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SURİYE'NİN 
KURTULUŞU 

Mütareke ve 
işgalden sonra 

Suriyedeki ve Vi,ideki 
Fransızlar kan dökme
nin beyhudeliğini niha
yet anlamı,lar ve müta
rekeye talip olmuşlardır. 
Mütarekenin akabinde 
Suriyenin istiklalini gör
mek hiç fÜphe yok ki 
Suriye dostları ve Suri
yeliler için birinci saadet 
merhalesi olacaktır .. 

Yazan: ETEM lZZET BENlCE 

Suriy•deki harp· nihnet fe ·k 
1,. ' . '\: a-

aihdc komiserin mütareke talebi ile 
• &)·ete erivor 

Beyhudeliğini·, sonsuzluğunu 

General Vil
son Beyrutun 
teslim edilme· 

istedi • • 
sını 

Möttellk kuvvetler 
şimdi şehri ıarıyor 

Vişi General Dentz'in 
mütareke 

talebini tasvip etti 
Londra 10 (A.A.)- Viş>cie neş

rı:dıl.en rcsnıi bir tebligde, yük:,-ek 
konııs•r GencrJl Denttın Suriye
dc Ingiliz Başk.unıandanl.$ndan 
lıir nıutarrke şartları talep etnıek 
hakkındaki kararının tasvip edil
dıği b.ldirılnıektedir 

İlk emellerinden biri tahakkuk 

Sovyet Tebliği 

Leningrad 
istikametin
deki Alman 
ileri hareke· 
ti önlendi 
Sowyetıer anada
n e çarpışarak 1 
mevzilerini ma
balaza ediyorlar 
Londra Hl (A.A.)- B.B.C. Son 

So\)'et tebliginde, bütün şark cep
hesi boJ unca şıddetli muharebe

(Deva.mı ne.,9ıcl Sah~) 

da~a mücadel• ba,Jamadan önce 
d_f'f alarca tebarüz ettirttiğimiz Vi-
1' ınu.~a~·emeti ona ererken; Fran
sız hukumeti resmi leblimııd b 

LJ:ındrada kaydedildığine göre, 
\'i" için Surt}~ye kılaat gönder
mek maddeten mmükün değildi. 

(De....., B<şiı>cl Sa.hifed•) 

etmi.ş olan Hür Fransız kum:eılert 
Şefi General Dö Gol 

Fransada bir 
elektrik sant- Moskoı:anın meşhur Krı:mı lin Sarayı önünde Sovyet kıt'alar ının bir geçit resmi 

h ' . ~· • il 
areKetın rniidafaa silfahlarının 

bir şerefi , .. nzife,i icabı olarak 
ifa edilmi~ olduğunu ileri~·e ~ürii
yor. 'iha~·et, bu ,.i .. inin n1antıf{ı
dır \e lüzum. uz ~·tre döktürdüğü 
karşılıklı kanı ma7Ur gösrermege 
çalışan bir tr!sirdir. 

Al~an !':bl~ğ:: Al~an gazete· \ r~f,~~~<•A~ü~~~ 
lerı eskısı gıbı lerı artık mu- i.fır ,bombardı:nan tayyar~ler~: 

a\'cııarın ttfa~atınde olarak, dun 

ha • t• t d•t b • } • gündü. ,sgal allındaki Fransada rp Vazıye }- e } lr ISaD Betum dektrik santralini şiddet-
• • h • k 11 1 le bombardıman ctmışlerdır. 

ınt lZa etmıyor U anıyor ar Cereyan eden mu~ar,e?."d:. 13 

1 

\ düsman ta•Taresi duşurulmuş -
a, .. ıg,cn 10 (A.A.) - •Ncv • Moskova 10 (A.A.) - Sovyet tur 8 İngiliz avcısı kayıptır. Bır 

y~rk Taymis• in Bcrlin muhabiri, ist"hbarat dairesi müdür muavini pilot kurtulmu<tur. 

Alman - Sowyet 

BABBINE 

BIB BAKIŞ 

Stalin hattı H~kikat o olmu~lur ki İngilizler 
Surı~enin dörtte ii~iinii filen is
galleri altına alnıı,lardır n •on 
ı:u1 .. nlerde de taz)iklerini art1ırmı•· 
ar F • 

\:e ransız ku,·vetlerinf bu 
t•z)·ik kar~ısında da)·anmak imka· 

Fnını bırakmamı !ardır. Bu \azi,ct 
ra ı ~ ' 

Ölü n<ız an ~·a son nefere kadar 
'"•, l• bö, le bir miitarel«,·e 

1 

.. "ke)liyot<kti. Mütareke talebi
~e ili bakımdan sevinm•k lazım
a1r: 

S,aJın h<.ttı boyunca. Alman taz- Lozo,·sk:, matbuat konferansında 
yJ<.nin • ka'll~te uğradığına hük. bevanatla bulnorak, demiştir ki: 

<ıttva.nu ~ıncı Sahır..ıeı .:..._ Harbin başlangıcında Alman 

- -

" Vişi kuvvet- : 
/eri hertara/· 
tan çekiliyor 

matbuatı seri bır Alman zaferı 
ürn.din<lrn mağrurane bahsecll
yorlanlı. Bu gazeteler daha çok 
mutedil bır lisan kullanmakta • 
dırl<.r. Alman tankları Ruslar ara. 
sın da kaı ga« lık çık•rmamıştır. 

B.zzat Alman.ar, kcndilerile boy 
ölçüseeek bir kuvvetle karşılaş -
tıklarını tasdik etmek mecburi. ı 
yetinde };almışlardır. 

Ruzvelt yedi 1 

milyar dolar J 

daha istiyor 1 

muharebesi 
henüz başla· 
mış değildir 

Almanlar Lepel 
mın takasından 
rlc' at mı edl-

t t- uriyenin i. tiklıil \·e kur
::. u_ unun lahalo.kult . afba-ına gir
..... esı 

·· !-- Beyh11d• kan dökülmesinin 
onune g .1 • 
ı e(ı me<ı H cenup hudut-
.~~rnızın bir kö:ı;e,.iode c;;ükiınun 

•t •trnosı .. 
~iitar•ke ti 

iın b . ,ar arının ne olaca-
'• akıl.,, F ••S\I b. ran 12 ordu~ıınun 

••tın ;:.
1 
m~ameleye tabi buluna

il b ı 1 mıyoruz. Fakat mütareke 
e erber v· . F 

11e L .. b ışı ran<a.mın Suriye 
u nan bölg · d ııın tanı . osın eki alakaları-

kaktır. anııle lr. .. iler•ği muhak-

lngilizlrr Suri . 
k.te başlar) k Y•ıe karşı hare· 
Fransızları ·~ 00 hu hareketi Hiir 
•tzlar ad a •rab•r \e Hür Fran-

ına a · 
l'•nin m'h ' y·nı zamanda Suri-
lı . ı ver ordu) b' .. IZl'net' .. arına ır us 1 gormesj .... 
IDeliyl• Ya t ki ne ~anı olmak •· 
.tir. Biitil ~ 1 arını ılan etmişler
Suriy•ye n i<~l~r.a ~llh e olarak da 

( . lilını \ermO'.) i te-

- ~ lle.ıineı Sot.d<de) 

l 

Vişi, 10 (A.A.) - Fran•tz resmi \ 
teblıgi. İngiliz kU\"t·~tleri son 24 

~a~ıtte ıoahJd<' \e c;ölde faali)·etle
rini arttırnıışlardır Avustralya 

piyade-t.inın taarnızu neliC'e.Sindf' 
cephenin y&1rtlması üzerine Da

mur nehrınj ınüciafaa <'den kuv- ; 
vetlerimlz. geri bir rnevı.ıc t;ekil

n1ektedir. Cezirede 5:<'yyar müfre- ı 
z.elerimiz dö,i.işerek ricat et.Jn<'k
ı.dır. 

Azgın Mandanın 
marifeti 

Sütlie<>de kesim )~rıne götü • 
rülen Hüseyın isminde birine ait 
bir manda ipini kopararak kaç
mış ve yolunun ÜZl'rindeki bir 
beygiri b<tYnu zlıyarak öldürmüş.. 
tür. Azgın hayvan öldürülarek 
itlaf edilmiştir. 

yeni Tefrikamız: Bir Aşk 
• ROMANI 1 
SORO ÇINGIRAKLARI 
l•tonbald0 b ı 
ol.uyan Of ıyarolı Anodoludo geçen 
d 

1 avutacak d' l d" ' en •Ürükl' , ın en ıreceh, peşin-
•Yeceh bir kadın moceroaı .• 

~--

yeleri ile ede',iyatımı d m":nları ve hikıi-
z a Yerınd b. ··h ret yapmış olaıı d - 1· b' e ır şo -

b. eger ı ır rom 
ılhaua , S T ancımız.n 

• • < on elgraf» okuyucula . . 
ıtı "l h rı ırın 
- na ı e azırlamış olduğu bir şaheserd~r .. 

PEK YAKINDA-

SON "' ELGRAFTAI 

Vaşington J(l (A.A.) - Cum
hur Reisi Ruzveltin katibi İrli. 
dün Cumhur Reisinin, şimdiye 
kad~r 7 milyar dolar tahs:s ediL 

(Jkvum 8"'ind Sahtr•d•) 

Dört Vekilimiz bu 
sabah geldiler 
Hariciye Vekilimizin istirahat 
için İ zmire gitmesi muhtemel 

Francala 1 

tevziatı 
Belediye derhal şika
yetleri önleyecek 
tedbir almalıdır 
Fı-anc<:1la teyı..iatı hakkında BelC'di

yeye yapılan şikfıyetıer devam etn1ek
tedır. Bunlara gOrc baz: fırıncılar ra
porlu hastalara francala vermiyerek 
vey b•tilıka.klaru1ın yarı~ ını vererek 
tanıdıkları raporsuz1ara vermektedir
ler. Bazları da fınnlannı geç açarak 
halkı bekletmektedir. 

Bu mey<.1nda her sabah Galatada 
(l>e-vamı Befİ"d Sahifede) 

Nikel paralar 
kalkıyor 

Nikel 5, 10 w 20 par;ıLklar 
21 haziran 1942 den itibaren teda
vülden kaldırılacaklardır. 

Hariciye. Sıhh.; e, Adliye ve 
Malive Vekillrrı bu sabah şeh • 
rimi;e gelmişlerdir. Sıhhiye Ve. 
kili do;,ıor Jlulüs. Alalaş saat 
7,45 de Haydarpasaya muvasa -
lat roen trenden çıkmış ve istan. 
bula geçmiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracolt. 
lu ile Adliye Vekili Hüsnü Mene
mencioglu saat 9,10 da Haydar -

(»<-va.mı ~ Sahifede) 

850 Mersinden 
çuval kahve 
daha geldi 

i-.tanbul için ayrıhııış olan ve l\Ier
sinde bulunan 8;:i0 ÇU\'J( kahve de 
ı;;chrin1ıı.e gelmiştır Vil~yet \'e Tica
ret Ofışı bllglin bunların muamelf.'~ini 
taınamlıyaccıklar \'e yarın alflkı.ı.darla
ra te\·zı ect('rck deı ta 1 henüz kahve 
almaınış h~llk.ı dağıtı .. nn!ını temin e
dcceklerdır. Bu partiuı11, hatınde de
gıc::ikhk olup ohıılydt'ağı da tetkik e
diln-ıektedır 

\ il3yel he:>abınJ e\. \·elki partıden 
~vnlmış olan 20 t,"tı\'al kahve bu sa
bah Beledıye Kooperatifi emı·ine ve

yor 1 ar 

General Antenesko 
kuvvetleri eski 
hududa varmış 
HER İKi TARAFIN 
SON TEBLİGLERİ 

Anadolu Ajansının bildirdiği 

son Sovyet ,.e Alman tebligler.ine 
c:üre, Şark Ct'phesinde muharebe 
vaziyeti şöyle hulasa edUebilir: 

(Devum 5 Wl Sa.~fada) 

Haydar paşa
dan Geyve'ye 
ekspres 2 gün-
de mi gider? 

Malları çlrlyen bu 
ttlccarın zararını 

kim verecek ? 
Yaş suk ve meyYa sevkiyatı. 

nın tren ve vapurlarda teehhür
süt sevk bildirild ıgı halde son 
günlerde rhrim ize vrya ş~hri. 

mizden vapılan '~'·kiYatın bazan 
(D<-vamı Beşinci Sahlfed•) 

llalb ıektesııe ilim 
Tophanede oturan 60 yaşlannda 

Da\'ut oğlıı J\.1'ust3(a, dün sabah kah
vede otururken üz.erine gelen ant bir 
fenalık nrt ecsi düşerE>k ölmüştür. Ya
pılan nnıayl'nedC' i.ıluıı' ;1acı~e~1nin 

kalb sektesinden vukua geldiii anla .. 
ıılmı.ştır. 

rılmiştır. Bunlar bugun hC'ni.ıı. kahve ı --:;::===========:::--J 
alnlamıs men1urla:-.1 dağıtılacaktır. 1 

Amerika sene· 
de 100 harp ge· 
misi yapacak 
Vaşington 10 (A.A.) - Bahriye 

dairesi ~efı Amiral Robenson, 
1943 senes ~<l B-rleşık Amerika. 
nııı seı;edc 100 harp gcınısi in<J 
edecek ~ aziydc grke~ğin. beyan 
etrnış•ır. 1 

BOL ("ESİD v. YEsl ı;ıTIL 

MOBiLYA 
Aln1 .. l; \ ~· go ı.{"k ~.y nlcr 

BARAÇÇI KAR· 
BEŞLER Limited 

ŞIRKETi 
Salonlarlnı bir de.ta ıe-z.me.kle tat
min ~dilirler 

İstanbul. Fincancılar, Rızapasa 
yokuşu Nu. 59/61163. Telefon 22060 

( HARP VAZİYETİ ) 
Finlandiya körfezi - Duna nehri 
arasında kat'i neticeli meydan 
muharebeleri beklenebi tir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

İki tara.fın resmi tebliğlerinden 
ve sair kaynaklardan çıkan haber
lere göre Finlandiya rephesinde 
bir değişiklik yoktur. Baltık mem
leketlerinde Alman kuvvetleri bir 
taraftan Estoııyaya ilerlemekte, 
diğer taraftan da Stalin battı üze
rinde bulunan Ostrov ve Pskov 

Bir Generalimiz 
61dCl 

General Talat Okan'ın kı a bir 
hastalığı müteakip tedavi için şeh
rimize gelmek üzere iken Diyar
bakırda öldıiğü teessürle öğrenil
mi.-;tir. 

Mektebi Harbiyeden 1319 da 
rrewrı olan General Talat Okan 
bilfııl milli mücadeleye iştirak et
miş, hudut komutanl ıklarında bu
lunmuş güzide bir askerdi. 

Ailesine laziyetlerimizi sunanı. 

ICISACA 

şehirlerine dogru sokulmağa ~·alış
maktad.rlar. Şimdi bu ikı ~chir 

garbında şiddetli muharebelu ol
maktadır. Sovyetler burada ıNı
kabil taarruzlarda bu'unn !ar 
ve Almanları gerilemeğe rrc l'ur 
etmişlerdir Almanlar Duna r.e .ri 
üzerinde ve Stalin hattına dehi! 
Vitebsk bölgesine hali yanaşa a
mışlar, burada şiddetli So,·~·ct r il·• 

kabil taarruzlarile karşılaşmışiar
dır. 

Sovyetler Riga körfe,ı ,;ahıllıeri
ni kaybettiler Fakat bütün cep· 

(Devamı ~inci Sahif~d•) 

Amerikanın bir ay. 
da verdltl tayyare 
Vaşington 10 (A.A.) -•B.B.C • 

haziran ayında Amerika ve İn
giliz ordularına 1500 tayyare tes
lim edilmiştir. 

) 

Çareyi, ben, galiba buldum!~ 

İstanbul sokakları 
İstanbul mecraları 
İstanbul çöpleri 
Biitiiıı bu çeşit misaller~ İs· 

tanbul şehrini ve onun ültra
modern altındaki bütün müte
vazı ihtiyaçlarını nazara alarak 
durmadan sıralıl·abilirsiniı. 
Koskoc-a şehir ,.e onun bir tür· 
lü bitmek tükenmek bilmiy·en 
uçsuz bucaksız ihti~açları!. 

Bugüne kadar hiçbir bcledil e 
mecfüi , .e hiçbir belediye reisi 
bu ihtiyaçları topları giderme
nin ve halkı hep birden mem
nun ctnıenin in1kan ve çare!,ini 
bulamarruştır. 

:-<eden?. 
Belediye reis)f!'l'i mi çalışmı-

3·or vrp işten anlamıyorlar, 

belediye meclisleri mi aldırmı
yorlar, belediye teşekkülleri mi 
vazifelerini Mnimsemiyor, ih· 
tiyaçları kavramıl·orlar?. 

Hakikat, bu değil. Hepsi ça
lı~ıyor, hep'ii anlıyor. hepsi al
dırıyor, hepsi benimsiyor. Bil
ha'ssa Lütfi Kırdar istanbulıın 
şimdiye kadar tanıdığı beledi
)·e reisleri içinde en miitr"!)e-b
bis. en aziın1i. en ka\ rayışJı, en 
istekli ve en çalışkan olanıdır. 
i~tanbula geldit;:indenberi en 
,·rliıt mesaiyi yt·rdi \e fakat 
h,ı,.o adan1c-a~ızın <.;alısma ~an

sına en büyük engel oldu. Bu· 
ı .. t;.ı ll ıı ~fızlt.~ ~i.ırüh.ir. rllf 
tutulur ntu\·affak (''il"r1tri \·ar. 

Dava ne ~unda, ne hunda; 

A. ŞEKIP 

deliğin büyii.k, yamanın l..iıçiik 
olıı~undadır. İstaııbulu gönlün 
istediği temiz, ınamurJ pl.lnlı, 

a~(aJtlı, rıhtunh, konforlu, bah
çeli. mey danlı, asma köpriilü, 
sıhhi \'e turistik bir şehir yap
mak ,.e bir anda güıönünc koy
mak için ne beledi.\ c büt~e'i 
kiı(idir, ne de milyoniar. Kırk 
)·ıllık Kini olur n1u Yani?. di
~en şaire bakarak 600 ~'ıllık 

İstanbul olur ntu mamur \.e 
modern?. diyebifüiz. H11kikatte, 
İstanbulu İstanbul ~ apnrn k 'e 
1941 modeli bir A\-rupa ,., 'a 
An1erika sahil ~ehri halinı· !- k· 
mak için asgari ntil;.arl:ır l<i
zundır. Yalnız enerji. _ya1nu. 
bılgi, yalnız bütçe imkanları sa
dece bir tahan·iil ,esilesidir ,.e 
""'ilden nesle sürüp gidecek c
l.edi bir meııgltle mevzuııdur. 

O halde at yok, me)·dan lok .. 
,·aziyeti kar~ı!'ında ne ~ apıhr?. 

Bu yerinde 'P haklı bir so
rudur Ye .. cc\:ahı da hemen he· 
men vok ııibidir. Fakat. latife
den ho~lanırsanı1 ~ize: 

- Galiba çare~ i be" bulrlıım .• 
Diyebiliriın. Bn rnre ~11d11r: 

i~tanhulu in1ar bülg(·Jerint~ a. ·ır
mak. ploinları cırn~·if J..olın:tk 
,.e her sıracı gelt"n pJil"lı höl
ge)i eneliı yıkmak. ,o.,ra da 
)B)lntak .. \~ani, tl7ıın ~-ıJJ:ıra 

tıtk!'İın edihnis '.\·eni ,.e plRnl1 
i~ıınhuln ~·apn1ak. hiribirinl" 
l'k1eınPk ve hiitiln in1kanları bll 
in~a~a !ah. is etmek. 
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KARI KOCA 
KAVGALAR/ 

Mütehassıs bir içtimaiyat· 
çı, yazdığı bir tedkik maka· 
lesinde, aile ve karı koca mü
nasebetlerinden bahseder
ken, ıu suali soruyor: 

c- Karı koca arasında 
kavganın ö~ne geçmek için 
ne gibi tedbirler almah?.» 

içtimai noktai nazardan 
ceYabı verilen bu sual üze
rinde, muhakkak ki, her evli 
erkek ve kadın bir fikir sa
hibidir. Ve bence, asıl müte
huaıa d a uzun zaman eyli o
lan çiftlerdir. 

Benim, evli olup olmadığı
mı sormayın. Yalnız, ıu tav
siyeyi ileri sürebilirim: 

c- Kavgaların önüne geç
mek için kadının her dediği. 
ni yapmak lazımdır.» 

PLAi -
MEVSiMi 

Şu son yağmurlu devresi 
müstesna p lajlara devam e
diyor musunuz?. Ben, geçen• 
lerde, nası lsa vakit bulup bir 
sahile inebildim. Hayretten 
donakaldım. Çünkü, &iinef
ten yanmıt bir çok sırtlar, 
göiüaler bacaklar, kollar 
c ördüm. 

Bunlar, ne zaman denize 
bqlamıılar, ne zaman gü
nqte yatmı1lar Ye ne zaman 
yanmıılar ?. 1 

Bunu, bizim Osman Cemale 
aordunı. Şöyle dedi : 

c- Onlara bakma. seo.. •• 
Onlar, ezeli yanıklardır.» 

c- Ya, bizler?.» 
c- Bizler de b .. ğrı yaa~ 

olanlar ••. » 

SELAMI IZZE1' 
SEDES'E. 

Dostum Selimi izzet Se
deale çoktanberi coruıemi
yorum. Ne o beni arayıp so
ruyor, ne de ben onu eörmek 
imkanım bulabiliyorum. 

Geçenlerde, sevimli dostu· 
mu, kendisini sık sık gören 
bir arkadata sordum: 

c- Ne yapıyor?. dedim. 
Şu cnabı Yerdi: 
«- Uzun yıllar bakaya ve 

düyuna kalmıt baldannı ara
yan yazılar yazmakla mq· 
gult .. » 
BiR HALK. 
TURKUSO 

Bir okuyucumdan mektup 
aldım, diyor ki: «Radyodaki 
bir halk türküsü öğreniyo
rum, saati, fena değil, eğlen
celi oluyor. Fakat, bu saatin 
adını değiftirmeli.» 

Siz, timdi merak edip, h• 
en: 
c- Pek a li, ne demeli. 11 

diye ıoracakaınız .. 
Oukuyucu fU cevabı veri· 

yor: 
c- Ayni halk türküsünü 

bir kaç defa dinliyorum ıa· 
ati, teklinde deiif tirmeli •• 

Öyle ya, türküleri adama· 
kıllı öirenemiyoruz ki .. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 116 

kontrolü 
Her seferde kontrol 

yapılmadan 
se fer e çıkdmıyacak 

Münakalat Vekaleti alakadar • 
!ara bir emir gönderereı< serere 
~'1kacak yolcu ve yük vapur!A • 
nnın sıkı bir kontrolden geçiril. 
dikten sonra lımandan ayrılma • 
sına müsaade olunma.<ını bildir. 
miştir. 

Bilhassa tahlisiye vasıtalarının 
tamanı ve iyi i~ler bir halde olma
sına dikkat edilecektir. Her va • 
purda iç:nde adam adedi kadar 
tahlisiye vasıtası bulunacaktır. 

Tahlisiye vasıtası eksik veya çü
rük gemilere kat'iyyen sefer mü.. 
saadesi verilmiyecektir. 

Cezalanan sinemalar 
Şehrimızln muhtelı! ııemUeı-indeld 

sinemalara fazla muşterl alınmama.at 
için yapıl0:tn kontroııer devam etmek
tedir. Son cü.nlerde fazla müşteri al
dı!tlanndan dolayı Beyoğluıtda Lale, 
Tak:Jm, Yıldız ainemalarına üçer, 
İpek, Melek, Şık, Tan sinemalarına 
il<;r, Alkazar, Aslorya, Asri, Saray 
sinemalarına birer deb ceza verilmla· 
tir 

&Cçb BABEBLD 

ViLAYET &1• BELEDIYEı 

+ Nafia. işlennde çalıı;lınlacalt 
mahkilmların ı ... ıe.., Adliyece hazır· 
lanm~tır. İ•\anbuld> 130 mahkümun, 
bu işlerde çalıı;tırılabileceı.'l an~ıl· 

mıi\ır· Bunlar, istenildiği. zaman müd
deiumumilikçe göudcrilccektir 

+ Dünkü kontrol ~da Em.in· 
önil kazası dahilinde muhtelit belcd.I 
suçlardan as esnaf lecı.ıye edJllX\Jiitir. 

&-yrusefer kontroh.1 esnasında muh
telif ~ekillerde talim<ıtn::ııneye aykın 
ha.raket ucundan 35 şoıör, 10 otomo
bil sahibi cnalandırıln:~hr 
+ Topkapıda Takkeci a.falt 7olu

nun geniiletilmeslııe karar verilmiş 
ve eski. Topkapı mezarlığından , on 
metre uzunlı..;ııu.nda bir yol payı ahn
m~tır. 

+ Cihangirde Guneıli sokağa nazır 
7eru bir Çocuk Bahçesi yapılması b· 
rarlaştırılmıştır, Bu bahçenin tesi.sl 
için i.stimliıkl l.l.zıın gelen arsanın sa
tın alınması tşi buıünlerde ikmal edi
lecektir. 

TiCARET CIC SANAYi : 
+ İ< :;e U•.ıum Müdurlilğüne tayin.! 

telı:•rrür eden lstanbul Mıntaka Tlca- 1 

ret Müdürü !laii Rauf Sarper dün a.k
;am yen.i vazifesine ba:;l~mak ti.zere 
Anka raya gitm4t.r. 
.. 1'ıcaret Veltiletı D11 Tıcaret U· 

mum Müdw·lüğü kadrosunun genişle
tUmesl mÜ!l&;ebelıyle &.Jın.acak me
murların seçilme$i iı.:in dün Ankara 
~e İstanbulda imtihan yapı lmıştır. 
ImUhan evr-.kı dün akşam. Veka.Iete 
gOllderiJm.iıtır, 

MOTEFERRIK: 

+ Şlşll malıallelen bek\·ılerıııdcn 
Ali, Şah.inde isminde btr kadınla Me
cldi7eköyündeki Dutluğa gitmıı;tır. A
li, dutlukta Şahinde lle kavga etmij 
ve kadını ustura ile nıuhtelif yerle
rinden yaralan1liitır. Bekçi Ali yak:a
lanmı~. Ş·1hinde Beyoğlu Ilelcdiye 
Has1anesine knldırlınışhr. Ali h8dl3e
yi ink5r etmekte, Şahındeyi yaralıya
nın kcndLıi olmadığını söylemekt.edır. 
Tahkilut yapılmaktadır, 

+ Tophanede olurlin Recebln 12 
ya~ındaki o~u Mah.tnut Kemal dün 
Tophanede rıh.tunda oynari(:cn bir 
mavna ile rıhtımın arasında kalmış, 
kalç:ısına kadar ezilmiş, hastaneye kal
dırılmıştır. 

+ Dilber bminde genç bir kadın, 
lrucağtnda emzikte bir çocukla Sırke
clde d ilenirken görülmüştür. Yakala
narak Adliyeye gönderilmiıtir. Sul
tanahmet Birinci Sulh Ceu Mahke
mei>, Dilberi bir hatta muddetle Be
lediye i.ı;lerinde çall,iınqa mahkOm et
miftir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Evet, bu Seza hanım inci gibi 
b ir hanımdı. Dİileri güreldı. 

Pek ahen.lı:lı bır yü..U vardt. 
Sahte bir ciddiyet yüııe kor.anıt. 

;ı.ordu. Zira Bayan Seza müte • 
mad:yen gülüyordu. Konuşurken 

guhiyordu. Çatalını . bir et parça. 
sına bat:rırkcn, yahut tabak de-
ği~L.rirken yıne gülüyordu. O 
güldükçe Kadriye muttasıl el 
çrıpıyor \'e haykırıyordu: 

- Yaşa Sezacığım, ı;ül Seza. 
eığım. 

O, ık.ı defa evlennuş, bırinci 1to· 
cası memleket hademe çıkmak 
fırsatını hiç bulmamış bir <l'.ı;ı.!o. 

rr.atınış.. ' !müş. Üç ay geçmaden 
B yan Seza, bir başka diplomatla 
evlerunı.ş. Fakat bir A lman §eh· 

rine konsolos tayin edildiğini ôğ. 

rendikten ve harcırahı ile pasa
portunu almış bulunduğunu göz.. 
!erile gördükten sonra ... 

Bu koca, şimdi nerede idi? Öl· 
müş müydü, kalmış r . ydı? Seza 
ıle münasebetinin derecesi ne idi' 
Bundan bahseden olmaml§tı. Ve!. 

hasıl delikanlı, Arnavutköyünün 
bu yalısında adeta binbır gece 

haremi içine düşmüşe benziyor· 
du. 

Sofradan kalktı.klan zaman, eli 
ayağı dü.ı.gün hizmetçi, gümüş bir 
t<'psi içinde, kırmızı kadehlerle 

konyak dağıtırken, Naci üçüncü 
mısafir olan haşmetli bayanın a. j 
dına Zeynep dendiğini anlamı{itı. 

Bizde gazete satışı 
Gazeteler mahallesinden uzak. 

veya, matbuat alemi ile münase
beti bulunmıyan vata~dışların 
meclisinde, bir gazetecinin muh .. 
tap olacağı ilk sual şudur: 
•- Bizde gazet..ıer ne kadar sa

tılır? .• 
İkinci snı l: 
~ En çok satan gızete bıagisi· 

dir? .• 

Hemen söyliyeyim ki, gu etel&
rin satış miktarı, Babtilide saklan
ması an'ane haline gelmiş mesleki 
bir sırdır, Fakat, yuvarlak hesap, 
bazı rakamlar söylersiniz. Birden, 
bulunduğunuz mecliste, taaccüp, 
h ayret sesleri yükselir: 

«- Bu kadar u mı, neden böy
le? .• 

Sonra, gazetelerin intişar şart
ları, hususi sebepler, teknik, tevzi 
~i, eleman ve saire gibi, nanıüte
nahi bir takım muğlak m eseleler 
etrafında tek f ikir sahibi olınıyan 
muhataplarınız, hepsi sıra ile ve 
birer birer, Türk matbuatını ıslah 
çarelerini araştırmağa başlarlar. 

Şöyle yapmalı, böyle yapmalı, der
ler. Şöyle olsa, gazeteler, yüz hin· 
lerce nüsha satıl ır. Böyle yapılsa 
milyonlarca nüsha basılır. 

Söylemeğe lüzum yok; hepsiııln 
iddiası afalıl m ücerret ve istinat 
noktası b ulunnuyan bir takım mü· 
ta lealardır, 

Sonra, ben, daima dik.kat etıni
fimdir, bizde, g u eteler in bam ve 
satışını az b ulanlar , ekseriya, gün
de t ek b ir guete dahi alnuyanlar· 
dır. Ve hu vatandaşlar, dii§ünen
ler 2ümresinden old ııklan iddia
sındadırlar, 

Düşünen insanın, memleketin 
umumi kü ltür seviye5ini gözönün
de tutarak, gazete satışlarını, Mç 
olmazsa yuvarlak hesap tah min 
eylemesi güç değildi r. 

REŞAT FEYZi 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Be7o,ilu Yerli A.>kerWt Şubesınden: 
Bu. sene Tıp Fakültesi. ve v~ '..erin.er 

Fakültesinden Eczacı ve Dif Tabib i. 
Okulları ile 1.tn!venıite Fen Fakültesi 
Kimya Şube.>inden neş'et edenlerlıı 

Temmuzun Uk yarısında son yokla
nıal..ln ynpılacagL ve askerliğine karar 
ven ' !er Tababeti A8k!!riye kılinlği, 
Veteriner Kılinıginde Ağustosun bi
rin<le bulunacak vcı;hile .evkedilecek-
lerı il!n olunur. (8986) .. 

Erninönü YcrU A.ikl"rlik Şubesin
den: 

l - Yd. Top, Tğrn. Osman oğlu Ab
durrahman Menci oğlu ( 48242) . 

2 - Yd. P. Astgm. Ali oğlu Ragtp 
Güdar (87959) , 

3 - Yd. 'l'op. Tı:m. Hüse7Jn otlu 
Abdulbakl Tan (4197g). 

4 - Yd. Lv. Tgm. Y. Cemal oğlu 
Nihat Cemal Akçıt (3gll8). 

Acele Subenuıe müracaatlert ilin 
olunur. 

* Yerlı Eminöniı askerlik §Ube-
sinden: 
Aşağıda adları yazılı yedek su. 

bayların kaıytları tedkik edılmek 
üzere nüfus cüzdanlarile ve elle
rindeki \"CSikalarla şubeye müra
caatleri. 

Diş tabibi Tğm. Abdurrauf oğ. 
Abdülgani 321 Adana (41592) 

Piyade Tğm. H. Haşim oğ. İs
mail Naci 323 Eminönü (41652) 

P iyade Tğm. M. Abdülhayir 
oğ. M. Münür 322 Eminönü (41730) 

Piyade Tğm. M. Arıf oğ M. 
Cevdet 323 Edirne (41906) 

Zira Kadriye onun koluna geç
miş ve: 

- Haydi Zeynepciğim, göster 
kendini! demişti. 

Yine o anda Bayan Sezanın 

Kadriyede bir hafladanberi mi • 
safir olduğunu öğrenmiştı. Zira 
Seza: 

- Beni yukarıya çıkar. 
Diyince, Kadriye: 

- Ayol, odanın yolunu hal.i 
bulamıyor musun? demişti. 

Nazlı bebk kucakta taşınmak 

ister. 

İşte bu anda Zeyncbin ınusıki. 
deki yüksek derl'cesini anlatan 
ilk notlar, delikanlının kulağına 
gelmişti. Bu, üstat bir piyanistti. 

Bayan Cici ıle Bayan Zeynep 
bahçenin taflanlı yoluna kadar 
uğurlndıkları zaman, Naci saa • 

tine bakmıştı. Vakit hayli geç • 
mişti. Şi.ındı Naci odasında peıı.. 

cercyc alnını dayayarak birkaç 

d~k.ika Boğazı dinledi. Rıhtımı ya· 
layarak akan sulann şınltısı, bir 
köpeğiıı havlayışları.na karı~yor. 

Günün meselesi~ 

Et, peynir ve yağ 
ı işlerinin tedkik i 
Mürakabe komisyonu bugünkü 
toplantısında kararlar verecek 

Fiat Mürakabe Komisyonu bu. Mürakabe Bürosu tarafından ya· 
gün öğleden sonra toplanarak ka- puan tedkiJdere göre, bu iddia • 
saplarla celepler arasındaki ihti. !arın mübalağalı olduğu tahak
lafları tedkik edecektir. Kasaplar, kuk etmiştir. 
celeplerin fazla lcomisyon aldık· Dığcr taraftan Fiatlerı Müra. 
!arını iddia etmektedirler. Ko • kabe Bürosu ve Belediye İktısat 
misyon kasaplar ve celepleri din- Müdürlüğiı yağ fiatleri hakkında
ledikten sonra bu hususla bir ka. ki tedkiklerine devam etmektedir. 
rar verecektir. Yapılan tedkik}er neticesinde pi. 

Bugünkü toplantıda perakende yasada Trabzon yağlarından zi -
peynir satan tacirlerin de fikir- yade Urfa yağları üzerine ihtikar 
!eri sorulacaktır. Geçen seneki yapıldığı anlaşılmaktadır. Fiat • 
toplantıda toptan beyaz peynir !eri Mürakabe Komisyonu Urfa, 
tacirleri isıihsal rrurı:akalarında ı Diyarbakır, Kars yağları için ye-
süt fıatlerinin birkaç misli yük. ni bir fiat tesbit etmiye karar 
seldiğini iddia etmişlerdi. FiaUeri verrnışlir 

İlave trenler 
Pazar gününden iti
baren Sirkeci hattın
da fazla tren işleyecek 

Demicyollan Dokuzuncu i~ıctıne 
MüdUrlU.ğü bu hdftada.n itibare-n at 
yarışlarının devamı milddetince her 
Paz.ar Kunü Sirkeci ile Vellefcndi ça-
71" arasında lliıve trenler lşlelecek
tlr. 

Sirkeciden Pazar günleri .saat 14, 
14,20 ve 14,50 de han'lı.et edecek tren
ler ya~ sahasında duracaklardtr. 
14,20 ile 14,50 arasında bir hususi 
tren daha kaldı.rılması !çın de tetkik
ler yapılmak:tadw. Ak.)amları aaat 
18,30 da Veliefendiden Sirkeciye bir 
husust tren kallcrıcaktır . Dll tren yarış 
yerine boş olarak gelet.-Ck ve yalnız 
buradan yolcu alacaktır. Bundan bıış
ka 18.03, 18,48 de de VeUefendidcn 
geçecek trenler yarış yerinde dura
caklardır At yarışları saat tam 16 da 
başlıyacagı için yukar1dakl trenlerle 
halk vaktinde yarı.ş yerinde buluna
bilecektir. 

... ~------~ 
Sahibsiz eşya 

Tekmil gümrüklerde
ki birikmiş, eşya l a r 
satışa çıkarılacak 

Ticaret Vekaletinin teşebbüsü 

üzerine Gümrük ve İnhısarlar Ve-
kaletı giimrüklere bir emir gön. 
dermiş ve gümrüklerde birikmiş 
nekadar sahipsiz eşya van;a bun. 
!arın müzayede ile satılmasını 

bildirmiştir Bu hususla hazırlık. 
!ara başlanmıştır. Mallar tesbit 
edilmcklec.h. Böıı.lelikle piyasada 
mallar bollaştırılacaktır 

-<>------
+ Çarşı icindc Çukur banda 2 nu

marada oturan Knrh~nın oğlu 6 ya
şında Sergls h.unıu damından dü~

müş, ağır surette y;:ıralanmıştı.r. 
+ Kurtuluşta oturan döşemeci An

tuanın oğlu İ:.tl•lya traınvayla gider
ken pencereden ('lkardıgı kolu yoldan 
geçen kamyona çarpmli ve kınlmış

lır. İ<itelya hastaneye kaldırılmıştır. 

Yerli, yeni 
çivilerimiz 
Karabük fabrikası 

şehrimize çivilik 
çubuk gönderiyor 

Karabük fabrikl!"ı çivilik çu -
buk imaline başlamıshr. Bu çu
buklar yerli çivi fabrikaların& 

göre hazırlanmaktadır. Bilhassa 
şehrimizde bulunan çivı fabrika. 
!arı bu çubukları çivi haline ge
tirebilecekler ve J:liyasaya yerli 
çivi çıkarabileceklerdir. 

Şelllrdelll allşap 
binalar 

aaaıı llaldırılacall ? 
Belediye Ş('hıtimizdeki ahşap 

v'I! eski evleri yıkmak için ted • 

kikler yapmak;tadır. Bu iş için 
20 milyon lira kadar bır paraya 
ihtiyaç vardır. Fakat bu iş yavaş 

)~av~ yapılacaktır. Düşünülen 
şekle göre şehrin boş arsa ve yan.. 
gın yerlerine güzel beton binalar 
yapılarak imar edilec"k \'e ahşap 
evlerde oturanlar buralara yer
leştirilerek ah5ap binalar yakı • 
!arak or!adan kolayca kaldırıla
caktır. 

Emlalnl meydam 
betenllmemtş ı 

Eminönü meydanının bugunkü 
şekli begen,ılmcmekledıir. Rllhas.. 

•a camiin önündeki merdivenle
rin tarzı ve bu taraftaki diğer kı. 
,;ımlar meydana yakışmamak -
tadı r. Ş..hircilik mütehassısı Prost 

buraya ;eni bır şekil vermek ü. 
z~re etüriler yapmaktadır 

o---

Lamba şişesi 
azflğı 

Şehrın bazı semtlerinde lamba 
şişesi bulunmamağa başlanııştır. 
Bi !hassa fakir ve gaz !.ambası 

kullanan fakir halkın oturduğu 

Stalin'in sözıet 
Yazan : Ahmet Şükrü ES 

Leninin ôlünıundenbcrı 1' 
nın mukadderat.nı idare e<Jr 
lin ,yakın zamanlara kadar 
Jet kadrosu içinde vazife kab 
memiş, arka planda kalmıştı. 
tehlikesi, iki ay kadar evvel 
umumi katibini, Başvekalett 
tirdi. Bununla beraber, B 
olduktan sonra da Slalinin 
natta bulunduğu işitilme~ 
Başvekil muavini sıfatilc M• 
IJıii!u Başvekillik var.ifesinı 
mekte devam etti. .Şimdi rıı o 
be başladıktan ronradır ki :: 
Sovyet Rusyan :n lideri oıara 
riye atılmakta ''" Rus halk 
tap eden beyanatta bulunıf. 
dır. 

Rusyayı 1939 senesi ağusl 
da Almanya ile pakt imzal 
sevkeden düsüncenin ne 011 
ceği herkes tarafından metl 
diliyordu. Stalin bu sebcbı ı 

diyor. Fakat izah o der<>cC 
tir ki, bu sözler karşısında ·'"' 
yet Rusyanın mukadderaLJJ1 
re eden devkt adamlarının 
düşünüşlü kimseler olduk! 
ya.but da Stalınin bu izahın 
mimi olmadığına hükmet rıı 
zımdır. Stalin, Almanya lıi 
pakt teklif etti. Sulh tarafU 
duğumuzdan biz de bunıt 
ettik detliktcn sonra şunları 
etmektedir: 

- Bu sayede memleketıın 
buçuk senelik bir sulh tem ııı' 
Ve bu müddet zarfında aradl 
cul pakla rağmen, faşist /ı 
yanın memleketimize yal" 
muhtemel bir hücuma mu~ 
etmek üzere hazırlanmak iıt' 
nı bulduk. Bu bizim için sar· 
kazanç, faşist Almanya ıçin 
ziyan olmuştur. 

r "" yerlerde bu vaziyet göze çarpmak-

----~- ADLİ y E ve PO Lİ s J ~!~~:~!~~J?:~~!::~ı:~~~~~:~ 

Hakiki sulhperver olan bil' 
Jet adam:nın gayesi, id9.re 
memlekete ve hatla elindeıt 
se bütün dünyaya, bir bu\~ 
nelik bir sulh d•ğil, münı.lt" 
duğu kadar uzun bir sulh J 
temin etmek noktasında Le>pl 
lıdır. 1939 senesi ağust.osund " 
!in bütün ctı.inyayu oöyle lı r 
hu temin edN:ek vaziyette ı0 . 
kat umumi sulh yerine, yaln· 
ya için bir sulhu tercih etti' 
cih ederken de düşüncesi, t 
d iği gibi, vakit kazanmak 
Almanya ile demokrasileri ~ 
!trarak hec iki tarafı zayı! , 
enek ve kendisi de bütün A' " 
n:n sırtından istifade etmek~ 
sıl ki Almanyanın garptc ıfl 

G kt• •ht• b• k d d ur. Bu h ususta ehemmiyclle ted-ece va 1 1 ıyar ır a ını kikler yap~ 

boğmağa kalkışan haydut! t glllzmtltehaıııııarı 
Karablk'ten ayrddı 

30.0 lirasını çalmak için gasıplığa 
kalkan biri 7 yıl hapsedilecek 

Üsküdarda oturan Ayşe ismın. 1 
de 85 yaşında bir kadının 300 li-
rasını zorla almaktan maznun 
Mehmet oğlu Mustafa Aktaşın 

muhakemesi, neticelenmişlır 

Tahkikata göre, Mustafa Ak -
taş, evinin bir bölüğünde kiracı 
sıfatile oturduğu Ayscnin birik.. 

miş parası bulunduğunu bir ve -
sile ile öğrenmiştir. Bunu öğre. 
nince, parayı ele geçirmegi ta • 
sarlamış ve uygun bir fırsat ara. 
mı!tır. Ve bir gece, evin bahçe
sini dol•şarak mutfak tarafından 
ev sahib;nin oturduğu kısma geç. 
miştir. Kadinın yattığı odanın ka

pısını omuzlıyarak yerinden oy. 
natmış, bu suretle kilitli kapıyı 
açmıştır. İçeriye girmiş, Gürültü 
ire uyanan Ay~enin üzer~ sal
dırıp kadını bir yumrukla yere 
sermiştir. Ve kadının yerinden 
kallanağa çabaladığını gör ünce, 

du. Sonra alnmı camdan ayırdi, 
tenbel tenbel gerindi. 

- Oh, bir uyuyabilsem!. 

Soyundu ve kcndisinı ipek çar· 
şafların içine bıraktı. Uyuya kal. 
mıştı. 

Bu yalıda saat ona doğru ilk ha
reketler başlıyordu. 

N ac.ı aşağıya indiği zaman, üç 
kadını kahvaltı masasında buldu. 
Onu güler yüzle karşıladilar. Fa. 
kat Naci hissetti ki, bu kadınla
rın üçünde de kendisine karşı b ir 
sinırlilik vardır. 

Nazanın gözl'<rinde bir hırçın. 
!ık vardı. Sade sabah kıyafeti i
çir2!;, cazibesi bir kat daha artan 

Bay an Sezanın da ara sıra kaşları 
çalılıyordu. Kadriye de ise lü • 
zumsuz kahkahalar atmakta ol • 
masına rağmen, bir şeye sıkılmak
ta olduğunu ihsa eden bir eda 
vardı. 

Delikanlı şu üç kadını neş'e -
l<'nd rmeğe çalıştı. Fakat kendı. 
sini o !<adar yorgun hissediyordu 

1 

boğazına sarılmış, bagırmasın dL 
ye de agzmı bır bez parçasile 
tıkamışt:r. Bundan sonra kadının 
ÜZ'Crindeki torbayı alıp cebın<' in
dirmişti:. 

Tahkikatın başlanıııcında bu iş· 
le hiçbir alakası olmadığını söy. 
l<'miş. birkaç gün sonra da parayı 
gclırmiş, •300 lirayı evin kapla
ma tahtası arasında sonradan bul. 
dunı• demiştir, Yapılan tahkikat, 
suçun kendisi tarafından işlendiği 
neticesini vermiştir. 

Da •aya bakan İstanbul Birinci 
Agırccza Mahkemesi, cBen o gece 
misafülikte ıdim, hadisenin ce -
reyan eaiği saat 20 ile 23 arasın. 
da orad.ı değildim• şeklindeki 
müdafaasını, diğer delil ve ema
reler karşısında varit görmiye • 
,ırek, Mustafa Ak.taşın gasp su
çunu işitmekten 7 sene, 3 ay a. 
ğır hapse konulmasını karar al
tına almıştır. 

k i, zelcfısını tahrik e tm ek imka· 
nını bulamadı. Gülünç olduğunu 
sandığı hikayelerinden bir ikisL 
ni anlattı. Gülen olınadt. 

Muhavereye başka başka mec
ralar vermek istedi. Enteresan o. 
laınadı. Yalnız Kadriye gülmek
te devam etli. Fakat o güldükçe 
Nazanın gözlerindeki hırçınlık 

arttı ve Seza kaşlrını çattıkça 
çattı. Nıhayel Nazan asabiyeti • 
ne hakim olamadı. Bir yumurtayı 
kırmak için eline aldığı küçük 
kaşığı sofranın ortasına fıı-lata

rak ayağa kalktı: 
- Canım sıkılıyor. 

Annesi sordu: 
- Ne!'!. var? 
- Bilmem. - ...... . 
- İçımde bir sıkıntı var. 
- Rıhtıma çık, biraz hava al. 
- Rayrr, Bebeğe gideceğim. 
- Ne yapacaksın orada? 

- N aciyenin yeni apartımanı. 
nı öğrenmek istiyorum. 

- Demek eski dostlukları ihya ' 

Karabük Demir ve Çelık fabrL 
kalacı bugün tamamen Türk mü

hendis, usta ve işçtleri tarafından 
i,şletilmeğe başlan:nıştır İngiliz 
mütehassısları müddetleri tamam 

olduğundan fabrikadan ayrılmşı. 

!ardır. Yeni yetişen Türk müte
hassıs ve işçileri Ç<>k iyi randıman 
vennektt'dirler. 

lebze, zeytin yata 
ve pirinç flatlerl 
Son günlerde Piyasada zeytin. 

yağ, susam ve susam yağı ile ku
ru sebzelerin fiallcri ucuzlamak.. 

tadır . Bundan iki hafta evvel zey
tinyağ fiatleri toptan 85.90 ku • 
ruştu. Son gün lerde zeytinyağı 

75.80 kuruşa, susam yağı 48 ırn
ruştan 3~ kuruşa, kuru bakla ıı 
kuruştan 8 kuruşa düşmüştı.ir. Di
ğer ta raftan pirinç fiatleri iki haf. 

ta evvelkine nazaran pahalılaş • 
mışlır. Maamafih yeni sene pirinç 
mahsulü elde edildikten sonra 
pirinç t iatlerti ucuzlzyacacaktır. 

etmek nıyetindesin? Nereden gel· 
di sana bu arzu ? 

- Yıızdanberi görüşmediği • 
mizi bilıyorsun. 

- Bilıyorum amma, sen onunla 
bir daha görüsmiyeceğini bana 
vadettiğini unutmuşa benziyor • 
sun. 

- Artık o v adi tutmama lü.. 
zum kalmadı. 

- Ya ... 

- S ebebini sormağa lüzum 
görmezsin tabii 

- O benim bileceğim şey ..• 
- Bu da benim bileceğim şey .. 

Baybay ... 
- Güle güle. 
- ........ . 
Nazan, kapı yanında asılı muf. 

!unlu bir impenneable'i sırtına 

geçirdi ve kapıyı ardından şid • 
detle vurarak sokağa çıktı. 

O zaman Naci sormaktan ken
dini alamadi: 

- Neye sinirleıımİf bu? 
- Ben bilirim. 

(Aıtıasl V..-) 

. bulunduğu ağustos 19<..19 19 

den haziran 1940 tarih ine 
Rusya da şarkta küçük koıtO 
zararına genişlemege çalL'i\~ 
yanın hesaplarını altüst cd 
ziyet Almanyanın Franss) 
layca yıkarak şarka dönn1 

Vaziyetin hakiki izahı bıtO' 
Diğer taraftan askeri ha~ 

inkişafındaki tehlikelere ~"' 
kının dikkatini çekmekte " 
cesaret sahibi bir adam oldııl 
rülmektedir Stalin hiçbir şt 
lemiyor. 

Gerçi ilk hamlede ka~ 
Alman z1ferinin sebepler' 
kında ileri sürülen izah ınıtııf 
ğildir ve hatta nutkun bar1 
yerindeki ıddia ile tezat 11' 

dir. Stalin, bu zaferler~ Alıı' 
nın daha hazırlıklı bulun ı!I 
ve Sovyet asker lerinin de ti" 
avlanmış olmalarına atfet 
dir. O halde bir b uçuk sen•' 
zırlığın manası ne~·di? 

ist·ikbaldeki Rus stratı>ii>' 
kındaki sözlerine geline~· 
k un şüphesiz en dikkate l 
lan kısmt da budur. sov1; 
Rus milletlerini ilerliyen ~ 
nın karşısında herşeyi ya.J 
niş Rus topraklarını bir ı·. 
virmelerini tavsiye etmekte' 
Rusya için müthiş bir 9~1 
Fakat ayni zamanda Rus) 
tinde müthiş bir silfıhtır il 
r ip ne kadar mükemmel 
silah da o derece müessir 
tır. Almanların Rusyaya ~., 
tıkları harbin hakiki amili 
jik mülahazadır. Fakat b~ 
leketlerin servetini ele (-' 
düşüncegi de mühim bir ~ 

1 
kil e•miş olduğuna şüphe 
Eğer Almanlar, işgalleri 8 

Iaeakları memleketl~rdc ~~ 
!ardan b~ka birşey bula'' 
cidden mü -kül bir vazi\' 
bilirler. O zaman Alman1:1 
yanın istiliı.smdaki maksat~ 

ed . ki . 'bi b de emıyece er ı gı , ,., 
teşebbüsü, Napolyona rıe ~ 
olmuşsa, Almanyaya da 
ağır pahqa malolabilit• 
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Yuvarlak bir heıapla JU 
son kırk senelik devrede 
Rusların deniz tarihinde 
ba, göıtermemi, vak'a 

ti Us denizciliği.. l,_k_a_1m_am_•,_tı_r;_d_e_n-eb_i_Ii_r._. _ 

S a:an: .Ali Kemal SUNMAN[ gisine nıuracaattan ba.ıka çare kal-
E .ak Şork su .H.ııda~ı Ru> do- JOanıı*tır. ltalyanlar bu işte a-

Jl nı""' ıar onıor tara!ıncun. talı- meli adamlar olarak hareket t-
deıtı e i, "·~ zanı.ın c.;ar lkırc. Nı· mislerdir Roma ile ıvı k e 
,, la B it k d k" 1.1 d · · os ova ara-

Gazete ve tenkld. 
Makul bir 

fÖy/e dedi: 
arkadaı bize 

MAHKEMELERDE: 
Geçme ey ruhu revan 
ömrü şitabanım gibi 

Başmullarrirler 

Na Diyorıat? 

CUMHURiYET 
B. \·un:..ı.s l':Jdı En."Stıtull.~·ın lin 

ksak ldr .• ıl...1r1• lı.;iınh bugunk.u b~ 

., . a , · d~ııırnı e ·ı • onun .. " sında öyle samimi bir do,tluk 0 _ 

a~ •t\ ·ı ,. ulıaıırra:-.ın du unınuş, bu -· Iamazdı. L3kin İtalyanlal" Rus a 
tı. n erk.ııııharplerııı• toplan11'i; bu- gibı petrol ve buğdayı bol :,r 
el ııe d > <·ceıclenn sormuş. Çar.n meml.,ketle al · 

•• ks d h k k ı · ışverış etrneği ih-Ie• a ı a ı aten a ahıyettar 0 mal etmem~lerdir. 
!arın re ın.ı alaraK tıır caru 9;;,; d L · d .. .. . k k • e "'1ıngra da buyuk hır 
~:c c.m" ) o sa ~cndı dediğııı; tersane yapılabilmiştir Burada 

"Huyunu suyunu bilmediğim kadı· 

1

na ağzımı açarsam ağzım kurusun,, 

--al:: Y •zan: HÜSEYİN BtHÇET ~--

«-Bir dairı:_nİn· bir müea
aeaenin en küçük hataaı üze

~inde ısrarla durur, bir •Ürü 
tenkid yaparsınız. Hataaız iı 
yapmak, elbette, herkesin İ•· 
tediği bir şeydir. Fakat, bir 
takım sebepler, zaruri f<Utlar 
vardır ki, neticeyi hatadan 
salim kılmaz. istiyerek, bile- ; 
rek hata yapmak, tabii, 6u, 
hüsnüniyetin d l§ına çıkan bir 
hadisedir. 

c '.l.Iaar ~ ... yalln1ll.diıl bir ınkılj,p 
yapJc~k:annı uıııdU!:LlffiUZ ve e~er 
butun ~artlö.rı ycrıne eelirihrse bu 
yı..ilu.eK n('ticeyi veıCL·cklerinden emin 
de bt..lunduguıııtız küy enstitUlerinin 
iyi yolda olınadıklcı.rını farzettiı'Cll bir 
h:i.dı::.~ ile kaı~ı!~tık. Wdık Akpı
ııar eıL<;.tiıu."iü gaı;cteJel·de yıyeı:ek \·e 
yakJcJk iht;yaçtarının nılın.ıkasasını 
ilan ectyor Btı en:-tıtu ekrnegindcn ~
ganıııa ve t.aı-nusacına, sıgır \ e koyun 
etinden terey:.ıgına ve peyntrine. hat
ta liıha.n_. \"C pıras:ı~ırıa kcı.dar ıuuhtac; 
oldug. y:yet:en 'ı1addeler1111n hev~• 
ı~·ın r ute.,hhit arıyor. Den1t>k ki eııs
tıtu bu ihtıya<; ınuddl•ierln..i kendtsi 
yelt~t,rnıeıııektedir. l-taliJuki bı;t; eıı~
tıtUlenn kafı gı:nı~likh• aı·~z~ dahılın
de te~ıs olunarak anıeli hayat nanıına 
heı·;;-eydcn önce ;t;Jı.ıı 41cı-inıize inki
ş:ıf \'erecek 1.ıılgilı faaliyetlere kayn.tk 
olaeaklaı t hayJlıyle avunuyorduk.> 

'>nlara b<cgendırn,ek rr.ı Rusı an.n büyük bir kruvazörü in-
~· Her ey;;c .. Hukumdarın de· şa edılebilecekti. Llkiıı Sovyet 
'•n~ ıtıraz yollu ınütaleada bu- Rusya bununla kalmıyacağını gös-

• acak uıan..anrı sozu lşililmemı~. termişlir. 
ı ~ n_k Rus) anın t c ve tahtın~ ~yle ki 937 işi daha ileri götür-
rı ıalık olana ho~ ı;örunmek isti- megı, bunu11 için de Amerikanın 
kıl u.nıcr da.ha c-v\•e davr.ı.nnLı~lar deniz t)anal ııne müracaat ctmeği 
f.f t .)h d~ 11 h.1-}Inet~~ı.~~arıı n i~ham ı. mu\'afık buldu. 

·•il <et ctt ;ıını, onun ,çin ~im- Llkin Amerikada iki kruvazör 
s neyı ınunastp gı•rurse onun vapt rn1ak .Yolundaki müzakeı·eler 
1 •1>ılmıt!· l · . a' Sl .1zım gel<'l'f\ ıni s.ôvle- netice!enememi~, Ruslar kendi 
ol l~r Artık !kine. Nikola da o kruvazörlednı kendileri yapmağa 
eti ı.ste kimlerın ,t.:ıız ed•p et- karar wrm~lerdir. Fakat 9'23 den 
i "ıı;~:";kl~rmı <lalıa ~Y"ade arJı bu harbin başına kadar geçen se-
e . a '1Zum gorrrcn1ıs F luya nel:r za~f_ında R'"us denizciliğinin 
) ır vcri.ıyur, nıha}cl akıbet ma- takip ettıgi sJf~alardaıı anlaşılan 
ıJl n.- Ayl,<rca yokuluktaıı ,.e 

1 
Jd r 1 ~u 0 u. En zi~adc denizaltı kuv-

111 f gun uktan sonra Jcıponlar la- velini \'1.İ.cude J1etirn1ek. 
ki 1 ından batır lmak. " 

d' l904-.J harbındek. l>.ı facıadar 
rııfil ra Rus Çaı~ı:. milyarlar sarfe- ' 
· er~k m· ll ı bt da' ~ u e tki rr~n.sanın ke:-;esı-

rlJl'I! > a~arak k~ndısııw kuvvetli 
1.1 ) • donannıa ~ •ıımaga tı><o•bb"· - t 

ı ·r F ·• - us c -
rı ~ ır. akat hu cVnH:111ınanın ha· 

n an ~ k \'ak'a g<·~\i İsyanlar 
ıll ktı. Sonra gı><;~ıı lııırbitl nılıaı·..
iO nd.e Koı adeııiz<lt>ki Rus l.ahİeı. 
dl hırleri lııgiliz!cr tarafından b • 
·•ıldı y K . a /.• · ıne aradl't1ızdekı donan.-

al" nın bakive ı de Fransızlar tar:... 
u1' dan alıııarak Tunus\a ., Bızerta 
iıt' anına göturüldü. 

ar' u e olduy.,. oldu, elde ne varsa 
• bn da Rusvava kafi g•:lmıyece.:i• 

el!ıvdı R· · "'"' 
. · · '"' • Jdpon harbin-

i! 
8

1
, n.•ı,:lllbiyetl.tn sonra Çarı le 
J ası aş · • e d .ag, yukarı yirmı senede 

ıı i' en:z kuvveti vücude ııetir
,~ ,, gr'\~n lı .c. 
"'\;' ç«rl ~ aı·uln ~n devrelerin-
~ t '4:ııı }"kılmasından bt"ri de 
uL le ruv• l 
ıı en.•ıı •r ak hır lıesaı>la ;·irmi 

Pcııı b. daha Sovvetler tarafın-
b 11 d - u tnak,..tla geçınlmı:; oldu
, UŞ!unuı 

·d •ltk b" u...,. demek ki kırk se-
ı ır ı..._nı ,. 
ı ınun da . an ı:<nonune ıı:eııyor 

. , ık "·! _i<>yle bir hulasasını yap-
ı ""kı kabikl.ir· 
ı, f <'vvet R . 
k •vvet u,ya venıden bır d<'n z 

ıııe m rk . . iç lı;,ına.. • 1 olabılınek ıçin 
o lia'""tg" ne vakit ba~Iadı? 

-. .,. "" . •.· R "r.u d~ · .. Hllt1K1 u~;a bJ i~e 
" git·= ·k ' t t" ,k•'adan l ' ıs emı, ır. A:ıcak 
~ • le , ,. j" 
wınun ı. ' 1 "'ne geçrr.c,lcn 
v aın,[e ~Unı ve ehemmiyeti '.a

e 1 930 da 1•ı 1 l•mamıştır deı:c:;i 
ı11l' li bır dSo~yet Rusva el·~ n':
lı ilik 

01
_ enı:ı:aıt, donanmasına 

f· ' un;ık laı.avv . l 
" kara uı u ı ~ çalı*-

~ ;ı l r verd, y. -d 
9. er e lorpitol . at ırr,c~ ge-r ··~ 1"1.eniy,~~:·.::~cude get~ 

". ka.fi der,ceııe . a . at Ru~a-
rt fı dereced, r lezg•hı yoktu 

k en ve b •- ' ıJl Yo tu., Bun ı..,ı &damı 
~ "k kuvver a mukabil çal~a
dııl t.>n ı:elecek' Vardı. Nok.anı ha
f ıınkiin .. .. Yardım ile leliı.fi 

de ilkghorut lmüştüı·. Bunun i-
a ıra ı 1' llıaoya ol . ge erı Yardımcı 

. va aı·a. dınu B,•rl:ıı il,. Mos-
ı s.n ak, do ·'l 
}'1 •dan h ~•l t· 'J. ·sUnaden 

1.l lrtıkun .:r i~-~a\~eneti btklem~k 
,, k g. 1 u.:nu'!:itür 

, a ;ıt ıu;ı 1 • 

~ işl, Al C!C Alıı •n; ada idare 
"- nıaııı.daki . . 

ıf <>u\)'ct R •· ; eııı ıdare 
nasl• , U:iJ anın ar1liınOaki 

tl<:t.er tatsııt t 
ıf. "•ne R . . .ı~ ·· h.ıPun Us} a ıc-ın lıah 
t· ~ıs.tarını - - • ı ır • ..ile-

:=---. n, fen adamların n hl -

ii." iDEni 
e --:--~ll~O:;:\~I ~.\~N!_::~fiJ..7 
1~ l • 

1, Ve /fçİ Anyanlar, 
ıik.iyctler, temenni· 

fer ı:ıe müfkiiller 

K~sesiz Bir Genç iş Arıyor 
1 ' Y<l:ilnda Li.:.c ı de kıııı.!>e-sıı bır 

gen, ' arıyoı Riya.ziye~ı kuvvetlı 
yuı · ' 

· ~~ guzeldır . Eh\·eıı uctetle L:ı~raya 
da gıtnıeyi kabı..ı! t..-der 'J'•lip oJo.ıcak 
muhterem iı sahiplennin Soa. Tel
ıV-ar Halk ;,;ü.tunun.:.la (Çe&lı,)kan Turk) 
runıuzuııa. nıücıc:a~tlcri .rıca olunur. 

Fakir Bir Türk Genci 
l, Arıyor 

Lıse 11 cı !:>lnıfa kı.ıdar okudun1. Ma
li vaziyetiıni.zin Oozuklugundan, hu
sw.1. resmi müe-.;.~e:;cc ve licarethaue
lerde \•erilecek tılJn rni.uıasip işlerde 
JcanaaLlt~r bir ücre-tlt" ..ı<lak.ılle çah.:)
mc.yı taahhUt ederiın. 

Arzu edenletln, Ü:.klıdar 98 No. lu 
Yıld:z Oteltnde Jbı .ıı.hııu AHınta~'Ct b~r 
n-ıektupla muracaaller ini <lilerinl. 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız 1, Arıyor 

Ort.aıneklebıu 8 iııci J.nnfına kadar 
okumLı.~ ve bir nıuddet telefon ~n
tralinde talı~ını!;i, ya7.ıı.,.t, ifad~i dftz
gUn, daktilo bilen genç bir kız; ış a
ramak.tadır. Kendısine \'ar.ife v~rınek 
isliyen ınuhtercın iş sAhiplerlnin Son 
Te~graf Il•lk sütlınuııdu cl)uktilo• ru-
nıuzuna y3.z111al,1rı rica olunur. 

s,ııyee Sullı Malı!..cıııesindcn: 

941/!H7 
D•vacı avukat Ural Dilekin şa

yi~ıı ıı:utasarrıl bulunduğu Bo • 
gazı<;ınd~ Enı..irgünda 1\lırgün 

ca...id.~:,.indc esk~ Eınirg~n ve Ya
ni kalfa yeni Emir~an Hakkak 
Yümı•Ü sokağında kain eski 48 
ve lO, ~eni 72 1/10 numara ile 
mürı::.:kam gayri nıeııkul hak • 
kır.el~ hı»eciar mılddeıaleyh E
mır-e aleyh:L~ a~tığL izalei şuyu 
davasınııı y'-t~ılan duı u_'ı'nıasın 

da müddeıakylıiıı ikametgahı 
nııı me~·huliyctı müba~irın ver 
diği meşruhat ve z~b,\anııı tah 
kika~ına at(l', anla§ılniti' oldu .. 
ğundan bir ay müddetle ilanen 
t-eblığat ifasına karar •·erilmiş -
tir. D!lruşmanın bırakıldığı 
20/8/941 saal 10,30 da mahke • 
mede ha1.1r bulunmanız veya ka
l'Unl bir vekıl göndermeni~ lu . 
Jmtı CTanen leblıi: olunur. (5881) 

Gazetelere bakıyoruz. Ga· 
zeteler, kendileri, hatadan 
daima salim midirler?. Me
sela, tertip, tashih yanlıfları. 
Şüphe yok ki, bir gazete, mü
essese olarak, sahile/er üze

rinde böyle hataların görül
mesini istemez. Ve hataların 
olmaması için de, bir takım 
tedbirler almıttır, çarelere 
başvurmuıtur. Buna rağmen, 
tertip ııe tashih hatalarının 
arka.ı alınmti değildir. 

Binaenaleyh, gazeteler, bir 
hatalı hô.dt.e üzerinde tenkid 
yaparken, daha in•allı bir ka
lem kullannıalı, bir takım 

leukalô.de sebepler, zaruri 

şartlar bulunduğunu göz ö
nünde tutmalıdır.• 

BÜRHAN CEVAT 

Pancar !latıerı 
arttırılacak 

İktısa. Vekaleti, pancar yetiş.. 
tıren köylünün Cazla kazanması 

için pancar mübayaa Ciatlerini 
arttırmak uzere tedkıkler yap -
maktadır. Bu sene havaların çok 
müsait gitınesı yüzünden pancar 
mahsulü fevkaladedir. Şeker is. 
tihsalinin ıse 100 bı" tonu geçe
rek hır ~t'koı- tc~kil edeceğı talı. 

min edilmektedir, 

t!l!Ilit.9D 
48J~'d~tilt 
neniz banyoıuda 
ııllllat kaideleri 
Suyun, vUrudüıııüzün le1nizli

ğıne1 nı~aınatın vazifelerini ıa
yıkıylc yapınasına ne büyük Cay
da:-.ı oldugunu hep bıliriz. Onun 
için yj;t; ~ıcaklaru1da denize, 11et\i
re. huvuzc1. girırıek ınüınkUn ol
mazsa, evleriınizdt duş yapınay11 
yani vücudümüzti ~udan gcçinne
yi bir itiyat haline getirmeJiyiz. 

Yaztn i~e. en e\·\ el deniz akla 
geliyor. Geçen blr yazımız.da söy
ledigirniz ıt:bi, deniz banyosunun 
kaidelerini hatırlatalıın. Suda en 
nihayet on Oe~ d~k:k~do.ın fazla 
durrnaınalı. Ill'ıhalde tltrcn1e, 
Urperıne baı.;ladıkt,ııı ~lJ11ra deniz
den c;ıknıah. Cünku 'ucut kalori 
zayiatını taznıin edeıııez. Banyo 
fayd:.ı yerine zarar verir 

Yeıneklerimizi n1üteakıp suya 
gırınd<.. yahı;l suda yıko.tnırken 

bir şey :vcnıek: caiz dc-glldir. "\'e
n1ek:l·:·de11 üı.· saat sonı"U rirnize 
girrtıek l;"-ı7.ı•nciır. 

Saatlerce denizde kalan \"e-
yahut r::dak nıayosu ile gune~te 1 
ktaı..ın:__ıp tekr<ir ~uya girenler, bu 
ihtiyat:;ıı.lıkhırının et~ıasını <;e
wsını (ekerler. _______ J 

tirihnelidir. 
2- Şükri~cnitı evinde uk<k 

hizınetkflrlar Jn vardır. Bunlar: 

n: ır Cinayet Davası 
~ Y~n:ETEM 
~ kındak' .• 
" 'tlızl k •. !le\'gısı aıaını bir hu- , 

"d _,,, u 1<-:t1ıdf'dir ,.e buna taı•
Y ' Stikri · - • r - H; e L.ar~ı fcral!atkar 

•nnıa'1n d b' . · ı a ılıııistir. O Şük-
•ııı .. ı . . 
Q,; o uınunü 11:"a1ett"fte okuYa· 

İZZET BENİCE 

n~ çıkarıı1ak, \ ü·ıündl'ki ınaskeyi 
dtt:)iirınl'k h" t • ." B ~ ~ıra"ıı iZ{' gc nu~hr. 

en vazif · b . · · 'ı: 
1 k en11 asarahılll·sl!-nı ıııes .. 
e ha)a\undaki e11 bü•iik zevki 

' bahçıvan Dcbrc\i ~aban, ahçı Bo· 
!ulu Mustafa w;ak Sıvaslı ;\leh
mettir. Cina)et bahçeden otbya 
ınerdi\len da:ı·ı, arak girınck ş.ek

lilc yapıhnıs olr'..:ı~una 'e- hunlar 

da hahl"edtki t!a•rcdı· yattıklarına 
göre !?ahit olarak hura~ a getirilnıc· 
lcriui i~terhn. 

,rennıi•t" s··k . . 
•den 'fır. · ... u rı_vt:nin ölü-
na en ~ok, en <:ok de~il tek

ve kt-•di n ,. . . • 
..t c.n h' '"'. 1 1 <-:•nd~ sızı 
ıı· ır udaı k · 

1 

J• 

nıulıak na atıl demek 'e 
ad enıe huzuruna <"ıkar-

aleı ınak . . , 
t\lar . . ıne~anı tlll..'rindc 
Jktır,'~"' af[edilıııeı hit- hata 

u'alteı· . 
t \('rt-ı~c~ıne biraz kuv\'~t ve 
ltı-11 d. he dt"\·aın c-tti: 
T?' \t h )etı Z••hıt:ı ve adliye 
1111 , tahcriın. ~ukri,·e Öt-
ı ur\Psad · 
t f:oz k Ct·c onun er-
lıııu,ı 'o; •nlar lar.ıfıııdan ol-

• • At1<·ak unu nıcyda-

tad.aeacun. . 

Bunun İ<-in de - d k' dı"lek· I . , · ~agı a ı 
erunın kabul edilm"Sini dilerinı: 
1- Şiikriven· . · ın ıtt~nkul ,.e ga\' rı 

uıenkul ~erveti en esaslı bir ş~kiı. 
de tetkik edilmelidir. Bankalarda 
\'e di~er para i~lettn mÜe-s"ieseler· 
de k. d' 11 1 nanıın.a ne kadar para 
eshaın ve tahvilat yattrıJmıs oldu~ 
~u. son hesap vaıiyctlerlnin ~' va· 
zıyett<' bulunduğunun reo:;;ıuen tah

kikııı.i İ.'\ttriın. Jo:ğer. wu zan1anlar
da Şükri~ e hesabına <·ekilınis hir 
para varsa bankalard~n ahnacak 
h~:ap vaziyetll•rindl• hu iyiden İ· 
.)'i.>·e \ "C tarih ::ııırasilc tcharuz l't-

3- Sahil olarak bura~-a ~l·Lirti· 
len , ..... diıılencn evdeki b.;1dın ınüs· 
tahüc-ınJcr haricindc- ı·ı' iye hala, 

Sacide kalfa. Nevin n Latife var
dır. Bunların da şahit olarak cel
bi 13.zınıdır. 

•1- Güzinin şahit ~tfatilc İ1uzu .. 
ruuuzda dinlenıııc~ine nılisaade

nizi dileriın. 
5- Şahadeti ile asıl katilin hu

lunnıa~ına yarrlını r-dt·bill•eeği ka
na.tinde oldug-t1111 Fl•r.lin:n bun
dan hii\·ll'" her nıuhakcn1l•dr nıa· 
lfunat \C' iiadl·:-İııe ıniiraca::ıt ctlil
n1 k iizere ınuh .. kc ned<' h .. z r hu· 
lu 1dıırulına~~nı i feıirn 

il'lu:ıaffc .. tl ı'":~tcıcıı l;o.)lece ı- ' 

sall,fı ·r gibıciır .. Anlamış gibi gö
rG.nmektc·n zevk duyarlr. Böylcs ı 

İkı geı.ç, koridorda bir k~nepe. ' 
n.n üzerinde oturn1u~ . .sohbet e.. 1 
diyorlardı. İkisi de, VH muslalah 
lkonuşmaga meraklı ıdiler Ya. 
hut da alay olsun dıye y.ıpıyor
lar~ı. Her hald" lisanları bugü
nün ,.e kendılerınin l:sanı degil. 
di. Arada .ırada eskı şaırlcrden 
bahse.lıyorlaı;, her bahset•biklt•ri 

şaırd-en de birkaç parça okuyor. 
!ardı.. Fakat, öyle derme çalma, 

üstünkörü değil, adeta, veznın 

taktıine, kelimel-erin lecv.dıne 

riayet ederek, çok düzgün oku-

daha iyıdır. ı 

, 0rlardı. Sürnbülzadc Vehb:ııın 

Tuhfeı Vehbısınden lulun da. 
Nedimın gazellerıne, Vasıfı Ende· 
l'Uninin divanına, Ziya pa~anln 

Zafername şehrı, tercı ve terkı
bine, üstat Hamami zadenin 
Hamsinam-esine, hatla Sürurinin 

mustehcenliğıle meşhur Sakal • 
namesine kadar bi:rçok eserler
den bah5ettiler ve parçalar <>ku

tlular. Her halde ikisi de bu \'a. 
d'.dc • genç olmalarına rağmen -
hayli üstat olacaklardı. Fakat 
- onlar gibı konu~ayım • ikısin.n 
d-e sınnli salınden memul değıl

di ki bunlar bunları bils.nler. 
Onlar tam bu sahbeli koyolttuk. 
ları sırada, koridorda karşıdan, 

razanü hıraman, harikuaade, dil. 
rüba blr genç kadın sökün etti. 
Yürür gibı değıl, adela, suzülür 
gibi, uçar gıbi yürüyordu Olgun
luğu, dolgunluğu. bütün hariku
ladeliği, ta uzaktan bellı oluyor. 
du. Gençlerden biri, o görünür 
görunm-ez: 

·Hııbub ede-r gibi reftarınız ne 
lııilettlr• 

•Acep neriymi selıerden mi afe. 
ridesi.niz?• i 

yapı~tırdı. Kadın, etrafına mü· 
tehakkim v~ müs:ehzı bJkarak 
)'tirüyor, onlara. daha doğru>u bi
ze doğru gelıyordu. Zira ben de, 
onların- oturdukları kanepenın bir 
ucuna yerle~m~i. onların konuş. 
tukları ile hiç alakadar değılmi.. 
şim gibi sigaramı tellendirmiş, fa
kal kulağımı onlara vermiştim. 

Genç kadın, salına salına, mağ
rur ve mütehakkim, önümüzden 
geçerken diğer genç de bastırdı: 

Siynede bir lah=a iiriim eyle gel 
canını gibi· 

.Geçme ey nılıu reran ömrii. 
şitabanım gibı. 

Kadın, hiç ehemmiyel verme
di .. Burun kıvırıp dudak büke • 
rek geçıp gittı. 
Ötekı genı;', bu beyti sö.vleyene: 

- Sen de. dedi, zendostluğu 

ı,iakal otuz be~ sene evvelkısine 
icca ett'n. E!;'1'r şu biinü kelimei 
, ahides:nı fahmedebild:y,e ben 
ru::;iyah olarak gezın<'~:. raz.t}ım. 

Kadınlar l>u vadide muta -

raya ko." duktan ~onra sözline de
vam etti. 

_ Yi.lk!'tek heyeti huzurunuza ge
tirilecek olan bu ~lıitler cinaleti 
hBia örhnekte bulunan ~ırrı nıu

hakkak avdınlatacaktır. Bu iti
b~'rla dilekıcrin1in aynen kahul e
dihue!'ini istcriıu. 

:":luzaffer burada ~ôzlerini ke~ti. 
Hakiın bir dakika ka~laruıı ~·ata
rak ve ilk kararını kara .. 111;11 için

de vercıck di.i~ii.ndli. sonra ~·anın· 
daki azalarla g(;rüşti.i \"C' karar~nı 

teblii! rili: 
_Sudu vekilinin tal,,pleri hak-

kı nıüdafaa~·a tcn1ar.; ettiği i~in ay
nen kabul cdilnıi~ ve ı.ıuhakc-ıne 
tatil cdilıni.~tir. 

flılkiın bundan sonra nıuhake
nıl'nİn on hes gün sonraki cc-lsesi
nin tarihini sö~·IC'di V! yerinden 

kalktı. 

:\luhakcmc ,atonu bu yepyeni 
\"ULi,·et \"C ha\a karşısında uğul
tu)-~ boğulnıu~tu!. 

Dilrdündi C'A>lae 

Prıı' •"i;ik lıir h!!va 

( "lCl'-lcl fi \ cı <ligi lı 'ıcrll!r, 

- Ba!< bak! .. Galiba davası var .. 
Görüyor musun? MahkPmPnın Ö
nünde listeyt' bakı.var Bak bak .. 
İçeri girdi. Gel Allah a,Jona. din. 
levrl n1 :'Unun davasınt. . 

l)cıııek~c \'C l.ıiWhare ~unları yaı.-
nı~ktadır: 

tk. gen~'. ilerid-.:•, gen, kadıı1 1n 
girdigi mahkeme.rt• dogru yürü
düler. Ben de kalk :n. arkaların-

1 
dan. yLirudum. Onlar ıııalıkcmeye 
gırdıler Ben de gırdim. Genç ka. 
dını ş:ındı daha yakından gürü. 
yorduın. Cıı~•i'iCn. hariku1eı:deyl- .. 
Duru beyaz {;C~resı, sıkıntıdan 

pen;'<' pençe sararmı~. daf>a gL1zel 

bir hal alını~tı. Hak,mın karşısın-ı 
da 1.:alnız duruvor Sorac:aı-,1 su -

~ • • ~ 1 

c Bızinı gayeınız köy en~tll\.İierinden 
rncrnl('ket l.stihsalinı artırıcı ameli 
hayat ögretn1enleri yetiştinnektir Ka
bakla ıasulyc~int ınuteahhaten satın 
alaı':lk köy enst.ıtı..ileri ilnıi ve ameli 
olarnk hangı zıra.ıti u~ı·enını~ ohıp ta 
Sı>nra rnt>nılcketc yay3.C'..ıklardır". Bu, 
Nasn!ddin Hoeanın yuz.me Ogrenme
den suyc.t gu· nlyCçl'"~iıu denıC;:_.lne 
l.ıenzcı· S ıya gırmt>yınce yu.Gıııe ögı-e
ııık•n11yece,;ı gıbı ılını \'C anıı..•U ehJi
yeticı· eJind(" zirn;ıt ~ubelerintn en 
ınuı kftnııl "\ l'killerl tatbik ettıri.lıne
dıkt;e de kOylUni.in .ı;cvıyc .. ını yüksel ... 
eı.:ek neticeler elde edilınL, olamaz 

Koy en~litüleri her yl'rrte J:ı:Jk;:ıl bln 
dOııum arari ic;ındc kurulnıu:ı oln1~lı
lard1r, ,.c bu .sahalar U~t'nnde en dtk
katıı ta.'l>ı.t.ıt~\ yer verilnıelidir. Oi.ly
le yuµılınc•.ı kdy l'rı~titüleri kendı vi
yect'\'. ıh!1y;ıçl.:Jrının hemen bep.s-inl 
k{'ııdilerı tenıın etrnı., olurt.ır. Bu çok. 
ba:-ıt i.uzuın ve zaruretln ihmalı taın 
bir tearU7. tc-~kil ndttegl t>hPmmiyetle 
gQz Onun:fc- f, ulnıa!•dır • 

ali bekliyordu. Haklim, dindeki 
dava c\·rakını okuduktan s.)nra 

dedi kı: 

- &kın .. BisikleLc ~ıderkcn 
birdenbıre bisıkletıen ınıp Sak:r 
isminde bıı· gencı yumrukla dö~
mu:ı. b:r dı~ını kırn11şsınıı.: .. Nasıl j 
\'e neden yaptınız bu i~i·l ı 

Genç kadın. ulana utana. etra. 
fına bakına ha.kına. ,anl' tani::' an
latmağa ba~ladı: 

- Be11 ~pvrcuyur,ı. Ata b:ncr, 
bü;iklete biner, yüzer, yl.•tk('n 

kullanırım. Bu genç, bir müddet

tenberi bana söz atıyordu. Atla, 
bisiklclte, nerede gör:;e.. Sun 
defa cf'a yine öyle oldu. Bısiklc le 
giderken söz altı .. Bisiklelten 
dim .. ki hafıf kro~e vudum. 

- Kroşe nedir? 

in .. 

- Boksta b!r nl'vi 
Çengelleme yumruk 

yumruk. 
Yaııdan vu. 

rulur. Evet, ıki kroşr vurdum. 
Bır dqi kırılmış. Kabahat ocnım 
değil, onundur 

- Şakir sizden gerçi da,·a t'l· 
mi~ .. Fakat, keııdısı gt!lmedigı 

için davasından feragal e miş ad
dediyoruz .. Dava sukul etmi~tir. 

- Te~ekkür ederım efendim .. 

Genç kadın mahkemc<ien eık.. 
tı. Ayni gurur ve ayni tahakküm 
ile yürüyerek uzaklastı. 

İki genç de malı.kemed-en çık • 
mışlardı. Biri, 

- Gördün mü? dedı. Dehşet • 
miş meğeri. Komple sporsmen. 
Yumruğu vurunca oğlanın diş -
!erini ağzına dökmüş. İyi kı. sana 
da yapmadı ... 

- Bil.eydim ben ağzımı mı a
çardım? Amma, bundan sonra 
tövbeler tövbesi.. Huyunu suyu. 

nu bılmedığim kadına karsı ağ -
zımı açarsam a~zın1 kurusun! Gel 

biz butarartal<l merdivenden ine
lım .. Arkasından gidiyoruz sanır 

da ba,,ımıza i~ çıkar. 

Kadının yiirüduğü 

aksine yürüdül~r \Te 

rın1egl" baslEdt~~"'. 

isl•k~ntt't r 
merdivenlt'r 

kulaktan kulağa dola~an <:a•İalar, 
nıuhakemede bulunan dinleyicile· 
riıı dinleınenıi~ olanlara aııla(ı!jla
rı nluhakcıne salonunu dalıa sa
bahlan doldurmuştu. Dinle~iri 
kalabalığının koridorlardan de ta
şı~ı üzerine nıüddc-iuınuınilik tcd· 
bir aln1ağa ıııecbur oldu. 

l\luhakeınc;\-c tanı 1o:aat on ü('te 
ba~landı. Hakimlerde. iddia maka· 1 
mında değişiklik JOktu. İlkönce 
iki te,kere okundu. Bu tezkereler 
gc(:c-n celsede )Juzafferin istediği 
şe.\"·lerin ce\·apları idi. 

Zabıt kiitibiuin sanki ağız eks
presinde kelinıeler ta~nı<! nıodası
nı çıkarıyormu~ gibi çabuk çabuk 
okuduğu bu tezkerelerden birinde 
~ükri)·cni.n cinayet gt.--cesi üzerin· 
de ~·ıkan çaına~ırların ınuhafaza e· ı 

dilmedıği bildirili~ordu. İkincisin
de i>e herkesi çıldırtacak bir hay
rel~ düşüren ~u cün1leler \iardı: 

«- Şükri~ enin öldi.irühnü~ ol

du~u tarihten ü~ gün C"\"\"el i~ Ban
i c u n lshıohııl ~ubesindcıı ınak
tr ı.:niıı 46G.~l2 nunıaroh t'ari h<.>

sabıııd .. u 60,QOO; SclaııU. l.lank.a..ı-

YENi SABAH 
B. Hlli>c-yın Calut YalçLn Suriyede 

ntuıaı-eı...e. ısırnh bugunku b.Q yazl
.sında S...ı.r1yc Fevkaliııde Koıniserı Ge
~eral Dentz'in bır mutareek ak:c:ü içln 
Ing,ıtere hukUnıetlne re,,;oıen mura
C'J.at cltı~ııü .:ı.4.iylıyerek: 

HJ.ftahırdanbeı·i Ceııup huctutldrl
ınııırı ötesinde bir doı:0t ülkede ikl 
uıutltel:kınüz _ara.sında cereyan eden 
garıı> \ c c;ok e.;oef edilecek mUcadcle
rin_ ar1 .k nıh.ayete erecegını gormelt 
uııı111, t .J~l'. olınu~tur. 

re<~<· ~ u.ıi harplerin hepii,i muereı 
k~bl.iı etınel bır dalalettir. Fak:ıt Su
r:yc lıa:'"IJ, hüttın h;.ırplerln en tnJ.na
.ıtızı. en .:ı!fulunın.ıı.ıdır. ingıltere ile 
ı·rı111~1 bır gun ev\•.•1 binbirlerinin en 
sı~;ı \C .ıyr 1 ımaı: ıııl.lttetik bulunurken, 
b.r 'ı.Jn .. onra Sunyt! l.opı-aklat·ında 
J,t"d•_•n hüy!e en a,'.,ın can düşın::ını gi
hı hrıs \·(' tıirldetlc muharebeye tutuş
t~ ır ... f'cnc:bı bir ltıııra.K.ta vatanlan
ıun ınenı:..ıltni rnuhaCaz.a bakıınından 
hic- bır. :t.:z1.1nı \'t' ıaruretl uln1adıgt 
l....ı/<.1(' bır çok z.~r;.ın.::ız genci ne uğrun
du lı~ ul~ı·"'. Bwtunla lll' ınüdolfaa e-
diLy.a·,j,ı" . .- de-nıektedıı 1 

VATAN 
B. Ahmet Emin Yalman tTe-razi ne

dln denk kalac:~k• 1..:>iınli bugunk:ü baı 
yazı."t,1•i ... 

-ou . .\j<ınsı.nın !ıiıya.sl muharnri, b!r 
ikı güıı evvel bizlın hakkımızda bir 
)eyler yaııyor \•e ~Lt neticeye varıyor
du: tTurkiyenin Ingiltere ile ittifakı 
Aimanya ile do.stlugu Viirdır. İk.i ta: 
JJ( ta terazınin kefesini kendi tarafı
na nıeylethn11ek ı.:;tıyor. Bakalım, 

han6'sJ agır ba:ı.acak!• 

frlnSlZ muh::ırrlrıne derhal cevap 
verclını clliç biri. .. Çi.tnk.U Turk mil
li sıya.-:ıetınin hedefi, şu veya bu dev
lehn yedeı;::inde giden cansız bir cisim 
haline inmek ve bu ~a.ycde talan hırs 

,-e nıeııfcı~ tı yerine gPlirrnek değil

tl.r Kendı mukadderatına hakim kal
;ndk \iC terazırıın kefcsını sulh nokt.a
ırüa denk ~utcnaktır.• 

l)enıekte ve bilihare milll sıyas.eti
ııv:. izah eltık:en ıı,onra şunları yaz
ınaktadır: 

Vlill: siya ... elirııiz ke-ndl ishkliHı .. 
mızc ve di.ınyanın sulh \'P emniyetıne 
gOre ayar edilml;;lir. Hiç bir harici le· 
ı-ir bu nıuvazeney 1 bozamaı.• 

ııın Karaköy şubesindeki ?1<16 nu
ınaralın hesabından da 14,000 lira 
çektiği kayden anlaşılııılŞlır. 
Şükriyenin bu paraları nere~ e 

sarfelliği. bir başka ~-erde saklı 

olup olmadığı belli değildir. Mak
tuleuin başka bankalarda hesabı 
yoktur. Bu iki bankada ı:;o lirayı 
get:ıniycn bir hesap bırakm~tır. 

:\Iaktulenin biri Tepeba.ı,ında, 

biri Osmanbe;·de olmak üzere 
110,GOO lira kıymetinde iki büyük 
apartınıanı ve ~:ine biri Karaköy 
ıne~·daııında, diğeri Entinöniinde 
olmak üzere 26.000 lira kıymetin
de iki mağazası vardır. Osmanbey· 
deki çift dair.eli ve kaloriferli a
par!ıman 45.000 liraya ipoteklidir. 
İpotek muamelesi İı, Bankasındaki 
paranın çekihnesinden bir giin 
sonra taınaınile bitiriln1iştir. 

Bu itibarla apartıınandan çeki
len ı•ara bankaya yatırılınış, ora
diln da gcrİyt> itlınnnş değildir. Bu 
takdirde Sükri~ enin 119,000 lirası 
ıut•\"danda ~-oktur. F.,·inde bu ıniİ· 
nasehctle a<llıycdcn de hir nıüddei· • 
,._,,w,1 "·e bir. h.;ik.iınin ht lund • •u 1 

ı.vu.ı \·arı 

- .• , ~· , - ~- ~·Fı~ u ' . .L!u 
Yaz gflnler eıkl 
evlerin ıerlnl.jı 
lıtanbulun ikametgah ve 

iskan vaziyeti, eün geçtikçe 
deiiıiyor. Hepınizin bildii
niz eibi bir apartıman mera

kı ve modası ba§ladı. Önüne 
eeçilemiyor. Çok büyük kon
forlu ve sıhhi §artları haiz a

partımaalar §Üphesiz rahat
tır. Fakat, apartıman taklidi. 
küçücük küçücük ıefer tası 
halindeki binalar, muhakkak 
ki zararlıdır. Vaktiyle latan· 
bulun klaaik olmuı bir ev tipi 
vardı. 

Bu eve §İmdi hasretiz. Ek
seriya üç kat olurdu. Genit 
genit odalar, sofalar ve mer

divenler .. Geni§ bir tavan a• 
r_!.sı. Sonra, en alt katta, ya
zın çok serin olan genit bir 
tatlık.. Arka tarafta mutfak. 

Mutfaktan bahçeye geçi
lirdi. Bahçe evine göre, ol

dukça geni§ olurdu. Çiçek 
saksıları burada sıralanırdı. 
Bir de güzel kuyu vardı. Ku

yu, ya mutfağın içinde, ya
hut, bahçede olurdu. 

Kuyu deyip geçmeyin. Şim· 
diki yüzlerce liralık buz do
laplarından daha güzel ve 

sıhhi idi. Buz gibi suyu çıkar
dı. Testileri, sürahileri kuyu
ya sallandırır soğuturduk. 
Kuyu sayesinde buz gibi ay
ranlar, VİJne ıerbetleri içer
dik. 

Sonra, eski evlerin -tabii 
iyileri- havadar' eünlük gü
nC§lik olurdu. Bilhassa, evde 
çocuk varsa, bir qağı bir yu
karı gezer, dolqır, kotar, 
oynardı. 

Yazın, evin poyraz tarafın
da, kı,ın, lodosa bakan oda
larında oturulurdu. Öğleyin 
pek sıcak yaz günlerinde, 
yemek. sini içinde ve mutfak
ta serin kuyu batında ye
nirdi. 

Şimdi, fU sıcak yaz eünte
rinde, daracık, küçücük, hec 
tarafı kapalı apartımanlarda 

oturanların haline acıyorum. 
Hava yok, serinlik yok, rüz. 
gir yok, dolaıacak yer yok, 
serin bir yer yok •• 

Aparbmanlar, birer taı yı
ğını halinde, latanbulun man. 
z~rasını da bozdu. Sonra, 

bahçeyi, yani· eski evlerin ar
kasındaki, yanındaki bahçe. 
leri ilca etti. 

Halbuki, latanbulda, pek 
ala her eve bir küçük bahçe 
ayrılabilir. Çünkü, ıehir hu
duttan renİftİr. Dünyada, ı ... 
tanbul kadar çok az tehir bu 
kadar serpilmiı ve yayılmıı 
bir vaziyettedir. 

Doğrusu, yaz eünleri, eski 
evlerı, "ski konak ve köıkleri 
arıyorum. 

R. SABiT 

rBiri~i.zi·"DEgDi ""\ 
_tiepımızın 1 
Telgraf gişelerin
deki birikmeler ve 

bir izah 

.1 
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~, H 1 KAY~ 
ELDİVEN TEKİ 

ON u N 1 Ya~a11mı§ A~k Vf' M11ttra H~tırtl~ 

f Hayatını Anlatıyorum!,, 

Yazan: HALÜK CEMAL --F: Yazan : FEBIME üÜNDÖZ =f'ıı-. -
Onun günumi ı-e saat:n, beklı

yorum ... Yıllar nekadar geçerse 
geçsın, onu her lı<>kley.,:m bana 
i1k gün gibi geliyor. Ben yalnız 
onu nefes alıyorum. Onu görü. 
yor, onu biliyor ve onu duyuyo. 
rum ... Sesi içimde, bakışları göz
lerimde, gönlü gönlümde sanıyo
rum. Onunla herşey, onsuz hiç 
bir şeyım ... Onun her şeysi bana 
dokunuyor-

lıoş kö~cdc tek ba<.ma kaldım. .. . 
Onümdeki perişa masad~ bir de 
baktım ki eldivenınin kki kal
mış ... Buna çok s~vfrmişt•m. Ho· 
men cebime soktum. Ben onu 
cebime koymuştum ki oaktım 
Necla nefes nefese geldi; birkaç 
adım yürüdükten sonra geri dön. 
müş: 

ası biryerd·r? 
No. 40 

ıSevincim kalbimden dudaklt 
rıma taşıyor şarkı söglügordıır 

Akşamdanb<'ri birikmiş ve bü
tün mevcudiyetimı doldurmuş he
yecanlara, üzüntülere bir de bu 
teessür inzımam edince çok sıkıl
dım. İçimde bezgin, tuhaf bir his 
vardı. Bir keder, bir ağlama ihti
yacı.. Sanki manevi bir el ruhumu 
sıkıyor, bunaltıyordu. •Ar\ık bir 
şey düşünmiyeceğim.. uyuyaca
ğım. diye hırsla sola döndüm. 
Tekrar gözlerimi kapadım. Zihni
min mecrasını değiştirmek gaye
sile hamam kubbesi sanmıya baş
ladım. Lakin bildiğim kaç hamam 
vardı ki ... Daha Beşik taştaki ikin
ci hamamı tecessüm ettirmeden 
bir çift siyah göz ve onun, Hikmet 
Beyin çehresi, sevgili sesi nazar
larımda, kulağımda belirdi. Bu ta
hatturla yine dudaklarım, ,·i.icu
düm yaıııyor, asab:m geriliyordu. 
;Bqylece binbir teşevvüş, bin.bir 
hayal arasında n;hayet uyumu
şum!. 

heyecanımı anlıyacaklardı. içı 
hep hareket etmek, hır şeyler st' 
!emek ihtiyacı vardı. Sevınr1 

onların da iştirakleri için latıf• 
yapıyor, lüzumlu, lüzumsuz kD 
şuyordum. 

- Eldivenim kalmış, diyor ... ve 
arıyor. Masanın altına düşmüş 

mü diye baktı. Bana: - Sen al. 
dın! diyor ve verdiğim cevabı 
beklemeden elını cebime wktu, 
fakat eldiven öteki cebimdeydi ... 
Bulamadı ve gitti. 

Asırlarca Cermen, Is/av tesiri 
altında kalan b·ir memleket 

(f5) us - Alman harbi münasebe
~ tile ismi geçen yerlerden bi

ri de (Litvanya Lithuanie) 
Cumhuriyetidir. Litvanya toprak
larının bir kısmı bugün harp sa
hası olmuştur. 

r Yazan "'\ 
1 İskeoder F. Sertelli Jı ---------.......=--=--"' 
fından toplanmakta ve milli ede
biyata esas teşkil etmek üzere ta
bedilmektedir. 

G<>çen gün, dizlerinin dibinde, 
alnımı yere eğmiş düşünüyor • 
dum. Rana yumuşak gibı dokunan 
iskarpininı parmağımla yere dü. 
fiırdüm. İpekten daha ince çorap
larının ı.;cunda küçü len parmak
larından diz kapaklarına çıkan 
hır fildişi donuklugu gözlerimi 
kamaştırdı. Hayalimi takip ede. 
medim. Başımı tekrar önüme eğ. 
dım ... Onu bir rüya gibi görüyor, 
bır hayal gibi düşünüyor, bir ek
sir gibi damla damla içime ak -
tığını duyuyorum ... Kıyamıyo • 
rum, bakmıya kıyamıyorum. Ona 
her zaman hasretım. Yanıbaşım. 
da iken bir ateşle, ondan uzakken 
yine o ateşle benı yakıyor ... O, 
başkasının gözükse de, onu ken
d ım.n sayıyorum ... 

Gözlerim karardı ... Bu nasıl 

bekleyiş, nasıl geliş ve ... Nasıl gi
diş oldu, anlamadım. Ne söyledi? 
neler söylemişti? Onu beklerken 
kahrolmakta ne haklı imişim! 

İçimin en derin bir yerinden ko
parak gözlerimden uzaklaştı saıı. 
dım ... 

Litvanya, Rusyanın şimali garbi 
cihetinde ve Baltık denizinin şark 
sahilinde ve Riga körfezinden Du
na mecrasına kadar uzanan arazi 
üzerinde vaki 53,000 kilometre me
sahai sathiyesi ve iki buçuk milyon 
nüfusu olan küçük bir Cumhuri
yettir. 

B u şiir ve masallar arasında ce
saret ve kahraman!.k ifade 

eden bir eser hemen hemen yok ı 
gibidir. 

Kral (Olkerd) in oğlu (Yaklon) 
hepsinden akıllı idi. O sırada Le
histanın melikesi bulunan güzel 
Kraliçe (Hedoça) ile evlenerek, 
Litvanya ile Lehistanı birleştirmiş 
fakat bu ittihat sırf iki hükümda
rın şahsiyetile kaim olmuş, yani 
Lehistan ve Litvanya devletleri as
keri ve mali idarelerini birleştir
miyerek, yalnız kral.n Lehistanda 
oturması şartı kabul edilmişti. Lit
vanyan ın c, devirde ayrıca Dükaları 
vardı. Nihayet 1444 de dördüncü 
(Kazimir) Litvanyanın bu muh
tariyetine nihayet vererek memle
keti büsbütün Lehistana ilhak 
etmişti. 

İşte onun içimdeki anları ... O
nu bekliyor: Geleceği o günün 
o saat•ni bekliyorum. 
Soğuk ve karanlık bir sabah ... 

Bı.: erken saatte onun için yola 
~·•kmak.. B~ni ona götüren bu 
hl'rgün geçtiğim yollar. bugün 
ı ckaıdar güzel ... Hayat, ne olur 

Dönüş yollarındayırn. 

Benden başka yolcusu olmıyan 
vagonda, cebimden çıkardığım o 
tek eldivene bakıyorum: 

Koyu kestane renkh bu güderi 
parçasına parmaklarımla doku • 
nuyorum... Sonra, onu avucu .. 
mun üstüne koydum. 

)', p ben. Jna götüren hır yol olsa 1 

' be~ ~ alnız bu bitmıyen yolu f 
~ ... rusr\ aım .. 

Saot a ·loşıyor ... Bir ibadet 
2an1anı J. b.ı ıç.mde bir ürperme 
\"ar Bcl.-J.yor, keder ve kahırla 

bekliyorum. Zamanın sessiz a • 
dı:rlarla kalbin ağlarına takılıp 
~endi geç:şıni duyurarak nasıl 
ak1ığmı tatıyorum ... Anlar, se • 
ven bir kalbin anları. 

Onun elinden boş kaln11ş bir 
cansızlıkla, parmak yerleri a\'U
cumun ıçinde hareketsiz duruyor. 
!ar ... Büyülü parınaklar,nın bu 

koyu renkli yumuşak der' ye ver. 
dikleri şekli bozmaktan korka -
rak, onu yüzüme doğru yaklaş

tırıyorum. Ve ondan, onun elle. 

rinin parmaklarından bir parça, 
bir toz, bir koku bir hava nefes 

almak .çın derin derin içimi çeR. 
tim. Bu. bır tılsım, bana onu söy
leyen, onun b:r parçası, onun bir 
şeyi idi.. Sokturıo, buruşmasın, 

ondan kalan ızler kaybo:masın 

diye, en gen ş bır cebime itir.a 
ile yerieştirdim ,.e göğsümü ilik
ledim .. Önümdeki masa) a dayanmış 

b;ı>1mla bir rüya ıçindeyken göz
lerim irkildi: O, Necıa. 

O kadar telaşlı geldi ki peri
"'dnlı!,'lm: .saidıyamadım ... .Ne ol. 
muştu? lk özlerinden sonra büs. 
butiin pcrı~an oldum. işt.e söy -
wdikleri· 

•Bugün kalamıyacakmış ... Git
weğe, hmen gitmeğe, b<>ni bu. 
rada bırakıp gitmege mecbur • 
muş'. . Ve yalnız bunu s<iylemek 
j~ın gdcbilmip 
Anlamadım, an~arnı) orum. Ne

en' Niçin- d;ye soruyorum: 
- Bak, dıyor, yüzümden dt 
lıidir; fena, ~ok fena sinirli • 

yıııı. Çok s!n'..ı"endirdi beni ... 
Belki gelt>ct k arkamdan ... Belki 
buralrd;;dır .. Ikrşey olabilir; 
bırak, bırak i:>cni. . • 
Sersemlemiştim Söyl.yecek bir 

•oz bulamıyordun• Oturmasını 

istediğim sandoly;ıya ı;ış!yor ve 
it krar a) a~a k.ı.kıyor.. Dura -
mı}acak Bdna on be~ gün sonra 
gelecek bır gün.ın b'.r saat nde t! 

mı bek:~memı ovliyerek: 
- Hadi., ıledi, ben gıdlyonım, 

gıdiyorum .. Ve kaybo;au. Bu sah
rıedt'n n• anla~ılm•k lazım ge l<.i . 
ğinı çok d"<ünmeden bıl•mıye -
cektım. Orada, bu kln1stısız, bu 

Vagonun penceresinden uzak, 
sislenmiş tepelere gözlerim da _ 
lıyor. Bu, kışın yaklaşmış günle. 
rinde, sonbaharon perişanlığı he

nüz kaybolmamıştı. Düşünüy-0 -
rum cebimdeki tek eldiveni dü. 
şünüyorum; 

Kalbin sonsuzhıkları, sevgiler', 
emel ,.e rüyalrı ancak içi boş 
bir tek eldıvenle başbaşa kala • 
biliyor! .. Bilmem bu boşluk, Nec
liinın elir.den uzak kalmış bu el 
diven !ekindeki boşluk mu, yok. 
sa ... Bütün yerleri ve gözün vır. 

madığı uzak yıld:zlı gök'erıle 

dünyaların boşluğu, her şey·n hi.;
liği mi\·di? 
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TÜRK ORDULARI 

E . ) J Yazan: M. SAMI KARAYEL ....;,-

Ordu neş'e içinde yolu çıktı 

Ag.ısto un dokuzuncu ~uııü Hı
rJhın' pa""..ı. f1rr\as1, orctus.ılc bel"et· 

beı p< oi,ah ı.. ıv\·etl~rine .ltı!ıak 

ettı. 

f>iirlı ... ah, um n1 kum.ı:'1d;,,uıl;.r;:ı 

~ıtöb<: oyled;g hır nutukt.., •sli 

:lıeoı>fı Buoıı ıBc:dap<>~'cl oldu
i;• nu 'e harc·k~t n fevkalade· bır 
ıntılanı il<> Hpı .ıt agın: beı an ~tli 

Ord Ik vu r1 gu mu1'ım ve 
J'fı.l\affaktye ·~flb('IPr1 11 "'f. '<'

si!. ~o a \tkt Ordu llvl ık•an na
rtkc:t t l'ıgi sırcıd ıc.klf>tli \'f' bar· 
d, tcı:'l Ooson TCi-i ır,a yağnaır ı 

)cıc;n Mı..~· Uo~· aL .... F~kJ'., ~Jı:,,all, 

.. agn,urun '?tdd<"t rıı ndz .. rı ittoare 
alm•dı ye hart"K< t emriııı gen •l
ır.adı. 

Ordu, şıddetlı bir y~ğnııır altın· 
da ır.u r.UI biı uruyu-'i vaparak 
F>.ck şehrine dogru )Oi aldı (2) • 

Türkler bu der<.:e hır sür'at \e 
intizam ıle sevkuke,şi 

yapt,kl rı e•nad,. <I rıoan ordu· 
sundJ buyuk bir )a\<1.,lık g<in.lu· 
yord 

Petı•r Vaıdarın, m 
leri ı etI<·ei k"t'ı ı 

(2) s .. ı.ıu d• •• cş;ı 

'lr. ac.;ker· 
mulıart>be>i 

İstiklalini almadan evvel, Es
tonya ve Letonya gibi burası da 
vaktile Çarlık Rusyanın şimal e
yaletlerindendi. O zamanki Litvan
ya eyaleti hudutları 167,000 kilo
metrelik arazi içinde idi ve nüfusu 
dört buçuk milyon k~iden iba
retti. 

• 
Litvanyalıların aslı: Slavlara 

çok benzerlerse de, Slav akvamın
dan madut değillerdir. Litvanya
lılar asıl Lituanlarla,Kor, Somoki
tien, Pros isimlerile beş şubeye 
ayrılırlar. Bugün, bu beş kolun he
yeti mecmuasını teşkil eden Lit

vanyaLlar, geçmiş asırlarda kom
şuları bulunan Cermenlerle Slav
ların tesiri altında kalarak, mem
leketlerini bunların istiliısına ma
ruz kılmışlardır. Tedricen bir 
kısmı Almanlaştırılmış, bir kısmı 
da Slavlar tarafından şimale püs
kürtülerek Estuanlarla kanşmış
trr. 

l'C5> ugün bu havalide hakiki Litu-
19 an olarak kalan halkın ye

kunu bir milyonu geçmez. Hakiki 
Litvanlar, melezlerinden şu fark
la ayrılırlar: Hakiki Litvanlar sarı 
saçlı, mavi gözlü, güzel çehreli ve 
mütenasip endamlıdırlar. İstiklal
lerini kazandıkları zamana kadar 

toprağa sahip değillerdi; mütegal
libe ve beyler toprağa sahip olur, 
halkı esir gibi kullanırlardı. Hatta 
Rusyanın esareti kaldırdığı devir
den sonra dahi, Litvanyalılar 1917 
Cumhuriyetine kadar bir takım 
mütegallibenin esaret ve tahakkü
mü altında yaşamak tahammülü
nü gösterm~lerdir. Bu yüzden 
memleket maarifi pek geri kalmış 
ve ancak - yakın tarihe kadar -
zadegan ve zengin sınıfı•okuyup 
yazmağa alışmı~tı. ... 

Lisan \•e edebiyat: Lötvanyada 
cehaletin asırlarca hüküm sürme
si, bunlara kendi lisanını dahi u
nutturmuştu. L. \'an lisanile oku
yup yazanları pek azdı. Eskiden
beri Leh \'e Rus lisanlarında oku

yup yazmağa alı.şmışlardı. Bu se
beple Litvan Lsanının edebiyatı 

bir kaç akait \C rrasal kitabından 
ibart! k alm:şLr. Ancak ağııdan a
ğıza ahali arasında bir çok şiirler 
,.e destanlar ,·ardır ki, bunlar son 
zamanda L:h·anya hükümeti tara-

yaptıgı ve Tcmori de Baç şehrine 
gelerek kral Lüi maiyetindekı im 
dat ordusunun gelmesine fcvkala· 
de bir sabırsızlıkla intizar e\'kdi
ği esnada, kral Lüi güçlıal ile se
fere başlamak kararını vermiş bu .. 
lıınuyordu. 

Temmullln )·irminci günü altı 
yüzü Bohemyal·lardan ibaret oi· 
mak üzere dört bin ki~ilik bir fırka 
ile Budinden a:;rılan ve ordu kısmı 
küllisınin tnplannıa yeri olan Tol
na sehrine dogru hareket ededi. 

Mac;;r RS!lzarlr!eri ıle lıariı:tc>n 

gelecek .mdnt ku\'\·etlerinin ordu
:ı-a ilt:hak etnces:ne meydan bırak
mak i~in )'Üı ü' ü.;ii fevkalad<' bir 
:; avaşl:kla )'apı\·ordıı. 

Ordc Bııd nde11 müfarekat "'" 
kdig e-nad.ı Zibrnbwgı•n \'iliiye
ti de dalı:! o11ugu lı.ıldc :\farcr!s
taııdar elli bin n Bolıenırndan on 
~it b.n ki,ilık h'ir kuvv~t ,·ıkabi
leceğı ı~ıhmir ol~uımLL~lu. 

Litvanyalılar sakin, mağmum ve 
çok mütevazı oldukları için, bun
ların bir çoğu da hüzün ve yeis ve
rici eserlerdir. Halkın büyük bir 
kısmı •kader. e çok ehemmiyet 
verdiklerinden, şiirlerinde de ka
dere teslimiyet gösterirler. Lit
vanlar vaktile hıristiyanlığı kabul 
edince ortodoks olmuşlardı. Bila
hare ortodokslugun tesirile hıris
tiyanlık akidelerine temas eden e
serler viicude gelmişse de, yeni 
Litvan nesli bu gibi eserleri milli 
edebiyatın dışında bırakmışlardır. ... 

Ticareti: Litvanya toprakları çok 
münbittir. Merkezi olan Kovııo 

şehrinde oldukça mühim ticaret 
ve sanayi müesseseleri rnrdr. Baş

lıca ticareti keten, kereste, deri, 
domuz kılı, ispirto, yulaf ve cav
dardan ibarettir. Ormanlarında 
Bizon denilen yaban öküzleri de 
boldur, ve derisi memlekete bü
yük kar bırakır. Kürk ve at ihracı 
mühimdir. Birkaç çuha fabrika
sından başka mensucatı yok gibi
dir. Soğuk, kışın sıfır altında 35 
dereceye indiği için, Riga ve Ti
men nehirleri donar. Donmıyan 

yerler de kar altında kalır, sekiz, 
dokuz ay seyrüsefer güçleşir. Mar
yampol, Memel, Olita, v;ına gibi 
büyük ve mamur şehirlerinde luş 
mevsiminde \icarl faaliyetler fel
ce uğrar. 

T arihi: Litvanyanın tarihi ka
dimi meçhuldür. Maamaiih, 

Litvanlar zaman zaman Slavların, 
ve Lehistanın tahakkümü altında ı 
yaşamışlardır. Ancak on üçüncü a

sırda başlı başına bir hükümet teş
kil etmişler ve Avrupada o zaman 
duyulmuşlardır. On dördüncü a
sır ortalarında Dükaları bulunan 

(Ke<imin) Rusyanın bütün garp 
cihetini zaptederek, Mookova neh
rine ve Karadeniz sahiline kadar 

hududunu genişletmiş ve kral un
vanını almıştı. 

Kral (Kedmin) devrinde (Vil
na) şehrı tesis \e payıtaht ittihaz 
edilmiştir. Kendisi hıristiyanlığ. 

kabul etmt'mi~ti; böyle olmakla 
beraber. Avrupa hükümdarları, 
kendisini Tatarlara karşı bir siper 
'!arak tanımışladır. Bunun oğlu 
(Olkcrd) Tatarlarla Almanların 
zaptettikleri yerleri geri almış ve 
Ltvanya hududunu Moskova şeh
ri önüne kad~r genişletmişti. 

kadar bir kuvvet tahmin olundu
gu halde bu kuvveti S('Vk ve ida
re edecek bir kumandan n!iha
bına bir türlü muvaffakiyet hasıl 
olamadı. 

Evvelce ordu kumandanı olmak 
üzere Polaten, Tomori ve Zapul
yanın intihabı kararlaştıırılmı'itı 
ısc de bilahare bu karardan da \·az 
geçildi. 
Temnıuzun yirn1i be~inci günü 

kral Lüi, Erçide ordugah kurdu. 
Peter Vardarinin kurtarılması i
eın Tomori taraLndan gönderilen 
nıehtubu aldı. 

Tomori bu mektubunda, imdat 
cfdusu gdmcdiğ takdirrl~ padi
şalı ile müzakeratta bulunarak 
vergi veri!nıP>ini kabul eyliyece
gini bildirivorcıu. 

Tomor!nin bu n1ütaleası ne de· 
rece makul olur,a olsun kral ta
raf:ndan bittabı :.abu! edilemez
d; 

Hırnt1>ta" ahali>iniıı harb<> :,_ 
tirak etnıf mt~sı J\:[a-.:ar ordu~unun 
ku\·ve•in' ft "14;.., ~ıdc azaltmı~tJ, 

T rkl~r ı rr.ur'.mım ''' Jıarpii
şin..ı. urı.ıu unu n1ukl.ıbt·l(; :~in bu. 

Çii~ku, l\lacar asılzadeleri mu
•aliıha yapılmasına kat'ıyyen ta
r.Har degillcrdı. Eğt r Türklerle 
bir n JSJıdf a ,Y3p.lırsa dahill ı~

.} "nlar ~ kaci.igına kanid.lcr. 

~ zamandanberi Lifvanlar asır
~ !arca Lehistan:n tahakkümü 

altında kalmışlar; nihayet Lehlsta
nın birinci mukasemesinde Litvan
yanın büyük bir kısmı, ve ikinci 
taksiminde de mütebaki kısmı Rus
yaya ve bu arada ;-aln:z Gümbinen 
havalisi Prusyaya ilhak edilmiştir. 

Çarlık Rusya o zamiın zaptettiği 
yerlerin bir kısmına en merkez
de bulunan üç eyaletini yine (Lit
vanya) ismile bırakmışsa da, 1890 
da Litvanlar Lehlilerle beraber a

yaklanarak istiklal istemişlerdi; 
Rusya bu isyanı bastırınca, (Lit
vanya) adını tamamile ortadan 

kaldırmış "" o tarihten son inkı
laba kadar Litvanları Ruslaştır

mağa çalışmıştır. 

Vitno isminde bir Litvanyalı hü
kümdarın şu sözünü Litvanyalı
lar hiçbir uman unutmamışlardır: 

c_ Başınıza kim gelirse gelsin, 
yurdunuzu hangi millet istila e
derse etsin; Litvanya daima Lit

vanların vatanıdır. Burada Leton, 
Kor, Samokitien ve Proslar kardeş 

olarak ;yaşamışlard r. Bunların da

marlarına Cermen ve Slav kanı 

kaışmamıştır.> 

L itvanlar, bundan da anlaşılı
yor ki, ayni zamanda ırkçı

lığa da ehemmiyet vermişler ve 
yabancılara karşı daima isyan et
mi~lerdir. 

Bugünkü Litvanyanın coğrafi 

vaziyeti, Litvanları ırkçılık dava

s.na sevketmeğe müsait değildir. 

Fakat, çok iyi biliyoruz ki, bugün
kü Litvanlar kuvvetli bir milliyet 
cereyanı uyandırmı~lar ve milli 
bir cdeb;yatn temelini kurmaga 
başlamişlardir. Hiçbir Li!\'an gen
ci, ecdatlarından kral (Yaklon)ııun 
güzelligine kapılarak evlendigi V<' 

iki de\'letin birleşmesine saik ol
duğu dilber Lehistan Kraliçc>si 

(Hedeça) nın lehinde ne bir mısra, 

ne de bir destan yaznıı'i değildir. 

Bütiin Lıtvan gençleri kral (Vit
no) mm yukarıdaki sözlerini bi

rer ayet gibi ezberlemişlerdir 

(Vitno Vitin) L.tvanlar:n ilk 
mürşididir. 

Bunun içındir ki kral Lüi Pala
tcnin, Tulnaya gidPrek Tomori ;le 
birleşmesine ve kendi de ileri do,ğ
ru yürüyii>; yapmasına karar \erdi. 

Birkaç gLin sonra Yuhan Zspul- 1 

yadan da haber geldi. Zapulya kra
la bir mektup yazarak emrine dai
ma hazır bulunduğunu beyan e
diyordu. 

Bunun üzerine Palatenin oğlu 
İstifan Baturi, Zapulyaya gönde
rilerek Zapulyaııın kırk bin kişi
ye balıg olan ordusile Tulna cı
varına gelmesi emrolundtı. 

Kral Lü i, ağustown dördüncü 
günu cpc,·ce bir yürüvüştf'n son
ra P•ks mcvkiine geld •. 

Ta'11 burnya geldiği sırada Pe
tcr Vardariniıı dü~tüğü haberini 
ald:. Bu haber az bir zaman için

de bütün mt•mlekete şayi oldu. 
Ağustosun altınc• günü kral 

Liıi Tulnaya geldi. ),faiyctindeki 
kıtaat Sen jorj kasabası civannda 
ordugiıh kurdu. 

Orduva iltihak edecek kuman
danlar ve papaslar burada toplan
dılar. lJu esıı•d,, Papa tarofından 

.......................................... 
Sabahleyin uyandığım zaman 

Şükran saatin dokuz olduğunu 
söyledi. Vücudüm hayli uykuya 
rağmen yine dermansız ve lıiila 
yorgundu. Yataktan kalkarken 
bir dakika içinde şöyle bir hadise
leri zvhnimden geçirince büyük 
vadinin tahatturu günün içimi dol
duran ilk sevinci oldu. 

•-Bugün annesi gelecekti! .. 
Giyinirken, kahvaltı ederken 

kardeşimle annem biraz dikkat et· 
selerdi çehremden ve hallerimden 

10 Temmuz 1941 
18.00 

ıS.03 

18.15 
18.40 
19.00 
19.15 

19.30 

Program, ve Menıleket Saat 
Ayarı. 

A'Iüzik: Radyo Caz ve Tango 
Orkcstrat'ı (İ. Özgür ve A
teş Bôceklerl.) 
Konuşına: Memleket Postası. 
Müzik: İnce Saz. 
Konu~ma (Dertleşme saiitt) 
l\.'Iüzik: R:ıdyo Caz Orket:;tra
sı Prograrrıının Devamı. 

Mcınlcket S1.1al Ayarı, \'t A
jdns l laberleri. 

19.45 Müzik: Hatırası için. 
20.15 Radyo Gazete•!. 
20.45 Müzık: Solo Şarkılar. 
21.00 Ziraat 'fnk\'inıı ve Toprak 

f\.tah .. ı::ulleri Borsası. 

21.25 Konu~nla (San 1atkarlarımız 

Konuşuyor.) 

21.40 :r.1u1:ık: Radyo Senfoni Or
kestJ',•sı (Şef: Ernst Praeto
ritıs) 

22.30 :\1.emleket Saat Ayarı, Aj<:ıns 

Haberleri; Ef;ham - Tahvi .. 
l:lt, Kambiyo - Nukut Bor
•as (Fiyat). 

22.45 :tl.1ih:ik: Cazband (Pl.) 
22.55/23.00 Yarnki Program, \'e 

Knpanş. 

YARlNKİ PROGRAM 
7.30 Prograın, ı·e .f\.1emleket Saat 

Ayaı·ı 

7.33 J\.1üı:ik: Hafif Program (Pl.) 
7.45 Ajans lJaberleri. 
8.00 1\1.üzik: Harir Programın De

vaını (Pi.) 

830/8.45 Evin Saati. 
12.30 Program, ve Men;ıle-k<>t Saat 

Ayarı. 

12.33 l\.Jüzik: Kcınen('e, Tanbura 
ve Viola ile Sctz E.c:erleri. 

J 2.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Karısık Şarkılar 
13.15/14.00 Müzik: Karışık Prog-

ram (Pi.) 

gönderilen Ne>ntiyos da topladığı 

ehlisalip askerlerile ve külliyetli 

para ile kral Lüi ordusuna ye!i~ti. 
Macar ordusu bu 91.lrelle olduk

ça kuvvetlendi. Fakat, kral Lüi, 

Peter Vardarinin imdadına yeti
şememi~ti. 

Macar ordusu toplandıktan son

ra Tulnada akdolunan bır harp 

meclisinde harp planı hakkında 

görü~üldü. Bu müzakerede birçok 

kumandanlar kralın Drava neh

rine çekilmesini ve Türk ordusi

le orada bir muharebe yapm<ısını 
müdafaa ettiler. 

Bundan başka Türklerin ku\'

vetı de ehenımiyelsil telakk edil
di. ~!acar ordusunun ku\(vetine 
fe,·k2lad" itimat gösterildi. 

Mü<akerede hazır bulunan Br:.
doviç, bu bapta fe,·kalade ihti
yatkiiranl" lı<ıreket olunup kralın 

Tuln da k;ılınas·nı ve Palatenin 

Dra\'a .ı a kadar ilPr!emes.ini tJv
siye etti. 

( .~rka..'>.I Var) 

Öyle!'..!'.. annesi gelecekti. Jlı 
•gelin im, diye istiyeeekti. !ki 
dır ka}blerımizde sevgimizle ~ 
leyip büyüttüğümüz hayaller• 
zin tahakkuku için bugün ilk a• 
atılacaktı. Ah ne olurdu bu f 
Ada feliıketind<:m evvel yapıl5' 
dı?. Günahım olmasaydı'. se 
min çiçeklerini bir otel odası' 
kopartmasaydım, düğün gee' 
saklasaydım?. O vakit şu andB 

ha asude, daha kaygısız bek, 
cektim!. 

Arasıra neş'emi kaçırtan 
düşüncelerin tesellisini çabucr 

buluyor, •nikahımız yapılacak· 
vamız kurulacak olduktan ' 
s&:ıdet yine •yni dPıiil nj?, d 
hemen rahatlanıyordum. 

Sevinçle beraber üzerinı• 1 

gayret de gelmişti. Kendi od1 

merdivenleri ,taşlığı baştan 

ğı süpürdüm. Misafir odas rıB 
has.;a fazla dikkat ettim, Kan' 
]erin örtüsünü birer birer çık 
rak to2ların1 aldım, silkckdif11 
ne yerle~tirdim. Kapının arkı 
da bir s:ra kalın çivi vardı. ı 
sıra elbise asmak için kull3 
dık. Bugün bu çiviler öyle ısb 
karanlıktı ki .. ya annesi gör~r 
•bir elbise askısı alamamış!M 

ye avıplarsa endişesile kork' 
Kimseye göstermeden uğraŞB 

raşa onları söktüm. KonsoJon 
tüne bazı resimler yt·rlestirdın' 
da çabucacık temız!rnmiş, sJ 
yeni bir hayat dolmuştu. Şil~ 
da bana yardım edıyordu. J3' 
ralık: 

1 
•- Galiba arkada~ın geieC 

barı ben de ı;içek getireyim dl 
marn olsun abla! .• dedi. 

Bahçc>den kopardığı han ır' 
rinı bardağın içinde aynanın 
ne bırakırken kt'nôi kcnd;ı1ır 
•-Nafile Şükran! Nafıle .. S 

çiçeklerin geç kaldı, benin' 
bimcle öyle yeşermiş sevgL 
baharı rnr ki! .. diyordum. ., 

(An.ası\ 

jBuL_MAc__t 
12345678° 

• 
s .. ,dan Solo.ı: 
1 - Öz Vdtan, 2 _ Mukao.dt' 

diguniz ~<'y, iııcc I~·. 3 - En\rr! 
toıvırla. ı·t"nk, 4 - Kırnuzı \ 
5 - Açıktc.ın at,·ı~a, 6 - Kırıı'J 
akan yer, 7 - Ek.1),ck )apüıı , 
ma sCı, 8 - En)nb.-etle bıı ak 1" 

ikJ harfin okunuş•_ı 9 - Fı..k.·1 

!ağı, t-e\"iınsll h•~-..,re 10 - )"Lıt 
n •. kil va~ıtas1. 

Y...,..ıda.ı Ata&:ııa.: 

1 - Val11nınu1ın huyük pat~/ 
1~ yt:t. !! - f· .. n, kan~ızlık, 3,,,,,,,.. 
generali, )·ıl:ın, 4 - \tunn<.1kl't 
S<yah, 5 Nf'c.•bf"• S\Jdl, 6 -
Ruınc:a J;C' nı;.rlH'\ılliJ. 7 - ıl 
de y..ıpıhr. 8 - Tf'r~ c;ev rir et' 
yu\;ıfı 01111, 111lK.11, ile, 9 A•l. 
<'iden k..ıpııı;ıtt h .. t.yPn, 10 t1" 
sız, iştiha iH;<.ır 

' D-u iklim"""""""' ll&llt<lıı-" 

12345678 
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T elhiı eden: M .,_,,...,. Alot.t 

-

Suriyede bir aydanberi 
devam eden muharebe
ler, General Dentz İn 
mütareke talebi üzer.ine 
yakında nihayet bula
c~tır. Beyruttaki Ame
r!ka? konsolosunun de
laletıyle müzakerelere 
devam edilmektedir .. Bu r • "' Swrıyf'de m.ıha..amata ıı.havet 

v_eıılım»ı ,,ın, Suriye Yuk~k 
Kornıscr .. Gen-eral Denlt;'ın m l 
reke talebınde bulunduğu re. u a. I -· sabahki 

en son Sovyet 
Ingilizle r 

teyıt editmi ·tır. smen 

Vı ·ı •~•iıhıyttar mahfıll 
~u rı yNidti Fransız k erındtın, 
bir aydanbe d uvvetlen, 

r. evam ede l 
rebelere g • ··• n mu ıa-
l>< ogus germekle bera 

r, bu kıl'Mlara muhar be • 
vanı kin 1.ıkvıye kuvvet~enye._de
denkmediğ h gon. 
k .. . 1 cı etle, daha fazla 

an dökulrııesının .... 
içın Vışı hukümeti~~uneGgeçmelk 
Dvnt· • enera 
til <'dz~ muhasamanın derhal ta-

. . '. mesı sa lahiyelıni bıld;rlunştır verdıği 

B~yrullakı Amerikan k 1 
v~sıtasile böyle bir ~eb~.'.15° osu 
pumış bvlunmaktıdr us ya. 

MÜTAREKEYE KADAR 
Mt.n_ı,'."-REBE DURMIYACAK 

valngı.ız Ba!iV<'kili ÇörriJ dün ,\.. 
Dem ,. Kamarasında, General 
baınt:,;n mutareke talebinden de 
nıy . erek, bu talebın memnu-

• · tle k.trşılandığını ( k .. 
tan•ke akdınc kadar• a at mu.. 
matın devam • muhasa -
tır e<k>eegını sövıemış.. 

BERLİN SEFİRil\HZ 
. ~IR ZİYARET VERDİ 

Tur;< • /\iman d 
musaddak .. h olstluk paktının 

.. nus a arının t ı· 
munaseberı ea ısi 1 e S,·rlın B · ·· 
çımiz .Husrev Ck· ·d U;yuk 1:1. 
ı ,_ .. "' e ve refik arı .,ır ogle zivar r . . a-

Zıyafetıe Al. e ı 'ermı~lerdir. 
Mu>teşnrı .. ma an Başvekalet 

"'' ysner H · . 
Müsteşarı Va'-"'ak • ar'.cıye 
V k · 1 ,. er, Harıcıye 

e a etımı.z Umumi Katı 
vını Cevat A k 1 p mua. 
e ki Anlı çı a ın, Almanyanın 

k 
ara seCırı Nad<ılnı 0 _ lin 

as eri ku d , =r 
'la· . man anı Gen<'ral Fon 
' zen ve d.. . zır bul ıger bır\'Ok zevat ha-

unmuslardır - . -- ---
Sovyet tebliği 

!eri (Dlrincıı s..rur..ı.n Dev-) 
d' . n devam etmekte old$ bil-
ırılmektedir. 

d Beyaz Rusyanın iki mıntakasın· 
b a 

1 
kuvvetli mukabil taarruzlarda 

~ ~nmuştur Almanların Lenin
d a a ılerleme le§cbbibler: dur· 
Urulmuştur. 

lı Kızıl hava kuvvetlen Karadeniz ı 
y;ıaıııarına ağır hava taarruzları 
ı><:f mışlardır. Köstence ve Plöşti 
•d ·rı-01. mıntakları bombardıman 

ı mıştır. 

Lningrad M· k kaıneıı . • ın ve Kıyef isti· 
diiıı erınde ilerlemek istiyen 
to man kuvvetleri şıddetlı bir 

tçu _ateşine tutulmuştur. 
en ı ngrad J.isUk 

Yeller· ameUnde Sov-
vaI!ak~e~~kabil taarruzları mu.. 
ta·kalard &,01mtışlur. Diğer mın
ne çarpı:a ~yet kıt'aları anuda· 
faza etme~~ mevzilerini muha· 
tinden bu .. k ve hava kuvvelle
dirler. yu Yardun görmekte-

laydarpa,a • Oevve 
(R;,.ln ·I " 

çok gecikti .. ' • · ~hl!•·•·· • 
le seb,~ t.f' .gorııbniijtür, EzcU-
bu h 1.:ı~•ı..!,Jlll1.. .. --

ususta şay · 
yett b anı dı·kkat < k 

e ulunarak d >' ~ • 
•- Huiran • emck!edir kı. 

let Demiry I'~ 25 ıQcı günu Dev
o ... rının l[ da 

ambarına 560 ay rpaşa 
ncdıle ve • numarlı hamule se.. 

• eyrıserı ıle · d 
mek üzere 173 k." 1 gon eril-
dım .Bunlar Gc ı o domates ver. 
Benden 130 kuryv..ye gıdecekti. 
aldılar A . uş naklı.ye parası 

• Ynı trene b di 
Yede indim. Fak , ın m. Gey-
~m4 c.ld • a • malımın gel. 
düm. Dorn~f:'u hayretle gör • 
gelm('dı ler ertesi gün de 
t 1 · Ancak 27 . . .. 
rene ""ld' ıncı Dunkü 

_. _ "' ı. Halbuki . " 
<l!Omates ıgötürmıeı. benım oraya 
Pazarda sa~maktı Pi.en maksadım 
26 ıncı günü kur~l:maıar da ayın 

D' - uştu 
ıger taraftan ikı .. · 

Yere bekletilerek geç gun sebepsiz 
domatesler • .. . gonderilen 

çurum.uş. ez.ilmi 
Bu leelıhur yüzu d ştı., 
tamad n en malımı sa 

ını, alt•~ Üst l.k • 
gun Gc -·~ e ı de ıkı 
nıalırn )~ede otelde beklıyerek 
t " g<' "cek dıye masraf et -
·ı· '· Şınıdı soruyorum S .. rl 
ı e ge!m . eynse 
lerım ~ ıcabcden dom.ate:; • 
l nıc .n ıkı gıin ge .. 
erek ~'Urtitıild , Ç gonden-

Ct' t u . Ben zıya 
p En turfet•ı·ı nmu, 

dı<n alac~ğını'': m parayı kını • 

so:-; 1FLGRAF 
d14ın ıdd asını ha - Du vatan
Uze,.,nd k ınule senedı ve 
gaıa-. . bı anbar ıstas:yon dam. 
b ıs at tmektcd tzde nı ..r. Bun'ar 
Yolt ahfuıdur D viet D~~ · 

•ı he li .... ı· 
tnıyeı1 ye teftı ıyesırun ehem. 
der12. naurı dıltkatın.ı ccl.bc • 

İZLANDAN_IN lŞGALt 
HADiSESİ 

hlandanın Amerıkan kuvve~ • 
lerı tarafınd4n !§gali had.isesi dün
yanın her tarafında büyı.i.k akis. 
!er uyandınnu;tır. 

Ingıliz Basvekilı Çörçil, dıin 
Avanı Kamarasında had•seden 
bahsederek, orada bulunan ingi· 

lız_ kııvvetlerınin geri alınmıya. 
cagını bıldir~ ve şimdi Atliın
lık harbıııd~ yenı hır safha açıl. 
IDI§ oklcığunu söyliyerek, hula • 
satan dtmıştir kı. 

- Bu, yeni hır hareket hattıdır. 
~unun lıutüıı mes'uliyetini Ame. 
rı.kanın yuklenmesı lazımdır. Şim
dı Izlandadllki Amerikan kuv • 
vell<'rıne zaman zaman yiyecek 
ve malzeme göndermek icap ede· 
ceJ<.'Ü. Bizim de aynı denizlerden 
nıütt"Madıyen geçen vapuriarımı.z 
bulnnduğu cıhetle, al.ikadar iki 
memleket harp gemılerinin bir. 

bir'erın~ münasip şekilde karşı • 
lık!ı yardımda bulnnmaları hiç 
şüphe yok ki elverişli olacalhır. 

FRANSADA KANUNUESASİ 
DEC1Ş1YOR 

Fransız Devlet Şiirası Kanu • 

nuesasi dairesi Vi§ide ilk defa 
Mareşal Peten'in reisliğinde t;.p. 
lanmıştır Mareşal Peten bir nu· 
tuk sôyLy.erek, Fransanın yeni 
Teşkilatıesasiyesinin bünyesi ne 
olacağını izah etmiştir. Buna gö. 
re eski Kanunuesasidekı fre!lsız 

ve m('S'u!ıyetsiz siyasi faaliyet 
sahası l"mizlenccek, Fransa, dini 
akideli, otoriter, silsilei meratibi 
olan hır Devlet haline getırile • 
cektir. 

A l man - Sovyet 
harbine bir bakış 

(Btrfnd -- Devun) 
Sovyet tebHğine &öre, Ostrov, 

Lepe!, Novograd - Vollnsk mm· 
takalannd:ı. ve diğer mıntakalar
da muhaı'ebel#r devam etmekte
dJr. 

. Lepel . mınlakaııında SoV)'et kıt'aları 
ikı motörlıl Alınan alayını imha dört 
bat.arya lle bır çok tank toplan' tah
np et.ı.ı~tir. Bir Sovyet tebligi bu 
mınt.ak:adakı Alrwınwnn Garp istika
met.inde rıcat etUklerUıi bildirmekt.e
dır 

Lepel'den Dobruisi<e kadar uzanan 
rnıntakada ~anlar 69, Ru.slar 9 Uıy
yare kaybetmişlerdir. 
RUS HÜCUMLARINA 
KARŞI TEDBİRLER 
. Bu ha!t.a ilk dota olarak Almanlar 

sıpe~ k.wnak usulüne n1üracaat etmiş
lerdır. Dvina cephesındc durdurulan 
Alnuuılar, Rw.: t.a.arru:t.ların& muka
vemet etmek için .ı;ıper kazmaktadır

lar. Cephenin hey•eti umwniyesinde 
Alınan Uuyiki zay.ı.llamtjlır 
ALMA..'1 Tt.;BLİGINE 
GÖRE 

Alıruın . tebllğı, bütiın cephe boyun
ca .har~k~tın muva!1akıyetıe devam 
ettıgını bıldıriyor 

. Besarabyada Almaıı kıt'alannın 
ılerleyi.şine mAnl olmak uıere, Sov
yetler mühim zırhlı kuvvetleri ileri 
_.,.urmu.şlerdir. Şiddetli boğtışmadan 

sonra Sovyetler aerilem4;lerdir. Ge
neral Antoneı;konun kumanda!'>tndak.i 
kuvvetler şiddetlı muharebelerden 
aonra, Romaııyaııın ..ıu hudullarına 
ulaşmışlardır . 

Alman kuva71 kUIJiyeelnin benllZ 
Staho haUı On1e-rlne &elmedili anla-

• tllmaktadır. Buradaki kuvveUer 7ir
mı, yu·mi beş tWnen ve bır kı.sun mo
t.O~lu kıt'alardan ibacetttr. Kuvayı 
kulıye hatta doğru henuz ilerlemeıe 
başladıtından asıl büyuk taarruzun 
bır ıkı ııüıı soorı 7apılacai• taıımın e
dılme1ttedrr. 

Berlıne gelen bir h.abeı·c gClre, Rus-

l
tar ıkı gunde 329 layyaı't' lr.a7t>elmi§· 
erdh-. 
İSPANYOL 
GÖNÜLLÜLERİ 

ispanyadan Sov,.eı cephesine hare
ket tden 16 bın llöniillunun BerJ;ne 
geldigı budırllmelı:tedir. Bunlara Ge-=· Moııoz Graııde kumanda etmek· 

FRANS.ANIN RUSY AIM.Kİ 
MENFAATLERİ 

Fransız h;·~ .. -u~tl So117..Uer Bırlı-
gınde1ct Frıı. 

ki 
nsız menfaatlerınin Ttir-

ye hiık . . Umetı t.ara.tından hunayesi.n.1 
rıca etıniı; hük 
kabuı ' Ometinu.ı de bu talebi 

etmı$Ur. 

Konferans 
Beyoğlu Halkevınden: 
10/7/941 P"rşe:mbe günli Hal

kevimızde Yardım Sevenler Ce. 
m<yeti adına yfik<elı: mımar Seda• 
Çctıntaş tarafından verıleceği H 

ve:ce _ıl.in olunan kon!erans tehır 
edı' mı~tır. 

tebliği 
A 

resmı 
Mookova 10 (A.A.)- Sovyet İs

tihbarat bürosunun bu ı;abah ilk 
saatlerde neşrettiği Sovyet tebliği: 

9 temmuz bütün gün, Ostrov, 
Polotsk ve Novograd - Volinyv is
tikametlerinde yarma yapmağa te
şebbüs eden büyıik düşman zırhlı 
'c motörlü cüzü tamlarına karşı 
şiddetli çarpışmalar devam etmiş, 
kıt'alarımız d~manın adetçe faik 
kuvvetlerinin ileri ıhareketine ma
ni olarak anudane bir muharebeye 
tutu~muş bulunmaktadır. 

Politsk istikametinde düşman 
bu sabah taarruzunu yenilemiştir. 
J~ıt1a1arımız, diışmanın taarruzuna 
toplarımızın ve mitralyözlerimizin 
öldürücü ateşi ve kat'i mukabil 
hücumlarla mukabele etmekt'Cdir. 
Ç~rı:ışmalar, halıi devam eylemek
tedir. ~an ağır zayiata uğra
maktadır. 

Lepe! istikametinde kıt'ala·nmız, 

düşmanakarşı muvaffakiyetli mu- 1 
kabil hücumlar yapmaktadır. 

Novograd • Volins istikametin· 
de, bütün gün, kıt'alarımızla düş· 
man biiyülı:. motörlü •kuvvetleri a· 
rasında şiddetli çarpışmalar ol
muştur. 

tliğer istika.tıtetlerde, kıt'alar a· 
nudane çarpışmakta ve mevzileri· 
ni muhafaza etmektedir. 

Tayyarelerimiz, düşman motör
Iü cüzütamlarına karşı harekatta 

• bulunmuşlar ve yerde düşman tay· 
yareleri tahrip etmişlerdir. 

Avustralya hava 
kuvvetleri masrafı 

Melboume, 10 (A.A.) - Avustral· 
ya Hava Nazırı B. Mac Evert, sl>1ledl
ği blr nutukta, Avustralya ha.va kuv
veUerine yapılacak masraflann bu se .. 
ne batta.da bir milyon İnf?iliz lirasına 
çıkacağını bildinnişbr. 

Laypzlg'e yakın bir 
ıeldr bom'bolaacıı 

Londra 10 (A.A.) - •B.B.C .• 
Evvelki gece Brilanya tayyare· 
teri Almanyanın içerilerinde 
Laypzig'e yakın Leuna şehrine 

taarruz etmiştir. Hedef bir şehir 
kadar büyük olan sun'i petrol 
fabrikası idi. Ayni gece şimendi. 
fer irtibat hatlarına da taarruz 
edilmiştir. 

Maltaya akınlar 
devam ediyor 
Kahire 1(} (A.A.)- B.B.C. Mal-

taya hücuma gelen bir İtalyan 
tayyaresi alevler içinde düşürül
müştür. Diğer bir tayyare de ta· 
kip edilmi~SL' de düş~ düşmediği 
malüm değildir. İngiliz tayyarele· 
ıinin hepsi dönmüştür. 

Bu sabah da düşman tayyare te-
şekkülleri adaya yakl~ml§, iki 
tayyare tahrip edilmıştır. 

Humus önle
rine geldiler 

Kahire 10 (A.A. )· Sur•yr 
harekatından bahseden s~ • 
lahiyetlar askeri mahfiller, 
Deyrizor'dan Halebe doğru 
ileri hareketin çok mükem • 
me~ terakki ettiğini ve şim
diye kadar bu istikamette 140 
kilometre katedilmiş bulun
duğunu bıldirmektedir. 

Humusa doğru da çok te. 
rakkiler kaydedilmiştir ve 
İngibz kuvvetleri halen Hu· 
musa karşı hücuma kalka • 
bilecek kadar bu şehrin ya· 
kınlarına varrruşlardır . 

L itv inof dün 
radyoda b i r 
nutuk söyledi 

Moskova 10 (A.A.) - Tass ajan· 
sı bildiriyor: 

B. Lltvinof 8 temmuz akşamı 
radyoda, ingilizce olarak aşağıda.ki 
nutku söylemiştir: 

Sovyetler Birliğile Almanya a. 
rasında bir ademi t-ccavüz paktı 
mevcut olmasına ve bu paktın 
bizzat Hiller'in müteaddit resmi 
beyanatile teyit edilmi,ş bulunma. 
sına rağmen, Hi tler Almanyasının 
sulhperver Sovyctler Birliğine 
karşı yapbğı hainane tecavüz, 
müstakil hareket eden hiçbir 
memleketin nazilik ve Hitlerci
lik baki kaldıkça kendini emni· 
yette hissedemiyeceğini bütün 
dünyaya isbat etmistir. 

Hiı;bir muahede ve pakt, Hitle
rin cürüm ortaklarının imzas:nı 

taşıyan hiçbir taahhüt, hiçbir vat, 
teminat ve beyanat, aradaki dos
tane münasebetler tahriksiz ve 
beklenmedik bir hücuma karşı ka
fi bir garanti teşkil edemez. Hat
ta bizzat Hitlerin imzasını taşıyan 
bir sulh muahedesi bile Alınan
yanın dilediği zaman yeni bir hü
cum yapmasına mani değildir. 

Şimdl Avrupada ve diler kıt'alann 
bazı kısımlarında ;yangın vardır. {}' .. 
zerinden çekirge sürüleri geçmiş tar .. 
lalar glbl, yağma edilmiş, harabezara 
dönmilş ve milletleri esarete mnhküm 
edilmişlerdir, 

HIUerle yapılmıı bitaraflık, ademi 
tecavüz ve cdoı;tluk> pakUarı gibi a
sılsız bir perde arasında hAla sefl!Ane 
ve sözde müstakil bir mevcudiyet ge
tiren bir kaç mem l~et yakında ayni 
fıltibelin beklemediğinden kim şüpb.e 
edebilir?. 

Hillcr tarafından alil sene uğraşıla
rak ihtimamla hazırlanan muazzam 
Alman harp makinesine k:ı.rşı yapılan 

şi~Celli ınü.cadelenin ı:iklet merkezi 
şimdi Amerl~dan fiilt yardım gör
mekte olan lngi it.ere ile dominyonla
nna ve oi~hassa Sovyetler Birliğine 
tahmil eu~ıır,i7 bulunmaktadır, 

HARP VAZIYET/ 
henin seliımeti ve Sovyel donan 
mas;nın muhafazası için Fınlan· 
diya körfe:r:ınden çekilmemelerı 

iktıza eder. Zaten çekilecek olur· 
!arsa, Stalin hattı Finlandiya kör· 
fezile Duna nehrı arasından yani· 
mı.ş olUL Bundan çıkacak. netı.ce

ler de Sovyet!er içın vahim ola· 
bılir. Alman orduları Finlandiya 
cephesile bırleş'ir ve müşterek ha· 
rekata geçerek Lenıngrad şımal· 
den ve garptan taarruzlarla dü· 
şer ve Mo~kovaya doğru ilerleme
ğe Cırsat ve imkiın bulabilırler. 
Art;k Buz denızinden Sovyetlere 
İngilız ve Amerikanın yardımı da 
kabil olmaz. Sovyetler de bu teh· 
likelerı anlamış gi>runüymlar; zi· 
ra bu mınlakada çok iyi harbet
ınekte ve m.ukabil taarruzlarla 
Almanlara fazla zayia~ verdirmek· 
tedirlei'. Fakat bu kadarı kiifi ol
masa gerektır. Yapılacak iş, Al· 
mantarı Duna nehri cenubuna ka· 
dar sürmektır. 

Merkezde Derezina • Dinyeper 
nehirl<-ri arasında Almanlar bir· 
kaç gündenberi ilerliycmemışler 
ve Stalin hattına hiila varamamış· 
lardl!'. Almanlar'n asıl şımdi tah· 
kimat mıntakalarına girdiklerini 
kabu~ etmeliyız. Zira Stalin hattı 
üzerinde aşağı yukan Zitomire 
k~dar bulunan ılk şehirler tahk • 
mat nuntakıısınm ön budu.dunu 

teşkil etmektedir. Bu şehırler Sov
yetlerin Polonya hududuna karşı 
eski hudut şehırleri idi. Bu şehir 
mıntakalarında Sovyetter vakti.le 
asri tahkimat yapmu,Jardır. Bu 
itibarla Almanlar daha büyük bir 
mukavemetle karşılaşacaklardır. 

Sovyet askerinin resaretini ve 
oynak müdafaada gösterdiği me
hareli Almanlar da itiraf ediyor· 
tar. Bir habere göre Almanlar bu 
harple ilk defa olmak üzere kaz
ma küreğe sarılmışlar ve Sovyel 
mukabil taarruzları karşısında si· 
perlere gömülmeğe mcobur kal· 
mışlardır. Bu vaziyet Sovyellerin 
iyi harbettiklerine lıaı;ka hır delil· 
dir. 

Ukran)· ada Almanların hedefi 
Stalin hatt;na dahil Zıtamır böl
gesine yanaşmaktır. Fakat bu is· 
tikamettekı taarruz da Sovyet mu· 
kavemetile durmuş bulunuyor. Ce 
nupta Sovyetler büyfrk kısımla· 
rile Dinycster gerısine doğru çe
k.ilmi'j olabilirler; bu çekilme u
mumi vazivet bakırrundan Snvvet-
ler hesabı~ıı druıa iyidir · 

Hulasa: Sovyeller içın tehlike 
Finlandiya körf-ezı ile Duna ara
sındah sahadadır. Almanların bu 
mıntakaya veni kuvvetler ka~·dır
dıkları ve Stalin hattının bu kıs· 
mmı önce koparmak lstedi.kler an• 
laşılıvor. Sov ·etlerin bu tehi keyi 
bntanf edip edeıniyecckleri şılp

helidır. 

Fin ordusu 
on kilometre 
ilerledi 

Helsink.i 10 (Radyo) - Dün 
gece neşredilen Fin tebliği: Cep. 
henin cenubu şarki kısmında is. 
tlkşa! faaliyeti olmuştur. Kıtaa· 
tımız dil~man toprağına 10 kilo
metre derinliğinde gırmış. 8 top, 
pek çok miktarda mitralyöz ve 
silah ele geçirmiştir. Düşmanın 
Finlandiyaya girmek teşebbüs • 
leri aitim bıraktırılmıştır. Tem • 
muza kadar 41 düşman tankı tah· 
rip edilmşitir. 

Hangöede di4man istihkamları 
tahrip edilmekted;r. 8 temmuza 
kadar 73 düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. Tayyarelerimizden 
dördü dönmemiştir. Bunlardan 
birinin pilotu kurtulmuştur. 

* Kudüıı, 10 (A.A.) - Diın kısa 
süren bir alarm i$areti verilmiştir. 
Düşm~n tayyareleri şehre yaklaşma
mışbr. * Kıbrls, 10 (AA.)- Duşman ta;r
yare~~rl dün Le!ku~ya hücum elmii
tir. Olen ve yaralanan yoktur. 

General Vilson 
(Birinci Sablt-1-) 

Kahire ve Kudüsten gelen ha· 
berlere göre, Fillstindeki İngiliz 
kuvvetleri kumandanı General 
Vilson, radyo ile General Den tze 
müracaat ederek. müttefik kuv

vetlerin Beyrutun dış müdaCaa 
hatlarına girdiğini ve şehri sar
mağa başladığını bildirerek kan 
dökülı;nesine mani olmak, sivil 
halk için iyi olmıyacak hallere 
ır.eydan bırakmamak üzere, Bey· 
rutun açık şehir ilıin edilmesini ve 
şehri müdafaa eden kuvvetlelin 
geri alınmasını talep etmi~tir 

Francala tevziatı 
(Blriııel s..Jılf ....... »ev..) 

Neeatibey caddesi önündeki francala
cı !ınnında da balkın kapalı kepenk
ler önünde belde0tlği görülmüı;IQr. 
Bu sabah la daha ıaat 7.5 ta bu fırının 
kapalı kepcltlerinin önü dolmuş bu· 
lunuyordu. 

Francala unu da bol oldutu ve tı

rınlara klfi miktarda verildiği halde 
ıiltftyetlere sebebiyet verilme=:ii Bele
diyenin nazarL dik.katini celbetmiş ve 
dun Emniyet 6 ıncı Şube MUdürlüıJ;ü 

ile kaymakamlıklara bir emir &ilnde-
ı:erek ~ilı:Ayetıerle ehç;nmiyetle meş- ' 
gul olunmasını bildirmiştir. 

SON TELGRAF - Francalalar yal· 
nı.ı hastalara ve çocuklara hasredilmlş 
olduğundan bunların haklarını başka

larına. \'eren, dükkanlarının önünde 
halkı bekleten iırıncllar Belediyece 
derhal cez.a.landırılmalı ve buralarl her 
gün erken saaUcrden itibaren kontrol 
edilerek halka kolaylık tıöıılerilmell· 
dir. 
KEYFİ VE GAKİP BIK H AREKETi 

Fırıncıların raporda yazılan mik
tardan nı;;ağıya francala venniye kal
kışarak haotaların baklannı kestıklert 
hakkında bu sabah gozelt'mize yeni 
bi:- ~ik.i.yet yapılmıştır. Kasıu1paşa 

h.astanc.::;inin 654 nuınaralı ve Galata 
Nahiye Müdürli.ığünün 601 nun1aralı 
raporlariyle günde 500 gram francala 
aln1ası icap eden ve iki aydır kwn 
sancısından muzt.arip olan Bay Ziya 
Alkan ismindeki bu vatandaş: bu sa
bah Galat.ada Necatıb.,. caddesindeki 
fırına. gitmi;t ve fırıncı elindeki tapor
lara rağmen: 

.__ Ben sana 250 gramdan f.ıısla 
vermem!> diye vermemiştir. Bu garip 
cevap ve hareketi ehemmiyetle Bele
diy Reislitinin nazıon dikkatıne ko-
yuyoruz. 

Dört Vekilimiz bu 
sabah geldi 

(Birinci Sa.hileden Deftm) 

paşava \aran ekspresle gelmiş • 
!er garda Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar ile Emniyet Mü • 
dürü ve diğer zeval tarafından 

karşılanmışlardır. Hariciye Ve -
kili Şükru Saracoğlu Motörle 1s. 
tanbula geçmiş ve Karaköyden 
otomobıllc Parkotele inmiştir. 

~ - SOM TELCJitAP' - JO TE!\n.ıuz J941 -
SURİYE'NIN 1 Havaların bo
KURTULUŞU 

) 

(Ba..'jllu.1..aledf"n !>C'\·a.ın> 
keffül etmi~lerdir. Şiındi bu de>Te 
gelmiş -.e çatmı .. lu. Belki, lngiliz 
ve Hür Fran~1z klt'aları için har-
bin sonuna kadar, Yakın Şarkm 
emniyet \.·e ınüdafna~ı bakımm

dan Suriyede lı:.ahnak zarureti var
drr. Fakat, bu asla Surİ)enin istik
lil1 ve kurtulu~una kavu ına~ına 
mfıni değildir. Bu itibarla, ınütare• 
kenin itnzası akabinde Suriyenin 
istiklfilini ilan etmek n müstakil 

• Snri~ c hükumetini teşkil eylemek; 
Suriycnin dostları lı:.aciJ>r Suri~ 

ve Lübnan halkı i~in de hirin<"i sa· 
adet merhal""i olacak .-e bu saa
detin idrakinde İngilizler de ea 
büyük şeref payını alacaklarılır. 

zuk gitmesi 
harple alakadar 

olabilir mi? 
Bazı kimseler havalardakı gayri 

tabiiliğin A vrupada cereyan eden 
muharebelerde atılan toplarla a· 
lakası olup olmadığını Rasablıane 
Müdürü Profesör Fatinden sor· 
muşlar. 

Rasathane Müdürü Pro!~ 

Fatin bu hususta diyor ki: 
•- Temmuz ayında havaların 

bu ı;uretle gitmiş olm.sını biz <M 
gayritabii bulanlardanız. Fakat, 
netice itibarile bil, tabii bir depr-e9-
yondur. BaZl kimselerden mütead
dit mektuplar aldım. Onlar bu ha
va tahavviilünü ve sık sık yağan 
yağmurları harp sahalarında atı
lan topların tesirine hamlediyor
lar ki; bu düşünceler, yersiz oldu
ğu kadar da safiyane ve gülünçtür. 

Bu tahavvülün fenni iT.ahı şu.. 

dur: 
Son haftalar içinde Balkanlarda 

barometrenin tahavvülü, mevsi. 
me nazaran daha fazla oldu. Ni· 
tekim kısa bir müddet evvel Sof· 
yaya dolu yağmış, diğer mıntalta.. 
larda sağnaklar olmuştur. 
Şunu oa il.iv.. edeyim ki; hta'l.. 

bul bu gıbı tahavvüllerin yaban· 
cısı değildir. Evvelce de temmt~ 
aylarında i>u kabil depresyonlac 
olmuştur.• 

RUZVELT 
(Bn.rt~~ 

miş olan icar ve iare kanunu tat· 
bikatı icin, kon<?reden yenı tah. 
sisat istiyeceğıni •öyleml<tır. 

Irli bu yeni tahsi.satın n ık-

tarda olacaaını söv lemem4 ol • 
makla beraber, iyı ha!>cr alan 
mahfillerde zannedıldıjtıne göre, 
yeni tahsisatın mık.tan da ~ mil
yar dolar olaca.klır. 

Fatih Sulh 3 üncü 
lığinden: 

Hukuk Hôkim· 
9~1129. T. 

&a5en. her balamdan Suriye 
istiklalini kazannııya hak sahibi 

olmu~tur. Cemiyeti Akvam tara· 
fından Fransaya verilmiş olan 
mandaterlik hakkı; Fran•anın Ce· 
miyetten çekilmesi ile filen sakıt 
olduğu kadar; Suriye ve Lübnanm 

istikliılinin herşe)·in başında ge· 
çen Büyük Harbin bitmesi ile be
raber tahakkuk etmem~i; zaten 
Suriyeliler hakkında bir gadir ol· 
muş, I rak ve diğer Arap memle
ketleri mü<takil ~ah•iyetlerlni im· 
kılo nisbetinde bulduktan halde, 

Suriye balkı bundan mahrum kal
mış ve hele Vişi büklimetinin son 
tutumu ile tam bir mü•temleke 
dereke ve tetakkisine maruz hıra• 
kılnıl§hr, Harpteki maksat ve 
gayeler inin insanlığa ve milletlere 
layık olduğu hürriyet ve istiklill 
kazandırmak olduğunu, her vesile 
ile tebarüz ettire• İngilizler için; 
Suriye halkına karşı ~diye ka· 
dar yapılmış olan haksızlıkları la· 

mir etmek, uriyeniıı istildilini 
ilan etmek; herhalde ve muhak· 
kak ki İngilizler için bu harbin 
ideolojik seyrinde ilk iı;.bat mev
zuu olacaitı kadar; Yakın Şarkın 
emniyet ve istikrarını bütün seın· !--------------
patilere sahip olarak idame ettir
mek bakımından da faydaların 
azamisini temin eyliyecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman tebliğleri 
(Bhin<I Stılıifoden Devua) 

metmek dogru olmamakla bera· 
ber, Alman tebliğlerinin sekiz ke. 
limelerden ibaret olduğuna dik
kati çekmektedir. Tebliğler es • 
kisi gibi vaziyeti izah etmemek
tedir. c~reyan eden muharebeler 
geçen seneki garp cephsi muha. 
rebelerinden çok şiddetlidir. Rus
lar tabii arızalardan istifade et. 
mişler ve istihkam inşasında me. 
harellerıni göstermişlerdir. 

Adı Babo adı lum Tarihi 

Nazife İbrahım 20/~/940 
Osman Nuri Salih 12/9/940 

Huriye Gaffar 17 /9/94Q 
Rasim O•man 8/10/940 
Zinet İshak 17/12/940 
Hamit Mehmet 31/12/9-IO 

Haseki bastancsindu vefat e • 
dip yuk&rı~ isimleri yazı'• ölü. 

terin alacak ve borçlularının bir ay 
ve varıs iddiasında bulunanların 
üç ay ıarfında mahkemcmir.e 
müracaatlan aksi takdırde tere
kenin hazineye de\'l'edila-eğı bü. 
tün alakadarların malümu ol -
mak üzere ilan olunur. 

DİKK AT 

Haydarpaşa Lisesi Satın Alma 
Komisyonundan 

Son Telgrafın dunkü nUsl oı;ında H aydarpaş& Lisesi s.'tınalma Koınla7onu 
UAnının ihale tarihi 1415/941 Pa7.artesi olmayıp ıorı /94.1 ~ ııünü saat 
16 olacağı ta bihf'n ilAn olunur. 

Topkapı Maltepesindeki satınalma 
k omisyonundan 

1 - 5/7/1141 tarihinde ihalesi :rapı lan 4 ton ma<ot ile 50 kilo ince ve 50 
kilo kalın makina 7a&ının fiyallan ga li göriildüi!ünden tekrar paurlıkla satın 
alınacaktır 

2 - İhalesi ı srı /94.1 salı gün il saat 10 dt. 7apılaca1<tır Lt.ekUl•rin nılnıu• 
neleri ile ber.ıber mcıkür günde komisyona müracaaUarı. 

3 - Teminatı kat'ıyeli teıı:anilr edecek fiyat &zerinden alınacalı:tır. <5611> 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Sen.elik mulıammea 
icar bedeli 

L. it. 

1500 00 
Beykozda Dereaelı:i civarnıda v*1a llJt Karakulak suyu bir ..,.... 

ye pazarlılda klrll7• verilece(ındeo ia teır.lilerln müdür!Ulı: ak.arat 
müracaatları. c5612t 

lstanbul Belediyesinden 

m ıddellt 
kalemlıı• 

1 - Şelalr plinlatlnm reviı;ronu için iki y(izer !in. üeretU iki wpoğrat 
alınacaktır. 

2 _ Topoğrt.tlar şeblr haritalaruı dt. çalıştıklannı· ve rnüıbet Qler vucud• 
getirdiklerini mUbeyyin ve:;.aik göstere nle.r ve askeritlde illşiıii bu.luı:ı.~y~nlar 
arasın<Wı intihap edileecktir. 

3 - Bu surette vesailı: ibraz ederek muracaat eden topojlra!IM aras>nda bırt 
naz.art. diğeri. ameıt olmak tizf're lkı müsabaka yapılacaktır 

4 - Nazarl imtıh.a:ı 26fremmuz/941 Cumartesi güna saat 14 de Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü binasınd.ı :r•pılt.caktır. 

5 - Nazarl imthanda muvaffak ol a.nlar arasında •JTI.ca tayın ediltt~ 
günde ameli imtihan yapılacaktır. . 

Talip olanların l!Ş/Temmuz/941 Cuma gününe kadar B•ledıy• f"en işleri 
MQdürlüğüne müraca.-tlan lüzumu ilin olı.ınu.r. c.5645> Vali w Belediye Reisi kendi o. 

tomobilile Vekile otele kadar re-
fakat elmıştir Hariciye Vekili - Türk Hava Kurumu Genel merkez 
mızın istırahat elm€k üzel'e İz. 
mire gitmesi muhtemeldir. Başkanlığından : 
Adliy~ Vc-kıli Ilüsnü Mene • ı _ Genel m~rkez ihllyact itln numunelerine uygun yaptırılacak 2000 

mencioğlu Haydarpaş;ıdan 1stan· bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zart usuliyle eksiltmt"Y• k<>nulm"ôtur Mu• 
bula geçmemiş ve doğru evine hammeıı bedeli 5260, mU\'akkat U.minatı 393 lira 75 kc ·u,!tJr. 
gitmiştir. 2 _ Dtslltme il Temmuz 9H Cuma günü saat ıs de Tur!<: Hava Kurumu 

Maliye Vekili Fuat Ağralı da Genel Merkez binasında yapıla,·akllr. $artnamesi Merkez; ve İstanbul Şubcsın· 
de parasız .... ""trtlir. Nlımuneler ıösteriUr. 

11,50 trE'nlle Ankaradan sehrimİ· 3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 11.ncO m.:ıddelerinde y:ız•"..ı v~ ık ve tcminat-
zc gelmiş ve i--1.if"ahat et.mek üzcrt ı lanaı havi usulüne gorc '::ı~zırlanmı,, müttürlu ve. kapalı zarf' ını saat 14 de 
doğru Erenköyündeki evine gıt. 1 dar ıestiın eımclerı. Postada vulı:u bulacak ı:ccll<melerin d.lu<ate olııııxuya· 
mi§tic. l cağı ilin olwıuc. <5105> 
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Eğer bu maksatla geldilerse, çöl çocukları
rının koyun olmadığını onlara gösterebiliriz 

- Sıl.ihlarınızı hazırlayın Ça
d rların arasına dağıl.n. Eger as.. 
kcrler zorla buraya g.rerlerse ka. 
b:le munar,pı.;!erinı beklemeden 
ateşe baş•a).n'. Üst tarafına ka -
rışmayın .. 

De<L . Fuadiier, Emirlerının >Öy

],-diğinı yaptılar.. Cemil Fua•, 
merakla bir tarafa toplan;;ın Cü. 
meyle aşıretı kadınlariıe erkek. 
]erinin arasına g.rdi. .. Dışarıyı i
şaretle ilave ettı: 

Çöldeki kabıleleri Osmanlı 

askerlerı imha ediyorlar .. Sizın 

haberiniz yok. Fakat görüyor -
sunuz buraya da geldiler. Bun • 
lara karşı kasaba boyun -uzatan 
koyunlar g>bi teslim olmaktanoa 
he pımiz silahımıza sarılıp döğu. 

şe, . döğü~e ölmeğe hazırlanalım .. 
Gelen kuvvet az olduğuna göre 
bunları imha edersek yakayı kur
tarır, çöldeki d:ğer muharip ka
bılekre iltihak ederız .. 
İhtiyarlar vatansızın bu söz • 

Jer:n, şupheli bir tavırla dinli • 
~ or<ardı. Fakat gençler ve mu
harıpkr derhal ona hak verdiler: 

- Eğer böyl" bir maksatla bu
raya ge.ınişlerse çöl çocuklarının 
koyun olmadıklarını onlara ça. 
bucak gösterebiliriz. 

Cemil Fuat bu tezvırlerine de. 
vam ediyor, dışarıda da Osmanlı 
z;_ıbiti ile Arap E.rniri konuşLıyor
lardı . 

Bestani Efendi Em.r Ebu Ca. 
fere son sözunü soyıedi. 

- On dakıka sonra, bu adam 
bize teslim edilmezse içeri gınp 
zorla alacağız. 

Ebu Cafer omuz silkti: 
- Sıze silah kullanmayız. Fa

kat onu da teslim etmeyiz. Girip 
zorla alırsanız ve onlar da size 
mukabele ederlerse biz ancak se. 
y ıraı vaz.yet.i mUlıafaza ederiz. 
Çünkü o Tanrı misafirıdir. Siz de 
bağlı bulunduğumuz, uğrunda öl
meğe ant içtiğimiz devletimizin 
askerleris.lıı.iz. Fakat ne<ticede 
Şeyh Sünusi hazretlerinin bu ha. 
reketinizi nasıl kabul ve tefsir e
deceğini de kestiremem. 

On dakika uihayt bulunca Bes. 
tani emri verdi: 

- İleri çocuklar .. Hurmalık -
lardaki düşmana taarruz e<tt>ceğiz. 

karşııa~- a ce\'ap verdiler. Kısa 
bır müsademe başladı .. Cümeylc 
muharıpleri bu döğüşe karışma. 
ğa hazırlanırken Emır Ebu Ccfer 
atıldı: 

- Sakın çocuklar .. Bir tarafla 
mısafır, bır taraf~a devletimizin 
askeri var. Siz sı.iıh almayın yaL 
nız seyırci kaı.nız' 

Ded ... Bu fözleri duyan Cemil 
Fuat haykırdı: 

- Em1r;niz ıhanet cdıyor. Sızi 

Osmanlılara satıyor Biraz sonra 
kendisi kemerine altınları doldu. 
racak. Sizi de bu insan kasapla
rına kesılmek ürere teslim ede
cek .. Silı\hlannızla kendinizi, e
' ınizi ve çöl namusunu müdafaa 
ed niz .. 

Bu sözlerini daha tesirli bir ha. 
le koymak için Cemil Fuat bır 
hıll'ye daha baş vurdu .. Biraz ev· 
\~! İtalyanlaradn aldığı çıl altın
ları kemerinden torbası e ı·ı kardı. 

Avuç a\"UÇ etrafına saçtı, kendi • 
sinı ehemm"·et vermeden dinle. 
yen Cüıreyl'? hbilesi gençleri 
yerlere dökülPn a1tın!arı kapışır· 

ken ilave etti: 
- İşte on ann göz dikdikleri 

bu fırsattan istifade ederek bü. 
tün kabileler,n elinden almak is
ted:klcr; servetimi size feda edi. 
yorum. Cepleriniz.ı soktuğunuz 

bu altınlardan başka kendi sen;e
tin zi de müdafaa elmek, bu ü. 
nıformalı haydutlardan, fırsat 

düşkünlerinden 

benimle birlık'.e 

!arıl nız. 

kurtarmak için 
tülenklerinize 

Aralarına fırlatılan a\'uç. avu; 
alt,nlar, Cüm~y ie kabılesı muha. 
riplerini Cemil Fuadin tarafına 
imale etrniştı.. Bunlar da artık 
kendi Emırlerinin sozüne pek ku
lak asmadılar. 

Ebu Caferin: 
- Sakın ha .. Bu adam sizi iğ. 

!al ederek başınızı ateşe sokuyor. 
Aldanmayın .. Kendi hükumeti • 
mizin askerlcrıne karşı gelmeyin .. 
Onların bizimle hiç bir işleri yok. 

Sözlerine karşılık, cepler'nc al. 
tın dolduranlar haykırı,tılar: 

- Sana inanmıyoruz.. Kendi 
serv'€tıni kurtarmak, bizi imha 
ettirmek için onlarla anlaşmışsın 
Haydi önümüzden çekil.. Yoksa 
ilk kurşunlarımızı senin göğsün
de denemek mecburiyetinde ka. 
lacaiiız! 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

A~ırnız modasının zarafet •e incelifine in7imam flle-n üstad 
lerıilerin mahareti. lı:aduıda &"'JlÇlih m&tuf şayanı Jıa.7~ bir 
bedem &mabubti an:fller. 

Faka.t yuı: ,..e onmı bututa reveuclirler. E,ter bv nokta.J'a 
lhı• cNen ihtimam söM.erH.mc:ıse, senelıer bu ı.ttan b&şka
Jarm. pek çabuk (ar\. ettirirler. Ba, shi.n bir sırrıruzdır ki, u
fal< bir dlkka.16'.7111< veya ihmal neticesi raldb<>l•rlırlzın d.lklı&t 
na.:ı.armdan uzalc lı:ala.ınat:. i~e senelerin (hllh'3l!ı6a nazik ve 
~ cUdJett mu:sa.Jlat olan o tahripkir senelerin) cildinize 
ç-le oldutu on bhıl<tt• (bidaydle pyrl mahsis) ince 
(lira:rı- lbmalt.ar ka.lması na. 

Zamanla cHdin.Qi itOlduratak olan Te stz.I pek ~ m-ta n.kk&.la harap 
ednı b• i.rualan alLoam n sabah KREM PERTE\"'le ya.ııacai1111z ufal< 
bir masajla reff'dinit:. KR.El\ol PERTE\"in bu muci~ine yin binlerce 
hem~insiniz clbl siz de hayret vt- memnuniyetle p.hlt olacakmnız. Gö
rtt-eksiniz. k:I siın.a.ntt, ebrdJ cen cliifnhi httkese mafrura.ne söyJiye
ttktir. 

KREM PERTE\"ln lffkibindelr.i raa.ı uıa..<ır •n d•nn elı:ı-ilyt bile 
hale<k C«Buniy"'8tır. Burundttı itlbar•n siz ek bir tup KREM PEll 
fi\.:j tuva.let masanı.3'da bulundurunuz. O, a:rnJ umaııda sıen rmcir

Jarm ve iruvvetH rlinetln pn bl muhafıudır. 

İstanbul Vilayet Daire Müdürlüğünden 
1 ._.. idare rr:ermuasının Hazı-an 941 ayından ba~lamak üıere Mayıs 942 

gaye.;ıne kadar 12 aylık nüsha..ı:::ının şaratnamesine göre basımı 9 Temmuz 941 
~Unden itibaren IO gOn müddetle tekrar aç~k eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mecmua en aşağı 3, en faz.la 10 forma olacaktır. Lüzumu halinde 
ek olarak 40 fflnnaya kadar ayrı kitap halinde il~vesi yapılacakUr. Ek for
mların bedelleri de mecmua formalan gıbl olacaKhr. 

3 - Her nUshanın baskı adedi c3600> dür 

4 - İhale gunü 21/Temmuz./ 941 pazartesı günüdii"r 

5 - Talipler '?. 7.5 he~abile 197 1ira te:nınat akcesini ihaleden cv\·el mal 
sandıpna yatırmaları lhımdır. 

6 - Taliplerin ihale eünü olan 21/Temmuz/941 pazartesi günü !:aat on 
~~şte Vilfıyet binasındaki satın alına komü:yonuna ve şartnameyi -öğrenmek 
ıçın de bergun V118yet Daire MU.dürlügüne müracaatlan. •5606> 

Denlz levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
100 Adet Batarya düdüğü 

8 • Nöbetçi düd üğü 
8 • Flika küreği 4 çifte 3.60 Mt. boy 

19 • • • 5 • 4,92 • • 
10 > Topaçlı bot küreği 2,60 • • 
1 O • Kıl tomar fı rçası. 
l • Hesap makin esi. 

İhtiyacımız olan yukarıda yazılı 1 kalem malzemenin 11/7/941 
Cuma günü saat 15 de Kasımpaşa da bulunan deniz levazım satın • 
ahna komisyonunda pazarhgı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saattP mezkur komısyona mılraca atları ilan olunur. .5614• 

* Marmara Üssü bahri K. Satına lma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin fiyab 

kuruş san. 
-~~~~~~--~~ 

Bulgur 
Kuru !asl·1ye 
Nohut 
Kuru üzüm 
Sade yağı 
Zeytın 

Zeytinyajı. 

Sabun 

110.000 
58000 
58.QOO 
50.000 
50.000 
20.000 
21.000 
50.000 

25 
18 
19 
30 

145 
30 
66 
45 

00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tutarı 

lira 

275()() 
10730 
Il020 
15000 
72500 
6000 

13860 
22500 

İlk teminatı 
lira kunı:ı 

2062 
604 
826 

1125 
4875 

450 
1039 
1687 

50 
?5 
50 
00 
00 
00 
50 
50 

l - Yukanda cin5 ve miktarlan yazılı sekiz k;ı1em yiyecek madde1ed 
k;ıpalı zarf usuliJe ekf>Jltmeye konul muştur. Eksiltmeşi 16/T"1nmuz/941 
Çar:;:amb;ı günü saat 15 de İz.mitte tersane kapısındakı komıı--yon binasında 
yapılacaktJr. 

2 - Bu maddelere bir müteahhit tar;:ı.fından fiyat verileceği gibi her 
madde içi.rf ayn a)·rı müteahhitlerce ve ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. 

3 - ŞartnamesJ 25000 liradan yukarı olanlar bedel ile ve digerleri bedel
siz olare:.k komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye i~tirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun istediği 

v~ik.:ılarını \.'e hizalarında yazılı teminatlrırile birlikte tanzim edecekleri tek
li! .l'ktuplarını belli gün ve ısaatten tam bir saat evveline kadar komisyon 
baştanlığına venneleri. (5192) 

I BORSA 
9 Temmuz 1941 

1 Sterlin 
100 Dolnr 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsv Fr. 
100 FlorUa 
ıoo Rayıamam 

ıoo Belca 
100 Drahmi 
100 l.eva 
100 Çek Kronu 
100 Peçela 
ıoo zıotı 

ıoo Penıö 

lOo L<7 
100 Dınar 

100 Yen 
100 İsv Kr. 
ıoo Ruble 

Aosho-.e lla-
5.24 

130.0250 

29.6875 

12 9375 

31.1375 
31.0050 

ESHAM VE TAHVİJ..AT 
Sıva~ - Erzurum 
% 7 934 1 20.30 

ZAYİ - 158, 159, l6e, 161, 165 
No. 1u Bisiklet plfıkalarımt r- zayi et
tim. Hükrnü yoktur. 

Mu~tara Köylü 

ZAYİ - Fatih Askerlik şube • 
sinden aimış olduğum askeri 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ye • 

nisini 
hükmü 

alacağımdan "skisinin 
olmadığı ı~an olunur. 

1320 teı·elliıtlü izzet 

Alacaklı ve ı:erttekli ve Mı • 
rasçılık ilıinı 941/44 

Sullanahmet beşinci sulh hu
kuk hakımliğinden. 

İstanbul Beyazıtla Beyazıt ca. 
miı ıçi nde Emincfendi lokanta_ 
sı ittısaLnde berberin" üstündeki 

mahalde bir eıdada sakin iken 
5/5/941 tarihlnde öldüğü bildi -

rilen Hayr'1tte alacağı olanların 

ve mumaileyhe verecei1i bulu • 
nanların işbu ilan tarihinden iti, 

baren bir ay, mir:ıscılarının ise 

üç ay içinde Sultanahmettc Ta. 

pu daire.ıi alt katındaki mahke -

mememize lüzumu müracaatları 

aksi takdirde bunlardan alacak. 

lılar \'ak tinde- mjirac•at etme • 

dikleri takdird" haklarında ka-
• 

nunu medeninin 569 maddesi 

hükmıl tatbık edileceği ve üc ay 
zarhnda da mirasçılar ı m üracaat 

etmediklerı takdirde terekenin 

hazineye devredileceği ilan· olu -
nur. 19/6/941 

Ajpz , .• bogaz illih.apları Rida diş 

.suyu mahlülüniln gargaras ile si.fa bu
lur. Salgın hastalıklarda gargara ya
pılması tavsiye olJJnur. 

İTİZAR 

Munderecatımızın ('okluğundan do
layı .Casus> t.efrikamızı derced.eme
dik. Okuyucularımızdan özür d ileriz. 

İLE SABAH, ÖGLE VE' AKŞAM 
Der yenıek~en tonn • Pnde ü'ç drfa muntazaman 

cliolerinlıl hrcalaymız. 

As~eri fa~ri~alar Satınalına Komisyonu İlanları 
İn~~ıııtın Nev'i 

Adapazarında bir tamirhane ve müş-

İh..ıle günü ve saati Keşif 
Bedeli 

Lirn 

Muval:: 
Ten>W 

Lir' 
_____,,.. 

temil<itının inşa ve tesisi. 28/7/941 Pazartesi 15 24574 18-' 
Küc;ük Yozgatta yapUrılacak htşaat. > > 15,30 15415.50 J ısf 

Yukarıda yazılı inşaat hiza arın <la gösterilen gün Ye saatlerde B' 

keri fabrikalar umum müdürlıiğü merkez satınalma komısyonut 
kapalı zarfla ıhale edilecektir. K" şif bedelleri ve muvakkat tcııı 
nalları h:zalarında gösterilmiştir. Şartnameleri parasııdır. Taliple 
rin teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel getirmeleri. .552· ..,.. ..,.. 

Tanılrhanemiz.dt- aıtı hesap memuru. bir yoklama kiitibi ve bir k3tiP1 

münt.{dd:r. imtih<ınla alınacaktır. A~ağıdcıki f\'Safı h:ııı toıiiplcrin 20/'fı: 
muz'941 tarihinrlt' scıat 14 de 1mtihan1 arı icra kılınacağından n1ezkür t~ 

kad:ır '"" i~ten ı len ycsa!kle Zeytinbyrnunda Çorlu silfıh tamirhrnf'si n1tıd 
1Uı;,une rnüracaatları. 

1 - En a.,agı orta mektf>p rrıezu'1U olmak. 
2 - A~kcrligini yöpmış bulu.nm::ık ,,e a!\kerlikle alaka~ı olnıtıınak. 
3 - SinnJ 35 den yukarı oln1:ınıak. 
4 - ?\'!rmurluk cv~arını h..,iz bulunmak. (5406) 

..... ..,.. 
TamJrb.anemizde çalı~!ırılmak üzere qağıda )'tWlı evsaf ve şerait da~ 

linde bir doktor aranmakt.<ıdır. 
l - Dı:timi surette tamirhancmizde bulunacıık. 
2 - Dahiliyeci olae-ak, hariciyede ıhti...a. ı bulunacak. 
3 - Sinni mükellt•fiyet dahJlinde bulunacak. 

* }.1a1zemf'nin cins ve m;k tarı Saati 

(5407) 

.Muh:tmmC'n J{a~ 
bedel teın 

~--------------------~ 
153 ton benzin 
J..fuhtelif numo.ıra!arda dokuz 
kalem ve cem'an 188 ton ma-

15/7 /94 I 
15/7/941 

H 
H,30 

48.960 731' 
69.C60 91 

den yağı 
Cins ve miktarı yukarıda yazılı u';aı.zem~ hb·alannc.la gösterilen ızurı 

taatıerde- a~kert fabrikalar umum mtıdürluğü merkez satınalına J<offl 
yonunca pazarlıkla ihale edileı·ekLr. K<.1.t'i teminatları Ye muhammt'n bıJ 
lC'ri yukarıda gösterilmiştir. Benzinin ı.:artname bedeli (2) lira (45) kunl t 

1Vladen yağının şartnamesi (3) lira (49) kuruştur. (55:!.tl 

istanbu Levazım Amlrliği Satmalma Komisyonu İ !anları 
Bt her kilo~una 370 kuruş fiyat tab ınin ediJen 9()(10 kllo garı ~bunhJ 

~le alınacak.ur. P.u.arhkla ek.si11ml'si 11/7/941 Cunıa günü aat J5,~ 
Tophanede if,t. Lv. Amirliği satınalma komi~yonunda )•JJ.Jılacaktır .. Kat"1 
minatı 4995 liradır. Taliplerin belll vakitte konü"yona gelmeleri. (62;~· ..,.. . 

On bin kilo pençelik ltö:--ele alnacalt tır Pazarlıkla eksiltınc:;i 11/7/941 
ma gunti saat 15 de Tophanede i~t. Lv. Anürliğl satınalmn komh:yonund'3 
pılataktır. Beh~r kHosnnun tahu.ın bt'ı:ieli 370 kuruş, kat'i teminatı 5550 
dır Taliplerin bellı vakitte kombyona gelnıeleri. (63-55 

* Miktarı Cinsi 
Kilo 

2000 Sutr Flör. 
lC'IO Ekors Doranjamer. 
~O Esans dö Mant 
Yukaı ıda yazılı ilaçlar alınacaktır. Pa1::ırlıltla eksiltmePl 11/7/941 C~ 

gtinU saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirlıği satınalma komh;yonunda )' 
ıacnktır. Tahmin bedeli 3340 lira kat'j teminatı 501 liradı r. İsteklilerin ~ 
BBatte komisyona. gelmeleri. (59-5468) 

Ve .. küçük Osmanlı müfrezesi, 
Jı:orkuya, ölüme meydan okuyan 
bir eda ile muhtelif istikamet _ 
lerden çadırların arasına daldı. 

Bu son ve susturucu cevap kar- i <===================~:==============================================================================> * şısında Ymır Cafer fazla söze lü. 
İlk Çadırları geçen Türk yav -

ruları, Cemil Fuadın mevzie gi • 
ren adaır.ları tarafından şiddetli 

bır ateş ile karşılaştılar. 

zum görmedi. 
Dişlerini sıkarak Cemil Fuade: 
- Hain! 
Kelimesini tükürür gibi fırlat-

ilk saft• iki nefer yaralandı.. tıktan sonra ellerini iki yana aç. 
tı; kendi adamlarına: Derh•I mukabeleye başlıy•n müf

reze erleri şiddetli bir ateşle bu (Arb.sı Var) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma 
Komisyonundan 

1 - Azamı 50478 ton kuru ot balyalı ve-ya teli ciheti askeriyeden veril
mek suretile balyalı veya dökwn halinde l~lım edılmek şartile kapalı z.arl 
usulile satın alınacaktır. 

2 _ Tahmın edilen tıedel balyalı için 3028680 hra teli ciheti askeriye
den verildli:ine a:ore balyalı 2.523900 lira dökUm halınde olduiuna göre 
2019120 liradır. 

3 - İhalt"<'i 14/7/9"1 pauırte!ii ıünü saat 11 d~ y::ıpılacakttr. 
ıf. - IJı.alesj topLın vtya c~uplar h.alınde ve:va kısım kısım da yapılabi

tf'Cektir. 
5 - Şc.rtnameler her ıun komisyonda görtılf'b~lir 
6 - ı t'klile-rın mezkCır günde ihal~ sııatınde-n bir saat evvelme kadar 

t.ılın olacakl .. r.1 rnıkt.arlara eore kaı,iJnt ılk lemınat n1nkblL""larını ve teklif 
rı e-khıpl~nnı Tcıpkapı ~faltepf'Si f"!>ki a~k.eı·t lise bınasındilki askeri satınalma 
konıisyC'nuna vermeleri. (5027) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

1 _ A~ağlda clns, m1ktan, tahmin edilen bedeli ile muvakkat teminat-

1arı ihale eünü ve saatleri yaz.ıh beş kalem erzak kapalı zarf usulile satın 

aJın;:ıcaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebiEr 

2 - isteklılerin ihale saatinden biı saat ev\·e] komi~yona vermeoleri 
tcabed1.·ıı teklif mektupları ve muvakkat te!T"inatlarile birlikte Topkap1 Mal_ 

tepesi eskı askeri li~e blna~ındaki ıatınJlma komi~yonı...n::ı müraC'aatları. (5311) 

C'ın5i 

t) ktan ığır 

\('ya t;lğır eli 

Pirin(' 
sade yağı 
z,.yt n ya!ı 

Sabu. 

Miktarı 

9838 ton 
600 ton 

1040 ton 

300 ton 
300 ton 

Tahmin ednen 

bedeli lira 

3,443,300 

288,000 
1820,000 

255.000 
H4, 000 

Temin;ı.tı İhale 

MuYakkatesi Günü tarihi 

lıra saati 

117049 
15270 

Salı 22/7/941 

Sah 22/7/941 
11 

15,30 
68350 çarşamba 23/7/941 11 

13950 c 23/7/941 ı5,30 

8450 peqembe 2V7/94l 11 

sırnir n~ BAŞ1Il"HARRİltİ LTEM İZZET Bt:stn: 

Jli EŞRİ\' .~T !>İREKTÖRl. 1 n ·oET KAR.·\llİ!.GİN 
•SON TELGRAF MATBAASiıı 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğündeki Sahipsiz Eşya Satılıyor 
Marka 

jM 
NS 

j D 
mtır.1 

EHA 
GSSL 
PP 
A ZZ 

817 
HK 
AST 
PZ 
mum 
F 

Tw 
SAF 
1202 
E C j 

RH 
> 

j R 
LİON 
LC 
PBA 
D G 
DG 
DL L 

> 
> 
> 
• 
> 
> 
• 
> 
> 

LL 
HAG 

> 
> 

T S t:•.k 

No. 

901/2 
1059 
1/2 

7164 
1506 

1 
8140 
l/2 

793 
1101 

386 

S80 

12/15 
H2 
458 
> 
> 

3721 
1 

4039 
6287 
6287 

4174 B 

17/18 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 

27/121 

Miktarı 

KiJo gram 

127 800 
187 000 

15 000 
17 300 
7 450 

56 000 
14 800 

47 000 
6 070 

18 000 

64 000 

338 000 
4 ııoo 

50 000 
13 500 
33 000 

5 500 
8 500 

20 300 
35 000 

6 000 

437 000 
36 000 

2 800 

1 050 
o 9Ş0 

200 
12 000 
8 500 
3 030 

118 000 
8.45 000 

1483 000 
1350 000 

o 950 
Il8 000 

Değeri 

Lira Kr. 

2315 75 
2674 50 

238 17 
338 49 
789 77 
976 12 
224 74 

732 84 
434 12 

341 81 

3516 M 

4821 37 
88 67 

2736 99 
213 64 
615 n 
102 11 
470 47 

1021 73 
1743 84 

116 09 

3375 26 
IH 15 
330 98 
133 36 

91 45 
124 59 

95 55 
237 47 
288 84 
52 69 

3300 69 
850 41 

1312 29 
105 81 
888 50 

Teminatı 

Lira Kr. 

IH 00 
201 00 

18 00 

25 50 
60 00 
74 00 
17 00 

55 00 
33 00 

26 00 

l64 00 

362 00 
7 50 

206 00 
17 00 
47 00 
8 00 

36 00 

77 00 
131 00 

9 00 

254 00 
13 00 
25 00 
ıo oo 
7 00 

10 00 
7 00 

18 00 
22 00 

4 00 

247 50 
64 00 

98 50 
8 00 

67 00 

Eı,ya cinsi 

ipekll yünlü kadı!e 
ipeği havi pamuk mensucat 

İpekli pamuk mensucat 
İpeği havi yün men~ucat 
İpekli pamuk mensucat 
Pamuklu keten mensucat 
İpeği havi pamuk mcn~ucat 

jpekli pamuklu mensucat 

Pe:rdelik ipekli pamuklu tül 

İpeği havi pamı.tk mensucat 

İpekli panıuklu perdelik tül 

Yün mensucat 
Yün rnf'nsucat 
ipekli yün mensucat 
ipeği havi pamuk!u mensucat 
İpeği havi keten mensucat 

İpe~i havi ketenlı pamuk mensucat 
Yünlü ipekli mensucat 

ipeği havi yü.rr mensucat 
İpekli pamuk mensucat 
İpeklı pamuk mensucat 

İpekli pamuklu mensuca t 
Muhtelif tıbbi müstahzar 
Madeni telli işlemeli .ipek maslak 
Sa!i ipek çorap 
İpek mensucat 
Safi ipek mensucat 

Alıcı radyo makinesi (Lorens 17467) 
Pudra (tu\·alet) 
Safi ipek mC!n.,ucat 
Biçilmış c;am ağacından tıla 

Gramofon zerrıbereği 
Adi sade cam boş şişe (transit) 
Nikel galvaniz.ti demir kaşık 
İpek mensucat 
Terbiye görmüş vidala deri 

2 71941 gürı 1 Ü Cı.:mh·Jriye1 gazctesile nan edildiği üzere yukarıda ('\'Safı yazılı eşya 17, 18, 25, 28/7/941 günlerinde 
63.~ 13,30 Sirkec Ile di)'e c:ıdce~ Halt antrep(l!U d:ıhil ndekı Gümrük Satış ı1Udürlüiünde 1549 payıtı kanun muci
bt.,.(·e ve 2490 'f-..ıyılı kanun hhkumleri da· :·esinde açık arttırma· ile satılacaktır. İstekliler pey ak«:elerinl ihale &ün\i 
'";ı t 12 y e kadar ve;uıeye yatırmi.ı.ları ilan olunur. Telefon: 23219 ..._, _c5443• 

Tophane.de Saraç evi marangozhane binasının tamiratı açık eksilt~ 
konmuştur. !halesi 21/7/941 Pazartesi gi.ınu saat 14,30 da Tophanede 
Amirliği satınalma komisyonWlda yanılacak tı r. Keıit bedeli 3625 Hr
kuruş ilk teminatı 271 lira 88 kuruştur. Keşif ve şartnamesi komisyondJ·! 
rOOfır. Talipl<'rin belli vakitte komisyona gelmeleri. (60-5.fÖ 

Jf 
Mü~ahhld nam ve hesabına 449 adet tımar tırc:ası alınacaktır. !'91 

1ık1a eksiltmesJ 14/7/94 1 Pazartesi günü saa t 14,30 da Tophanede Lv, JJ'. 
ligl ~atınalma komiryonundıı yap11a c-aktır .. Nümunesi komisyonda göri"ıl 
Taliplerin 37 1iT; 4 kuru, ilk temınat arile belli vakitte komisyona ge 
!eri. (61-5470) ... 

Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 674,885 kilo ı-:.ığır eti kapalı. sf 
la ek~dltmeye konmuştur. İhalesi 17/7/941 Perşembe günü saat 15 de 1 
bulda Tophanede Lv. Amirliği sntınalma komisyonunda yapılacak~ır 
t<>minatı 14,748 1ira 70 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. J;;1

1 ıerin kanunı vesikalarile teklı! mektuplarını ihale S..'"latinCen bir s;:ıat ev't"' 
mi!::·yon.a vem.eteri. (39) (5288) 

* f Beher kilosuna 52 kuru~ tahmin edilen 60 ton koyun eti alınacaktır· 
palı zarfla eksiltmesi 17 /7 /941 Per~em be günü saa.t 15,30 da Tophanecf~ 
Amirliği satına lma komieyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 2340 1ı 
EvPa! ve şartnamesi komisyonda görü Jür. İsLekli1erin kanuni vesikaJari.lt 
lif mektuplarını ihale sac.tinden bir saat evvel komi~yona vermeleri. 

(40) (5289) 

+ + 
Kilo 

4940 Fırın kırıntısı. 

2000 Sönmüş fırın kömürü . 
Askeri fırınlarda birikmiş olan 

fırın kırıntı ve sönmüş kömürü 
15/7 /941 Salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satına] 
ma komisyonunda pazarlıkla satı· 

lacaktır. Kırpıntının tahmin be • 
deli 222 ]ıra 30 kuruş. kömürün 
tahmin bedeli 30 liradır. Talip • 
!erin mal bedellerile beraber ko
misyona gelmeleri. 

(65.5620) 

Maltepe askeri lisesinde~ 
vutpaşa askeri fırınına '25 

kadar lavemarin kömjjfll 

550 kılo kadar meşe kÔıı' 
nakl.,ttirilecektir. Pazarlı~P 
siltmesi 14/7 /941 P azartesi 
nü saat 15 de Tophanede V 
mirliği satınalma komisyo~ 
da yapılacaktır. Beher to~ 

1 

liye ücreti 200 kuruştur . J{~1 

. t 8 - . "1 
mına ı 2' 1<UrUStUr. J5(eP 

belli saatte komi;yona gel~' 

~ 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

Top kapı Maltepesindeki satnıall1'1 

komisyonundan 
ı _ 7/7/941 tarihinde ihale<:i yapılan 50 bin liralık 

gali görüldüğünden tekrar pazarlıkla sahn alınacaktır 

zeytin yağıtlıtı 

2 - İhalesi 14/7/941 pazarte<:i gı.inü ssat 14,30 da yapılacnktır 

meleri komi~vonda hergün görülc>bilir. 
• 1 

3 - Tcninatı kot'i..vesi 7500 lirad r. Afuhamnlen fiyatı 85 k • ı.ı~tı.ı • 4 - httııklıı111tin meı.kUr &ün ve ıaatte ko1nisyorı.a müracaaU4lfl· 


