı.ml 

ve nıüdafaası tahminlerinin ustün
dcdir ,.e mücadele çok çetin, çok 
yıpratıcı olar:ıktır. Bilhassa Sov
yetlerin Roman.ra • l\Iacaristan -
Finlandiya cephelerinde çok iyi 
dayandıkları ve esrarlı ibir geri
leme kaydetmedikleri gözden J..aç
mıyor. lanhaza, harhin sıklet 

merkezi daha ziyade merkezde ve 
Min,k • Mo kO\·a istikametinde 
bulunduğuna göre; So,·yetlerin 
dli;er cephelerdeki müdafaasının 

merkezde gerilh·en ve Alman taz
yiki knrşt5-ında bir ha~·Ji )"ıprauma 
kaydeden Sovyet ordularının ha· 
rekatına ne dereceye kadar mü· 
essir olacaj;'I mülıim bir soru nok· 
!asıdır. Alınan planı; galiba daha 
ziyade Rumen - 1\Tarar • rin hu· 
dutlarında n Bnltı! l>Öhıclcrinde 
kun·.-tli taarruzl tedbirlerle Sov· 
yelleri lıiiyük kU\ ,·etler tutmıya 
ve bulııııdurmı ·a mecbur eden 
bir '\'nzivl"te sokmnyı \'C nsı1 dar· 
beyi knhir t~1arruz ordusu ile 
merkc2 bül.;: inde vurm:ıyı i.rtih· 
daf ediyor. 
Almanların fe\kalfıde telıliğlc

rine giirr; bu bol"t'<leki Rus ordu· 
!arı çember içine almr.ııştır. Ya 
imha olunacaklardır, ya te,liın a• 
lmacaklnrdır, So\·)·etlcr; bu \'azi
ycti reddediyor, ve ordularının 
muntaznnı. ku\·vctli lliiındar mu .. 
h::ırebPlcri vererek ~-rni nte\ziJe
riııc cekildiklcrini bıldiriyorlar. 

A!ltak, So\)'et kuvn~·i külliye i
nin n1tinh !>ıran bu hölgl'dc bulu· 
nup bulunmadığı eniiı. anlaşıl
mış dei;ildir. Almanların tcbliğ
Jerir.dc iıhnr olunan kanaate ;göre: 
So\'\ et Rus~·a A\·mpa~·n t arruza 
haurlanmıştu-. Bu takdirde kuvn
yi :külii) esinin lıu biil cd talı it 
edilnıış olmasuıı H geride hu nis· 
bette ve bu kudrette urdular bu-

• 
tıtor~mh Bu 
hal, .ıer memle.K'" t \; 01 

bızdc ue kend< 11' i;O ',m r. 
Eli; yıl 'vve.kı k av! y-
bcden hayat r .. lıcad.: s ~ • ~u 

yoldakı tesinni ıi ı.:.ııt. 
zımdır. 

Bugünkü harbin bazı huS'.ö.Sıve~ 
!eri varcıır: • 

Bu harple, her harpte vukua ge
len ruhi \aralalll!'alar c1.ıh.ı ~ııK. 

tı.:r. Fakat insan bı.nlara a ışmak. 
tadır. 

~ç<>n harbin lstalist klcrı bız-e 
gösteriyor k ., harp senelerinde 
akıl hasta".an"lın sayısı azalma! 

tad:r. Bu, bütu!l fikirlerin bir ga 
yeye ıntitcvecci!-~, sın rL ·•· J;C! 

gin ve şuurun ~.ı•ekiısıf bulun. 
rnasında h•rı gelmektedir. yı. 

nı2 cephede \ c cep~e _''".-:le 
bazanpısikonr ~~z d dıı; m • .; nev
raster \ is• r \: a .. •alar1 f;l·tUL 

mek•e&.r kı b· .~ •r . d l t ~· a .\•eş ı. 

rılme~ı kabil olmak d.r. 

'(;zun l!.'eçen vku ge r ve 
gıda nok anlı ı bazı ru ı z f . tt
i re sc cp 01-r. !.'. la ge ., U
ır..:.ırni Harpten s ınra salgın ha • 
lınde bir ı..yku ha •tı , t g s • 
termişLr. Şimd !ık bı· harp! ~eni 
b r has•alık baş g ı tcrncm t.r. 
H~rp er, eks riya ,_ 1 v k-
al.ırının orta~a çık ~asıra ve art
mas:'1a stıbep ol .. r Mel ık u has-

j talıgı ::.. "' nı.. · : "'rg: n 1 

yL:: ':>ır ıırvırç v y 

lisin.n ihanet : r~ 

zan reaktif ı · n .o 
m'ıi du·r.•ı ıluga se 
hııs•a:.g.n cdav; rıumk 

Harbın tes rler r d n :rr :.ılt 
olanlar daıma 2ay' r, kuV\ t 
de ve ru1'.ı maL' 

r. 

sr 
ıra. 

luıulnraınaına 1111 tnhnıin etmek l:"(.:;je yüz kat'i c1 at ra~et 
) crind~ ulur. ı:j':cr, hakikat bu i•c: erkckı-erde n<'Vrastcnı ve t1 n • 
cerc~·nn etmekte bulunan harbin l arda ısteri has lığ. d.ıha , a<lır, 
her il· i tara{ için de-, n) ni zaınan- C 
da ııUıni ııcticc~i ihtiva eden bir epi e grr,~ınile vı.· t"' , r 
harp oldui:'llnu kabul e!nıfk la- harplerirdn ıradc ' ,f ol nlar 
zundır. Ye .. belki de ilk lıoftaya asabıyet göst rir -er. Bu)u1< na -

l' klcr d dai 1a n r rı f o-
h!ık.iııı olan çetinlik buradan doğ- !an.ar ara ırda ı. ı 
maktadır. N •ice _ ':ıarıle b 

So• ~ cil rin bir tedbiri de şu fac alarla do!u b r r 
arp 
Bu 

h P-olabilir· Şıındiki harckiıt sahaıun- dram•'l na• 1 bıteceli nı re: 
da fc\ ·nliıd~ muka\rmetrrnuktc- 1 

" 

dir hüvük ordular bulundurmakla '=:._=r=ı=-e=so=rm=a=k=lıiz.ı==~='-r. -= 
bcrahı·r: g~ride de ayrıca nıua.ı.

zam bir ordu baL1rlaınak \e Al· 
man kn,·a~ i külliyesini ilk ordu
lnr l.arşısında )'ıpr:ıtlıktan •onra 
ikinl'İ orıfu ile teıPa.., hn~Inrlığı \-"a~ 
J..it yıpratı:mı~ elan Alman ordu
suna karşı mukabil taarruza geç
mek. Ancak. Sovyetlcrin böyle bir 
hnzırlığa in1k3n \'r 'nziyctlt'rinin 
ne derer~· e kadar müsait oldu .. 
ğcnu tdmıin etmek gü(t\ir. ller
lı•lde, ikinti haftanın hareketleri 
biitiin bu tlliğöm noktaJarını röze
eek \'e miislakhel \'azivet hakkında 
daha a\'dm fikirler ,:., kanaatler 
edinnıiye .,.;a. lı bir surette yan

Münakalat ve Sıh· 
hat Yeki er· 

yacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Kahve tevziatı 
( l bıcl Sayfadan Devam) 

laeal<tır. t~;ndeın nohut ' ya d!i<r 
maddele~ kanı,ık lcılıve çı1taeak z&Tf
la.n satan kuru ka.hvec.Uer san'a.t.tea 
menolwıa<"&k ve band31l !tOnr.ı. k.a.hve
cilik yapamıya.cak.lardu·. Aynca MSU 

Korunnı& Kanunu hulıümlert tblr-.slıı
de mabkmıeye verlltt~kl rclir, ~ıal 
u.mand& kuru kalırtelleri ııaant al· 

tmdJ. bulunduran m<murlar da ı.. 
clbl vazlyollenle m"''ul lululacaklar
dJr, 

D!ter ta.rattaaı llel..U,.e ıı:oo_.ttn 
de bu sM>ahlan itibaren memurlan 
teTzlata boı•Ja m,.tlr. Bao1aııuı zarf• 
1ar daittlere ,önd<'rilmd<t..ıir. H« 
memur kendı daimJ\nden ııı..sını ,... 
lacalttır. 

Tramvaya attarken 
Ü•küdorda Süleymanağa mahal

lesinde Hakımiyetimlll'lye cadde. 
sinde 77 numarada oturan 10 ya. 
şında Nuri Turkan Kısıl!.lıdan Üs
küdara doğru gelen vat.ınan Vey- , 
selin ıdaresindeki 25 numaralı , 
tramvayın ön basamağına atlaı:nış 1 

fakat düşerek sağ ayağının par. 1 

maklan tekerlekler altında kesil. 
mlştir. Yaralı ÇO.kcuk Nümune has
tanesine kald;rılml§tır. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İuet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabllgin 
BcuılJığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 

(1 inci S •;rfa<lan De-anı) 
l\IIüdüriüiil t:ıraCmdan merrur ' a
meleler için tesis olunan h.:t • 7a"4 
nn saat H le .Münaka'Jt V< , mıı 
tar::ı"ından açılacakL:"", 

SIUHAT 'EKiLİ DE GELJ>f 
Sıh~at \'ckıhm L Dokt •r H ıl A• 

!otaş ta bu ınhlı' eke p le fC ui
m ·ze ge'mi.şllr J lı.J.:J Aı. tas da 
bır müddet kaklarak letklkler yapa
caktır 

M arif Vekili An
kara'ya d-ndü 

Evvelki gün chmnıze .;cimi~ 
olan Maarif Vekil, Hasan Alı Yu. 
cel burada hususi lşlenle '"eşgul 
olmuş ve dün akşamkı Anadolu 
ekspresile Ankaraya donmü<tür. 
Maarif Vekili Haydarpaşada İs • 
tanbul Maarif Müdürü ve erkaru 
tarafından uğurlanmıştır. * Güzel İzmitin kurtu''lşunun 
21 inci yıldönümü evvelki gün 
teırahüratla kutlulanmış-ır. 

Göz Doktoru 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nilmune hastanesi 

Göz l-1Utehassısı 
t>tanbııl Beledt,.e ıı.,.ısı. Saat 

S len oonnı. Tel. %1211 ıııiim• 

ZAYİ - İstanbul S.,,.U.eferind.., 
almış oldutum 52:!, 621 ve !)18 numa· 
ralı bi!liklf"t plAka numaralamıı zayi 
ettim. Yenilerini alacalundan eskisinin 
hllkmil yoktur. 

Sult:ı.nalllltet Ne. ı ~ı.tçt 
TAŞBEKLEIL 

---•DOıtTOR ___ .. 
Feyzi Ahmet Onaran 

dLDh'E YE zt.'mlF.VİYE 
MtlTEllASSISI 

(Babı!li) Ankara caddosl Calal
oi!lu Yokuşu Klişe bıışında No 43 

1111;:v-&;A1-
Sunı diş taktmlan RİDA dlf suyu 

mahl(llilnde bırukılmıılda mlkroplarmı 

öldUrllr "" hem de bun1'l:a .züıo1 bir 
koku verir. 

ÖKSÜRENLERE KlTRA 
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Dünkü Spor Hareketleri 
Beşiktaş takımı M. 
küme şampiyonu oldu 

Milli küme maçlarına dün Fener 
stadında devam edildi. 

İlk müsabakayı Fenerbahçe ile 
tstanbulspor yaptılar. Müsabaka. 
nın ilk anları heı· iki kalenin de 
ciddi gol tehlikeleri atlatmasile 
;ür'atli ve heyecanlı geçiyordu. 

Fener hakimiyeti yavaş yavaş 

kendini gösterdi. Ve nihayet on 
dokuzuncu dakikada Niyazi çok 
yakından sıkı bir şütle ilk golü 
yaptı. 

Bu golden sonra Fell'€rliler taz. 
yiklerini arttırdılar. Kırkıncı da
kikada Fener sağ açığı Kadri ka
lecinin elinden topu enfes bir kafa 
ile kaptı. Top ağlarda ... Bir dakika 
>onra Naimin uzaktan bir şütüne 
kaleci seyirci kaldı. Bu da üçüncü 
gol. Ve devre de (3.0) Fener lehi. 
ne bitti. 

İkinci devre Fener tazyiki de
vam ettiği sıralarda lüzumsuz 
sertlikler yapan İstanbulsporlular
dan iki J..işi sakatlanarak saha ha. 
rici oldular. 

On birinci dakikada Naci dör. 
düncü golü de ağlara taktı. Bunu 
az sonra Rebiinin beşinci golü ta
kip etti. 

Bundan sonra her iki takını da 
tedricen gcvşedil-er ve maç ta bu' 
ş kilde (5-0) Fenerbahçenin gali. 
ıivetik sona erdi. 
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY 
Oyuna Galatasaray başladı. İlk 

anlarc:ja Galatasarayın arka arka
ya akınlar yaptığını goruyoruz .. 
Yedinci dakikada Mehmet Alinin 
çok güzfl bir şütü direğ'e çarptı. 

öylece Beşiktaşlılar büyük bir 
tehlikeden kurtuldular. 

Bu tehlikelerden sonar Beşiktaş 
ta yavaş yavaş açılmıya başladı. 

Maç çok seri ve o nisbette zevk. 
li oluyor. Nihayet on beşinci daki
kada Hakkı bütün müdafaayı sö. 
kerek topu köşeden Galatasaray 
ağlarına taktı. 

Golü yiyen Galatasaraylılar he
men hücuma geçtiler. Eşfağın çek. 
tiği güzel bir şütü Mehmet Ali 
güçlükle kornere attı. 
Kırkıncı dakikada bir Galatasa

raylıya kasdi bir hata yapan Şe
refi hakem oyundan çıkardı. Böy
lece Beşiktaşlılar on kişi kaldılar. 
Biraz sonra Galatasaraylı Salim 
de ayni ak:ibete maruz kalınca o. 
yun sertleşmiye başladı. 

Devrenin bundan sonraki kısmı 
sarfedilen bütün gayretlere rağ
men (1.0) B<!şiktaş lehine ;,itti. 
İkinci devre baştan sona kadar 

bir didişme haünde ve zevksiz biT 
şekilde devam etti. Oyunun bu şe
k.ilde biteceği tahmin olunurken 
nihayet kırk üçüncü dakikada Ga. 
latasaray sol açığı Mehmet Ali çok 
uzaktan enfes bir şütle beraberli. 
ği temin etti. Ve maç ta böylece 
(1-1) berabere bitti. 

Devlet Oenizyolları İşletme Umum Müdürlüğü ilanları 

HAYRİYE LİSESİ Mü~ürlüğünden: 
Lise, Orta ve İlkokul talebesi için 16 Temmuzda başlıyacak olan 

Tatil ikmal ku~larına iştirak etmek istiyen talebenin Pazartesi ve Per 

l ı;embe günleri saat (9) dan (12) ye kadar Mektep İdaresine müracaat 
ederek isimlerini kaydettirmeleri IA.zımdır. Kayıt işi 10 Temmuz Perşem

be günü saat 12 ye kactar devam edecek.tir. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Nev'i 

Büyük harita kornişi 
Küçük harita kornişi 

Mikla.rı 

1060 
2000 

Muhammen Bedeli 

Tanesi 25 Kuruş 
Tanesi 14 kuruş 

Muvıı.ldtat 
Teminat Akçesi 

) 41 Lira 

1 

Yukarda nev'i ve miktarı yazılı har ita kor~lerinin açık eksiltmesi 3.VII. 
1941 Cuma .günü saat 15 te Matbaamızda yapılaca~dan .. istekliler~ muvakkat 
pey akçe1erı makbuz.lan ile birlikte mu yyen vaktınden once komısyonwnuzda 
hazır bulunmaları. 

Şartname parasız olarak Müdürlüğümüzden alınabilir. •4803• 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme O. idaresi İlanları 1 
Muhammen bedeli (1096) lira filan 800 kilo Kaynamı~ İngiliz bezirı (8.7. 

1941 Salı günü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşad;ı Gar binası dahilindeki 
Konlisyon tarafından açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (82) lira (20) kuruıluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayjn ettiği \'esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lAz.ımdır. 

Bu işe ait sartnameler komisyondan parasız olar.ık dağıtılmaktadır. (4984) 

SATIŞ İLAN 1 
ÜsJdida.r İcra. Memurluim>da.ıı: 939/1«30 

İsmail oğlu Ahmedin Alı.met Hamdioğlu Yusuf Cel&l Homar'dan ödünç al
dığı paraya mukabil birinci derecede ipotek yaptığı Üsküdarda Hacı Hesna Ha
tun maha1lesinde Paşa Limanı caddesinde bir tarafı Sadettin Efendi bahçesi ve 
bir tarafı Mahmut Paşa bahçesi ve bir taralı bazan arabacı Mustafa Ağa bah-

çesi ve bazen ifrazen Hatice Cemal Hanıma ferağ olunan mahal ve bir tarafı 
umumi yol ile mahdut ve tarrıamına (150) lira kıymet takdir edilmiş olan ev
velce bahçeli bir ev iken halen al'sa halinde bulunan gayri menkulün umunıt 
hükij.mler dairesinde sablarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Gayri menkullDl vaziycl.I haızı.ra.sı: 

Gayri menkul Üsk.üdarda Paşa Limanı caddesinde Nacak sokağında 2 ka
pı No. lu arsa olup cephesı açık sağ tara.ı hududu evvelce Seyfettin şimdi Mü
hürdar.zadenin koru bayırı ile arka tarafı hududu kısmen kıigir koru duvarı 
ile tahdit edilmi~tir. Halen bir kısmı metrük ve bir kısmı da bahçe olarak 
kullanılmaktadır. 

1-1,,bu gayrimenkulün arttırma sartnamesi 20/'7 /941 tarihindı=n itibaren 939/ 
14a_O No. ile Üsküdar icra Da iresiı1ın muayyen numarasında hereke .. 
sin gör{:bilmesi için açıktır. h:1nda yazılı olanlardan faz.la malümat almak isti
yenler, 4bu şartna.meyc ve 939/1430 dosya No. sile mcmuriycti.mize müracaat et
melidir. 

30 Haziranda 7 Temmuza kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
kalkıf 

2 - Artlırm•7a ~tiralt için yukan da yazılı lı:ıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
altı;<osl veya nuUI bır bankanın tam.ln•t mektubu tevdi edilecelttir. (Madde 12~) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı ı;;ahiple
rinin rayrimenkul üt.er.indeki haklarını, husu!iile fa.iz ve masrafa dair olan iddi

ı~rını ı işbu ilan tarihindc-n itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir-! 
~ ilkte :nemuriyetimıze bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları taı-u al.elli ile 

Kara.deniz h&ttma 

Banın hattına -

--
,_ 

lmro• !ıAtlma 

-
~~ 

~ 
~~ 

Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 
(Ege) ve Pazar 16 da Cümhlıriyet Ga
lata rıhtımından. 

Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 
de (Anaiarta). Sirkeci rıhtımından. 

Salı 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de 
(Ülgen) Tophane rıhtımın<lan. 
pazar, Pazartesi, Sah 9.50 de, Çarşa:m

ba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus), 
Cumartooi 14 de (Marakaz), Tekmil Mu 

danya postalan Galata rıhtım.mm Ka-
raköy cihetine yanaaır ve ayni mahal
den kalkarlar. 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.00 de 
(Marakaz), Galata rıhtımından. Ayrıca 
Çarşamba ve Ctanartesi 20 de (Kan-
1a). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Topha
ne rıhtımından. 
Pazar 9 da (Ülien) Tophane rıhtı
mından. 

Perşembe, 9 da (Seyyar). Tophane rıh
tımından. 

Car~mba 15 de (Bursa), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

Paznr 11 de (İzmir). Galata rıhtımın· 
dan. 

Peroembe 13 de (Tırhan). Galata rıh
tımından. --- -- -

ıabit olmadık:~a sat~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. · 
.,~ 
• ' - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma iQ11:namesinl o'! lı::umuş ve lüzumlu malQmalı alırul v~ llunları tamamen kabul etmiş ad v• itibar 
!~ olu.~urlar. 

5 - Gayrimesıkul 3/8/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
~ dar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttı 
~ rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamen kıymetin yüzde 75 ini bul

maz veya satış i.stiyenin a?acağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
~: bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz-

laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhUd il baki kalmak üzere arttırma 10 gün da
~ ha temdit edilerek 13/8/941 tarih.inde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
:4 Üsküdar İcra Memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alaca
~ ğma rüçhnı olan diğer alacakhlarm bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak.la-

n mecmuundan fazlaya çıkmak şarlile,en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
~ bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kehdisine ihale olunan kimse derhal veya ·.erilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan klınse arzetmj3 olduğu bedelle almağa raz.ı olursa ona, 

razı olmaz veya bulunma7..sa hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den be

~ 
saıt olunacak faiz v-e diğer zararlar aynca hilkme hacet kalmaksızın memuriye

~ timizce alıcıdan tah!il olunur. (Madde 133) 
~ 7 - AhCL arttırma bedeli haricinde olarak yalıw: tapu. teral harcuıı ylrmf 
~ senelik vakıf Uviz bedelini ve ihale karar pullarını venneğe mecburdur. Mil

~ terakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfiliye resminden mütevellit bele
~. diye rüsumu ve müterakim vakd icarcsi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden 
~ tenzil olunur. 
~ İşbu gayrimenkul ;yukarıda gösterilen tarihte tl"sküdar İcra Memur-

luğu odasında i~bu ilan ve gösterilen arttırma şartn.amE!si dai.re5lııde aatııac~· 

ilan olunur. 939/1430 

Na f ia Ve k aletinden 

~ N O T ~apur sererler! hakkı.>ıda her türlü m~lllm.a: :~~ - le~foıı nu~ 1 
ııı.aralan yazılı Acentelerimlıden öfrenilebılır. 1 

4.'l ,941 Cuma günü saat 16 da Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlük odasında toplanan Malzen1e Eksiltme Komisyonunda bu sene 
içinde ödenecek basım ücreti takribi 6000 lira bedel tahmin edilen VekAletin 
oelilretmekte olduğu fenni ve !dar! mecmualann tertip ve tabının kapalı zarf 
usulü ile vahidi fiaUeri üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. Galıola Bat Acealelôii Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Mildürliıil\l binası altında. 42362 \ 
Galdr. Şol>e > Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis-

lôğl binası allında. 40133 

> Sirkeci, Yolcu Salonu. (52~~40 1 

ıı.:: ~~~~..,,.~ .... -

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 55 ---
Yazan: Froncis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

Azizim, 
bir 

görüyorsunuzki ben cinayet işlemiş 
insan heyecanı taşımıyorum 

Ve gülerek ilave etti: 
_ Şimdil.i.k ciDa.yete benden 

başka şahit yok. 
Hiddetimden çıldıracaıkt.m . 
- Hangi cinayetten bahsediyoc

E!ln, Mö<ıyö jan? dedim. Benim lbi:r 
şeyden haberim yak. Bu muam
mayı gel de beraber halledelim. 

Odama girdim. 
Arkamdan jan da geldi. 
Kap:yı kapadım. 

ja-na il:ıitaben: 
- 'Ben ömrümde şimdi.ye ka

dar ibh- karınca bile Qldiirmii.ş de
ğilim, dedim, eğer beni 1bu lhAdi-

sede ınetıhaldar telıakloi ediJU1"5an, 
yanıJıyorsun! Ben tem.iz ve leke
siz bir adamım. 

- Ben de sizi 'böyle tanllJ'll"WIL 
Nasiyeruz insana ıböy le bi:r cina
yeti yapacak hissini vermiyor. Fa.
kat, ben sizden-çok yaşlıyım .. te<:
rübem de fazladıır. İnsan hu ya .. 
hidde'be, ihmsiya ta kapılır, elinden 
bir ık.aza çıkar. Eğer höY'le ~ey 
olduysa., ıbenden saklama. Zira, 
'bk, bundan sonra bir yolda çalı
şacaığ12 .. bh: gayeye varmak için ' . 
ayni yoklan yürüye<:eğiz .. iBirb.i-

Eksiltme şartnamesi ve te!errüalı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 450 lirad.ır. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve sartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar m2zkUr komisyona makbuz muka-
bilinde vermeleri .!Azımdır. c3419 - 4828• 

rımizın sırlarıru sıaklamağa mecbu
nn. 

Gözleri.ın diindü. Hiddetimi ye
nemiyoı:ıdıum: 

- Hayli!", dedim, o yoldan yiirü.. 
meden evvel, lbu meselede bana 
ina!ldllanırzı iSterim. Sizin yanını-
da ıbir cinayet mütteıhimi gibi sm;
lu olarak kalmak istemem. Bu a
dam ıheı1halde bir ıkallı sektesi.nr 
den öJ.mıii,ştür. Vücudfuıde 'baŞka 

bir emare yok. 
- İşte ben de bunu düşürıerek 

size yardım ettim ya .. Eğer siz, 
Qıeııhangi bir k:i,mseyi böyle yara
sı.z, beresiz öldürmeğe muvaıfıfak 
olabiliyorsanız, Qıayatta çok bü
yük muvafüclciıyetler temin eder, 
çok büyiik işler g6relbilirsiniz. ıBu 
işi sizin yaptığınıo:a emin olabil
sem, sm alnınıızd:in öper ve te'l>rik 
ederdim. 

Cevap veıımeıme meyı:lan kal
madı.. 

jan ayağa kalkarak: 
- Bu ıbir mucizedir, azirl;i.m, mu

cize .. 
Diye ibağıırd1 ve elini masaya 

vurarak ilave etıti: 

- Bir insanı - emare bırakma• 
dan _ bu dereee meharetle öldür
melk herkesin yaıııacağı işlerden 
değildir. Eğer {Ti-V ong) ıbu mu
vaifakiyetinizi duyacak olursa, 
size çok müılıim ve milyonlar ka
zandıracak işler havale eder. 

Aramı.ııda geçen muhavereler 
çok fena bir şekil alm~ştı. 

Hemen hmnen nerdeyse: • 
- Evet, evet onu ben öldürdüm, 

diye<:eıctim. 

Fakat, yapmad>ğım ibir işin mad
di, manevi -me<ı'uliyetini üzeriııne 
alamazdım. 

Bir an içinde kafamda şi:\yle bir 
şimşek kaçması kabilinden garip 
bir istifilıam belirdi: 

- Acaba bu.nlar beni lmıtilban 
mı ediyorlar? 

Fazla l>irşey söylemedim. 
- Henüz dl§arda 'bir ayak; sesi 

yok, dedim, şimdi diğer pansiyon
lardan biri, J.<ori.dorda yatan ce
sedi görecek olursa ne yapar? 

- Ne mi yapar? İlk işi derhal 
kapıcıya haber vermek olur. Ya
hut da 'bir iki kişi bi leışip daha 
iızbe ibim" :tenara çekerler .. F:ı!kat 

1· --_- .. 7\·· ·:'.-:j;._· -- -1 h h 'f!---·-
9.~ ·.f·o 

' 
30 Haziran 1941 

18.00 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 
18,30 Konuşına: Memleket Postası. 
18.40 Müzik: Melodiler (Pi.) 
19.00 Konu,ına (Mehmedin Saati) 
19.15 ~lüzı.k: H~Lk !'.1u~iki Cemiye-

ti - Peşrev, Saz Semaileri, 
Taksim ve Oyun HavaJarı. 

19.30 Memlek.et Saat Ayarı, ve A· 
jans Haberleri. 

19.45 Müz.ik: Fasıl Sazı. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Halk Türküsü Öğ

reniyoruz: Haftanın Türkü
sü - Ziller Türksü. 

Birini de yavrum birini, 
Harmana serdim kilimi. 
Takıver de zillerin birini, 
Dönüver de meydan senindir. 
ÇilUni yavrum ~ütini, 
Geliver de çıftcli çifteli. 
Takıver de zillerin çitini, 
Dönüver de meydan senindir. 
Üçüncü deyavruffi üçüncü, 
Yay lada gördü göçünü. 
Takıver de zillerin üçünü. 
Dönüver de meydan senindır. 

21.00 Ziraat Takvimi ve 
Muhsulleri Borsası. 

21.10 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.25 Konuşma (Hoşbeş). 

• 

Toprak 

21.45 Müzı.k: Radyo Senfoni Or
l<estrası (Şet: Ernst Praeto
rius). ı. A. Dvorak: İki Slav 
Dansı, Qp. 46, No. 5 ve 6, 2. 
E. Grieg: Norveç Dansları, 

3. Fr. H. Heddenhausen: 
Köylü Danslar., 4. johann 
Strauss: miyana Kanı (Vals). 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
Habr'rleri; Esham - Tahvi
lat, Kambiyo _ Nukut Bor
sası. (Fiyat), 

22.45 Ajans SPor Servisi. 
23/25 23.30 Yannki Program ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

• 7 .30 Program ve lvlemleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafif Parçalar (Pi.) 
7.45 Ajanı. Haberleri. 

8.00 Müzil<: Senfonik Parçalar. (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Türkçe Pliiklar. 
12.45. Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Türkçe Pl:lklar Prog-

.. ramının Dcvanu. 
13.15/14.00 Müzık Kanıık Prog

ram (Pi.) 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifed•n devam) 

gibi el pençe durdururdum. Bizim 
komisere şikayet edeceğim. Ya • 
nındaki: 

- Yuuu enai! dedi. Komiser 
hakime karışır mı? Hakim komi
serden daha büyük .. 

- Ya kim karışır? 
- Ne bileyim ben? 
- Kinı karışırsa karışsın .. An-

karadaki Temyiz mahkemesine 
şikayet ederim. Ben içeride nereye 
şikayet edileceğini öğrenirim. Sen 
bana arada sırada uğra .. Olur mu 
Nedimciğim?. Huriyeye de içeri 
düştüğümü, kafadan altı ay ye. 
diğimi söyle; o da gelsin. Haydi 
güle güle ... 

Mahkı'.'ım jandarmanın önün -
de, merdivenleri inmeğe başladı. 
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oo olursa olwn, yarın sahaıh İ§ 

mey<:lana çıkar.. zaıl>ıtaya ha!ber 
verirler. 

Kı>pıyı birden açıınak istediım: 
- Yere eğilirken, cel>imdeki mü· 

rekkepli kalemimi dü.şürmüşüm . 

Cebimde yok .. 
jan k.aıpıyı açıın:ııma mani oldu: 
- Hayı!". Şimdi ka,pıyı açmak 

doğru olmaz. Biri görürse vaık'a
nın bütün mes'uliyeti sizin üze
rinizde toplanır. 
Kapreının şiddetle mümanealô

ne rağmen oda kapısını aıçtıım ve 
koridor!' şöY'le 'bir gijrz attım. 
Ortalııkta hiçbir ses yoktu. 
Aradan 'beş dakika ibile geçme

mişti. 

- O ne?!. dedim. Ceset yeTi.Bie 
yıok .. 

jan lbirdenlhire afallaıı.: 
....ftapıyı kapayınız .. tıeır müe

r':n glb~ siz de suçunuzu örlınek 
L.--tiyorsunuz. Gözleriniz karaııınış. 
Muhiliniııi göreırjyo=urı. Zorla 
üzerinize şüplıeloc davet edeeekt
siniz. Haydi, içeriye giriniz. 
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Tasarruf~ 

1941 ikramiye Pli 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma.,.., 1 Atu.tos, 3 .İkincileı;rin 

tarihlerinde ;yapılır. 

1941 IKBAMIYELERI 

l 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira il 
I~ 3 > 1000 > - 3000. - > 
! 2 > 750 • - 1500. - • 

~ 4 > 500 > - 2000. - > 

8 adet 2:;0 liralık - 2000. -
35 > 100 > ~ 350J 
80 > 50 > - 40JC. -

300 > 20 > - 600(·. -

İstanbul Cumhuriyet müddei umumiliğin 
Muluı.mmon Bed.,. Mu,· ak 

cinsi Kllosıı Lira Kuruş Ll:.ı. 

_..j 

Blrinci Tosya pirinci 3000 1350 00 101 
Horoz Fasulyası 800 200 00 j< 

Nohut 800 200 00 15 

Sade Urt.a y~ 400 640 00 4 

Tuz tOO 24 00 1 

Sabun 250 112 50 
~ 

252G 50 189 

941 Mall yılına ait ve mecmu muhammen bedeli l526 Lira 50 Kul' 
muvakkat teminatı 189 Lira 49 Kuruş ol an yukarda cinsi ve miktarı yaz 
lme erzk. açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14/7/941 Pazartesi günü saat 14 de Sultanahıne\te Ceza v 
Evi Müdüriyet odasında yapılacaktır. Buna ait ş.:ırtnn.me tatil günlerind 

her gün Ceza Evi Müdürlüğünde görülebilir. İstelclilerin yazılı gün 
kanuni vesi:kalariyle birlikte yazı4 yerde toplanacak komisyona mUrac 

• 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLAN~ 
Srıyer Belediye Tahsil Şubesi tahsildar mühürlerinden «105> No. 

mü!ı.ür 9/5/941 tarihinde zayi olmuştur. 
Bu mühürü muhtevi herha.ngi bir m~buz veya ves~in ~üküms 

ğu ve bulanların en yakın Belediye t.nhsil şubesine veya Emnıyet kn 
teslim etmleri ilft.n olunur. c4282> 

+ + 
Belediye daire ve şubeleriyle müessesalının yıllık ihtiyacı için 

57600 kilo mangal kömürü açık elcsiltmeye konulmuştur. Beher kilost 
min bedeli 6,5 kuruıı ve ilk teminatı 280 lira 80 kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürlUğü kaleminde görülebilir .. 
941 Perşembe günü saat 14 de Daimi En cümendc yapılacaktır. Talıp 
teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası ves 
l!ı.ale günü muayyen aaatte Daimi Encümende bulunmalan. (4832) 

.......... 
Tahmin Bedeli t. Teminatı Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu 

vi Hastalıklar Hastaneleriyle 
6973,75 523.0~ kamil Doğum Evi, İstanbul ve 

€t.ri hastalıklar mücadele mer' 
ve Kasım paşa halk h:- -:namlartj 
ihtiyacı için alınacak 158 - 5C 
bun ve 4525 kilo soda 

6587,50 "29,~e İlkokullar için alınacak 3500 
1500 adet deve boynu dirsek, 
ateş küreğiJ 50 adet şapkJ. v 
soba. 

Tahmin bedeller; ile ilk teminat m.ik tarlan yukarıda yazılı işler 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko.r;'ulınuştur. Şartnamelc~~ :abıt ve 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. !hale 11/7/941 Cuma gunu saat 15 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk: teminat makbuz veya m~kt~ 
yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı Hlzım gelf>n dı 

ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevı esinde hazırlıyacakl~n tek:Jjf 
ıanru ihle günü saat 14 e kadar Dalnıl Encümene> vermelerı IAzundı 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonunc 

Mektebin 1941 yılı iaşe ihtiyacı aşağıda gösterildiği şekilde eksi 

nulınuştur. Fazla tafııilat için Gümüşsuyunda Yüksek MühEndio Me 
ra.caat. 
En.akın~ 

Reçel 
Un vesaire 

Kuru erzak 
Silivri yoiturt 
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ftslltmenin 
Güıf 
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