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EN SON TELORAFL&•I VE •&BEBLEal 'fERZR AlltA• OAZETISI 

Bu sözleri 
beğenmedik 

.. -
LİTVİNOF 
VE NUTKU 

~i~vinof'un Türk.iyeyi de 
ııtıhdaf ettiğine §Üphe 
olmıyan ıöı.lerini Sov
yet Rusya komtumuzun 
taıvip ettiğine ve edece
ğine asla İnanmak İste
n~iy?ruz. Litvinof aley
hımızde ıöz ıöyliyeceği 
Ve imada bulunacağı 
Yerde bili.kiı bir elimizi 
bırakıp öbürünü öpmeli 
ve dürüıt bitaraflıiımız
~~ Sovyetlere temin etti
eımiz faydayı bütün ci
h~n huzurunda minnetle 
yadetmelidir .. 

!azan: ETEM iZZET BENiCE 
Sovyet eski H .. 

Litv' ar..,ıye Komiseri 
ııı~f UZ\IG bir rnebkübi et 

devr.,,ınden sonra· ı lu- l 
kend' . . . ' e Mr ••hnede 
~1 ~u nutku ile gösterdi. 

:;;a":'i ın~ resmi sıfatla ını ko. 
bU'Jt.u~u ba.kk.ında henüz malumat 
~e fıkir edineınedigi.miz Llt~inof· 

u nutkunun bir kı. ınınd .. ı' .,, .. 
1 

a §OY e 
r <um e de kullanmaktadır· 
~:-. Hitlerle yapılmış bitar~flık 

~ar~ın~ t."<a,·üz \'e •dos!luk, pakt~ 
lıaı· ı:ıbı .•~ılsu bir Perde arasında 
b' a sefilane ve •Özde müstakil 
.,::ın7e\·c~di~ t"1 geçiren bir kaç 

b •. , eketı yakında ayni akıbetin e,. ed ... d 
lir• •ı:ın •n kim ~üpbe edebi-... 

'l'ak'ıp ıı·-· . lab' c ıgı umumi styaset , .• 
So 'P olduğu kanaat ve fikirler· 
ı. '~et Rusya iktidar nıevküni~ 
~isvıp '~ reyJne uaun düşmediği 

ıı llar..,;.., K • ı·-· d f.,cfil • omısM ıgın .,n af-
• 

1 
en ve 19:ı9 tlanberi, hatta ha••t \' 

ı, .. ı ınematnıdan haberdar bile 
"'Utıınadıln~ b lea· . •-··12 u zatın bu rüm-

1111 hl'r n k d •- • , 
•tın e a ar ""ndımıze mal 
lou CSek dahi; i. tibdaf <-ltiği mil
ı.ıa.ı·~I arasnıda ktndimizi bir ihti
~ıı ~ • _?lsun görnu•ml'k de müm
do,;tuzegiJ~ir. Alnıan~·a ile biz de 
ıı.ladtk ~'.2 de d'."'tluk paktı im
tııii,taı.il ~~ de so7 de değil, fiilde 
l.i..... ır d" lotiz, O halde 

'vınofun · - , 
"1'a•·-d . '.'•ret •ttiği cfe,·letler 

- a hızı de ı. d . 
talip Jı • 'h . "a' etmış olması 
t&, !Üp~ 1

• lı".'al dahilindedir, hat-
""•zdır T k 1 tası "" b 'h : " ereddüt nok-1 Uıtım)" 

fılı.ki ettir..ı, .1 
8 ' gal rlvarit te-

7ct Ru \·a .
1

1 
•cck t.,k mesnet Sov-

• t . ı e a.ramı-d ki .. 
• ın lar2ıdı.r. • • ,munase-

lliiffin ifşalara 

Dt§ ~aalan1Wla hm-bedjlen Beyruttım bir görilniJ4 

Beyrut'un dış 1 GeneralKatru 
müdafaa hat- Suriye yüksek 
larında harp komiserliğine 
devam ediyor 1 tayin edildi 
General Dentz Bey
rutan tahliyesi tale
bine cevap vermedi 

Londra 11 (A.A.) • B.B.C. Su
riyedek.i vaziyet hakkında yeni 
resmi hablr alınamanııştır. 

Burada bilindiğine güre, Gene
ral Dentz, General Vilsonun &y

(Devamı ~m,,; l!aıiledc-) 
<>---

Bflr Fransa Sariye. 
deki manda hakkın
dan ıeragat ediyor 

Londra. 11 (A.A.) - General Dö 
Gol General Kat·'U',·a mUh!m bir me
saj göndereı·c-k. ktndi.: ·ni )·aın Sark 
Hur Fransız ku\·,·etleri Başkwnan

danhğına ve bu mınt.cıkalarchıki H.ür 
Fran~ız İdııresi Ş~fligiıı<." ta~·in etmıs

tir. 
Gen~raı DO Gol, G<·rıer<1l Katru·ya 

V 1 B Sur:vedeki ,~i JôarE- ~fuıın buton apur ar eyrut '"'lal;ıyetJ"'.n! \CTU>"k1edlf, 
Dığtr t;ı oft.;ın c.;<:r.ıc-ral K;..tru'yu 

lı·manını teşri. merli •crın derh.J leşkı1i Jçln 
halka )·a-cl• l t:tn ) ' f" n!E'mur et.m: ş-

t erke diyorlar tixGenerul K•tru, Su• y< •• 1936 da 
(I~, ....... ıı..ın.ı Salolred.•) 

-------~ 
Şark cephesinde 

Her iki tarafın 
tebliğleri yeni 
bir hadiseden 
bahsetmiyor 

Sovyetlere göre, 
iş'ara değer bir 
değişiklik yok 
Loıı<lra 11 (A.A.) - Sovyet 

teblğı. ış'ara ~ğer bır değişiklik 
olmadığını bildirmekt.edir. Her . kı j 
taraf arasında muharebeler bu· 
tün şı<ldetıle de\'am etmektedir. 

Sovyet tayyarele.-i dün, Alman 
lnt'alarını pıke bombardımanlar. 
la hırpalamış ve muharebelere son 
~rece faal bir halde iştirak et
mişlerdır. 

26 Alman tayyaresi düşürül~ Üf-
1ıiir. Sovyet tebliği 6 Sovyet tay -
yaresinin bybolduğunu bilJi: -
mektedir. 

ALMAN TEBLİGİNDE DE 
BİR ŞEY YOK 

Londra 11 (AA.) - .Alman teb
liğ ı <1€,·am eden harekat hak -
kında hiç malumat vermem"k.te
dır . T•b'.ğ. sadec• bu hafta ıç~n
de Kız lorduva \'erdirilen uıyıat 
yekurur.u b;ldirmekle iktifa et
mekt«lıI. 

..:.._--o---

Adliye Vekili bu 
sabah Adllye4e 
tetkikat yaptı 

Dün Ankaradan şchı:.imize gel. 
mı ş olan Adliye Vekili Hüsnü 
Memomencıoglı. bu sabah saat 10 

da ilk dda oıarak tanbul Adli
ve~ıni z. varef etm ış Cumhuriyet 
Mü<l<ieıumu ısı Hi1"met Onat ile 
görüşerek kene ınden iuıhat al
mış•ır. 

Londra 11 (A.A.)- Kıbrıstan ·------
bıldırıldığıııe göre, Surıyede ha- • d 
rekat de\'anı etmc·ktedir. İngiliz lske n der Un Q ş ı•m 1• • kıt'aları, Beyrulun 5 mil mesafe-
sinde Vişi kuvvetlerının ışgal et-

~;~~~ oldukları hatları zaptetmiş- ye kadar l l Fransız 
Damurdan hareket eden İngiliz 

tayyareleri Beyrut etrafındaki as- • • • ı e t t • 
keri mevzileri şiddetle bombardı- g m l s l l t l c a e l 
man c!ıriştir. Keşfe gönder ilen e 
tayyareciler birçok Vişi gemileri- ------•------
nin alelacele Beyrutu terketmek
te oldukl;ırını görmüşlerd:r. Harp gemilerinin silahları alını

edildi yor, mürettebat enterne 

• 

Scnıyet ruvarileri ve bir S<>Vya: motörlü topu 

('-_H_A_R_P_V_A_Z _İ Y_E_T_İ ) 
Sovyet ord olarının Ostrov
Polozk hattından büyük bir ta
arruz yapmaları da beklenebilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Resmi tebliğlere göre Alman - ı 
Sovyet cephelerinde vazi) etin hu
lasası şudur. 

Finlandiya cephesinde, Alman 
kuvvetleri Fin kıt'alannın yardı
mile Salla şehr in i<gal etm işler; 
fakat Mumansk ve Kareli berza
hında Leningrad isLkametincie 
yaptıkları taarruzlarda Sov)·et 
müdafaasile geri atılmışlardır 

Finlandiya körfezi ile Karadeniz 

, 

arasındaki uzun cephe k.smında 

Alman orduları O.trnv, Polozk ıs
tikametir.de \'e Ukranyada Brodi -
jitomir - K.iyef yolu ıizerinde ta
arruzlarına devam ctmışlerse de 
So\'yetlerin mukabil taarruılan • 
karş.sında ilerliyememişler, hatta 
Polozka doğru taarruz eden Al
man kıt'aları Lepele ric'ate mec
bur kalmışlardır. 

(Devamı B<ıflncl Salılltd•) 

Re/ ah şehitleri Kızıl ordunun 
müdafaa hattı 1 

tamamlanıyor 

.. "v d 
ı ıçın .1 av uz,, a 

Londra 11 ( A.A.) - Soı•. 

ihtifal yapıldı 
Refah vapuru faciasında şehit ı 

düşen denizcilerlmiz1c hava kuv
(Devamı Beoincl SaJılfed•) 

AT YARIŞLARI 

Alman • Sovyet 

BABBINE 

Bil BAKIŞ 

AlmanOrdu
suStalin hat
tında gedik 
açtı mı? 

maıııar şJma J 
Salla şehrini 
zaptettller 

Bu bölgede bir 
Sovyet fırkası 
imha edildi 

.ALMA.'< TUILIG İ. 'E 
GÖRE 
Şark ce~hesındekt rntıh:l.rt'" 

vaziyeti ikı ta.raf tebliğl('rtne gl 
re, şoy1e hul~a t.-dilebilir. 

AlfT'an teblığı'ie gore. fl~rleıne 
(De,·amı 5 hıci Sayfada) 

BAŞLIYOR 

1 yeıler, mudafaa hattının in.. 1 

şa.çırun bitiril 1nekı· e ol.du.ğunu 

bıldiımektedirler. Bu habe • 
rin, ist!hkcinı kıt'alarına in
şaatı biıirmeğe ı·akit kazan. 
dırınak için , Sovyct k."tt'ala.. 
rının, şımdiki met•kilerinde 
kafi derecede mu.kat'e11"<et 
gösrerdıklerinin bir delili ol· 
'1uık bakımından büyük bir 
ı.::he-mmiyeti va.rdıT. 

Bu hafta koşuları han
lgi atlar kazanabilir? 

"•lı:i oı.n 'b ' zaman zaman 
- ısas"hnl -•n; biz So e a ara rağ-
7İrıııi b' "Yet Rusyaya karşı 
fİmi1 :r yıl boyunca takip etti-

72 numaralı va
pur İstinye iske-
1 esine bindirdi 

Ankara 10 (A.A.)- Haber ald.· 
ğımıza göre, i.kenderun limanına 
_gelmiş olan 11 Fransız harp ge
misinin başında bulunan filo ku
mandanı, mahalli hükumete mü· 

! 
racaat ederek Türkıye limanına il-

i 
tica etmiş oldukların. tasrih et
m~ştir. 

Gazetemiz Cuma günleri koşular 
Gramer Komis- hakkında tahmin yazıları koyacak 
gonunda yarın 

loahiliye Vekili bu sa-
1bah şehrimize geldi sıy-t tut 

1-ıiş ""Ya .., k " . uınunu değiştir-
ftıtnıuş obnatlı~~u"k b.lt. tadile tibi 
lenn de hakk ınu ıçın; Sovyet-
11l!Jnıak ım:zda bu landa ko-

c•sar.,tıni L't . 
1-ıiş olab ·ı . , 1 nnofa ur-
"·-

1 «lCekl<rını u """rıea Litv' ( ınınuyoruz. , ıno un bu .. 1 • 
ti sıfat ve salİlbi ~02 f'rı han-
hındu • .Y•tle scıy lenıiş bu-
lllltJnı cu:u bılm.,mekliğimizde 

n ast ve hedefJ.,r' ' 
1 ....___ ı arasın-

L -- ıı..-... !loıiıihıl.) 

l81100N_J.--_ 

ÇocuK ı 
Sabııeaı 

1 

Eğl~oceli yazılar, 
faydalı nıalıiınat 
oyunlar, ınaıalla; 

-
Hulasa çocuk-
larımızın me
rak ve zevkle 
okuyacak 1 arı 
Yazılar 

4 Claca ıa1a1ıe. 
de OkUJUD•z 

\.. 

İskele parçalandı, 
halk korku geçirdi 
Bu ~abah Şirketi Hayriyenin 72 nu

maralı vapuru yanhs bir manevra ne
ti~inde sulara kapılrak İstinye iske
lesine tarpmışUr. Il~d15e, \"apur saat 
7.50 de Bo&:a:.::dan Köprüye doğru ge· 
lirkeJ vukua gelnLiştir. 72 numara 1::.
tinye iskele~ine yana:;acagı sırada bu
run tarafından Siddetle bındirm ;"'· ts
kelenin ön klsıntnı taırarııtn parçala
m~Ur. İske~e üzerinde duran ('unacı 
sarsıntıdan yere yuvarlannu.ş bereket 
kazayı hafı! atlatmıştır. Vapurda ha
sar olmamıştır. Yolculaı· telaşa dUş
nıuşlerdir. Tahkikat yRpıln ı aktadır. ,.. 
NOTLAR: 

Kasara bakma 
İskenderun limanına iltica eden ve 

enterne olw1an Fran.sız harp ıemilen 
ile l:>t.a.nbul lıınanındaki Rumen Yu:-n· Rus vapurlarından bahsecİıyor-
-~k da, biıtm mahut ar:kadaş ıoyle 

50.Jle-dı: 

- Cenu durdukça harap olur. Yo
~~nlan~, Cürur ve bır &u~ çalışmaz 

le &Jrer. RtJzvelt'ın bır "' Ödunç ver
me ve kiralan1a kanunu> var. Biz de 
hır <ödünç aln1a \·e kir<.ıl.ınıa• fom1ü
lti ortaya koy5ak tcı şu gf'ııulerı nam 
ve hesabımıza ~let.s('k He.n bizim 1~
mııi &örürler, heın cft.'•bt·nıiler çüri.i
m~te.n kurtulacagı \ e a:yrıca gelir 
ıetıreceb için sahiplerının sevınç ve 
memnu.'l.luğunu icap ettirir. 

Ve .. sözünü bltireceit zaman şu cüm
leyi ilave etti: 

- Sakın kızma ve kusura bakma. 
J'ıkrimı beten.mezaen, JJtJte. diye ka-
bul e\J • • 

Bunun üzerine gemilerin silah
(1><>\1..,.. ıı.,ın..ı Sahifede) 

Yeni Tefrikamız: Bir Aşk 

• 
ROMANI 

• 
SORO ÇINGIRAKLARI 
lstanbulda ba1lıyarak Anadoluda geç~n, 
okuyanı avutacak, dinlendirecek, peşın-
den ıürükliyecek bir kadın maceraaı .• 

• SÜRÜ 
,, Çıngırakları 
L 

Şimdiye kadar çıkmıf rom":nlan v~ hi~i.-
yeleri ile edebiya hmızda yerınde bır toh-
ret yapını§ olan değerli bir romancımızın 

bilhasaa «Son Telgraf» okuyucuları için 
itina ile bazırlamıf olduiu bir taheıerdir .• 

PEK YAKINDA 

SON TELGRAFTA 

son toplantı 
Ankara l 1 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Gramer ko -
misyonu yarın son toplantısını 

yapacaktır. Komisyon tarafından 
esasları hazırlanmakta olan gra
mer kitabı önümüzdeki ders yı • 
lına kadar yetişmezse, Maarif Ve. 
kaleti ill< ve orta okullar için bir 
•enelik muvakkat bir gramcT ha
ZJrlıyacaktır. 

---<>----

Karakciy rıhtım.ndaki ye:ıı yol
cu salonunun üzeri~de kurulması · 
d~ünü!en telsiz i;tasyonu hak
kında mutehassıslar tarafından 

yapılan tetkıkler tamamlanmışt.r. 

Mıinai<alat \'ekiıletine bu yolda 
bir rapor verilmiştir. Malılm oldu
ğu üzere istasyon sale>n üzerindeki 
kulede kurulacak \'e seferde bulu
nan vapurlarla limana glecek va
purların saatı hakkında yolculara 
malümat vereceklll'. Aynca isti
yenler buradan vapurdaki yolcu
larla muhabere de edebilecekler
dir 

Tenkid ve Müliiha:z;a: 

Dikişsiz yama 
H. S. S. 

İnsanın kafasına yeredec"k 
kadar sık raslaoan bu rtklim
dan, işinde usta bir insana inti
kal ediyor \'e memnun oluyo
rum: Bir san'atkar, ki eski, de
linmiş bir kundura~·a, hiç belli 
etmeden • düşünmeli, dikişini 
bile göstermiyor! . pençe, ya
ma vunbiliyor ... İşçilik bakı
mından bu mehareti beğeniriz. 
Kaldı ki yama, gözükse bile, 

ayıp değildir: Ayakkabısırun ta
mir e-örmemiş oJnıası, bir adam 
için meziyet midir ki, tamirli 
bir kunduranın :sahibi .. bu ta
mirin farkına bile \·arıtsa- insan
lığından birşey ka~·betmiş ol
sun!. 

Alınterile ka•anılmış bir çift 
a~ akkabısı olmak . pençeli bile 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu 
sabah Ankaradan şehrimize gel
miş, Haydarpaşada Vali ve Bele
dıye Reisi Lütfi Kırdar, Emniyet 
Müdürü Saliıhattin Korkud, Vi
layet ve Belediye erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. 

Vekil bir müddet şehrimızde ka
larak muhtelif tetkiklerde bulu-
nacaktır. 

olsa - bizim için hem servet, 
hem fazilettir. 

Ancak, hiçbir suretle yama 
tutınıJan başka şe~ lor ,·ardır: 

Heyhat ki bu şe)·ler, dikişi 
ne kadar belli edilmemek is
tense, bir türlü ka) bedilemez. 

Mesela Abdülhamit terbiyesi 
almış yobaz ruhlu bir adanı, iı.
tediği kadar (ırak giysin, yahut, 
demokrasiden , şundan, bundan 
hulasa kendisile birleşmesi ka
bil olmıyan şeylerden dem\ ur
sun, bu, yine yobazdır. Ne di· 
kişli, ne dikişsiz hiçbir yama 
kabul etmez. 

Merhamete Hlyık olan bu hiç 
bir suretle dikiş tutmı)·an ma
nevi ~-amalardır: 

Yobazın demokratlığı, söyli
yecek bir fikri olmıyan adamın 
boyuna yazması, kafasının do-

kunıasında bıı i e kabiliyet ol· 
nuyan insanın~ ~an'atkirlıi•·
ı:ib~ 
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KAHVE 

TEVZiAT/ 

Kahve tevzıı meaele oldu: 
Gazeteler evvela, ba.tlıyor, 
baılıyacak, bB.Jladı, diye tef
rika etmiye ba§ladılar. Son
rf., hakikten, tevziat batladı. 
Geçen gün baktım, bütün ce
rideler resimler basm1Jlar •• 
Bu resimlerin altlanna töyle 
yazmı§lar: 

«Kahve tevziatına devam 
ediliyor. Yukarıdaki resim 

tevziattan bir sahneyi tesbit 
ediyor.» Bir arkadaıa sor
dum: 

«- Acaı..a, neden resim 
de koymuılar?.ıt 

«- Lizım. dedi, inanan o
lur, inanmıyan olur.ıt 

SAADETiN 

TARiFİ 

Bir muharrir. yazısında fÖy· 
le diyor: 

«- Saadet aranınca bu
lu11maz, bakınca görünmez, 

isteyince gelmez, üstüne dü

tünce yakalanmaz, dü~ünün
ce tasavvur edileınez. ilah.» 

Bu muharrire göre, aaadet 
bir garip nesnedir, vesselam! 

Fakat, tarife dikkat edilin
ce, saadetin ,tıpkı, akşam se

ferlerinde, Eminönünde, bir 
tramvayda "bo§ kanape» ye 

ne kadar çok benzediği der
hal gö.:e çarpıyor. 

O h,,,de. şöyle demeli, s~ 
adet bir zümrüdü ankadır. 

DOCUN 
. ıı.:..:ASIMI 

l..Juğün, nİ§an gibi mera
simlere gitmeyi hiç sevmem. 
Geçenlerde bir dost evleni
yordu. Hana da bir davetiye 
göndermiş.. Fakat, öyle bir 
gün ki, mümkün değil, cide
mem. Çok mefgulüm.. Kafa. 
mın içi bin bir ıtle mqgul .. 

Siz, §U benim dalgınlığıma 
bakın: liu arkad&§ı sevindir
mek için, bir telgraf çeke
yim, dedim. Y anlıtlıkla, töy
!e yazmışım: ııGeçmİ§ olsun. 
lnşaallah kurtulursun! ıt 

Malum ya, bir söz vardır: 
Derviıin fikri ne ise, zikri de 
odur. Ben de, davetiyeyi al
dığım zaman, filvaki böyle 
diifünmüttüm. 

MÜLAYİM 

VE SERT 

Adamın birine aormutlar: 
«-Adın ne?.» 
«- Mülayim .. • Demiı .. 
«- Sanki, sert olsan ne 

yaparsın?.» demişler .. 
iyi ki, bu yaz, Belediye lk· 

tısat Müdürlüğü gazino ve 
eğlence yerlerinde tatbik edi
len tarifelere zam tekliflerini 
kabul etmedi. 

Hot. etmit, etmemit ne çı· 
kar?. İmam bildiğini oku
duktan sonra. .. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 117 

Boğaziçi 
Yalıları 

Tarihi kıymeti olan 
yalılar teshil ediliyor 
Boğaziçı sah.illerindeki eski ve tad

hl kıymeti olan yalıların tesbiti. ve 
bunların muhatazııs.ı illi Beleci17e ta
rafından l!!sld Eserleri Koruma Endi· 
menine bırakılmıştır. Encümen Azala.;.. 
n yalılar üzerinde tetıdklere balla• 
mışlardır. Depo olarak kullanılan ta• 
rihl yalılar istimliik edilerek tamir o
lunacak ve mulıa!aza edilecektir. 

Beyazıt - Koska 
yolunun tanzimi 

ihale olundu 
Belediye Daim! encümeni dün 

Belediye Reis muavini Lfı.tfi A'
soyun reisliğinde toplanarak bazı 
yeni yol inşaatını müteahhitlere 
vermiştir. 

Bu meyanda Beyazıt - Koska 
yolunun tanzimi işi 31 bin liraya 
bir müteahhide ihale olunmuştur. 

Beşiktaştaki mef
hur Hasanpaşa 

karakolu yıkıllyor 
BeşiktQ§ta Sinan paşa camii 

karşısında bulunan eski •Hasan 
paşa karakolu> nun yıktırılması 
işi dün Belediye daiıni encümeni 
tarafından bir müteahhide ihale 
olunmustur. Burası yıktınldıktan 
sonra tanzim olunacaktır. 
Diğer taraftan Sinanpaşa ca -

roiinin etrafındaki dükklinlann 
da istimlak olunup yıkılarak 

meııkılr camiin etrafırcın açıl -
ması için de mahallinde tedkik • 
!ere başlanmıştır 

---<>--

ınJdıarlır badema 
baıaıl 

ılgara yapmayacak 
İnhisarlar Umum Mlidü.rlüğü 

burulan s-Onra hususi mliessese ve 
şah1slara sigara imal etmeı:neğe 

karar vermiştır. Bu kararın tatbi
kine bu.günlerde başlanacaktır. 

Ba ıeae peyıdrl 
pabab ylJ8C8ib 
Ticaret Odası ve Ticaret Mü.. 

dürlüğü tarafından yapılan ted -
kikler neticesinde peynirin istih
sal mmtakalarında pahalılaştı • 
ğı meydana çıkmıştır. Bu yolda 
bilhassa süt fiatlerinin tesiri gö
rülmüştür, bu sebeple bu mevsim 
peynirin pahalı yenecea:i anlaşıl

maktadır. 

KGÇfJK BABDLEB 

ViLAYET or BELEDIYEı 
* Yerebatan Sarayınw etrafına in

pata müsaade olunm.ıyacaktır * Belediye Cihangirde Guneşli so
kağına nazır bir Çocuk &ıhçesi tesil 
etmek üzere tetkikler yapmaktadLr. 
TiCARET aıe SANAYi: 

+ Fial Mürakabe Komisyonu dün
kü toplantısında et meseleşini halle
dememiştr. Pazartesi tekrar müzake
re1er yapılacaktır. 
+ Urfa yağı satan tacirler arasında 

bir şirket kurulmuştur. Şirk•! toptan 
yağ satarak devlet taahhütleri.,., &Jri
ııecektir. 

+ Fiat Mürakabe Komisyonu pi
rinç fiatleri üzerinde telk.ilder 1'•P
ma.ktadLr. 

MUTEFERRIK.ı 
+ Tıp Fakültesi llcr.ıal lmtitı.anlan

ııa 150 kiii iltirak etmeldedir. * Edebiyat Fakültesi İngiliz tllolo· 
jl profesörlüğüne Ltverpol Üniversite· 
sinde ayni kün:ünün Ordinaryüs Pw• 
tesörü angaje eaıımıştir. 

Bir kere daha, İstantıuldaki .h• 
yat p,.;&.alıbğmuı aQOnlUl) olıdu
ğuna kanaat getirmiş bulunuyo
rwa. Birind sunf, yahut, manasız 
bir §"kilde icat edilmiş olan tabir· 
le söyliyeyim, lüks gazi.ne ve otel
lerde, yemek içmek ateş pahasına 
olmasına mukabil, diğer müesse
selerde, bir İnsalllll elinde iki defa 
temiz yağla yemek yeJne9i, hiç de 
ucuz değildir. 

Yurdun diiM köşelerinde, bayat 
paJıalılığı bu derece değildir. İs· 
tanbul, dü.ayanm içinde bulnndu
ğu fevkalade şartlara rağmen, da· 
ha aşalı bir hayat standardı tesbit 
edebil~di. Bir memleketin iktısa
diyatı, muhtelif köşelerine göre, 
bu derece büyük farklar gijster
mez; yahut göstermemek wımdll'. 

İstanbula has ve münhasır bir 
teşkilat lazım olduğu anlaşılıyor. 

Bu teşkilat, memleketin diğer kö
şelerinden zaruri gıda maddeleri
ni toptan Atın alacak ve bu şehre 
getirecek ve yine muayyen teşki· 
laUa dağıtacak veya halka satacak. 

İstihsalle istiJılaJı: arasmcla, İs
tanbul halkı için, geçilmesi çok 
müşkül ve uzun bir mesafe var. 
Bu mesafenin göz korkutan uzun
luğu, bittabi, muhtelif derecedeki 
mutavassıtlan memnun ebnekte
dir. Fakat, memnun olmryan halk· 
tır. 

Tekrar ediyorum: İstanbulda ba
yatı daha ucuzlatmak mümkün
dür. 

RESAT FEYZi 

Askerlik işleri 

Yabancı ve Yerli Kadıköy Alılı:erlik 

Şubesinden: 
1 - 337 dogumlu ve bu doğumlular

la muamele gören eratın aou J'O.kla
maları 9 Temmuz 941 tarihinden iti
baren Askerlik Şubesi binasında baş
lanml$tır. 13/8/941 ıfüıüne kadar de
vam edecektir. 

2 - Yoklama günleri Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleridir. 

3 - Öğleden evvel yerlilerin ' e öj:
:edrn sonra da Kadıköy, Üsküdar ve 
Beykoz h:oı;aları dahilinde ikamet e
den Yabancı eratın yok.lamaları ya
pılacaktır. 

4- Her mükellef beraberinde nü
fus cüzdanı ve ikamet vesik.as\ ve tah
silde bulunanların ok::ullardJndal\ ,pla
caklan tahsil vesikaları ile ben. "'1-
.şubeye geln1eleri. 

5 - Tabip, veteriner 'fakilltesi, ec
zacı ve di; tabibi okullarından bu yıl 
mezun olanlarla askerliğine karal' ve
rilmiş tabip, mühendis, kimyaker, ec
zacı ve diş tabibi sınıfına ayrılmı13 bu
lunanlarln 15 Temmuz 941 tarihine 
kadax askerlik şubemize müracaat et .. 
meleri. 

6 - 337 doğumlu ve bu doğumlular
la muameleye tAbi erattan taşrada bu
lunnnlarn bulundukları mahallin as
kerlik şubelerine müracaat ederek 
yoklamalarını yaptırmalarL 

7 - Bu il5nın davetiye yerine ıe
çeceği ilin olu.nur. 

• 
Yerli Einönü Askmik Şubesin-
den: 
Aşağıd~ adları yazılı Yedek 

Subayların kayrtları tetkik ıeclil

mek üzere nüfus cüzdanlarile el
lerindeki vesikalarla 3512 numara 
ile şubeye müracaatları. 

L V. Tğm. Osman oğ. Mııştafa 
327 Elazığ (50979) 

NK. Tğm. M. Hilal oğ. Eniıı 327 
İstanbul (50912) 
LV. Tğm. Mehmet Rüştü oğ. Ali 
Remzi 312 İst. (32854) 

zaman, Kadriye masadaki bütün 
iskemleleri boş bulmuştu. 

KOLKOLA 
Halbuki o, herkesten sonra gel

mek itiyadında ıdı. Beş on dakıka 
kadar bir koltuğa yaslanarak re. 
sımli bir mecmuayı lı:arı~tınnakla 
vakıt geçirdi. Fakat yalının hiç 
bir tarafından bir insan ylirüyü
şünü hissettiren en hafif bir çı
tırdı gelmediğini görünce, mec. 
muayı bir tarafa fırlattı. Hiddet. 
le yürüdü Masa başına geçti, el 
çırptı! 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
- Biz de öğrenemez miylz? 
- Sezadan sor. 
C uzel kadın ciddi bir tavırla 

itir«Z ettı: 

- Yooo ... Sual sana soruldu. 
- Cevabını da ben vereyim öy. 

le mi? Peki ... 
Kadriye sağ kaşını kaldırarak 

ve elind~ki ~atalı çay fincanının 
kenarına vurarak Naciye bakıı: 

- Azizim, bu e\·e bir erkek gir
di mi, bizim küçük hanımın bü. 
tün sinirleri bozulur. 

Kadriye tavandan sarkaıı kır· 

mızı ipek abajiire bağlı bır zil döğ. 
mesine Lastıktan sonra, bir ayna
nın önüne geçti. Gözlerinin ke.. 

1 k -

!eğindeki saatine bakarak giren 
hızmetçiye sordu: 

- On ~e gelıyor kız. balıkçı 
~çti mi? 

- Aşçıbaşı da onu bekliyor ha· 
nımefendi. 

- Nerede? 
- Küçlik kapı önünde .. 
- Bana bır manto ver! 
Hizmetçi koştu. Kadriyeye bir 

manto ile bir eşarp verdi. Kadın 
~utfağa doğru uzaklştı. . ......... .................................. . 

Bugün öğle yemeği, herzaman. 
kinden tam Uç saat geç başlıya. 
hild l. Arnavutköy yalısında otu
rc;uı 'ı ar, saat birde yemek masası 
baBıı.Ja toplanırlardı. Bugün du-

- Nazikler! Nazikter! 
Ve koşarak gelen hizmeçiye, 

fırtınalı bir sesle bağirdı: 
- NeredeS<n? Nerede yemek? 
- Henüz kimse gelmedi hanı-

mefendi de ... 
- Ben buradayım ya ... Bu ev

de herşcy benim içindir. Dığer. 

leri gelmişler, yahut gelmemiş • 
ler, kınıe ne' 

Nazikter, bu sefer de mutfağa 
ko]tU ve yine koşarak çorba kil
sı: şi ile dönünce: 

Emrederseniz hanlmcığım ... 
'e y ukarıdaki ha. 

-1 - 5 gaşılıdaki çocuklar için 
Vekaletten un istendi 

.Bclediye francala tevzi ~rle • 1 
rini çoğalimıya karar verınittiı. . 
Bey<ığiunda Yeniçazşıda, Osman- ! 
beyde, Galatada,Beyazıtta, Sır -
kecide, Balıkpazarında, Fatihne, 
Lalelide, Şebremirfüıde, Eyüpte 
ve Bakırköyüııde müsaade edilen 
birer bakkalda francala satışı ya. 
ptlacaktır. Francala verilirken 
raporlardaki miktarların azaltıl

cını karsılamak üzere Topralı:: 
Mahsulleri Ofisinin günde 100 çu.. 
va! daha francala unu vermesini 
istemiştir. 

Hastalar için çıkarılmakta olan 
100 kilo tussuz ekmeğin de art -
tınlması için al.il<adarlara emir 
verilmiştir. 

Kallve tevziatı 
mamasına çalışılaciık, ancak bir Kahve tevziatı hakkında dün 
kilo veya 750 gram gibi yüksek is- beyanatta bulunan Vali ve Be
tihkaklardan lüzumu halinde bir lediye Reisi Lı'.'ıtfi Kırdar, kahve. 
miktar indirilebihıcektir. Sıhhat nin bir memleke_tin iaşesinde yer 
işleri müdürluğü de Sıhhat Ve - tutan ana maddelerden olmadığı.. 
kaletine müracaat ederek 1 ile nı söyledikten sonra henüz kahve 
5 yaş arasındaki çocuklara fran. almamış evlere bugünlerde kah-
cala verilmesi lüzumunu bildir. ve verileceğini, eksik alınış o -
miş ve şehirde mevcut 5 yaşın· !anların istihkaklarının tamam • 
dan aşağı 45 bin çocuğun ihtiya. nacağını bildirmiştir, 

----~~~~~~ 

Bir kadının ber
berden şikayeti 

Hamile kadınların 
saçı permenant 

tutmazmış! 
Blr kad.m al~darlara müracaat e

derelt Beyoğlunda bir b~berde saçla-
11nı permena.nt yaptırdığını fakat eve 
gittiği zaman pennenantın tutmadığı
nı gördüğünü söylemiş ve şikayette 

buhııı.muştur. Vaziyet berberden w
rulmuş, berber ise kadının hAmile ol
duğunu ve bwıun için permenant tut
madığını bildirmiotir. Hiidise hakkın-
da. karar verilmesi için 

da fikirleri alınacaktır. 
doktortann 

3220 talebe mu· 
ayene edildi 

Bunlardan bir kısmı 
kamplara, prevantor

yoma yerleştirildi 
Maarif Müdürlüğü Sağlık Kurulu 

tarafından İlkokullar Sağlık Kurulu ta
rafından bu tatil devresinde 3220 fa
kir ve kimsesiz çocuğun st.hhl muaye
neleri yapılmıştır. Hazırlanan rapor

JB,ra göre~ bunlardan 103 üniln prevan
toryoma, 2511 inin kamplara ve 606 
sının da Çocuk Bahçelerine gönderil• 
mesi lüzwnlu görülmüştür. Fakat Vi
lôyet bütçesindeki tahsisat ile bunlar· 
dan ancak 80 ı prevantoryoma, 380 1 
katnplara ve mtitcbaki kısmı da bah
celere ııonderilebilmiştlr. 

( . . ) ===c ADLiYE ve POLIS_J_ 
Müzeye kadın alan gece bek
çisi, Müdürü de tahkir etmiş! 
Suçla dlakl mahkemeye gelmedl§l lçla 

lbzaren celbine karar verildi 
Türk - İslam Müzesi Müdürü 

Abdülkadir gece bekçisi Arfün 
geceleri Müzede kimse yok iken 
münasebetsiz kadınları içeri al
dığını duymuş ve birkae gün ev
vel Arifi vazifesine nihayet ver. 
mek üzere Müdürlüğe çağırmış • 
tır. Arife bu münasebetsiz hare
katından dola$-ı Müze ile alakası 
kalmadığını söylediği bir sırada 
Arif hiddetlenerek Müdürii tah
kir etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine Arif hade. 
melerin odasına giderek orada da 
Müdürü tahkir ettiğini anlatmış. 

tır. Bunun neticesi olarak Müze 
Müdürü Abdülkadir, Arif aley • 
hine hakaret davası açmış ve dün 
6 inci Asliye Cezada muhakeme
ye devam olunmuştur. 
Başkatiple hademebaşı ve di~ 

hademeler şahit olarak dinlen • 
mistir. Muhakeme ı?elmiven ı>ııc. 

nıma haber vereyim da aşağı in
sinler. 

- ister insinler, ister inmesin. 
!er .. 

Demek ki Naci Seza ile yukan. 
da idıle r. 

Kadrıye dehşetli bir asabi buh
ran içindeydı. Hizmetçi daha ile
rlye varamadı. Çorba kasesini 
masa üstline koydu, çekildi. 

O zaman Kadriye bir an kaş • 
!arını çattı. Ani bir kararla ka
senin içindeki büyük kaşığa el 
attı. Fakat yine o anda vaz ge
çerek dişlerini gıcırdattı: 

- Alacağın olsun Naci! Ala -
cağın olsun ... 
Yumruklrını s'karak doğruldu. 

Sonra birdenbire parmaklarını 

saçlarına daldırdı. Yanındaki kü. 
çük bir salona girdi. Kapıyı ka. 
padı. für sedirin üzerine yüzü ko
yun uzandı. Hüngür hüngür ağ- · 
lamağa başladı. 

Bu buhranın kendisini neka. 
dar yorduğunıı Kadriye, neden 
sonra, yani saat dörde doiiru, Na. 

!unun ihzaren getirilmesi için 
talik olunmuştur. 

Bem saçla, bam glçll 
Evvelki akşam Tarlabaşında 

Manol adında bir adamın nişan
lısına göz attıktan sonra bir de 
(ne diye sinirlendin) diyip Ma
nolu tabanca ile yaralıyan Halil 
ve Hüseyin dün Adliyeye teslim 
~ilmişlerc1ir. Suçluları;;_ sorgusu 
yapıldıktan sonra bunlardan Ha. 
!ilin tevkifine ve Hüseyinin ser. 
besi bırakılmasına karar veril -
miştir. 

Çantasını kapmıf 
Sabıkalı yankesicilerden Njyaıı:i; 

Mahmutpaşada Melfilıat isminde bir 
kadının içinde 15 Ura bulunan çaıı
talını kapıp kaçmıştır. 

. Niyazi yakalanıruıı w İkinci Sulh 
Mahkemesi tarafından 5 ay 25 gQıı 
hapse mahkUın edilerek tevkil olun
muatu.r. 

cının, kücük ıılona gelip yeme
ğe davet ettiği zaman, ürkerek 
gerileyişinden anladı. Delikanlı 
titrek bir sesle: 

- Fakat sevgilim ..• Bu ne hal? 
Diye söylenmişti. 
Güzel kadını bu iki saat son 

derece ae<ıi'1!rmişti. Gözleri kıp
kırmızı kesilmis, gözyaşlarına ka. 
rışan rimeller yüzünde siyah çiz.. 
giler yapmıştı. Saçları darmada
ğındı. Robunun göğse gelen ku
mı param parça olmuştu. 

- Haydi yemeğe gel! 
- Şimdi mi hatırınıza geldi? 
- Canım bunda kızılacak bir 

şey mi var? 
- Şüphesiz kızılacak bir taraf 

yok. Sofra başında saatlerce sizi 
beklemişim ve ya beklememişim. 
Umurunuzda mı? 

Naciyi göğsünden iterek kesik 
kesik söylendi: 

- Git! Git! İstemiyorum. Ben 
bugün yemek yemi~ceğim. 

Dışarıda Seza elbisesini değiş.. 

tirmi.şti. Koyu mor bir taftadan 
~a vet zarif bir apı~s midi giy • 

Devlet Demir.rolları Bir 1 ci İllelme 
Müdürlüğıl Haydarpaşada Entanl has
tanesi civarında büyük bir •ıtmak ln
psına baı;lamıştır. Sığmalı: 300 lcişililı: 

olacak ve her türlü modern tesisatı 
bulunacaktır. Telefon, yıkanma yer

leri, tedavi odaları yapı.lacaltf>r. Şim
diden kaz.t 50 metreyi bulmuftıır. Sığı
nak yerin altında ve tünel l'ıık-Hnd,e 
olmaktadır. İıışaat bir 11.7a kadar bite
cektir. 

Öğretmenlerin ma
&flarını vermeyen 
ekalliyet okulları 

Şehrimiz ekaliiyet okulların -
dan bir çoğu türkçe ve kültür 
dersleri öğretmenlerinin tatil ma.. 
aşlarını henüz vermemişleııdir. 
Bu arada Kadıköyündeki O)cciyan 

Aramyan, Dibagozmaryan. Top
k:apıdaki Leon V artohan, Arna -
vutköyündeki Takmaşmasar o. 
kulları da vardır. Maarif Müdür
lüğünün bu yolda teşebbüsler 

yapması bekJ:.enmektedir. · 
--o---

Okul mldlrlerlDI• 
toplanb11 

Lise ve orta okul müdürleri 
İstanbul Kız Lisesinde bir top -
lantı yaparak açılacak ikmal kur..3 
!arının hangi mekteplerde faaliye
te geçecekleri ve burada vazife 
alacak öğretmenlerin sayısı üze

rinde gorüşülmüştür. Tdrisat pro. 
gramının ana hatları da kararlaş
mıştır. 

Asker · ailelerine 
yardım için yeni 

formül 
Asker ailelerine yapılacak yar. 

dun için vesaiti nakliye ücretle -
rine zam icra edilmesinden vaz 
geçilmiştir. Dahiliye V~kfiletinin 
hazırlamakta olduğu kanun çı -
kıncıya kadar, Belediye bu yolda.. 
ki varidatı arttırmak için yeni bir 

formül aramaktadır. Büyük ıar.ir 

ve fabrikatörlerden yardlrn bek
lenmektedir. 

Ekmek çeşnisi için 
yeni tedkikler 

Haber aldığımıza göre ekmek
lerin iyi pişmesini teın.i.ıı kin a.. 
lakadarlarca yeni tedkikler ya • 
pılmakı:adır. Tedkikler sonunda 
Çeşnide değişiklik yanılması muh
temeldir. Muhtelif nümuneler ü. 
zerinde f.ırınlarda ~;•irme tec • 
rübeleri n•nılacak ve bundan son
ra kat'i karar verilecektir. 

Ziraat işletmeleri 
Umum 

Müdürü Hatayda 
Devlet Ziraat İşletmeleri Umum 

Müdürü Şefik tedkikler yapmak 
üzere İskenderuna gitmiştir. U
mum Müdür Hataydaki tedkik • 
!eri sonunda burada Devlet ta
rafından işletilece1' arazi ve çüt

likleri tesbit edceektir. Ziraat 4-
letmeleri Umum Müdürlüğü Ha
tavda bir de sube acacaktır. 

mişti. Yenleri, yakası ve göğsü 
kolalı beyaz keten papatyalarla 
süslü olan iN rop kadının enda
mına bir kat daha çekicilik ver
mişti. 

Şimdi küçük salonda sesler 50n 

derece hafiflemişti. Bir an onlara 
kulak verdi. Birşey işitemeyince, 
masa başına geçti. Peçetesini aç. 
tı, sonra ellerini ağzına dayayıp 
bir sığırtmaç gibi avaz avaz ba.. 
ğırdı: 

- Haydi canım artık uzun et
me! Bu kadar. naz aşık usandırır. 

Bu hay kırış üzerine Naci oda-
dan fırladı: 

- Ne yapıyorsun kuzum! 
- Artık sabrım kalmadL 
- Sabrın kalmadıysa bağır. 

maktan paşka birşey aklına gel
ıınedi mi? 

- Ne vapabilirim'!' 
- Bilmem amma ... Her halde 

hizmetçilere bizi rezil etmekten 
b8şka yapılacak şeyler olabilir. 

- Faraza bir tanesini söyle! 
(Alt<Mı Var) 

llD I $ \ 
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Garp cepbeıtad 
llava llarbl 

Yazan: Ahmet Şükrü 
Harp başlıyalı ve bilhassa İl'! 

ııa yıkılalı, lngiJ.teı:enin, 
ile giriştiği. bu mücadelede 
dünyaya telkin etmek ist · 
rüş şu idi: Almanya bütün 
fakiyetlerin.i, hava kuvvet~ 
ludı.!l'. Almanlar, servetlerini 
yağı yerine, siWıa aarf 
Hazırlanmışlar ve ıharp ~ 
man, bilhassa havalarda plıit 
vaziyette idiler. Maamafih 
giltere, Amerikanın da y 
ile, yakın bir istikıbalde ha~ 
kiyetini elde ederek vaz;;ye!' 
kim olacak ve o zaman rollel' 
ğişecektir, 

Şimdi Ahnanyanın Rusyafİ~ 
şı harp açması üzerine, ;;;ı 
İngilizlerin beklemedikleri bil 
ziyet husule gelmiştir: 
Avrupanın dört köşesindeki 
kuvvetlerini ve tayyarelerilll 
iterek Rusyaya yollamıştır. J 
yeni vaziyetin doğrudan dof.t 
İngiltereyi alakadar eden sif 
garp cephesindeki Alman 

kuvvetlerinin şarka çeki~~ 
malarıdır. Bu hale göre, İn 
aylar ve hatta senelerce u" 
tan sonra temin edeceği 1ı~1' 
ikimiyetini, ansızın elde et~ 
lunuyor. Eğer bu kadar 
şarka çekildikten sonra da 
ler garp cephesinde hava 
yetini eUerine geçireme · 
Almanlar, Rusyayı mağlôP 
de tekrar ga:rbe döndükteJI 
İngilizlerin, herhangi bir k . 
zon ile bu hava hiikiıniyetiJll 
rine geçirmelerine imkan 
Çünkü hava hakimiyeti 
iki taraf kuvvetleri arasınM 
nisbet meselesidir. İngilizleı 
cephesinde Almanlara 

.edebilmeleri için ya uuı.n 
seneler zarfında daha çok IJ 
imal etmeli idiler. Yal:ıAit 

manya tayyarelerini bu 
başka bir cepheye almak 
diyetini hissetmeli idi Bir" 
ziyet uzun bir mesai ne · 
hasıl olacaktL Fakat ikinci 
ansızın husul bulmuştur. 8' 
lar altında acaba İngilteri! 
va hfıkimiyetinden ne 
tifade etmektedir?. 

FiDıakika on beş ·· 
şarkta Almanyanın Rıısyaf' 
giriştiği muazzam harbill 
etrafında haberler gelme1'1' 
garpten de İııgilterenin 
ya karşı gir~tiği hava 
haberleri gelmektedir. I3\I 
lere nazaran, İngiliz ta 
muhtelif Alman ~irleriJ1l 
nayt merkezlerini booı 
etmektedirler. Yani gö -
İngiltere, Almanyanın şa 
gul olmasından azami de 
tifade ederek garpte d .. 
karşı elinden gelen dar 
dirmektedir. Gerçi bu bO 
manların neticesi hak:kıncll 
ve Alınan kaynaklarındııl' 
haberler bermutat birib" 
mamaktadır. Fakat ing" 
lan doğru olarak kabul 
le, bu bombardımanlar~ 
elde edilebileceği çok 
Bombardıman şu şehriıı 
hallesini, hu limanın 
ooklarını Wııi.p edebilit· 
bir devletin mücadelede 
me&ine mini oı.calı: 
lunu kanadını kıramaz. 
vetı için çok defa söy 
söz şudur: 1939 harbine 
eden bu yeni unsur, 
tinin yardımcısı olar~ 
essir rol oynamaktadır. 
ki ha va kıı vvetine sabit 
devlet, taarruzi bir h 
m.ıyacağı gi.b~ müdaW 
zicdir. Ve yine hava I< 
nizlerde donanmanın 
olarak pek müessirdir. 
ve Mataban burnunda 
zafer temin eden hava 
eli Bismark zırhlısı da 
niz kuvvetlerinin ahen 
lan neticesinde batırı 
naena!eyh hava kuvve 
bir yardımcı unsurdut• 

Fakat yalnız başına 
man hava kuvveti 
neticesi ürerine büyil!r. 
essir olacak bir amil 
Belki bir tedhiş vasıta 
şehirler bombardımaJJ 
halkın maneviyatı üıe 
tesirler yapabilir. Fııl'' 
nın bombardımanı 

azim ve irade sahibi 
maneviyatını bu vasıt.ş 
mak mümkün değil.dil' 
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. VRUPA HARBİNİN : 
'teNi~ MESELELERİ . 

'.ahireyi yakmak 
•zan: Ali Kemal SUNMAN 

Yüıı: otuz sene enet Ruı 
far taarruza uğrayıuca 
zahirelerini yakarak çe
kilmişler, ııonra da çe

kilmek ıırası Napolyoua 
gelmişti. 

181~ Jc Napdyoı: .cı Rusyaya 1 k 
,ıı gı sefer ve ondan sonra da yorgun u la beraber bir de kışın 

alum donuşti aradan yuvarlak g:le_re_k 0 buyiık orduyu k.rdığı 
ıı· hesapla yl1z otuz sene gibi bir g?ruluyordu. Hulasa askeri hare-
•man geçmekle beraber 1941 de katta 0 ordu tamamile şerefini mu-

Pazar gllalerı 

eni vekayıtıı vcrd.5. bır carlılıkla hafaza etmiştir. Fakat takatinin 
t ı ki d G fevkın .. de başka ne '·apabilirdı"'. Bu-"" .ge .'.ııe eır. çm'*vukt.- , 

t turlu turlu yazılmış oluyor. Fa- nu goren Napolyonun o zaman 

Bu sene, Çamlıca ve civarı 
çok kalabalık.. Üsküdar ia
kele meydanından akşamları 
tramvaya binip oturmak bü
yük bir talih meaeleai. Va
purlar, boyuna yolcu çıkarı
yor. Fakat, meyddnda bir ve
ya iki araba var. Kısıklıya 
kadar. ·hıncahınç araba için
de ve ayakta gitmiye mec
bursunuz. 

kat ar".dukt zamanın açtığı fark- Rusya Çarı ile barışmak iç.n mü-
ra ragrnen birbirıııe benziyen ha- racaat ettiği de .söyleniyordu. Fa-

lı 'ler y nP goze çarpmaktan geri k~t .~·in_e_ söylendi~inc göre aray.ı 
l•lm.,·or. hır Ingılız gırmLi. Fransızlar tara-

N" ı b fından gelec!'k sulh tekliflerı·nın ' apo .ı on, üı· k ordusu kar-
ısında ,·ekıl~ . , nıecbur katn. Ç~r tarafından rE>ddeddmesini te-

\usl d mıne muvaffak olmuş. · ar L mana' vccrk-Oırakm•-
nak · h 1 Rus Çarı ile Fransız imparatoru ıç n zs ııe aırbarlannt )ak-
~ışlar. O zaman bu böyle olmuş. arasında bir barışıklık olmasına 
'uz otuz sene sonra ) ine zahire- o zamanki Ingilizler bir türlü razı 
ıın yanması mevzı;u b 'ıi,tir. Ma- olan;ıyorlardı. Bunların istediği 
umdur ki Rus}'a S<'ferı Napolvon malumdu, Avrupada galip gelmiş 
•'ransası · · • · olan Napolymıun nüfuzunu kır-u;ın en meş um bır hare~ 
ıet olm t N 1 mak, bir gün onun ale.•·hine bu .uş ur. apn wınuıı san ve ' 
crefi var Fak· t b. . 'il ' . maksatla bütün Avrupanın impa-. • a ır m1 etın tarı 4 t 1 ıı yaln.z şerefli cıhctleri kaydede- ra or arını, krallarını birl"'itirmek. 
<'k acı tarafları karanlıkta bırak- O maksat bir gün hasıl olmuş ve 
'ılakla '·aı:ıl . ; . Rusya bunda büyük bir rol oyna-, mıy acagı ıçın Fransız 
rnparatorunun bövle mü ·kül b' mıştır. 

•Cferi · ı · ş ır Ondan sonra Rusyaya dair yazı ıtJ ~oze a ması ve nihayet zayi-
a donmesı dl' sonradan bütÜn yazan Avrupalıların artık Napol-

.eferruatıle tetkik edilmek . ,_ yon muharebeleri devri gelip geç-
"llisti ç .. k.. ı,...,n- tıktPn s~nraki zamanları anlat:r-

\ ers vardır. Fransız askeri o ,J "' 

Pazar günleri manzara da
ha bambaşkadır. Hele sıcak
ta, hava almıya Çamlıcaya 
ırittiğinize pişman olursunuz. 

Üsküdar tramvaylarında 
kışın yolcu azdır. idarenin 
bütün şikayeti de yolcu azlı
ğıdır. Çok yolcu olacak ki 
idare varidat temin etsin. Fa
kat, yazın da, yolcu miktarı 
biraz fazlalaşınca, tramvay 
arabalarının ne hale geldiği 
malum. 

'ok dr. un u bundan alınacak bir 1 ken '"tlrüttu··kler'. mu"t-Jealar da 
1nuhaı "bede b • muhtelif olması tabiidir. k < avragının erefin · 1 
orumak için sonuna kadar ugraş~ 1 Rusyay; ilerisi için tehlikeli ola-

lstanbul tarafında, bandaj, 
araba meselesi mevzuubahs. 
Fakat, Üsküdar tarafında, 
zannediyoruz ki, bug<!.nkün
den daha fazla miktarda ara
ba tahrik etmek mümkün
dür. 

Bir i~i araba fazla olunca, 
halkın daha rahat ve kolay 
seyaluıt edeceği muhakkak
tır. Gayenin de, halkın istira
hatle seyahat etmesini temin 
olsa gerek. Bilmiyoruz, baş
kaları, başka türlü düşünür
ler mi?. 

mış. bu?a şüphe yok. işte bu key- cak kadar bir gün kun·etlenecek 
f.ıet 812 se!erinı bır efsane hal d ye söyliyrnJeı·. vazanlar vardır 
ko"mıı<tu F k . ııe Henı~n h~m b d ·· e , -. . r a at vekavıı d h • ' en un an yuz sen 
maddi hır nazar!& gb~cge ~a~ı- evvelkı ne'iriyatta büylel0rine te-
;an tarih erbabtn.n çıkardıgı ba. sad(if edilmektedir Daha çok u-
ka bir ~üküm ,·arılır· Ne vakfe zaklara gitmege lüzum görmeksi-
·_adar sür<>«egı belU .olmıy-n b. zin nisbeten yakın bir zamanda 
~ıhangır!k davasında Napol~·onu~ ı ileri süri;Jmü> kehanetler de var-
~umellerinı tal>akkuk etlırmek yo- dır Bunların hangisi do~ru çıktı, 

nda mıtıe!in genç kanı 
0 

mu hangisi 939 harbinin vekayii ile' 
~rebeden J ınuharebevr d""k·T· - uygun oldu•. Şimdıki vukuattan 

1uraın d R 0 u up sonra gelecek olanlar, meşgul e-
~ü az ı. usyadan o türlü dö- decek çok safhalar bulunacag·ına 
.. ş artık imparator iciıı yıld zının 

•Otıd.. ... . • · şüphe yok. 
F'r':;,~n_e ısaret olmuştur. Vekayi arasındaki b<>n<t•n;e on-

·ına k~ ımparatC)ru Rusyanın Ça- 1 lar d ı bir.ey bulup sci\ Jivec~klrr 
ıuu dar 1 ne .ı ap.vordu •. Bu mev- ; el betle. 
"!lak . ha bıtnraf h.r kalemle yaz-=~============! 

ıstıyen baı;ı Fransız tarih er-

BURHAN CEVAT 

Tamir olunacak 
ilk mektepler 

Şehrımızdeki ilk mektep i>:na

larındiın acı! lamıre ıhtıyacı O· 

lanların tamirlerlnin bu ve önü
müzdekı aylar ıçınde ı kmal olu->ab n .. 

"etıi 3 gore NapJlrnn daha kuv-
oaln olarak merdana çıkmak içır. 
.-a 

1 kazannıak isterken hep Rus-
Çarına tatlı dil gülen·üz noı;-

ı ·rrn· . . t> 

ıştır. Onu kendı dustluğuna 
~~~dırmak için fırsat kaybetme
<~fi ı~. Fakat bir kere de kendiı;i 

lı Ve lıçi Ar•yanlar, 
ıik.iyetler, temenni-

' na:rak hiçbir meklebın tamir l"?i

nın yenı ders yılına bırakılma -

tnası karıt·La:lınlmt~tır. Bu mak

satla Bcledive ReiSliii'i tarafından 

, d -~recede kuvvE>tli bulununca 
~ egı.,n 'ışt " ı .. ır. "apolyon bıı· haylı 
e tnutt r·k 
ıer k e 1 toplamış, bunları da 1 
\Je~:te _getirmiştir. Çar Birinci 
>o! ndıın Rusyası o zaman Na
'd Yon Fransasına karsı taarruz 
İe en\:nevkide değildi. Taarruz e-
. "apo] 

er . - yon olmuştur o me;,.'um 
~" es~ılld 0 .Vle bır rıc'atJ., sona er
'" ın ek· · 
ıın so· ' aınıl i:se valnız Rusya-
lim ~bugu değildir Daha iki mü-

se ep var· 
Açlık . 
Dah ve Yorgunluk. 

a eskide Fr 
1ıır orı dö . n ansanın meş-
'toland rduncü Lüi denilen kralı 

aya taar ed 
eketin halkı ruz ınce o mem-
lıtakarak va topr~ğı su altında 
nu tu N tan mudafaasına kos
. . · •!l'llvon k R · ·'1hıre b · arşı uslar da 
·ıin ma~':'uı"-rlarını ynkarak, sene-
kilıneyi ve ~:~b at':'i" verel't'k çe
nıeyi en c oyJe devam et
dir. Fran~~vaf~k ~are gôrmüşler
tnıvor "a as eri yiyeeek bula-

. • " Yvanına d · 
reıniyord A a yı~·ecek ve-
tıkça art~·, t çlıktan ölenler art
nin Rusyad! ır_., Buna teşrınisani
len ve <iddetlhıhç gecıkmiyerek ge-

" e ttkmu·· ·· · soguğu d . . nu ıcra eden 
a ılave ediLrıce açlık ve 

ler ve mü1kiiller 
Kimsesiz Bir Genç it Arıyor 

17 1\.1.;llnda Li.:;e 2 de kıııı.:;e,~iz b 
genç iı; arlyıJr Riyaıiyt ı ,,. ıetli, 
yaı:t.:>ı gu1.eld1r Ehven ücı.·etlf" 4t~n.ly;ı 
da gilıneyi k.1bUl der T~1tip olnc.U: 
muhterent ış 3<1htplerınin Sı>n Tel
graf Halk ~Utunt.ııJa ~Ç<.ı':<}tcan Turk) 
rumuı:un• mUracJıatleri rı...:.-t ,)(IJ.llur. 

Az Bir Ücretle 1, 
Arıyan Genç 

Lise 7 ıncl :,ınıca r ıkıı· bır -'en~ 
az bLr ücretle bir iş ar·ımakt:\ıllr. Ana
doluya da gidebilır. GC<:elerı de çalı~
mıya amaded~r. 1'alıı>lerin h:ıtren b·1 
si..ıtunda l{as;,ın i.-.ınıne ıniıracaatlerı 

rica olunur. 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız 1, Arıyor 

Ortan1ektebin 8 inci sınıfına kadar 
okunnış ve bir mUddet telefon san
tı·atind" c.:alı~ınış, yazısı, ifcıd~i düz
e:ün. daktilo bilen gene bır k11 ış a
ramaktadır. Kendi~ine \'Jzih· \.·ermek 
i ... tiyen ınuhtereın iş sahip'.erinin Son 
Telerat 'Halk sülunund;ı ot1laktilo• nı
mlızuna yalınaları ricu oluıııır 

Gelen iş Verme Mektupları 
Bay Ha~n. Btty:ın l\Iel~ihat \'e ça-

11.-.kan Türk: Namınıı:a gelen i;; \lerrnP ı 
mektuplarını acel<' aldırnıanız ıncrcu
dur 

Daktilo; N<.ıınıHz.a gelrn iş \'t-rme 
mektubu lldrP-;inizf' ızönderilmıştir. ;;:•I ltO>ı 'N, , 8 

1 

ır Cinayet Davası 
~azan : ETEM iZZET BENiCE 

hir zabıta he~·eti tarafınd 
htı al\ araş na :vaınlnıı fakat büt.. · 
ret • 1 un ga~·-

r raı:rneıı hu paralar hulu . 
ını":'lır. nm.a-

~ııkriı·r t· f d 
he:\ rt. . ara ın an bu !,ervetiu 

. ı unıuıni\·csi herhang' b' , ehr 1 J • . . ı ır 
. p e lir vere ki 

hılt"cegi ,ih· · . "' annnş ola. 
•I g ı katıl turafıudan da 

ınnııs oln n . ıası n1uhteıneldi 
aıloıda hu cüınl 1 r., 

:llutafler 1 cer okunurken 
1 . ıeyecan irinde\di B 
ıe~ l'tan ll<"ş'r , . . • . u 
e~lrıı n• 1 ' ~nrur, ıs.tıhza ifade 

ır ırYHandı. llenca d 
'U\ n d · n u-, • r u, <"linkü h 
~ e:\o u·1 ı. ınu akeıue yep .. 

ur afl41v - · , . ~ ~ı gırıJ.·ordu ,., 1 • • 
e<li\U\ord · k'" tara[ 8 , 1 • u. t:un u kar~ı 
'•

1 •tlarıw k · en ı . • a arl'ı davasının 
ıııııık . 1 

LHti rı. tnl k~ a ><'t ınisali olan ve I 
hııı i-..aı,'u ı ıkaı sı Ih .ılarında n1eç

ış bır ııoktn)ı bu runorla 

orta~·a koyınu~ Wı.ınuyordu. Gu
rur du~ u~·ordu. çünkü, hu rapor
ları mesleki muvaffakintin ilk 
hbatı ,.e ilk adımı teliık.ki ediyor· 
du. istihza" herşe)le idi. . 

Ensesine sarkan ~ağlı 1>açları
nın örgiisü, yaınpiri çenesi, iri ke

nıikli yiizü. kocantan kafa~ı. si)·ah 
kalın çerçe\·enin si~i içindeki göz
lerile herkesin dikkatini ilk celse
denberi üzerinde toplı)an Muzaf
fer bu celsede bütün dinli.\ en ku

laklarda ) aptığı bir infilak ile büs
biitiin hcrkc~i ,.e her türlü he~·e
can ,.e n1erakı kendi şahsında der

Jeıni~ ve .. pro[e~i)r Ceınil için: 
- Sarlatan!. 
Lakırdıları duyulmıya başla

nıı~tı. !11ıızaffcr bu hali ile ve okıı
noın ~u raporla rnüthi') bir sükse 

60 bin J.ralık yuni bir lahsısat 
verilrni~tir 

r 
t!FJi ;j (ili} 
tı!IlJ~W 
Çoc11t11a yemeği 

- ı -
Çocugun ycınel(i ~t;hutlle ala

kadar olduğ!l için, bilha$3 anne
lerın dikkat etınei lizun bir mev
zudur Halbuk.1 bir c;ok anneler, 
neden~ ÇOCUğUI\ yenıcgine :inlr
lenirl<>r. Hele ona bir 'iey yedire
ceklert 2anıan öfkelenirler. Bir 
defa şunu bllnırıek lilzıın: Çocu.l{un 
İ!ltiha -ızlıg;ı tabıi uç :.ebepten ile· 
rj gelir: l - Çocugun kendisı, 

2 - Verilen yemek, 3 - Çoctı~ın 
muhıt.J. 

Çocugun !<ltla yorgun veı dur~ 

gıul olnıasl, ha!ıtalık b~şlangıcla

ıı, gayri kilfl uyku gibı ı-:.ebepll'r 

olabilir. Bunlar, çncııg.ın kendin
den gelen i!ltiha,ını bozan tlmil
lerdir, bertaraf edllebılir. 

Hryel.--nnl:ı.nrnı~ çocuğa yemek 
vcrnıekte ısrar e~ıııeınelidlr. Zorla 
y~mek yedirınekten ı:.iyade, bu 
heyecana ı;.ehep olan iiınilteri ır..<l
le etınelidir Zıra onun bu sekil
de yiyebllece~t fCyin dt! ,·ücudf" 
faydası yoktur. 

içindeydi. Raporun okunması bi· 
lince sanılıyordu ki Muzaffer kal
kacak: 

- llilkiınlcr, işte görüyorsunuz 
ya; tahkikatın ek'ik \"e yanlış ya
pıldığı nasıl nıe~·daııa çık!. Daha 
durun hakahn?. 

Diyecek. Halbuki, o hiç ö)·le yap
ınadı. 1'ek kcliıne ~öylcn1edi ve 
bu hislerini sadece gözlerinden ta-

• şırdı. f"akat, a' ukat Ceınil hunun 
tersini yaptı. lıeıııen kalktı: 

_ II:ikiınler; bu raj)orun gl'l-

ınesinde arkada~ıının bU~ ük rolü 
\"ar. Tahkikatın yaııı!nıasını o tek- 1 
lif etıniş. Adaletin t<.>cclli~ine ve-

1 

sile verıni~ olduğu i~in kcndi:,ne 
çok çok te~ekkıir ederiz. Riı zaten 
ilk nıuhakemedenbcri Vedadın 

sıf bu kadını parasıuı almak için 
öldürdiiğünü iddia edi) orduk. 

Simdi bütiiıı hakikat yine kendi 
tal~plerinin verdi~i fır~atla hiitlin 
hütün aydınlatılını~ olu~or. De
mek ki Vedat 119.000 lira tutan 
bir ~er\'eti alını~ Şiikriyryi de iil~ 

dtirınü~ti.ir. Bu hakikat bC.iylel'e 
tc<:clli ;dcrkt•n Sukriv< uiıı ,-aris- 1 

MAHKEMELERDE: 
''Her biten şey yeni

de/alet eder!,, • 
sıne 

"Bir de Temyiz layihasına göre 
naksetmezlerse yüzüme tükür! ,, 

--1= Yazan: BfJSEYiN BllBÇET =lı--
Adlıye koridorunda karşılaş -

tılar: 

- Vay!. Merhaba Cemilciğım ... 
Nasılsın kardeşım? Ne iılcmdt - J 

sin? 

kül zannededt"r .. Sanki her şeyi 
ögrenmi~lerdir. Halbuki. o kadc. 
mcleri gec;ip de bilgisini genişle
tcnlt'r ya\'aş ya\'aş Cf'hillerini an .. 
lamaga başlarlar lş'<• ılıı in ilk 

- Çok şükür. 'l'cş!'kkür ede
rim canım ... Ne olacak"! Uğ'raşıı 
duruyoruz ış'.c ... İmtiha:ı hazır
lığı. . 

- Yine ne imtihanı• Ge~n 
sene bıtırmedın mi mektebı? 

- Her bıten şey, yenısınc de
lalet eder .. Bılm<'z misin? 

Ne demek? 
- Onu bitırdim; yenisine ba;;

ladım. 
- Bir fakültede daha mı oku

yorsun yoksa? 
- Tabıi: .. 

Feis~fe ... 
- Yahu; bunların münasebetini 

anlıyamıyorum. Evvela hukuk o
kuduk .. Sonra iklısal.. Daha son
ra edebi~al... Haydi, hukukla ik. 
tisada aldım erdı .. Onlardan son
ra edebiyat.. Haydi ona da bır de. 
rece;--e kadar akıl yatırdık diye
lim .. Edebiyatı da zevkin içın tah
sil ettin. Mali vaziyetin müsait .. 
Çalısmag>a kazanmaöa ihtivacın ' . ~ 
yok ... Şımdı de felsefe okuyor-
sun Bur.dan maksadın nedir• 
Yok'.':a Amerikanvari bir rekor, 
diploma reknru mu kıracak;'tn? .. 
Sıra;'la bütün ilimlerı tahsil edip 
dıploma koleksıyonu mu yapa • 
caksın• 

- Anlatayım dostum .. Buna 
birçok kımseler de scnın gıbı 
hayret ediyor Yalnı7, gcl 4öyle 
şu kanepey•' otur:Jlım da öyle an
latayım ... 

- Bu k.ınepeler de kırlıdır .. Şu 
toza bak! Bır parmak... f 

~Iend.ı!-erini çıkarıp blrer u
cundan tuttular, diğer ucunu ka
nepeye pat pat vurarak toz silk
lil<"r ve oturdular. Felsl'Te tahsil 
eden gcnç anlatmağa ba 11aclı: 

- Do,tum .. Dekar! diyor ki: 
Kendimi şüphe ve hatalarla o 
kadar müşkülata maruz buluyor
dum ki, tahsil. ilme çalı:,maklan, 

cehaletnııi keşfetmekten ~ka 1 
bir fa.vda görpıemiş gıbi ıdim.• ' 
işte ben de öyle ... Oldukça ceh
limi anlıyorum .. Onu izalcyu ça
lışıyorum. 

- Bu senin dediğıni Dekarttan 
evvel Ömer Hayyam soylemi.ş.. 
tır. Galiba Hüseyin Rifatın man
zum tercümesinde: 
.Gece gündiiz oktıdınn yetmiş yıl• 
cBilmedi(/im ~y yine celı lim oldu. 

Diyor. 
- Sen ona bakarsan. Hayyam_ 

dan ~'Ok evvel meşhur Kadim 
Yunan hukcmasından Sokra! da 
müt<'macliyen bunu >Ö.demiştir. 
Tabii, her okuya" okudukça 
cehlinin \'üs'alini, şümulünü an~ 
lar. Bu •ntıhal değil tevariiddür. 
Bazı adamlar Yardır kı. dört şey 
öğrendiler mi kendileııı~i alimi 

terinin haklarını ınahfuz Wlun
durınak için hemen bu paranın 
Vedattan istirdat edilmesini yük
;ck he~cti hakimenizden talep e
deriz. 

Di)en bir siirü l.ikırdı söyledi. 
l\Tu7affer biifün bu. sö71eri de ~ü

kiınla dinledi. Sadece ~u kısa ce
,·abı verdi: 

_ A' ukat arkada~larıınla fikir

lcritn n1ü,tcrl'k. Hakikaten bu 
ka~·ıp ser\·etin hic olına7"'ia rakan1-

larının ortaya <:ıknu~ olına~ına ve· 
sile verdiın. Paralar da nıt!')·dana 

çıkarlarsa şüphesiı. ki viri.~lerin 
hakkı za)"'edilnıl'ıni~ ol ur. Ancak, 

arkadasıın katilin tayini hüviyeti 
husu•ıı~da bu kadar istical ile ha· 
reke-t etıneınelirlirler. 

Bence 119.000 liranın nerede 
saklı olduğu nasıl ~u dakikada 
merhııl i'c katilin de kim olduğu 
meÇJıuldür. Katil herhalde miiek

kiliındcıı ba~ka hiri,idir 'c .. uma
rını ki. ~akın bir i,tikhal hakiki 

111ücrin1i ınc~·dana c;-ık.•rıııakta gc
cikıniyecektir. 

;\luzaffcriıı bu siiılerindcu son• 

rütb• si .le bu nıcrtebedır Ben m 
boyle mütemadiyen ta il. ilıın 

iJP uı:ra;mamın sebebine gelin -
ce ... Onu da anlatayım: Bcnım 

maksadım, sıra ile birçok ilım -
lerı tahsıl edıp ünifiye bir bılgi 
esası kurmak, ondan sonra, eser 
"C'rmek .. Her nevi eser amma .. 
Eioonom1k, literer polilikı. ~ilo

zofi k \'C saıre .... 
•- Zchıy tasa\·vuru batıl, ~" 

hiy hayalı muhal!. 
Eğer hakkıa 1 en böyle ~afdilane 

bir emclın varsa acırım sana' .. 
Bu dert seni iflah elmez, öldü
rür .. 

- Sen y.ne l)yle bil., Bak ~ın>J 
göreceksin. Mahkemede nasıl 

parıak bır müdafaa yapacai(ım_ 
Nasıl bt'raet edeceğım. !~le bı 

işin, bu gibı pratik cihetlerde d~ 
biıvük faydaları var. Hayatta 
1ı~~ ilmın .ayrı bir tatbık sahası 
olduğunı da inkar edecek deil•
lız va ... Hukuk .ahsili mm seme· 
resini ;,le şimdı, şuracıkta ikti. 
taf edecPğim. 

Biraz sonra, tahsıl mPraklısı 

gen\' mohkemeye gırd Müddeı

umumi iddiasını serdettı ve malı-
kümiyel ni istedi. Genç ayaq~ 
kalktı. Masanın üzerine koyduö ~ 
can as1nı aç·tı. İt,-erisinden b'.r kft· 
ğıl çıkardı. Bu kağıtta notları oL 

dugu anlaşılı) ordu. Cidden iyı bôr 
hitabet esen olan ınüda[aastna 

başladı. Dava aleliıde bır davad'. 
Delikanlı müdafaasına Federal 
mahkeme karar ve içtihatları!~ 
girişlı. On beş yirmi dakıka kadar 
söyledı. Fakat, öyle anlaşılıyor

du kı. bu sözlerın hukuki kıymet. 
!eri yoktu. Müddeiumumi söz al
dı: 

- Bu sözlerin davamızla hıç 

bir gCına alakası yoktur. Davamız 
alelade bir davadır ... Bunlar. kıy
metsiz sözlerden ibarettir. Sadet 
haricine çıkılıyor, dedi. 

Hakim: 
- Sadede giriniz ... Bunların da

va ile alakası yoktur, dedi. 
Delikanlı: 

~ Efendim, dedi. O halde, mü
dafaamı yazılı olarak takdim e
deceğim. Takdim edeceğım mü
dafaanamemde serd ve irat etti. 
ğim esbap dolayısile beraetime 
karar \"f rilmesıni isterim. 
Delıkanlı çantasından çıkardığ: 

birirint' iğne ile ilişik birçok ese
ri cedit kağıdını müba~ire uzattı. 
Mübaşir, bu kağıt tomarını ha. 
kime verdi. Hiıkim: 

- Biraz d>şarıda bekleyiniz .. 
dedi. Müdafaanızı okuyup karar 
vereceğiz. 

Salon boşaltıldı. İki arkadaş ko
ridorda dolasıyor, mütemadiven 

ra, profesör Cemil yerinden kalk
tı: 

- Yilksek heyeti hakime söz 
isti:\'orum .. 

Dedi ve .. reisin işareıtini dahi 
beklemeden söze başladı: 

- Avukat arkada~ınt 111uhake-
n1<.>nin gidişine ınutlaka yeni bir 
safha 'ermek hevesinde. Buna bir 
di~ e<'eği.n yok. Bankalardan gelen 
ıncktuplar iizcrinde, çekilen ciro
nun katilin eline nasıl geçtiği et· 
rafında da fazla duracak değilim. 
Bunlar bizce tanıaınile taay~·iin et
nıi~ ~rylrrdir. ı:1 1<ikatleri bir kere 
daha gözönüne koymakta hiçbir 
fa;\·da n1utasa,·,·er değildir. 

Ben müdafaa için sakladığım bir 
vesika)·ı !?İındi dosyanıdr/I ~ıkara
rak ht:'~·etinize takdinı ctn1eyi ·va- / 
zife bili.'·orurn. Bu vesika katilin 

Vedat olduğuna lıiçşüııhe götiirmez 
hir \esikadır ki, bu katilin el yazısı 
ile Yaıılnıış. Ştıkriycye gönderil

ınis bir ntektuı>tur. Bakınız mek
tubunda ne diyor?. 
Pro[e..,ör Cenıil C"linde tuttuğu li-

4ıdı İ.} ire gözlUkleriııin altına yak-1 
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Başma.barrirler 

Ne Diyorlar? 
ı <0'!fil l!TrJ 
: Ü l3L[IJ G].ü!J ü> 1 

CUMHURiYET Osman Cemal Kay
b .. ~~~u0.~.ak~;:;:ı,.deş.,,:"1~:;11e~~~~= 1 gılı'ya açık mektup 
~oyıe dcmektedlı 

cDUnkü gazeLelt•ı·de ne~rolunan bir Azizim Osman Cemal, 
Bcrlin lelgrah Şaı k. (·C'phesırıe gilınek Sen bana her zaman, rop-
(ızere 16 bın hp;.ııyol gönullüsuniın kapının, Edirnekapının, Ra-
Aln1an.yuya vurnıış olduklarını bıldi.r .. 
mı~ olduguna göre İspanyanın bu işi minin bahçelerini, bağlarını, 
her lürhi ta.sav\'Ur ve tahmin üstUnde açık Ve geniş topraklarını, a .. 
cıddi tuttııı:unun cunlı bir dehlıle kar- ğaçlık ve yeşil gölgeliklerini 
şılaşılnu:;tır. Bu mıktar gönuJIU, aşa-
ğı yukarı bir iıı ka asker dcn1ektir. Is- ı metheder, dururdun. 
p<.ınyada l''alanjıstleıden gi:>nüllü kay- Bilirim, beni seversin. Tıp .. 
dına dC\'anı edılıyor. En a';ık ırade.sile k b · · d' · b 

ı, enım sem sev ıg-ım ai i. söylenu•k ıaı:ın1 gclırse Jsparıya tam o 
tcçhlı:atlı asker! ktt"alar gOudernıek Hatırlıyorum, ek&ik olma, be· 
ioıııı hararclle ıled göturuyor, ve bu ni kaç defa o güzel bahçele-
gidı.şle İ pany<.ınııı Sovyetlerc karsı b 1 

re, ag· ara davet ettin. Sana harbed~ıı Alınan ct•phe~ıne -1 _ 5 fır-
ka ile mudahc.ıle edecegı anlaşılıyor. her defasında söz verdiğim 
Bu, Fmııku Lımıy•. ıııın i panyul da- halde, bir türlü vakit bulup 
hili cıd;ılinde kendisi aleyh:ne hariç- gelememi§tİm. Fakat, inan ki, 
ten \'Uk..a bulın~ış nıudahalelere bir 
ccı abı ve •ynı cidalde Alm:ınya tara- bu gelmeyişimin sebebi, böy-
fından t'rnnko'y •pıl. • yardımın le kırlık, ağaçlık yerleri bo 
bıı· nıukaOele;:;idir ... · · d 'I · S 

genmeyt§tm eğı dır. en do 
V A T A N bilinin; bir türlü vakit bula-

Anınct Eıııin Yalman Konuşkan mazdım. Allah eksik etme· 
bır Bilşkuınandan> ba~lıgı altında 
yazaı..,, bugunkU ba~ıuakalesınde, ın- •İn, baıımı kaşıyacak vaktim 
giıtereııııı ycnı Orta Şark Baı;kunıan- yoktu. Aktamları, matbaa· 
danı General Auchlineck"ın Harpte dan yorgun ve argın, kafa da ... 
z:afCn! Vltnlına. ı ir,·ıu Amerikanın ar- 1 b 
du gôııdcrnıo .. ıaııındıu ,ekimdeki VU gi i §iş bir halde çıkar-
bcy<:tnalınd._:ı Ouhscderek diyor ki: dım. Hergün, doksan dokuz 

cBugi.ln Aınerık.a:ılar, nlilyarlar sar- kitinin İpe &apa gelmez li.fı
fedıv ıı .... rp ın::ılzenlCsi hi.izırlo.ırken, an- nı dinlemek, onlara meram 
cak Ou rnal.::cın<'yt ı.elfrmetle İngilte-
rl"'ye goudermek yolunda bir ınesuli- anlatmak, beni yorar, bitirir-
yeı kabul edıyorlar ve böyle b1r yar- di. Sonra, üstelik, bir de fU 
dım ~ayesiııde lngilızlerln gunw1 bi- yazıları yazacaksın .. 
rindC' zafer kaı:nao.ıcagına inanıyorlar. 
İngıltereye vt'ya dıger bir yere ordu Şimdi, kaç gün var ki, i.aU.. 
göndern,eyi An•erikalılar henüz zı- de bir dağ başında, koyu, ye-
hinlerinı:: yalırınamı~lardır. Bunu i.sti- ·ı b 
yenler Ougun aı:lık halindeUır. Bir İn- fi ' taze ve gür üz çam ağaç-
gilız gcııeralinin buna mutlaka lüzum !arının altında yaz tatili geçİ· 
uldu.~uııu buguadt!'tl kal'i bir lisanla riyorum. Hava güzel, man
söylPmesı, A:ncrı:k:ıda iyi bir te:sır ha- zara güzel, tabiat güzel.. Et .. 
Eti etınıyecektir Nltekiın B. Ruzvetl 
gazetecilere tx-yanatında: General rafta kuşlar cıvıldıyor, Ba-
Auchlint"Ck'in anıirı olan a. Corçi.Un ıım rahat, sakin ve dinç. 
aordtı degil, yalıuz malzeıne iıı;t.edıgi- Burada, hep seni anıyo-
nl> oldukç-a soğuk bir li...anla ~öyle-
ıııiı;tır.> rum, Oaman Cemal.. Böyle a• 

T A N çık, kırlık, ağaçlık yerleri ne 
M, Zrkerıya Sertel,. tSLriye me~le- çok severain .. 

si soıı safha.stnda> başlığ1nı taşıyan Sen, timdi, §U mektubu-
bugunku b:tş yaı.ı. ·~da &öyle demek- mu yazdıg· ım koyu gölgeli 
tedir. 

•Turkiye. hudull.ırınd1 harp yan- çamların alhnda ve yanımda 
gınının dol~nıa;ı.ından hiç bır zaman olsan.. Kimbilir, ne güzel, 
ıncınnun oln1an11~tır. Iraktaki harbin konuşur ve dertletiriz. 
kapanmasınd.~:1 na!\ll sevinrniş~e. Su-
ıİyedc~·ı harb;n de bir an evvel niha- Sabahleyin erkenden, tan 
yet bulına:sını -"onnek Lsler. Orta Şark ]LCrİ ağarırken, serin havanın 
ta ıhtilMlara meydan verebıl.,...,k bu- burnumuza girdiği taze top-
lun iınkı"ın \'e ihtimallerin ortadan 
l<alkması, bu nı1ntakanın sulhu ve se- rak kokusunu hiç teneffüs et-
liım•li namına da !aydalı olur tin mi?. Ah bu koku ve se-

Oııun ıçin blL Suriyede dökiJlen lü- • I'k 
rın ı •• 

zumsuz kanın bir an evvel kesilmesini f k d 
harbin nihayet bularak Surlyenin is- Bir rüya, bir e aane a ar 
t!kliıUne ve •ul!ıe kavu,ma•ını d;te- güzel ve talı bir yaz tatili ge-
riz.> çiriyorum. Hotça kal Osman 

konu~uyorlard •. 
meraklısı gen~·: 

"""" cemal, mektubunu beklerim. 
Bır aralık, tahsil R. SABiT 

- Bu parlak müdafaamı oku
duktan sonra hakimin beraet ka. 
raraı \'ereceğine zerrece şüphem 
yok. Diyordu. 

Salonun kapısı tekrar açıld .. 
Maznun delikanlı içeri girdı. Ha
kim kararı bildirdi. Maznun ge.'lç 
üç ay hapse mahkıim edildi. YaL 
nız bu ceuı.sı tecil olundu. 

Mahk<'meden çıktılar .. F'eısefe 
tahsili yapan genç. 

- Anlatamadım.. Yine mera
mımı anlatamadım .. dedi. Bera'!t 
etmem lazımdı. 
Arkadaşı 

- Canım, dedı. Bu da beraet 
gibi bir ~ey .. Tecil ettiler. 

- Yook kardeşim .. Benim İS

tedığım ve müstahak olduğum te
cil değil beraet... Temyiz ede. 
ceğim. Bir de temyiz layihasını 

gör. Eğer nakzetmezlerse yüzü • 
me tükür. 

Kol kola girdiler ve yürüyüp 
gittiler: 

laştırarak ve s.,sine bir hususiy.,t 
-.ererek kelimeleri tane tane oku
nııya ba~ladı: 

«-- Şiikriye diin gece telefonda 
çok aksi idin. Sana bunu çok pa
halıya malolabileceğini anlattım. 
Fakat anlamaınazlılctan geldin. Sa· 
nıyorı.un k~ hen hayata değer ve
riyorum. Böyle bir şeye sakın al
danma. hayat benim telakkilerim 
için bir an için var ve .. )·İ.ne bir 
an için yok olan şeydir. Çok mes
ut, müreffeh )·a~mak benim için 
bir arzu olduğu kadar hiç ya.~
nıamak da bir kayıp değildir. An
cak. senin için de böyle mi bil
ıneın?!. 

OnUn için sana son defa \.'C son 
~öz olarak sö~·lcınek istiyorum: 

Bana dönınelisin. Güzini de bir 
\"C beraberliğiıniz içnde ka,·rıya
rak ,·asaın~ğa ınecburuz. Onun i

çin nen ,·ar, nen yok hepsini to· 
porla. al ve gel. Seni bekliyen bu 

kollar sana hayatta geriye kalan 
iiınür na~ibin, saadetin en ~·üksek 
rnrl ığı içinck geçirtebilecek ka-

(Ark ... Van 

ldonbol K~"'•nl•i< S..' 
tınalma Komisyonu 

ilanları 

Beher adedine 80 kuruş fiyat 
tahmin edilen 6000 adet tavuk a
çık eksiltme ile 18/7/941 günıi 
saat 11 de ihale edilecektir. Şarlr 
namesi hergün komisyonda görü
lebilir. Muhammen bedeli 4000 li
ra olup ilk teminatı 360 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın alına komi.>y<> 
nuna gelıne!eri. c5304> • İstanbul mıntakası dahilınae 
4-000 liralt.k nakliyat işı 15/7/9.U 
günü saat 11 de pazarlıkla istekU
sine ihale ed:lecektir. Şartnamesi 
hergün komisyonda görulebilır 

İsteklilerin belli gün ve saatte te-k· 
lif edeceklerı fiyata göre kat'i te
minatlarile birlikte Fınd.klıda sa
tın alma komisyonuna gelmelerı. 

•5688. • 
12/7/941 günü saat 11 de paza<'-

lıkla 10 ton sığ:r eti satın alına
caktır. Şartnamesi hcrgiın komi.
yanda görülebilir. İstek! ]erin tek
lif edecekleri fiyata göre kat'i te
minatları ile birlikte belli gi.ın ve 
saatte Fındıklıda satın alma k·:ı
misyonuna gelmeleri. .5003. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

343 adet tükriik hokkası 
209 adet etajer 
Yukarıda cıns ,.,. mikt•n yaz:lı 

iki kalem ~ya 14/T muz/941 
pazartesi günü saat 15 de pazar• 
!ıkla alınacaktır 

isteklilerin bellı gün ,." saattı 
Kasımpaşada bulunan k<>f!'.S) n-
da hazır bulunmaları. 6ô7. 

Z.\ \'[ - İsL Ernniyet 1\fi.ıdur J 

4 Unci.ı şubesinden .almış oldl.n..m ık<1-
met tezkeremi z.ıyl ettım. Yen illi .. ı· 
kartacağ";'Tldan c k .ınin huk, u yıı:C. -
tur 

Pangalt.ıia F er Et S. 12' \ 1-
ı!aiı Ap. da Y man ~ 

SüK:rntı P .1tu.1~ 
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S.ON DEFA 
--1= Yazan: BABKI TALAS =I= 

•Bazı hadıseıer olur ki ınsan 
kalbı üzcrinck kapa. mıyan, dur. 
m; dan yanan ve sızlayan bir yara 
g bı de,·am eder. Ya,adığııruz 
mıiddetçe onun ıztırabını beh<'me
hal hissederiz. O bizim için artık 
gölgemiz gibidir. Gtineş oldukça 
kendisini gösterir; hayatımız im. 
tıdadıncı bizi takip eder. Ve bi· 
zımle b 0 rabcr sonuna kadar sü. 
rüklenir. İşte ben, böyle bir yara 
ile malül, daimi ve ebedi bir acı
nın tazyiki altındayım. 

Ebedi diyorum ... Çürı1ı:ü, bu a. 
cı ~enim mezara kadar ebedi o. 
lan, 'hayatım müddet.ince devam 
edecek, her aklıma geldikçe, bu 
acının eşlerine rastladıkça, muh
telif vesilelerle onu tedai ettikçe 
sarsılacak göz yaşları dökeceğim. 
.Unulmıyan yara, dinmeyen acı. 
sozlcri lıenim derd'mi ne güzel 
ifade ediyorlar. 

Hastal:;ndığının beşinci günü 
idı. Onun başından bir dakika 
bıle ayrılmak istemiyorum. Daha 
dQğrusu aynlamıyorum. Bir ta. 
raftan çektiği ıztırap, geçlrdiği 
buhran Ye vecalara tahammül 
edemezken, beri tarafta durma· 
dan: 

- Ölecek ... Ah ölece'< 1, .. 

Diye yağmur gibi giız r.ışlarile, 
pembe rengi solmuş, avurtlrı beş 

gün içinde çöküvermiş bir halde 
ağlıyan annesinin şu acıklı hali 
beni bütiın bütün çileden çıka • 
rıyor. Iztırap!a meşbu bir hal • 
deyim .. Bu vaziyette artık bey. 
nim işlemiyor, kalbım vurmu • 
yor, hay<>ttan, hassasiyetten kal.. 
nıış bir vücut gibiyim. Ne :ıapa
cağım yarabbı diyorum; Tanrıya 
isvan, tabiate isyan; hilkate ve 
ka:nata ısyan .. isyan .. isyan .. Her 
teYe; son kudretim, son kuvve. 
tJmle bağırmak, feryat etmek bü
lun iştikiılarımı haykırmak isti. 
·yorum. 

Onu, o küçücük himayeye, sıya
nete muhtaç körpe vücudü kemi. 
rı-u, dak.kalar geçtikçe eriten ve 
girlle görülmiyen mahlukları e • 
lıme geçirmek, ezmek ve parçala
nı.ak istiyorum. Fakat hayhat! .. 

İşte onun kuvvetlı ciğerleri ar
lık işlemiyor; nefesleri duyulmı. 
) acak kadar zay:f sesler çıkarı· 

yor ... Biitün vücudü titriyor, kor. 
:kunç hareketier yapıyor .. Adeta 
ürküyorum. Kaçmak .. Dünyadan, 
hayattan canlıların bulunduğu 

her yer~n uzaklaşmak iotiyo • 
rum. 

Daha be~ gün önce balkonda 
b<'nimle oynıyan, koşan, gülen 
gun sesler çıkaran canlı nerede? 
Hani o kendine m•hsus çocuk ~i. 
vt'S·le bir şeyler söylerdi.. Nered€ 
o ,en bülbül sesleri?. Nered gür· 
büz yığit çocuk?. Tabiatın şu teza
dfna nefret ediyorum. Kafamın 
ıçinde bütün müsbet şeyler b•r 
herciimerç halinde.. Yangındar. 

kuı ı ılmış Pşya gibi karma K;,. 

rışık .. Hıçbir şeye inanııııyorum. 

Şu dakıkada birşcy beni tatmin 
elrniyor. Ne ien ne ilim, ne fel· 
se-fc, neısan'at. ne sema. ne zexin 
h r şey benden uzakta .. Benl•!!im 
benden uzak, insanlar benden :.·. 
:uık .. Ne zamanda ne mek;iııda 
ben ydkum ... Bütün ll<ıymet 1.rr, 

bütün kııdretler nazarımda :ıc z 
, . ., zelıldir. :MadPmki onu bu hal-

de görüyorum, Benım ümitlerim, 
ıı,,r; m emellerim hep onunla idi. 
Şimdi o, bir gölgede yavaş ya. 
vaş eriyen bir buz parçası ı:tibi 
küçülüp tükenmektedir. Madem
ki o yaşamayacak artık benim i. 
çin düşünmeğe ve yaşamağa n1' 
lüzum var? Nasıl ve ne için ya
şıyacağım?. 

Evet, işte onu böyle azap ve 
ıztıraplar içincie kaybettim. Yat. 
tığının 6 rncı günü sabahı .di. 
Tan yerı )"'ni ağarıyordu. Ni!İe· 
sini bir türlü göğsünden bırak • 
mak istemyien zalim derde, lanet 
eder gibi, bir kanlı köpük tü· 
kürdü. Gökteki son seher yıldız'le 
bearaber söndüler. Onu son defa 
bağrıma bastım öptüm., öptüm. 
Göz yaşlrımla ilk gaslini ben yap. 
tını. Henüz hararetini kaybet -
miyen vücudünü tekrar tekrar 
kucakladım. Ne bedbaht baba 
imişim ki onu kendi ellerimle de 
soğuk toprakla koyun koyuna 
bıraktım. Yaşasam da Kalbimde 
r.ınan bir at.>ş var. Aradan se • 
neler geçtiği halde onu bir türlü 
unutamıyorum. Sevinirken b~ 
nimle beraber, gülerken beraber, 
hep gözümün önünde ve dalma 1 
aczime, ıavallıhğıma, kendini sı. 
yanet edemediğime acı acı gülü
yor .. Muhitimden bir türlü uzak. 
lasmayor.• 

Zavallı adam bana hem söy • 
Jüyor, hem ağlıyordu. Kafileden 
epeyce uzakla~mıştık. Arkamızrla 
kalan mezarlıklara dönüp bir daha 
baktı Ve başını sallıyarak: 

- Bir gün sizjn diyarda biz de 
son yolculuğumuzu yapacağız 

dedi. 

11 Temmuz 1941 
18.00 

18.03 
18.30 
18 40 
19.00 
19.15 

1930 

19.45 
20.15 
20.4~ 

2100 

21.lO 
22:00 

Program. ve ~'Iemlekct Saat 
Ayan. 
Müzik: Fasıl Sazı. 
Konuşma: f\1emleket Postası. 
Müzik: Radyo Svlng kuarteti. 
Konuşma: (İktısat Saati). 
Müıik: Radyo Sving Kuartı
t.i. Prograınının Devamı. 
l\.:lemleket s~.at Ayarı, ve A
jans Haberleri. 
l\Ilizik: Kldsik Program. 
Radyo Gazete.si. 
l\.lilzik: Solo Ş;.ı -kılar. 

Ziraat Tak\1ıni \'e Tuprak 
!\1ah;:,ulleri Bor~ası. 
Tem.sil. 
).lüzik: Radyo Salon 
trası 

Orlce~-

22.30 1JemlekeL S:ıat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi
Uıt, Kaınb;yo - Nukut Bor· 
ı;ae (Fiyat). 

22.45 1\.1i.iıik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarnkı Prograın, ve 
Kap;.ınş. 

YARI. 'Kİ P ROGRAM 
7.30 Program, \:C Memleket Scıat 

Ayarı. 

'i.33 ;'w'hizik: H•ı.fif Program (Pl) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 1\.1Uzık: HarJr Pro&ram 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, "e Memleket Scıat 
~"-yarı. 

13.3'.l :\lüzik: Türkçe Pliıklar. 
13.45 Ajan! Haberleri. 
14 00 '.\tuzık' Rıya,,eticumhur Ban

do:- 1 {Şe{ İh~an Kunrer) ı 
14 45 I\luzıı<: T·ıı k~C' Pi;kla 
15 00/15 30 l\-Iuz k: Dans Muzığı 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikas1: 120 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : M. SAMİ KARAYEL ...ıJı...-" 

OCUK 
·o ~ 

Cenubi Amerikanın 
hü kQ met merkez
lerini medhederler 
A raya muharebe girmiş olmasına rağmen, 
bizim Ankaramızı da güzelleştirmek için 
hükume ti m i z hiç birşe y i hma l etm iyor 

Cenubi Amerika hükumet mer· 
kezlerinin isimlerini elbette i§it· 
mişsinizdir. Bütün bu 'hükumet 
merkezleri yeni dünyanın en mo
dem şehirleridir. 

Mesela Arjantinin merkez: Bo· 
enos Ayres 30 kilometre uzunlu· 
ğuoda, 25 kilometre genişliğinde 
bir şehirdir. Nüfusu iki buçuk mil· 
yon dur. 

Büyük mağazalar, yeraltı tren· 
!eri, geniş caddeler, büyük bir 
şehre mahsus hayat kaynaşma~ı.. 

Bu şehirde Florida ismindeki 
caddenin bir hususiyeti varmış. 
Akşam saat 18 den 20 yc kadar bu 
geniş cadde, sadece yaya gidenlere 
tahsis edilir, otomobillerin sair 
nakil vasıtalarının geçmesi yasak 
edilirmiş. Meseıa farzediniz ki, 
Beyoğlu İstiklfıl caddesinde, her 
hangi bir akşam saatinde ne tram
vay geçiyor, ne otomobil?. Koca 
cadde yalnız yaya gidenlerin em· 
rine amade!. Fakat biz bunu ya
pamayız lci. .. Yaparsak, tramvav
larla oto~obilleri sonra hangi ca"d
dcden geçireceğiz?. O saatte Bo
enos Ayresin bütün şık kadınları 
ve delikanlıları bu caddeye dö· 
külürler. Sinemalar, tiyatrolar, eğ· 
lence yerleri dolup boşanır. 

Boenos Ayresin hayvanat balı· 
çe>ini de çok methederler. Bu bah· ı 
çHle en nadir hayvanlarla neba
t•t. ağaçlar ve bütük büyük göl· 
!er vardır. 
Rıo Laplata isminde büyük bir 

nehir ve bu nehrin ayağı olan 
Tigre şehirden ve ci,·arından ge
çer. Her iki nehrin kenarında çok 
güze) sayfiyeler ve nehirde de Ar· 
jantinli zengınlerin )atlan vardır. 
Şehirden buralara gelmek için Bo
enos Ayresin ortasında bulunan 
ve Palermo denilen büyük bir 
p&rktan geçmek lazımdır. 

Uruguayın hükiımet merkezi o
lan Montev:deoya gelince; bura
sı dünyanın en havadar, neş'eli, 
ıç açıcı, çiçek. bah~e. villiılarla d<>
hı bir şehridır. Rio Laplata neh
r:nin ağzındadır Nereye baksa
nız, muhteş~m bir manzara görür
sünüz. 

Bu şehrin en güzel binalarından 
birı Uruguay millet meclisidir. Bu 
bina, hemen baştan aşağı mermer· 
den yapılmış gibidir. Zemin. sütun· 
lar, duvarlar, tabii merdivenler, 
huliısa her taraf mermerdendir. 
Kabul salonlarının duvarlarına al· 
tın ve diğer kıymetli madenlerden 
yazılar nakşedilmiştir. Bütün bu 
sen·ete rağmen, hiçbir ağırlık his· 
sedilmez. Her~ey ince, zevkli ve 
ahenklidir. 

Şehirden pek uzak olmıyan bir 
futbol sahası vardır ki. burada 1 

40,000 kişi rahat rahat maçlar: sey· 
redebilir. 

Sonra :\fontevidco bir banyo I 
şehridir. Pozitas ve Karasko ismin· 
de iki plajı vardır ki. bir ucundan 
öbür ucu görıinmez. Plajların ke· 
narında mükellef villalar, muhte-

tin" sığnarak anların istediği) <'re 
kadar gideceğim. 
Dedı. 

Ve muharebeyt kat'i surette ka
rar \/erdi. Ağustosun on dördüncü 
güııü kral Seksarda ordugah kur
du. 

On altıncı günü Bataya geldi. 
Burada, en ziyade orduya bır 

başkumandan intihabile meşgul 
oldu. 

şem oteller vardır. (Serro (dağ) 
denilen bir tepe şehre ve limana 
hakimdir. Bu dağın tepesinde ta 
İspanyolların fethinden kalma es
ki bir kale vardır. 

Cenubi Amerikanın hükumet 
merkezleri yeni şehirler oldukları 
için birbirlerinden güzeldirler. 

Bizim Ankaramız da yeni bir 
şehirdir. En kısa bir zamanda şi· 

rin bir hükfımet merkezi olmuş.
tur. Hele, bundan sonra çok daha 
güzelleşecektir. 

Bugünkü muharebe dolayısile, 

hükumet katlandığı büyük mar

raflara rağınen, yine Ankaranın 
imarını ihmal etmemektedir. Ni
tekim önümüzdeki sene içinde şe

hirle İstasyon arasında çok bü· 
yük bir parkın vücude gelm~ ol· 

duğunu göreceğiz. Bu parkta, ha

vaya otuz metre su fışkırtan fis
kiyeleri ile büyük havuzlar, daha 

doğrusu gölcükler yapılacaktır. 
Burada sandallarla, küçük motör
lerle gezilecektir. Açık hava tiyat· 

, roları yapılacaktır. Çocuklara kuk· 
lalar oynatılacaktır. Her tarafı a
ğaçlar! bezenecektir. Göllerin su
yu Çubuk barajından getirilecek· 
tir. 

Hulasa, Ankaram z, siz iyice bü· 
yüyüp hayata karıştığınız zaman, 
herhalde Cenubi Amerika bükü· 

mc-t merkezlerini gidip görmüş o
lanlara bile, aratmıyacak ka~ar 
güzelleşecek. 

Hesap suali 
Uç çoc:uğa iki kutu çıkolata hediye 

ettılE.•,.-. BLJn1ar da iki kutudaki çiko
lataları kendj aralarında mUsSl\·1 mlk.
tarda taksınıe karar verdiler. 

Birinci kutııdakl çikolataları saydı

lar B.aktıTar ki ti(·e taksimi kabil de
ğil. 

lkinC'J kutudaki çikolataları ay
dılar. Baktılar ki, bu kutudaki çikola
talar birinci ktttudan yedi tane eksik. 
B~ kutud,ıkı çikolataların üçe taksimi 
kabil değil. 

Ne yap~ınJar? O sııcıda çocukların 

babası geld_ \;e dedi ki: • Yekünunu 
alınız. Herhalde 3 ile taksimi kabil
dir 

f 
:Neden? 

Mükafatlı 
bulmacamız 

Çocuklar, 
Önümüzde bir hafta kaldı. 

Zengin hediyeli il~: n1i.ik<ifatlı 

bulnıacaınıı.ın hal yarakı:.larını 

ı~ınılerin;ı: \'e adre~Jerinızıe bıze 

goııdcrmeyı ıhm .. ı etır.cyin. Kü
('tık bir zahmC'te m;ıkabH güzel 

'bir hediye kazanabtlirsin1z. 
İlk defa ayhk olarak tertip et

tigimız bu bulmacadan !'Onra. siz
lerin arzunuz üzer.r' hı:r iki 
haftada bir, yine zeng;n m ik1'
fatlarla Oulmacalar tertip ede
cE'ğı.t. 

Sizin kendi sahifenıze alz ne· 
kadar alakadar olur~anız, biz de 
sizi o kadilr "e" indlrnııye çal.Liu· 

' 

cağız.. \.. ______ J 

taı aflar na gönderilen kıtaat ile 
beraber altı bin ki~iye baliğ oldu· 
ğu hald€ ).!.ohacın yirmı dört ki
lometre cenubunda bulunan Ba
ranyayar ıre\'kı.ne geldi. 

Kral, zahiri cesaret göstermek istedi Piskopos Tomorinin evsaf vece· 
saretini takdir eyled:ğindrn ba~

kumandan tayin ve Zebniburgen 
voyvodasının biraderi Zupulyayı 
da muavin fatile yanına verdi. 

Ve burada kral maıyetindeki 
kısmı kıilli)e ıltihak eylf>nıeğe 
gayret etti. Kral ısc eşyalar.nın 
henüz gelmemı~ ob.a>ından dola· 
yı harekatı bir dert~e tahfif ede
rek Mohaçtan on üç kilometre me
safede bulunan Donazekzo mevki
inde kalmağa noecbur oldu. 

Bu ınCtalea kralın pek hoşuna 
t•lt•. Pala ten Türk ordularım Dra
va nehrinde durdurmağa muvaf
f.t: olduğu takdırde kendisi Hır· 
vctı.tan:ı çekilerek burada Fran· 
gc pan tarofından toplanan kuv· 
\etlerden ve Avusturyalılar ta· 
r"fından tahkim olunan istihkam
la:dan lıilistifade Türk ordusunu 

kı ;.:fima ay.rarak hare-ket etmesi 

n.u!iı.haza olundu. 
l"ak;;.t meclisi harpte hazır bu· 

lunan Macar a.sılzadelerı kralın 

miınf~en hareket eyleme:>inı 
.. s~ p etmiyerek: 

.Türk ordusu nasıl ki padi~ah
ları kumandasında bulunuyorsa, 

kralın da kendi Ol'dusu kumandan

Lgında bulunması icap eder .. 
Dediler. 

Bunur, üzerine kraı ,O ana ka· 

dar izhar ettiği tereddüdü büsbü· 

tün örtmeğe çalı~;.rak zahıri bir 

cesaret göstermek istedi. Ve: 

- Herkes işin ilerisine daima be.

ni sıirüyor. Memleketi müdafaaya 

hazırım. Mademki bensıı h'çbir 
yere gıtmek istenıimıyor. Pekala! 
Ben de Cenabı ll~kkın ml.iaune-

Bata cirnrı. nısfı süvar'den te· 
şekkül eden ordunun )ayılmas:na 
müsait olmadığından ordugah Mu
haç ovas:nda kurulmasına ve Turk. 
leıe açık sahrada mukabele cılil-
meğe karar verildi. 1 

Türkler Esek üzerine doğru ha- ı 
reket.e müba5eret e ·Jedıkleri es
nada. Tomori maiye indeki kuvvet 
Tunanın sai! sah;linde bulunan ı 
Bezdan meYkHnden geçcı-ek Pe
ter Pf'!'enı tarafınd.ın Tamışvar j' 

tara!Jaı·.na gonderilen ı 

Fakat bu sırada Türk ordusua
dan gelen casuslar, Türkleı in der

me çatma askerlr·rden mürekkep 
olduklarını ve içlerinde silahlı ola
rak anca~ pek az kuvvet bulun· 
du.ii;unu haber verd:Icr. Zabitanın 

bir k:smı bu malumata ıtımat gös
terdilerse de Tomori, bu şay.alara 

kat'ivyen ehemır.iyct vermedi. 
Tomori casu~ların verdi i ma

liımata kulak asmıyarak mu.ha· 
rebe tertibatını almağa haşladı 
Dıi~man muharebe trrt'bat. al

makta ,ken .ağustosun doktı/ 1Jntu / 

,gürııi A)lukt~n haı•·ht edtn Jüık 

CUMHURİYET 
ÇOCUÖU 

Ben blr yılınaz TürK Klzıyun 
ÇelJktendir ırkım. ~oyum 
Demır elli, tunç bilekli 
Cümhurlyet çocuğLıyum. 

TUrkten doğdu medeniyet 
En büyük hakkı hürriyet 
İstikliil ,.e Cümhuriyet 
Bu ateşi yakan Atam 
Unutur mu onu vatan 

Çok sC\:erim Atam gibi 
Çok severim babam gibi 
Büyilk İsmet İnönünü 
Her bir sözü yasam gibi 

Göz kamaşır güneşinden 
Güneş doğar her işinden 
Gidiyoruz, gideceğiz 
Hiç durmadan peşinden 

Cağaloğlu 44 üncü ilkokulda 
Sahire DURAK 

"-·-------.J 
Biliyor musunuz 

* Adem Babaıruz 930 sene ya· 
şamış. 

* Mac Vest ciddi tavırla hiç re
sim çektirmezmiz. Bütün çektir· 
diği resimlerde mutlaka tebessüm 
edermiş. * Çinde bazı yerlerde çocuk 
ölümü binde iyi yüzü buluyormuş. 

* Genç bir delikanlının saçları 
130,000 ile 150,000 arasında imiş. * Amerikanın en güzel şehri o
lan Vaşington Piyer Lanfan ismin· 
de bir Fransız mühendisinin plan· 
!arına göre inşa edilmiş ve bala da 
o pLanlara göre inşas.ına devam e
diliyormuş. 

* Hindistanda bir ineği öldü- 1 
renler yirmi beş seneye kadar hap-1 

sediliyormuş. * Nevyork hayvanat bahçe· 
sinde 306 yaşında tahmin edilen 
çok büyük bir kaplumbağa mev· 
cuttur 

Çabuk 
vermek 

cevap 
şartile ... 

Kutuptan ve Üstüva hattından Ud 
nokta alınız. Bu noktalardan hangisi 
Arzın merkezine daha yakındır. 

Biraz gülelim ! 
Bir hoca derste .İyi bir çoban• is

nılndeki hikflyeyi çocuklara anlattık

tan sonra, izah icin sordu: 
- Faraz..a si.z kü(Ük küçük koyun

lar olsanız, size nisbetle ben ne olmuş 
olurum?. 

Çocuklar - (Hep bir ağızdan) ihti· 
yar bir koyun! 

Çiftler 
İşte size bir kaç isim ki, hemen tek 

başlarına hi( söylenmezler. Mutlaka 
kendi c~leri ile beraber söylenirler. 
Biz bu çiftlerden yalnız birinin ismini 
t>öyli.yCc<'ğiz. Öteki eşinin ismini siz 
bula.eak.:;ınız. 

Leyld \)e... ... ... . . . .. ... ... . . .... . 
Karagöz ile... •.. . ................. .. 
Habil ile... .. ... ... ... ... •. .. ...... . 
I..orel ile... .. ...................... .. 
Adem ile ..••.....•.......... 
Daha bunlor gibi çiftler de bulabl- 1 

lirsiniz. 

IONUN 
Ya~anmı~ Aş~ Vf' Mt?ı-ı-rıı Hatırahrı 

Anlatıyorum! •• f_!!ayatını 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 41 

''Gel kızım gel.. dedi. Yukarı 
çık ta kardeşinin halini gör!,, 
Odayı son bir defa gözden geçi· 

rirken o kadar ne§'eli idim ki se
vincim kalbımden dudaklarıma 

taşıyor, şarkı söylüyordum. An
nem duymuştu. Yemek pişirmesi
ni bırakarak geldi. İçeri girince 
şaştı: 

•- O maşaallah Müjgan dedi.. 
Bugün yine hamaratlığın üstün· 
de.• ve arkamı okşıyarak ilave 
etti: 
•- Benim güzel, çalışkan kızım 

mükemmel bır ev kadını olacak 
inşaallah! .. 

Onun bu içten temennisi sevin· 
cimi arttıran bütün bir teselli ve 
yorgunluğumun mükafatı oldu. 

Vakıt öğleye yaklaşıyordu. Te
mizliği bıtırdikten sonra giyinmiş, 
pencere önüne oturmuştum. 

Kap•nın her çalınışında helecan· 
la cumbaya koşuyor, gelenlerin 
çöpçü, bakkalın çırağı veya fukara 
olduğunu görerek çekiliyordum. 
Bugün de amma çok fukara geli· 

yordu. Hiçbirisini boş çevirmiyor· 
dum. Hepsine ekmek verdim. Hat
ta bir defasında konsolun gözün
deki o günkü harçlığım;zdan gizli· 
ce yüz para aldım. Kucağında kü
çük bır çocuğu olan b:r tazeye ver
dim. Zavallı kadıncağızın öyle bir 
dua edişı v.ardı ki .. Yüzümü min
netle süzerek: 

•- Allah ne muradın varsa v€r· 
sin ay parçası!.. dedi. 

Bu temennısine karşı içimden, 
gönlümün bütün safiyetile yerle
rin. göklerin yaratıcısına yalvar
dım: 

•- Yarabbim sen benim yüzü· 
mü kara çıkarma, beklediğimi ça· 
buk gönder, sevgimi, şerefimi kur
tar! • 

Saat bir olmuştu. Pencere önün· 
d0 elımde bir kitapla oyalanıyor
dum. Fakat gözlerim satırların üs

tünde gezindiği halde hiçbir şey 
anlamıyordum. Arada bir karşıya, 
evlerıne bakıyor .şimdi kapı açı· 

lacak. annesi çıkacak, gelecek!• 
diyordum. 

.Yıne böyle bir bakışta tekmil 
pencerelerin kapalı olduğunu, her 
zaman açık duran camının bile i· 
nık, perdeelrin çekilmiş bulundu· 
ğunu farkettim. O vakit içime ilk 
defa bir sual, ezici, öldürücü bir 
şüphe doldu: 

•- Acaba evde kimse yok mu? 
Ya annesi gelmezse?.• 

Aşağıdan yemeğe çağırıyorlar
dı. Hiç canım istemediği halde bel
ki oyalanırım diye indim. İştiham 
bir anda kesilmişti. İsteksiz istek· 
siz yiyordum. Annem farketti: 

•- Ne o?. i§tihan yok Müjgan 
dedi. Hasta mısın? .• 
Rahatsız değildim. Bir yerim 

ağrımıyordu. Fakat ah keşke ız· 

tırabım vücudün böyle gcçic: ag· 
rılarından. muvakkat dertlerinden 
ibaret olsaydı'. 

Bu esnada uzaktan uzağa kula· 
ğıma bir zil sesi geldi. Dinledim: 
Onların kapısı çalınıyordu!. Ken· 
dine mahsus bir ahengi olan bu 
zil diğerleri arasında belli idi. Son· 
ra bir kapının kapandığını duy· 
dum. !çim rahatlandı. Kendi ken
dime: •Annesi eve döndü .. Biraz· 
dan gelır ..• dedim. 
Artık ferahlamıştım. Şimdi; a• 

çılan iştihamla yemeğimi yiyor, 
konuşuyor, gülüyordum!. 

Yemekten sonra da saatler hep 
intizar ve heyecanla geçti. Fakat 
yine gelen olmadı!. Elimde kah di· 
kişim, kah bir kitap pen~ere önün· 
de beyhude yere bekliyor saatler 
ilerledikçe üzülüp, sıkılarak: •Ni· 
çin, gelmedi?. Neden gelmiyor?.• 
diye yenmde duramıyordum. Ak· 
şama oğu, belki yüzüncü defa sor· 
duğum bu sualı yine zihnimde tek· 
rar ederken kapı çalındı. Hemen 
cumbaya fırladım. O vakte kadar 
annem ipi çekmiş, açmıştı. Kimin 
geldiğıni göremedim. Bütün bir 
ümitle merdıven başına ko~tum: 

Ne yazık, beklediğim değildi!. An· 
nem küçük bir çocukla konuşu· 
yordu. Sonra seslendi: 

•-Müjgan!. Samime çağırıyor
muş'.• 

Hasta arkadaşım s:kıldığı za· 
manlarda beni istetırdi. Her za
man memnuniyetle giderdim. Ll
kııı şimdı kendim bunaldığım için 
pek .rzu etmıyordum. Çabuk dön· 
mek kararıle bir yoklıyayım de
dım. Gıttim. 

Kapıyı açan, ağlamaktan kızar
mış gözleri, bozulmuş çehresile 
dadısı o·ldu Beni göriır görmez 
h ıçkırmağa başladı. Halinden knr~
tum. Akşamkı kabusu hatııtıvan 
pek fenalaşmış, yahut ôlmil~ ol
ması ihtımalile titriye titriyc bır 

solukta sordum: 
•-Samime nasıl?. Nasıl Sami· 

me? .• 
İkimizi de bir arada gibi büyü

ten, her yanyana oluşumuzda 

•kızlarım, diye takdirle, iftiharla 
bakıp: 

•- Sizi bu boya ben getirdım. 
Ne mutlu!.• diye sıcak sevin(' yr,s· 

larile gözleri dolan ;lıtiyar k~u n 
daha fazla duramadı. Bir lıamlede 
boynuma sar.Jdı. ı.heıinde artık 

(Ark a.c;; ı Var ) 
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8ÜYÜK0[8EOE BEYAZ PARK'da Caz, Dans 
Eğlenceler, 

MÜNİR NUREDDiN 
VE ARKADAŞLARININ iLK YAZ KONSER/ 

Gece İstanbula \'C cl\'ar köylere otobil ser\'lsleri temin edilmi itir 

Dikkat: Pazar gıınu öğleden &0nra MUAL A •-in-- Kemani SADİ ,.e arkadaşları ---.--

ordusu >;iddetli yağmurlar aJt,nda 
satvetli bir yürüyüş yaparak ağus
to~~n on. üçüncü günü Esek va
k;nlanna geldi. 

Belgradclün getirilen köprü alet
lerı Türk rırdusu tarafından Drava 
nehrı üzer:ne kurulmağa başlan
dı. 

Köprıi .n 1asıııın bir an e\'vel bit,. 
mesı için padişah çadırını nehir , 
kenar· na kordurdu. İki yüz metre 

uzunluğunda yapılan bu köprü 
beş gün zarfında tamamlandı. 

Ağustosun yirmınci günü Türk· 
!erin ilk müfrezesi nehirden geçe· 
rei< nehrin öbür tarafında bulunan 

Macar ilen karakollarını geri çe· 
kilmeğe mecbur etL 

Ağustosun yirını ik' nci günu 
tt-kmil Türk ordusu nehirden geç
ti. O gt'ce padişahın verdiği bir 
emir üzerine parlak bir mum do
nanması yapıldı. Turk ordusu şen
lik yapıyordu. 

Ertesi gün E.'ek şehri yakıldı. 
Sonra orduda ~ari çekilmek Üır.i
dinın )Ok oln-:a:')ı \·e Tlırvati ... tan· 
dan gt'lmesi mulıtcff,el ol:ın b.r o r-

dunun nehırdcn geçmesini işkal 
için köprü kanıilen tahrip edildi. 

Türk ordusu. kendi eliyle yap
tığı köprüyü yine kendi eliyle yık
mıştı. Ric'at etmek yok, ölmek rnr I 
olduğunu gösteriyordu. 

1 
Türk ordusunun gelmekte ve 

yaklaşmakta olduğunu kral Lüi 
ordugiı·hında haber alınıştı. l 
Dü~manlar, Türk ordusunun yak- 1 

!aşmakta .olduğunu haber ald.kla- ı 

rı zaman telaşa dü~tüler. f 

Türklerin bu derece bir sür'atle 
yak:nlaşacaklarına asla ihtimal ve- 1 

rılnıemiş olduğundan kral maiye· 
tni büvük bir dü~ünce aldı. 

Toplanan ordu kııvvetlrrinin 

k'ıfi olmadıgı anlaşıldı. Budin Ü· 

zerine çekilerek yukarı Macaris· 

tan ile istoni Belgrad, Vaysenburg
taıı ,Avusturya ve Bohemyaden 

gelecek kuvvetlerin gelıııesinc in
tı>ar ey leıneğe ve memleketin he

y at.na. kralın şeri ve namusuna 

yap:ıbilf'Cek tesiri olan bir hnr\;e 
bu kadar ~:z bir l~ü\'\'etlc ! jt·:~il
n·:ı_ nıc:ğ" krı.rar ver idi . 

( Ark :a....,.ı ı·a.rl 
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Saj:dan Sola: 

l _ Siyah Hasan, 2 - Mehtap, 
tahkır, 3 - MC'Jınııht erbabınclan, 4 -
.~üz ne, tok df'gil, 5 - Siyah kuŞ, 

nota, 6 · Beyaz, 7 - Ku\·vetlı bı.ı .. 
senin 5e.si, 8 - Fıravun, eglen<'" ye ... 
ri, iki kelinıe yanyana, 9 - '\"euıel<, 
nihayet, 10 - Giyilen ı:f'J·le"d<'n, i~i
len ~ey. 

Yuıll&rıd.a.n A.f•tıra : 

ı - Gayri nıU.•Hın t,1111, 2 Ge"' 
cc iJ.)tduılatır, tab<tk, çuuak du~uı ı_ır, 

3 - K.-ı ... ga başlangıt·ı, nakil, 4 -
Feryat, 1"11 :l\·un, .;. ülnıaıııı:;;, atıJ~ 

rın ı~keı,ı·e ... i, 6 - Bd-}ına ı 1 ı:;.,111.ına P.l 

ihive eden,eniı, hıikınünu verır, h;·\1-
\."Ctli, şehi;l, 7 - S;ı:a.~pur_ 8 - VtfM
t;.ı, 9 - Rlitubet 11 illl~t, 10 Aktnr. 
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A,ı..,.. btllı..ılerındeD ahnnulllr) 

Telhiı eden: Maamm"' AJahl( 
Londra mchafılindc, General 

Dentz'in mü.arcke teklifine İn
gilizlerin c~vap vermediği şa • 
yıası ttkz.p cdılınektedir. Suri. 
~e Yuks.,k Komıscri General· 
Dcntz'in muracaa.t1 üzerine müt .. 
tcfi.klerin şartlrı d<•rlıal bildıril
mi.;;lir. General Dcntz şartlrı ka
bul cdinciye kadar harbe devam 
edJccektir. 

Viş, mahfilleri ise, dün akşam 
18 e kadar Gen~ral Dentz'in tn. 
g'.ltzlerdcn_ cevap almadığını bil.. 
?ırmektcdır. Bu mahfillere göre, 
Iıfgılızlcr evvela Beyrutu isgal 
etmek istcmektedırler. Yahut da 
S~_riye işınin V4i taraftarları ile 
Do Gol'cular tarafmdan hallini 
ahu ediyorlar. Binaenaleyh İn • 
gılızlerin Dö Gol'cülerin müza
k1'r~cisi olarak General Katru'yu 
tayın etmeleri muhtemeldir. Hal. 
buki Vişı taraftarları Dö Gol'cü. 
lerle · ·· k b goruşme lstemediklerınden 

u takdirdt> muharebe sonuna ka
dar devam edccektır. 

l 
Kahircden ise, mütareke şart. 

arına h -., . enuz cevap gelmoediği 
hı d rılmektcdir. Geldi"' takd"rd n·n · _, 6' ı e 31

• am_aşma için iki taraf mü. 
lnessıllerı arasında bir mülakat 
\ertıp edilecektır. 

.. Dığer taraftan . bildirildıg-ine 
gore, Surived k 
b· iti · e pan l başlamış ve 
azı ms-eın aılelenle ve "mun -

lazam pasaportlarile Antakyaya 
akına başlmışlardır 

. General Veygand'da şimali Af 
rıkadan ~işiye gelmıştir. -

HAREKAT DEVA..'1 EDİYOR 
~ır taraftan da harekata devaın 

k1'1~ektedir. V~ı kıt'ları Halep. 
Sn .\ e Humustan çekilmektedir. 
_a~ıl mıntakasında Damur şeh.. 

rının işgali üzerine, yüzlerce Vişi 
asker · ed·ı ,, ı esır ı m iş, 17 top, 3 tank 

e 5zırhlı otomobil alınmıştır. 
. Şırndi Beyrutun 5 mil mesafe
stnd~ çarpışmalar olmaktadır 

IZLANDANIN İŞGALİ . 
liADiSESi 

1
. lzlandanın Amerikan babriye
ıleri tarafından i gali üzerine 

Alman gazatelennde Amerika a. 
aleyhindek.; şiddetli neşriyat de. 
ıram etmektedir-. Bu hadise Al -
n:ıanyada endişe ile karşılanmış 
ve Amerikanın bütün dünyayı bir 

Suriye Yüksek Komiseri 
General Dentz Beyrutun 
tahliyesi hakkındaki İn· 
giliz talebine henüz ce
vap Yermemittir. Diğer 
taraftan Beyrutun 5 mil 
mesafesinde muharebe-

ler olmaktadır · ş· 1... F d ı A "k l l S 0 v y e t 1 er in =====·=· ==-= ıma ı ransa a merı a ı ar .. 
emri vak1 kar!ısınd~ bırakmağa şiddetli bir hava Şimali irfanda- çekılırken 
muktedır olduguna ışaret olarak h "b 
te1Rr.kki ~dilmiş.tir. .. • mu h ar e besi y a gelecek mi? yaptıg" ı ta rı at 

esmı mahfiller sukutu mu -
hafaza etmekle beraber Bertin • Lonıira 11 (A.A.) _ İngiliz tay. Beifast, u (A.A..) _ B. Vllide'nln Helsinki 11 (A.A.) - Sanomat 
liler bunu birinci derece' de ehem. ·· İzlandaya Amerikan kuvveUerl gön- gazetesinin muhabiri yazıyor: Sta-

yareleri, '""'ali Frallli3da, gun • İrlan 
miytli hadise olarak telakki et- y-- .. derilmesi münasebetiyle Şi"'."U - lin'in geri çekilirken herşeyin ya-
mektedi l düz, şimdiye kadar yapılan bu - da da dahil olmak uzere d•ğer bazı kılınası hakkındaki emrini Ruslar 

r er. camların en ~ıddetlisini yapmıştrı. yerlerde de buna benzer tedbırler a- • d ed tbik 
Alman gazeteleri . Amerikanın Hovr, Şerburg şiddetle bombar. lınması hakkındaki beyanatına dair Ukraynada azamı erec e ta 

§imdi İngiltereyi harp malze • dıman edilmiştir. Ceman 20,000 Şimali İrlanda ~vetdll B. Andreva ve kısmen _de muvaffak oluyorlar. 
mesi nakliyatım müdafaa kül. tor.luk altı vapur batırılmıştır. demiştir ki: Ruslar bılhassa, elcktrık, bava. 
fetinden tamamile kurtardıg" ıru Betun cı·varında askeri fahri - -- Sunu tereddO\silz oöyllyeylm kl,ti gazi ve su tesisatım kullanılmaz 

eger Ameroka ve Jnııoltere hukılıne . h ı t' ğ lı ı orlar 
yazarak, bu hareketi küstahça bir kalara hücum edilmiştir. İngiliz böyle bir şeyin Atlantik muharebesi- h1:'. .. a e ge ırm~ e ça. ş y , · 
harp tahriki addetmektedirler. tayyareleri yere kadar alçalarak nln kazanlm>snı kolaylııştıracatı ne- Butun hububat imha edıleme"':.~-
Amerika bu hareketi ile Avrupa. askeri hedefleri, demiryolu ilti- ticesine varırlarsa Şimali İrlanda hil· tir. Çüni<ü ekinin bir kısmı heauz 
ya ayağını atmış bulrunaktadır sak noktalrını, depolan bombar· kı1nıetl butıa memnuniyette muvafa- yeşildir. 

CENUBİ AMERİKADA · k kat edecektı_r ve harekAlı kolaylatırıtır- Muharebe sahalarında herşey 
BAŞLIY dıman etmişlerdir. Büyü yan - ın.ak !çın olınd"n geleni yapacalt . çok kanlı muharebelerin cereyan 

AN HARP gınlar çıkarılmışlrr. ld • .. t - R 
Birleşik Amerika, Arajntin ve Alman avcıları İngiliz bombar. Hebeşliler 1 ta ı- etmiş o . ~gunu gos_ ı:1Y?r· us 

Brezilya hükılmetleri Ekuatör ile dıman tsyarelerinin ışıne manı askerlerının cesaretını J:ı;zzat Al-
Peru arasında başhyan silahlı ih· olmağa ~alişmışlardır. Alman av. yanlara medeni man askerleri teyit ~yarlar. 
tilafı hat için te•ebbüslerde bu. cılarının çoğu yeni bir modelde Ukranyayı ziyaret en on e;-
lunmuşlardır. ' idi~r. İngiliz avcılan her tarafta davranıyor nebi gawteciden biri olan mezkur 

B · · ,,_. t f k t' 1 uh be t Londra 11 (A.A.) _ Avam Ka. muhabır, Rus zırhlı otomobillerı-unun ıç_ın ... ara . ı a arını İngiliz avcılarile m are ye u- nin evsafından Almanların hay-
an beşer kılometre gerıye ala • tuşmuş ve İngiliz bombardıman marasında kendisinden sual soru. d.. ..ki .. .,, tm ktedir 

ki b 1 .. al ı H · · M" t Batler rete uştu erını ,, .. ve e e . ca ardır ve u mıntaka ar uze - tayyarelerinin vazifeleı;inl ikm an arıcıye us eşarı • * Londra, 
11 

(A.A.) _ Dün gece 
rınde tayyareler de uçmıyacak • etmelerine imkan vernrişlerdir. Habeşlilerin, intikam almak için hiç bir Alman tayyaresi inııtJtere üze-
tır. Muharebe hakikaten 90k ~id- birçok s~bepler olduğu halde; rinde uçmam.ıştır. 

Eski Peru Hariciye Nazın Kar. detli olmuştur. 14 Alınan tayya.. İtalyanlara karşı medeni hareket 
los Konşa Peru murahhası sıfa - resi düşürülmüştür. 9 İngiliz tay. ettiklerini söylemiştir. 
tile, tayyare ile Vaşingtona gel • yaresi kayıptır. Bir pilot kurtul- * Londra, 11 (A.A.) - •B. B. _C.• 

· · ş· di d ta ""-" t İ 1. Vaşlngtondan gelen Iı.ııberlere gore, mıştır . ım hu ut su .. une muştur. Avdette diO..r iki ngı· ız dökül. .,. S.•n Franaisko açıkların& nuıyn · -
hüküm sürmektedir. tayayresınin daha dönmediği gö- müştür. 
JAPON PARLAMENTOSUNUN rülmüştiir. ,,_ılill ____ _. ......... ,...,_,. 

FEVKALADE TOPLANIŞI 
Japon h ükflınet, ordu ve do -

nanması erkanı dün mühim bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıyı 
müteakip Malıye Nazın iki saat 
Başvekil ile görüşmüştür. Japon 
parlamentosu fevkalade içtimaa 
çağırılmı.stır. Bu davete dünkü 
konusmalarda karar verildiği an. 
!aşılmaktadır. 

OSLO SOKAKLARINDA 
ÇARPIŞMALAR 

İstokh<>lmden bildirildiğine gô
re, Norve~in merkezi Oslo ı;okak.. 
lannda çarpışmalar olmuştur. 

Abraham Lenkolen'in heykeli ö
nünde tezahüratta bulunan balkı 
muhafızlar dağıtmak istemiş, 
halk mukabele etmiştir. Zabıta 
takviyP kıt'alan istemek mec -
buriyetinde kalmıştır Birçok kişi 
tevkif edilmiştıı:. 

Harp vaziyeti 
(Birlncl Sıı.lılfeden Dttam) 

Besarabyada Sovyetlerin büyük 
k.ısımlarile Dinyester şarkına 
muntazam çekildikleri tahmin e
dilebilir. Fakat Sovyet kıt'aları 
Besarabya topraklarında hala 
muvaffakiyetle müdafaa mııhare
beleri vermektedirler. 

ISKENOERUNA 
iltica eden Fran

sız gemileri 
(Blrinc1 Sa!ııll-ll DeYMa) 

tan tecrit edilmelerine başLmmış 
ve mürettebatı tamamen enteme 
edilmiştir. 

Antakya 10 (A.A.)- Beyruttan 
kaçarak İskenderun limanına ge
len Fransız harp gemilerinin sa· 
yısı 11 i bulmuştur. Filo kumanda
nı da gelmi§ ve daha bir kısım 
gemilerin İskenderuna gelmekte 
olduğu anlaşılmt§tır. 

RADYO GAZETESİNİN 
VERDİ(;t MALth\lAT 

Radyo gazetesi İskenderuna ge
len gemiler arasında 10,000 tonluk 
bir petrol nakliye gemisi de mev
eut olduğunu bildirmektedir. 

aamrlk ve inhisar
lar Veklll ,ar Jr.a gltU 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, refakatlnde Güm.. 
rük muhafaza Crl!nel Komutanı 
olmak üzere, şark vililyetlerinde 
bir tedkik seyahatine çıkmıştır. 

Erzurum, Erzincan, Kars voe E"" 
dahan Gümrük ve İnhisarlann • 
da yapacağı tedkikler bir ay sü. 
recektir. 

Alman· Sovyet 
harbine bir bakış 

(1 lıııel Sayfadan Devam) 
harekat devam ediyor. 

Finlindiya cephesinde Alman 
kıt'aları kuvvetli bir aurette tah
kim edi!mil olaıı Salla şehrini 
&ünlerce süren ıiddetll muhare
belerden sonra işgal etmişlerdir. 
Bu bölgede muharebe eden Sov
yet fırkası imha edilmjatir. 

CEPHE ŞİMALDEN 
YARILDI MI?. 

At yarışları başlıyor 

Bıı vaziyete göre, Alman ordu
ları Stalin hattı ilerisinde muka
vemet eden Sovyet kuvvetlerini 
şarka atmağa ve Stalin hattına so
kulmağa henüz muvaffak olama~ 
mışlardır. Bu yüzden Alman ilerı 
hareketi ağırlaşmıştır. Denilebilir 
ki Almanların Ostrov, Polozk ve 
jitomir istikametlerinde yapmak 
istedikleri yarma hareketleri Sov
yetlerin mukavemeti önünde şim
dilik akamete uğramştrr. Sovyet· 
ler Finlandiya körfezi ile Duna 
nehri arasındaki cephe kısmında 
Alman taarruzlarındaki maksat· 
ları tamamile anlamış görünüyor
lar. Bu maksatlar, Sovyetleriıı Fin
landiya körfezinden ayırmak, F"ın
lapdiya cephesile birleşe_rek M~~
kovaya doğru i!erlemektır. Bu ıtı
barla Sovyetlerin Narva - D0lock 
hattından bir adım geri çekilırre
meleri, hatta kuvvetli intiyatlar 
bluhdurarak icab:nda bu hattan 
garbe ve cenuba doğru büyük bir 
taarruz yapmalıdırlar. Alman.~ar_ın 
ayni maksatlarla ve daha buyuk 
kuvvetlerle taarruzlarını tekrar 
etmeleri muhtemelrur. . 

•Bu gemiler hakkında hukuku 
düvel kaideleri mucibince lilz.ım 
gelen muamele tatbik edilı;oeekt~. 

cHukuku düvel kaıdelenne gore 
muharip bir devlete mensup harp 
gemileri, herhangi bir devletin li
manına s:ğınırlarsa orada ancak 24 
saat kalabilirler. Bu sığınma bir 
arıza neticesi ise muayeneleri ya
pılır, tamir edilip tekrar yola çık
malarına müsaade edilir. Yok eğer 
enterne edilmek için gelmişlerse 
silahları, mühimmatı alınır, mü
rettebatının mühim bir kısmı ha
rice çtkarılır. Harp sonuna kadar 
muhafaza altında bulundurulurlar. 

Ankara Radyo Gazetesi, Alman tat•
alarının üç noktadan ilerledlklerinl 
söylemi~tir. Almanlar Şimalde $talin 
hatunda deriliğine ve genişliğine bir 
gedik açmıya muvattak OlınUiLılrdır. 

Bu hat üzerinde bulunan Ostrov şehri 
de işgal edil.m.lştir. il\•>, c (~ llaloit- Denm) 1 vardır. Bu vaziyete ııöre, bu k~un 

amd uma &u.nleri neşredecegı yaz.ı- Dand.i tarafından kazanılması en kuv~ 
tart ~~d~artaki yarışlarda kopcnk at- veUi ihtimaldir. 
rlnin k receı.: ve bunlardan hangile- Yatağan bu sene ilk defa olarak 

• J'a.ıaca::an~~ mutıtemeı okluguou 
lar.ıa da ı~. «Lart°"' çıkacak )'!iZi· koşacağı !çın ne derece kudret 
!arın aı<İıkı "'< ı::~u yarl,)m!f olan at- göstereceğı kestirilemez. 
lerekt•r arı net:<:elerle bahsi miiJ· üÇtl'NCÜ KOŞU 
lenkldltr v; orcanizasyon haklcında Dört ve daha yukan yaşla hiç 
<ektır. Arka~~cak ve malumat vere-
cak •Uar ha~ıınızın bu halta koşa- koşu kazanmamış halis kan Arap 
•ı •ı•iutad ndıılcl lllt tahm•n yazı- at ve kısraklara malı.su olan bu 

Du ••ne:-~ har .. . koşuya yazılan atlar şunlardır: 
edılen İ~ianb ta uzerınden tertip 
"· Ankarada~ı Yıttı_şlarınuı ilk ha!ta
tı.Uı tamam gelmış olan atların be
ınast ve d.i:: lto.şulara girmemiş oı ... 
!arın da dab r vılfıyetlerdelti hayvan-
i a tehrım;z,, ı 
llnmaları yü .. ee memı, bu• 

le yapılacakt zunden •• atın 'tllraltiy
Yal'lijtarın ço~r. Fakat bwıa rağmen 
bazı •!lrıırizl heyecanlı olacap ve 
edilebilir S: ı:-1"'' ıeleceği tahmt.ıı 
IÔ7led. ııaıu latımı.nlerunlı; 

ır: 

ti llİJl.İNot ltOfU 
ç Y&ıında yerli 7&rlm kan • 

erkek ve d4I tayla lnı!ll& 
koijuya ıu dôrt ıa.'' m.':~wı olan bu 

• ı )'BZı.u:ulfttr • 
Aten Ismi sın· . . . 

ıcının ısnıı 

ne... J.lustara 
Delikanlı Ahmet 

Ilı.an H 
N eri.Q\aa orvat 

~ llıdvan 
ıe.are. uoo 

Bu taylardan İu. . meı..e. 
bahar koşularoncta üç;ı bu ••nekj ilk 
mışlar ve Ü!'ltU.te k Atı.karada yan15-
kıyetıerte Prcna ııa~zandlit muvafta

tayı nazan dikkati ce'::ımlllıaıı adlı 
Hev.,. n Del'~--. . 'tltr. 

......cuı.u Ondan 
gelmektedirler N . . ııonra 
i"- • orurıan bu ta la ~ defa koşmaktadır Ko 7 rla 
ı...,, · şuyu llban 

nınası en kuvvetli lhlımaldır M.': 
•ın•!ih bahsi ınliilerekte H . . -
Uuna1 etınemeıt L\zımd<r. eveaı da 

U İl{i-.;ci 11.o~u 
ç ve daııa YUk 

K•liz aı ve kısra arı Y~ıa aaf kan İn
Ou yarışa ıu b< klarına mahsus olaıı 

/\tın . 'i aı kaydedilmiştir; 
lsnıi f;· ·. 

----- uııcınin rsm.1 ----lla)rarn 
• 

Komı.s:ı ri 
Dandı 

"llat:ı•a • n Mus<ar 
lllıs a 

Mlmot:l Ahn-ıet 
Zekerıya 

tıu ,__M .. ;afe: 1600 Metre 
"""'1 aıtıın · li.:ınutka Konıtsarj ve Mis'. 

- P olan dordıın ın -.ıele.ı 1 \ e b t"ll kOŞuya ..,. 
•-- urada k o-· _,.Ilı<'ktır Cünk OıŞınan1aıa.rı muh-
lıt kuo ile k u dordfmcıl Yarışta ha-

~ca&ıarı lçın avantajları 

Kısmet Filıps 

Mihrican Davut 
Yüksel Zeki 
Işık Abdullah 
Mesafe : 1400 metre. 
Bu koşu geçen sene .ehrimizde 

üstüste brrınciHkler alan Yüksel 
ile Ankaranın meşhur Mihricaru 
arasında geçecektir. Biz eğer ge. 
çen seneki formunu elde etmış ise 
yükseli daha şanslı görmekte • 
yiz. Mıhrıcan bu sene'kı Ankara 
ilkbahar yanşlannda 1>irtncilik 
alamam4tır. 

DÖRDONCO' KOŞU 
(HANDİKAP) 

Üç voe daha yukarı y~ta halis 
kan İngiliz at ve kısraklarını mah· 
sus olan bu koşuya şu dôrt hay
van y azılm4tır. 
Atın ismi Binicinin ismi kilo 

Karanfil: Filips 
Konca Şandor 
Komısarj Bayram 
Mis Ahmet 
Mesafe: 1800 metre. 

68 
62 
60 
52 

Günün en zevkli koşulrından 
biti bu yarıştır. Ankarada büyük 
muvaffakiyetler kazanan Karan. 
fil rakıplerinden çok ağır kilo ta. 
şımaktadır. Bu vaziy.!tten bilhas
sa sür'ati mükemel olan M!isin 
istifade etmesi muhtemeldir. An
karada İyi neticeler alan Konca 
da ihmal edilecek hayvan değil..· 
dir. Fakat fazla k.ılo taşımasına 
rağmen eğo!r Ankarada en son 
Reisicumhur koşusunda.ki muvaf. 
'fakiy.!t$.zligin; doğuran sebepler 
ortadan kalkmıı;.<a bu koşunun 
galibi Karanfıldır. Bahsi mı.i.ı;te-

Hulasa: Meydan muharebelcrı 
Stalın hattı ile eslti PoLonya -
Sovyet hududu arasındaki_ mınta· 
kalarda cereyan etmektedır. Sov
yetlerin bu mıntakalan da Alman· 
lara pek pahaliya maledecekleri 
anlaşılıyor. 

rekte Mi.si ihmal etmemek il • 
zıındır. 

BEŞİNCİ KOŞU 

İki yaşında sat kan İngiliz er. 
kek ve disi. taylara mahsus olan 
bu kosu,ya yazılan hayvanlar 
şunlardır: 

Atın ismi 

Karabıber 

Demet 
Buket 
Saran 
Rest 

Bınicinin ismi 

Filins 
Bayram 
Horvat 
Reşat 

Mesafe: 1000 metre. 
Bu koşunun Karabiber ile De

met arasında sıkı bır mücadele 
ile geçeceği tahmin edilebilir. 
!Maamafih eğer antremaal.arı ta
mamlanrnı<sa Saronun da tehli
kelı olduğunu hatırlatırız. Koşu. 
yu kazanması en kuvvetle muh
temel olan tay Karabiberdir. Bah
simüşterekte Demet unutulma • 
malıdır. 

İkili bahis: 2 ve 5 inci koşu • 
!ardadır. 

Çifte bahis: 1..2 ve 3-4 üncll ko
§ular arasındadır 

Üçlü bahis: 3 - 4 - 5 inci ko • 
şular arasındadır. 

Çifte bahiste eküri vardır. 
SABAHATTiN AYGEN 

1skenderuna iltica eden bu ge
miler 24 saatte limanı terketmez
lerse en teme edilerek sil.ihtan tec
rit olunacaklardır ve harp sonun
da Fransızlar galip çıkarlarsa 
bunları geri alacak ,mağlup olur
larsa, sulh konferansının tayin e
deceği veçhile hareket olunacak
tır.• 

General Batra 
(Birinci 8'ılllf- Denm) 

.ır:tedilen &nıa.mayı daha iyi tatbik 
edeb ilınel< için bu meclislerin mümes
silleri ııe derhal temasa Seçecek.tir. 

General dö Gol, Hilr Fransanın Su
riye &erindeki 192t mandasını ıe.... 
ketbğıni resmen Milletler Cemi;retine 
bildireceğınden General Katru•yu b&
berdar etmlştlr. 

Alemdar Nııru.. Memurluğundan: 
Trabzon Boztepe,-! Zir mahallesi 

Hane 170 15/83 de kayıUı Huan Tah
ıin karısı Naciye ve kızı Muammer 
İstanbul A<il:ye Beşinci Hukuk HA • 
klmliğınin 11/8/U günü 941/287 esu 
9tl/321 karar numaralı llAm.l;rle soy 
adları Bllir'er iken. Tanaı olanılı: tas -
hih edilmiştir. 

I stıtnbtıl 4 cü I cnı Memurluğun.. 
dan: 940/4266 

Paraya çevrilmesıne karar veri
len Bayburt ve Çoruh un fabrikası 
Türk Anonim şirketınin hisse se-ı· 
netlerinın 1.ci açık arttırması 14/ 
7/941 Pazartesi günü saat 11 ile 

12 arasında İstanbul 4 cü İcra Da. 
iresinde yapılacak ve kıymetleri. 

nin % 75 ni bulmadığı surette i
kinci açık arttırması 16/7 /941 çar
şamba günü ayn! mahal voe saat.. 
te yapılacağı ilan olunur. (5899). 

Rumen - Alman kıt"aları da Ce
nupta bazı noktat..ırda Diniestr nehri• 
ne varmışlardır. 

Stokholmden bildirildiğine ııöre, 
Alınan kuvvetleri üç bin ta,"yare ve 
üç milyon erden mürekkep aüıide 
zırhU tırkalan ihtiva etmektedir. 

n.ıracar tebliğine göre, Macar kuv
vetleri Ebruz &eçidlni delmiye devam 
etmektedir. Şimdiye kadar Macarlar 

•25 bin esir almışJardlr. 
SOVYET TEBLİGİNE 
GRÖE 

Sovyet istihbırat Burosunun tebli
Jine göre, Sovyet kıt'aları Ostrov, Po ... 
lotsk ve Novograd - Volinsk istika
metlerinde yarma ya,pmıya te~ebbüs 

eden faik zırhlı ve motörlil Alman 
kuvvetleriyle anudane muharebeye 
tutuşmuşlardır. 

Pololsk mınkasında Almanlara ağır 
zayiat verdirilrn~tlr. Lepel istikame
tinde Rus mukabil taarruzlan devam 
ediyor. Diğer iatikametlerde de Sov
yetter mevkilerini muhafaza etmekte
dirler. 

Ostrov mıntakasuıda bütün dilima.ıı 
hiicumlan tardedilmiştir . 

Besarabyadaki muharebelerde Ru
men hassa alayının birinci tabwu 
topçu aleşlyle tamamen 1ınha ed!lmif
tir. Üçüncü taburun dörtte üçü mah
volmu,ıtur. 

İNGİLİZ YARDIMI 

Slalin dUn de İngilteren!n Moskova 
Se!irl Sir KriPG'i kabul ederek ken
disiyle bir saat kadar görüıımüştür. 

Sovyet Rusyaya büyük miktarda 
İngiliz emtiası gönderilmesi için ha· 
zırlıklar yapıldığı ve hatU bir kWlll 
.,şyarun yola çıkanldıiı btldlrllmekte
dir. Ancak bu eşyanın banııi yoldan 
Sovyet Rusyayı ıöııderilmekte oldu
iu malllııı delildir. 

e TAKVİM e 
a....ı ıss1 Htzır Blcd l -

llAZmAN 
67 

c.Aıda 
28 16 

Yıl 941 Ay 1 Va.sa.tı -
TEMMUZ 

S. D. Vakii S. D. 

5 38 Giln<t a 56 

11 
13 19 ötıe 437 
17 19 tıı.-1 837 
20 42 1200 

CUMA 
22 41 y- 1 59 

3 23 t-aıı 6 41 
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Bu sözleri 
beğenmedik 

CB·reka.ledr-a Devam) 

da bulunup bnlunmadığımızı tef
rikte kısmen tereddüt uyandırı
yor. 

Eğer, hakikatte kasdolunan dev
letı ... deıı biri de biz isek; yine ,.. 
bala bu kastın Sovyet resmi me· 
hafilinin tasvibine uğramış oldu
ğunu veya uğnyauğını zannetmi
yor, daha ziyade Lilvinofun şahsi 
ve in dl bir mü taleası sayıyoruz. 
Aksi halde, ha sözlerin Sovyet hU
kUmct' r::n noktai nararı olması 
Jiizıındrr ki bu noktayı aydıalat
mak da tavzih veya tebiplerinde 
daima isticali birinci vazife telakki 
eden Tas ajıt11sma düşer. Binaen-

' aleyh, herşeyin başında Litvinofun 
resmi mi, şahsi mi konll§tuğunu, 

Türkiyeyi kat'iyetle ve sa.rahatla 
istihdaf eyleyip eylemediğini, Sov· 
yet hükumetinin Türkiye hakkın· 
da bu nevi sözleri lasvip edip et
mediğini ve bu cümlelerin resmi 
bir noktai nazar ifadesi olup ol
madığını sür'atle öğrenmiye ihti
yacımı• vardır. 

Ancak, Litvioof sözleri ile bizi 
kastcdi~·or ve bu sözleri ş;ıbsl dahi 
bulunuyorsa; gaflet ve hatanın, 
anlamamazlık 'e görmNDczliğin 
en af[edilmezini irtikip etmisti-r. 

İ!könce bu ademi muvaffak Rus 
diplomatının takdir etme,j luım· 
dır ki; Türkhenin bitarafiıı"lı milli 
siyasetine hakim olan sulha ve 
insanlığa hizmet prensipine dayan
maktadır ve Almanya 1le olan 
dostluğu da günü geçirmiye ma· 
tuf bir politika cambazlığı değil, 
tamamile mütekabil bir 'hususiyet 
ve tam anlayı ifade eden, hiçbir 
müvazenelten mahrum bulunmı
yan müsavi hak ve haysiyette bir 
dostluktur. 

Binaenaleyh, enel"'1irde ken
disinin hakkımızda •hala sefilUıe 
ve sözde müstakil• &ibi bir cümle 
ve tavsif kullanmasını aynen ken
disine iade ede<" ve Türk istiklali· 
nin Türk ~hitlerinia kemikleri 
üstünde göklere ulaşan bir bütün
lük, şeref, ka)·ıtsız ve şartsız ha
kimiyet abidesi olduğunu izaha 
ihtiyaç bile hissetmeyiz. 

Litvinof kendinden önce, kendi 
zamanında, kendinden sonra dahi 
Türk istiklal ve hapmiyetinin ue 
yüksek ve sarsılmaz kutsi bir 
varlık ifade etti(:ini binbir deneme 
ile bizzat görmüş ve öğrenmiştir. 

Bi2 Almanyaya ve Rusyaya dos~ 
luğumuzla; İngiltere ile ittifakı· 
mız ve diğer devletlerle olan mü
nasebetlerimizle insanlığa 1"e sulha 
umumi bir tasvip ve anlayış için
de en büyük hizmeti ifa ederken; 
muhakkak ki, Rus - Alınan harbi 
karşısındaki dürüst bilarafiığırnız.. 

la da, bilhassa Sovyetlere en bü· 
yük iyiliği yapıyor, en geniş öl
(Üde rahatlık ıre huzur veriyoruz, 
Buna mukabil Sovyet Rusyadan 
velev şahsi de olsa; böyle hakika
te aykırı bir sesin yükseli!;i bizi 
cidden kırar ve müteessir eder. 

Litvinofon nutku ile bu teessür
leria Türk kalblerinde filen basıl 
olduğuna da şüphe edilmemek ge
rektir. Hakkında dostluk ve kom
şuluk rabıtalarımızı daima muha
fan ettiğimiz bir devletin radyo 
mikrofonu ağzına teslim olunıın bir 

Lozan Sulhu gÜ· 
nünün yıldönü
mü hazırlığı 

Lozan zaferinin yıldönümü do
layısile 24 temmuzda yurdun her 
taraiında büyük merasimler yapı
lacak, konferanslar ~rıleceklir. 
Halkevleri bu hususta şimdiden 
programlar hazırlamaktadırlar. 

Radyoda da konferanslar verile
cekt.ir. 

Üniversite konferans salon unda 
da bir toplantı yapilacaktır Ünı. 
versite iRektörlügü büyült bir 
program huırlaınaktad.ır. 

ispanyadan yine 
g6nl lll gidiyor 

Madrit 11 (A.A.)- B.B C. Eb
Çl'ns Telgrafın bir haberine göre, 
İspanya mill! falanjistlerinden bir 
çoklan Sovyetlere karşı c~eye 
gönderilecektir. 

Buzveıt, Sovyet 
Sellr lle görl.şttl 

Londra 11 (A.A.) - Vaşing -
tondan bildirildiğine göre, Sc.v
yet sefirı Ruzveltle uzun bir mü. 
Iakatta bulunmuştur S fırın 
Ruzvelte Sovyet • Alman harbin• 
ve sc>n günlerde Sovyetlcrin kay 
dettiğı avantajlara dair malümat 
verdiii'i zannedilmekt<'dir. 

Refah şehitleri 
(Birincol SaııiC<den Devam) 

vetlerimiz mensupları için Göl· 
cükt:e bulunmakta olan Ya,'111 
zırhlısında bir ihtifal yapılmış .,. 
aziz şehitlerimizin hatıraları anıl· 
mıştır. 

İhtifalde vali ve a;k/ırt n . 
mandanlarımızla Belediye re:.i. 
ve vilayetin bütün diğer teşek. 
külleri mümessilleri hazır bulun· 
nuışlardır. Merasime Vilayet, Do
nanma ve diğer mümessiller adı. 
na denize çelenkler atılması1e son 
verilmiştir. 

Berut'un müdafaa 
hattı 

(!Mrlncl Sııhlrod•n Denm) 
rutun açık şehır ilan edilmesi hak
kındaki ır.üracaatine henüz cevap 
vermemiştir. Binat'Tlaleyh hare
kata devam edilmektedir. 

diplomatından bu &ibi sözler işit· 
mek; ne dereceye kadar Türk -
Sevyet dostlufu ile kabili telif o
labilir ve b iç ummad !L'lm.ız ve bek• 
lemediğimiz zamanlarda Sovyet 
Rusyadan bu ı:ibi aleyhte teıı:abü
rat gelmesine karşı nasıl teessür 
duyulmaz?. Herhalde teessiiriimii.a 
haklı ve -yerindedir. • 

Sov;yet ltusya kom§lllllurtın tas
vip ettiğine ve edecetiııe asla i
nanmak istemediğimi• bu sözleri
ni Litvinof; herhalde ve sür'ati• 
bir tavzih ve tarziye ile tamir e~ 
mekten geri kalmamalı, ayni za
manda bir elimizi bırakıp öbürü
nü öpecek halde dürüst bitoraflı
ğırnızla Sovyetlere temin ettiğimi9 
azım faydayı bütün cihan huzu
runda miııııetle yad ve ilan etın&o 
lidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Deılet Demiryollıı ıe Limanları isletme U. İdaresi llinlırı 
Muhammen bedeli (14.000) lira olan 1 adet Entertip yazı dJmıe maldııeol 

21/8/9U Perşembe günü saat 15 de lı::apalı zarf usulü ile Ankarada ~ 1>1· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe ııinnek lstlyenlttin (1050) llrlık muvalı:bt teminat !le Urı- ta• 
y1n ettiii vesikaları ve telı:lillftinl ıı)'lll IÜD -t U de lı::ad.U ltomiayoıı lleı..-
1.iline vermeleri llmndır. 

Şar1n&meler param oluQ: Ankaraıla Maı-e Delrellladen. Ha~ 
da Tesellüm ve Sevk $efliı:ınden daiJ,ltlacaktır (5506) 

Devlet Oenizyolları işletme U. Mü~ürlllğü ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova Hattı 
Yaz Tarifesi 

11 Temınusdaıı itibaren Adalar • Anadolu • Yalova haltında :raz tarifesi 
tatbik olunacaktır. Yeni tarife i&kelelere asılmıştır. !erlorl olaıı 

NOT· Yürükall plljı ye Adalar, Bootancı, Maltepe zlJaak ae 

10._ 1ıie, 113, uz, 117, 119, 11s. 121, 122. 1u. 1:ıs, 133, !~· ~i· ~· ~~~· 
1"8 1-W 204 207 209 211, 211,222, 224, 21.S, 228. • • • • 

ıu, 145, ' • 2:rı' 239' 250" 245 258 253 259 numaralı ••ferler şımdllik ya-
242. 2271 246, 233, , , . • 1 _, 1'o. iarih aynca HAD edilecektir 
pılmıyaca!t ve bu seterlerln ıcra o unııca5• c5611b 

Topkapı Maltepe Satınalma 
Komisyonundan 

•- liralık k:ınn.w. rnıercimek pazaTlık.la satın alınacaktır }.!uham• 
ı-Hb~ 

men 2 bed~~ ~~ ~vsaf Topkapı :.ıal)'!Pe Aakert Satın Alına Kom ·yo

aunda görillebtllr. saat 14,30 da mezkôr komCsyoa-
3 _ pazarlll< 18 Temmuz Hl Sdlı ııünü 

da yapılacalttlr. 
4 - Kat1 teminatı 'l500 liradır. . 
5 _ Men-.lmek 50 bhı !iralılı: tooı.a aiıııacatı ı:;ıbl uttt par~r bal.ııdt 

de ıılmabllır. C6UI> 



Geriye kalanlar yanlarında yere serilen ölü 
ve yaralıların korkusile teslim oldular 

- Sııin yüzünüzden kab.Jemiz 
le-kelenecek. Çoluk çocuğumuz fe· 
liıkde uğrıyacak. Vakit varken 
b<>ııı din!e);n, Son pişmanlık fay. 
da vermt>z' 

Dedi. Karşısında tüfenklerine 
davranarak çadırların arasında 

me\·zır gıren mül3.zimiev'\>el Bes
tani efımd.le yanındaki Türk ne. 
ferlerine ateşe hazırlanan kendi 
adamlarını bıraktı, oradan savuştu. 

Ebu Caferin ayrılışını müteakip, 
kabıle ddıkanlılan ılk ateşi aç -
tııar .. Şımdı döğüş iki tarafh ol. 
muş, Cemil Fuat kendi adamla • 
rıle birlikte ateşe başlıyan kırk 
kadar Cüıneyle muharibini de 
kavgaya karıştırmıştı. 

•beş kişi k'!dar vardı. Hep.sinıia 

elleri bağlanan Bestani efendi E
bu Caieri aradı: 

- Nerede Ezu Cafer? 
- Birkaç r.efer çadırların ara-

sına sığitrı .. ler. Çok geı;meden 
de Ebu Caferi ön1erine katarak 
kuınandaniarının karşL'1na getir. 
diler. 

Bestani Efendi, kendi ölü ve 
yaralılar:nı toplatmıştı. Kabile 
Emiri yanına gelince müteessir 
ve müteessif bir eda ile sözü açtı: 

- Gördün mü olan işi Emir' 
Emir de Osmanlı zabıti kadar 

vak'dan müıeessirdıı Ayni hal 
içinde kı;rşılık verdi: 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
Malzemenın <'in.si İhale tarihi Sa.ati M. bedel Kat'i teminat 

2,5 ton !=arı 5abun- 14/7/9~1 paz.artesi 
lu kO~ele ve 2,5 ton 
sarı vaketa. 
1200 ton ham mağ- H/1/941 pazartesi 
nez.it 

15 

14,30 

18500 2775 

18000 2700 

Yukanda yazılı malzemeler Aizalarında gösterilen ıün ve saatlerde M
kert fabnkalar umum mtidürlü(ü merkez satınalma komisyonunca pazarlıkla 
ihale (·dilecek tır. 

MuhamnH·n bedellerile kat'i teminatları yukarıda yazılıdır. Şartnameler 
parasızdır. (5459) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

1 - On kalem o1çü Aleti telektrik> sat.n alınacaktır. 
2 - 450 lira kat't teminatın Bakırköy J.lalmüdürlüğUne ycıtırılacak mak

buzlarile beraber 22/7/941 Sah giJnü saat 14 de Yeşl!köy Hava :P.'fıntaka Depo 
Amirliği satuıalma komisyonunda bulunmaları, •5652> 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ İLANLARI 1 
Vilayet A)"gıı: depos1.1nun yıllllt ihtiya.cı için alınaca.k 40,000 kilo yular, 45,000 

kno kuru ot \"e 5,000 kUo sap saman kapalı zarf usulile eksilt.meye konuhnuş -
tur ~1eı:muunun ?ahmJn bedeli 7500 lira \'e ilk teminat 562 lira 50 kuruştur. 
Şartname Zabıt 'e Muamelat !t.lüdürlüg : kaleminde e<>rülebilir. İhale 14/7 /941 
Pazarte:.i günü saat 15 de Dc:ıirnt Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk temi -
nat makbuz veya me.ktup4ırl, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve ·kanu
nen ibrazı 18zımgelen diğer vesika Ue 2490 numaralı kanunun t.arifatı çevre
sinde haurhyacak1an teklif mektuplarını ihale günü laat l{ e kadar Dai.rnl 
Eneli.mene vermeleri 13.zımdır. c5220> ... ... 
Unkapanında Ka~ap Demirhan mahallesinin Yeşiltulwnba ve Azaplar soka -

tında 24-26 kapı numaralı evin hedim \l"e tahassül edecek ankazının satışı açık 
arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1360 lira \'e ilk teminatı 102 liradır. 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü. kaleminde görülebilir. İhale 18/7/941 
Cuma gUnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır- Taliplerin ilk teminat 

MDSEvl LilESI• 
15 TemmU2dan itibaren bütün

lemeye kalmış talebenı ize rrıc. h -
sus bazı meccani kurslar açıla -
cağından buna daJr programı Cığ
rennıek tizere aUıkadarlann bu 
ayın 14 ünde mektebe gelmeleri 
rica olunur. Mudürlyet 

Eskişehir lem Dairesinden: 
Madenci İzak Yahyele 

Hüseyin Şahin vekili avukat 
Saibe ilamla 732 liraya borclusu
nuz, İkametgahınız meçhul bulun
duğundan mahkemenin dahi yap. 
tığı üzere icra dairesi de icra em
rini ilanen tebliğine karar ver
miştir. Şu hale göre bu ilanın neş. 
ri tarihinden itibaren beş gün i. 
cinde icra ve ıflas kanununun 32 
nci maddesine göre vecibenizi ıfa 

etmcnız ve 33 ncü maddeye gor< 
de diyeceğiniz varsa bu müddet 
içinde bildirmeniz lazımdır. Key
fiy-ct icra e-mn tebliğı makamına 

kaim olmak üzere iliıtıen tebliğ 
olunur. (5893) 

Üsküdar Asliye Hukuk Hiikım. 
liğirıden: 

Müddei Katcrina ve Elen: tara
fından müddeaaleyh Neyyire 
aleyhine açılan ecriı;nisil da -
vasında darncı tarafından dava 
kılunan 'Neyyire Özcenglıin iktı. 

met etmekte oldu::~u Kadıköyün. 
de Rasimpaşa maha.lesinde Te-

• 
pe sokak eski 26 yeni 46 No: lı 

Mel'unun bu hareketten gayesi 
aşikardı.. Osmanlı müfrezesini a. 
teşle tesbit ederek meşgul eyle -
yim·e atına atlıyarak, adamlarını 
da talihlerine terkederek bu belii 
berzahından yakasını kurtarmağa 

çalışacaktı. 

Besnanı Efendi ile birlikte ça
dırların arasında hemen mevzi 
alan o.manlı müfrezesinin ikinci 
kısmı d;ı: a!(>şe başladı. Cevdetiye 
vahasın<ia patlıyan karşılıklı tü. 

- Maa~f oldu. Benım bu hu
rece gayret sarfettı/iini s;z de 
gözlerınizle gördünıiz.. Misa • 

firirıtlzin altınları çöl çocukla • 
rının ihtirasını kabarttı. Sözleri 

de onları harekete getirdi. Mal ve 

canlrını ırz ve namuslarını mü -
dafaad.an gayri hiçbir endişe ve 

düşünceleri olmıyan kabilemizin 
muphariplerini iğfal eden o ada
ma lanet olsun .. 

1 

makbuz veya mektupJarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu .. 
lımmalan. (5390) 
~~~~~~~~-~~---~~~~~~~------~.- ~ 

lstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

haneve gönderdıği ve dava arzu

hali ilk def'asında bu namda kim. 

se olmadığı ve ikinci def'ada gös
terilen adresi b r bucuk ay evvel 
terk ettiği ve yeni ikametgahı 

malum bulunmadığı ~cr\ı. le gcri 

iade ed.lıniş ve mahke:!lece ılk 
yapılan mahkemede müddeaa!('y. 

he ıliınrn tebııgat ıcras na 27 /6/941 
tar hinde karar verjlmıs oldugun-

(Arb61 Var) 

fenk!er111 gürültüsü ufukta kor • 
kunç akısier bırakarak şiddetli ZAYİ - 335 tarihinde Erzıncan 
bır ırtisadernenın kat'i net:cesıni Dokuzuncu mustal< 1 ' "\k.im Ta-
hangı tara!a muvaifakiyctle tev- buru Kurnandanlığmda:" aldığı.il" 
cıh edeceginı belirtmeden sürüp terhis ves'kamı zayi eyledim. Ye-
gidıyotdu. nisini alacaiitmdan eskisinin hiik. 
Cemıl Fı:at. vahanın öbür u- mü yoktur. 

cun.ı kaclar )erde sürünerek gitti.. Kım~aym SeTil köyü.nden 316 
KurfUn vızıltıs:nın azaldığı uzak. doğumlu Paşa oğlu Hü..•eyın 

ç:ı bir noktada durdu .. Basını kaL ı--------

1 - l~ beygirlik D!zel Elektrojen gurL.bc s;at.ııı alınaeaktır. 
2 - 975 lira kat'1 teminatının Bakırküy lı.Ialmüdurliığıine yatı.rıJ;-,r&k mak

buzla ıle blrlıkte 22/7 1911 Sah günü ı;aa l'i de Yeşilkciy Hava Mıntaka Depo 
Amirhg saf• na korr yo· <.mda bulunn-ıalotrı. •5660 --------------

Çanakkale Belediye- Reisliğinden 
Belediyemizde 60 lira ücreth bir Zabıta komi~eri ile 76 lira ücretli bir Zabı

ta amirligi münhaldir. Taltp olanların t!ın aşttgı orta okul mezunu olmaları ve 
kanun1 e;aıtl haiz bulunrrıaları ~arttır. MUracOj;at Çanakkale Belefijye Riyase-
tine yapı)acaklır .5663> 

dan muhakeme~ınin mual!ak bulun 
duğu 18/9/941 saat l 1 de mahke. 
mede bıılunması hususu davetıye 
makamına kaim olmak üzere Lan 
olunur. (5894) 

dırdı. Tuhaf bir seslenışle etra • 
fına ses salıvermeğe koyuldu. 

Çok geçmeden bu sese ince bir 
kışncme cevap verdi .. Bir dakika 
sonra da Fuadıkrin Ernırinc çok 
scvdıgı cıns Arap atı yeti~ti.. Ya. 
nında durdu. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 5 - 7 - 1941 Vaziyeti 

Etı alı bır defa daha kolladı.it • 
tan sonra ~evık bir sıçrayışla hay
vanın sırtına atlıyan Cemil Fuat 
atı rüzgar g:bi koşturarak ça • 
dırlan arasında şiddetli bir tülenk 
müsademesi cereyan eden Cü • 
mey le kabilesi ordugfilıından çöle 
doğru uzaklaşıyordu. 

Bestanı efendinin müfrezesi 
yarım saat süren çarpışmanın so
nu"'1a üç şehıt ve beş ~aralı ver. 
m'ı. fakat karşısındakı hain ve 
asi kafilesini yarı yanya indir • 
mişti. ~riye kalanlar ba~iarında 
yerlere serilen ölü ve yaralıların 
verdiği i<orku ile artık teslim ol
maktan başka çare kalmadığını 

gördüler. Tüfenklerini kaldırıp 
attılar. Avazlan çıktığı kadar 
twıyloraralı: müsademeden vu 
geçtiklerini ilan ettiler. 

Bestani Efendi, karşısındakile. 
rin ateş kestiğini görünce ku • 
manda verdi: 

- Ateş kes! 
Daltilı:alal'dan tüienk sesleri, 

kurşun lsılklarile inleyen hurma -
hkta bu kumanda hemen sükCıneti 
ıesis etti. Yerlerinden hrlıyan 
Türk erleri, karşılannda tüfenk-
lerini atmış, ellerini yukarı kal. 
dırmış, maşlaahlı, kefiyeli Arap. 
lann üstüne yürüdüler. Hepsini 
bir araya topladılar. Bunlar yirmi 

A k t 1 f 
~ 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 65 
Yazan: Fmnci.f Machard Çeviren: lskend.er F. SERTELLl 

Kapıcı yüzüme bakıyor ve Madamın benden 
hoşlandığını ima etmek istiyordu 

Düny.ada bu garı.p ve gülünç bir 
tesadüfü~ karşılaşacağımı ummaz
dım. 

Madam jan!"t roülnü oymyan 
lspanyol kadın bu rolde çok mu
vaifak 'Jiuyordu. Eğer onu evvelce 
tanımamış olsaydım, mutlak.kak 
ıki, bır tuzağa dil§ecektim. 

Salonda beş on dakika havai 
meV%Ular üzerinde konuştuk. Ti· 
Vong derin bir hayı-anlıkla İspan. 
!!'Ol giı2elini tece>.Sii.s ederek: 

- Geçm~ olsun, Ma<lam! Böy· 
le bir gıinde si.z.i rıı.lıatsız ettiğimi
• ınüteessifim 

Diy<ırdu. Madam janet: 
- Teşrifınızden çok memnun 

oldum • d-ıye cevap veriyordu -
hastalık bıze ıi:zuntıi verE<:ek ka· 
da!' ehemmıyetli değıldir, Mister, 
Ti-Voog!. Bııgi.in sızın sayenizde 
gürze! ve neş'eli bir yemek yiyece
ğimiz içın kendınıı bahtıyar sayı

yorum. Billıası;a bana bu fırsatı 
veren Mösyö ıana teşekkür etmek 
borcumdur. 

Bu sırııda kapıcı jan göZÜJlÜll u
cile yüzıime bakıyoc ve bu baln
flle Madamın benden ~lanm.Jf 
oldutunu ima ed.ivordu. 

Llra 
Lira 

102 124 204 75 
20.2!}4 740.-

518 ı97 20 122 937.141.95 

402.660.61 402 660.61 

16.880.317.31 

45 493 475.19 62.373. 792.50 

1 ~8 748.563,-

21683.011.- 137.065.552.-

~d7 852 421 05 2E7 .852.421 .05 

45 .568 441.93. 
• 310.245.19 03.879.117.12 

4.968.64 
7Jlotı 722.-

-.-
l67MU26.75 175498.917.39 

4.500.000.-
T.649.658.53 

YekQn 832 158.531.15 

Madam janet çok serbest. pişkin 
bır kadındı. Medıste heprıtlzi meş 

gul etmek, hepimızle a~ rı ayrı ko
nuşmak ımk;lnların. buluyordu. 
Madamın bana fazla iltıfat gös· 

termesind.,n, janla Tı-Von,g mem 
nun göriınüyordu. 

Bunun sl'bebi malumdu: Beni 
elde etmC'k içın bu kadın. bulmuş 
!ar ve aralarında bôvle bır sah\<• 
izdıvaç dolabı hazırlamışlardı. 

Vaziyet anlaşılıyordu: Tı-Vc>ng 
la jan, Madam janetın hakiki hü
viyetini tanımıyorlardı. Tanıma 

dıklanndan emındını. janet ismi 
le İspanyol Madamı onları kafe~ 
koymuş oluyordu. Fakat, zavallı 
Madam, kal'Şısına benım çıkaca 

ğımı nereden ve nasıl bılecekti? 

Şu halde bu köşkü de muvak 
kat bir zaman içm kiralamış olu
yorlardı. 

Muhakkak olan bir nokta var
tl.ı: Madam janet dıye bana tanıt. 
tıkları kadının ~üvıyetinı ben çolı 
iyi biliyordum. Fa.kat onlar, bil
mıyor ve onlar aldanıyorlardı. 

Bir an için, Mac4mm İ~erj 

1 

p a • 
1e ..... ,,. 

DaU,at ~. 

• Adi ve fevkalld 
'lı.uusl 

1 f 

Te4&YllWelı t - b ... 

Derubl<ı edil 
Xanunua 1 . 
ıevtılun 

en evrakı naidJ79 
8 inci maddel~ 
• Watmdan dld Huin 

tediyA\ 

Deruhte ..ıu 

bakiyesi . 
Xl'nıılıj'ı tan1& mm altın olaralı: 

tl-\veten tedavü le ••tedilen 
Rttskont muka bili llAvelen ı.a.. 

vüle vazedilaı 
11:\:tineye yapıl 

avAn~ mukabllı 

mucibince il~ve 
dJ1oo • 

IJIZTI>11A 

~ 

Altan: Safi 

an altın ka11ılıkh 

3~02 No.lı lı:anu• 

ten Md.a vüle yaz .. 

877,150 

ll850 No, lu 

wlan 
'UnWlll 16re Hu.in~ 

mukabili indi olu. avam 
nan altınlar: 

Safi 65541,930 

DIY!aT 
A\tiD& tahvtli 
Dlter dövwer 
bakiyeleri 
:w: uh teli1 . ' ' 

Lir• 
Lira 15 000.000.-

7 822.019.15 
6 ooo ooo._: 13.822.01915 

158.748.563,-

21.683.011.-

137.065.552-

17.000.000.-

250.000.000.-

118.000.000.- 622 065.552-

e7 985.926.48 
1.233.782.03 ee.219.1ouı 

?8.12Ul7.90 ,8.114.197.80 

29.252.5•'1.12 29.252.541,~2 
104 974.542.47 

-
YekQn 832158.531.15 

ı-~ 11 •AJıım---1' a 

aldatmış olmaları ihtimalini dil· 
şündums<' de, bu ihtımal kafamın 
içinde fazla yaşamadı. Her zaman 
güzönünde bulunan ve bır çok İn 
gilız memurlarile temas eden bir 
kadın uzun hızmetler ve fedakar
lıklardan sonra, japonlara nasıl 
casusluk edebılir, onlara nasıl alet 
olurdu?. 

Şimdi, iki cambaz bir ipte oynı· 
yacaktı. Maamaiıh, aradan bir kaç 

dakıka geçince, bu vaziyeti o da 
ben de yadırgamağa başlamıştık. 

O da anlamıştı ki, ben japonla· 
ra hulfll etmek içın tıer fedakar
lığa, nı.tta evlenmeğe bile razı ol
muştum. 

Madam janet bırdenbil"e ayağa 

kalkarak, genç uşağı çağırdı: 

- Sofra hazırsa yemek yiyelim .. 
misafirlerimi fazla bekletmek ıı>

ternem. 
Dedi. Uşak herşeyin hazır ol· 

duğunu söyledı. 

Madam: 
- Bir dakika müsaadenizi rica 

ederim. 
niyerelı: salondan çıktı. 

Kapıcı jan bana döndü: 
- Tebrık ederim, dostum! Ma

dam, hı<; §Üphe yok ki seni be
ğendi. 

Ti-Vong da bu fikre iştirak etti: 
- Evet, Madam janet bugün, 

her zamankinden neş'elidir. Müs
takbel zevcinden memnun kaldı
ğını her haliyle izhar etmiştir. 
Başka bir odada yemek yiyor

duk. 
Sofrada Madam janet benim sa

ğımda oturuyordu. Karşımda Ti
Vong, solumda da jan yer alınış
!ardı. 

Yemek sofrasında dört kişi idik_ 
Madam janetin _ benimle bir 

dakika olsun yalnız kalabilmesi 
içın - fırsat kolladığını seziyordum, 

Yemekte bol bol eski Bordo şa-
rabı içiyorduk. 

Madam janet şen kahkahalarla 
hepimizın neş'esini arttınyor ve 
sık •ık: 

- Bugünkü toplantııruulan ne 
kadar memnunum bilseniz .. 

Diyord~ 
(...,_ VU') 

• Q - , ••• t. -

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur: 
Sabah, öğle 

sonra 
ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

Diş Macunu ile Fırçalayınız. 

• 
Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu 1 
Çi.ınkü .S A N İ N tn terkibi yük- Çünkü •S A N j Nı diğcı mnc:Lın1D1' 

sek bir kimya sahe5eridir. nazaran çok ucuzdur. 
Çünkü bütün cS A N İ Nı kullanan- ıt 

Artık bütün bunlardan soJJ 
lann dişleri temiz, sağlarn ve güzeldir. .s A N t N> kull.-ınan on binlere<' 1' 

Çunku es A N İ N> emN1lsiz rağbeti 
dolayıııi1e hi.ç stok yapmadığı iı;ın mu .. ~ınin ne kad;lr bakh o1duğUnıı .onl 1

1 

ternadiyen taze piyasaya çıkar. kolay~ .. ır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
Yemekten Sonra Günde 3 [)efa 

Eczanelerle biıyük ıtriyat rr.uğazalarında buluuUr. 
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Topkapı Askeri Satınalma 
Komisyonundan 

1 _ 20 ton sadeyağı pazarlıkla satın alıpacaktır. Tahmin edilen bCN' ~ 
31200 liradır. ~ 

2 - Şartname ve evsaf Topkapı Mal tepe Askeri !;atın~ :ıa komU.yont1 
görulebılir 

3 _ Ek!>iltme 16/Temmuz/94 l Çarşa ınba gunü saat 11 de 1\.1'1lff'pe Ast 
sa!ıno~Jına komi ... yon11 bjna!:ında yapı hıcaktır. İE;tf:klilcrln kat'i trıninatLı · 
berıı.ber nıuracaatları. c5656> 

istanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

1 - •81> kalen1 elektrik malzemesi sa tın alınacaktır. 
2 _ 3637 lira kat't teınnıatın Bak ırk uy l\ıfalnllidütlüı,tti:nr yatırılarak mıt 

buzlarile birlikte 22/7/941 Sah günü. saat 14,30 tla Yeşilköy Hava Mınt<-ilia l)f 
po Am rligindı= a11.nalma komisyonunda bulunmalan. •5659• 

istan~u Levazım Amirl i ği Satınalma Komisyonu İlanları 
... ı 

9000 kilo beyaz peynir alınacak tır. Kapalı zarfla eksiltmesı ' 
7/941 pazartesi günü saat 16,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa~ 
alma komisycnunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5850 lira, ilk teıı' 
nalı 438 lira 75 kuruştur. Talipler in kanuni vesikalarile teklif 111r• 
tuplarını thale saatinden bir saat evvel komisyona vernıeleri. ı 
saf ve şartnamesi komisyonda görülür. (68 • 5673) 

• 
lira 38 kuruştur. Taliplerin be 

• 

t 

9000 kilo kaşar peyniri kapalı 
zarila eksiltmeye konmuştur. Ilwı
lesi 28/7 /941 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 10,800 lira, ilk 
teminatı 810 liradır. Taliplerin ka
nuni ,-esikalarile teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. 

vak.itte komisyona gelmeleri. t• 
(ii7 • 561~ 

(71. 5676) 

184,900 adet yumurta alınacak
tır. Açık eksiltmesi 'lıS/7/941 pa
zartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda· görülür. 
Taliplerin 277 lira 36 kuruş flk te
minatlarile belli vakitte loomis-
yona gelmeleri. (69 • 5674) 

..... 
Adet 

175,000 galvanizli köprülü sürgü. 
175,000 • köprüsüz • 
160,000 • kesme kanca. 

Müteahhit nam ve hesabına yu
karıda yazılı üç kalem malzeme 
28/7 /941 pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 14,825 lira, ilk 
teminatı 1111 lira 87 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülür. (70 - 5675) 

+ 
133.000 kilo kuru soğan alına

caktır. Pazarlık.la eksiltmesi 18/7 / 
!M 1 Cuma güııji saat 16 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktrr. Tahmin 
bedeli ~ lira, ilk temillQtı 646 

* lı 
Beher metresine 475 kuruş V' lı 

min edilen 4164 metre yaka 
hası alınacaktır. Pazarlıkla e1';ı 
mesi 17 /7 /941 Perşembe günü' 
at 14,30 da Tophanede Lv. Aft 
liği satın alma komisyonunda·' 
pılacaktır. İlk teminatı 148(3 !1' 
43 kuruştur. Nümune ve şar 

1 
mesi komisyonda görülür. ts1 

lilerin belli saatte komisyona 
meleri. (72 • 5673) 

* 
Maltepe askeri lisesinden ~ 

vutpaşa askeri fırınına 25 
kadar lavemarin kömürü 
5500 kilo kadar meşe köıı'" 
naklcttirilecek.ir Pazarlıkla ..:ı 
siltmesi 14/7/941 Pazartesi F 

nü saat 15 de Tophanede L'\ 
mirliği satınalma komisyo~~ 
da yapılacaktır. Beher ton ., 
liye ücreti 200 kuruştu;. Ka 1.;r 
minatı 82' 'kuruştur. Istcklı 

1 
belli saatte komisyona geJrP".,,,ı 

55.50' ... 
Kilo 

800 50/12 Balık ağı ipliğ> 
800 60/12 • • • 

Yukarıda No. !arı yazı ıı 11 
kilo balık ağı ipliği pazarh~f7 
tın alınacaktır. İhalesi ı~; 
pazartesi günü saat 14 de 

1 
nede Lv. Amirliği satın alJ1: 
misyonunda yapılacaktır._ 1\ 
bedeli 9040 lira, ilk temın3 

.. , 
liradır. Nümuneleri koJ11'',ş 
görülür. Taliplerin belli '~ 
komisyona gelmeleri. (58 -


