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JAPONYA
NIN SIRASI DENİZCİLER BAYRAMI 
~iidahate gün- Kabotaj hakimiyetimizin On 
erigeliyormul altı cı mutlu yıl dönümü bu-

~:ı=~e~~;.:r:;ah=:~r~:~ gün merasim le ·ut anıyor 

. 

Ja.ponyanın da herhalde 
rolü olacaktır. Ancak bu 
rol Rus ordularının gös· 
tereceği mukavemetin 
lniistakbel inkişafına ve 
Alman ordusunun kaza· 
nacağı muvaffakıyetin 
&iir'at veya betaatine 
bağlıdır •. 

~ETEM iZZET BENiCE 

ı;,, Vi§~. hükumeti de Sovyet Rusya 
' nıuııasebetlerini kesti. Fransa· 
~ da bu kau:r ile Alınanyanın 
d. '.;

010ii safında resmen yerini al
r--gı t.ahakkuk ediyor. Vişi, müna
~ebetıni kestikten sonra fili l>ir yar· 
ını veya harp kararı da alacak 
._"iır?, Bunu hadiselerin istikıbali 

.,••!erecektir, Belki de ispanya • 
•rans · b a • ltalya AJımanyanın gar-
ında ve harekatın şal'kta u2ama
ı takdirinde bir ne\•i enıniyet kuv· 

Veti rolünü üa edecektir. 

2
• F'akat, bu arada japonyanın va
ıı·eıi tekrar günün merak meV'

~uu haline geçmiştir. Rusyaya 
h arşı açılan harp; güttüğü askeri 

cdeflerden ayrı olarak; mihver 
~e 11\ihvere mütemayil milletler 
b~ıarında umu.mi bir ideoloji har· 

1 halini de alm~tır. Japonya da 
O\'l'·et Rusyanın gerisinde, Asya-

da · u · · "d ı 'ik sıyasi eme erıru ı co 01 ga-
Yesi ile telif etmek istiyen ve bıı· 
ııu her fırsattı izhar eden bir dev
lettir. 

Jı.pooyayı Yerinde tutan üç i.ınil 
Vardı: · 

A- Amerika 
B- Rusya 
C-. ç· • ın~ 

Fakat, buna mukabil de içini ve 
darnarlarını tutuşturan hedefler 
Ve emeller vardı: 
1- Ural, gerilerin.e kad3" Sov· 

1et topraklarına sahip olmak. 
2- Çini, dış Mongolistanı istila 

~imek 

3- Hindistan& bakim olmak 
L Avustralyaya sahip bulun

llıak 
5- Japon hakimiyetini bütün 

11.syaya bakim kılmak .• 
, iaponya, hakikatte emperyal~t: 

1ır. Faıkat Asyadaki eıuellerını 
haşıırmak' için karşısında bugün 
İngiliz ittifakı etrafında toplanan 
"• (ilen harbin içinde bulunan As· 
Yada miisfomleke sahibi devletle
tin hepsi ile Amerika ve Sovyet 
ltıısya vardı: Bu bakımdan japon· 
Ya ancak gayesini tahakkuk etti
'•hilmclc' anularına ulaşabilmek 
için dün; anın karımakanşık olabi· 
leeeği bir devri bekliyordu ve 
11.syada fiil nıenlaati olmıyan ve 
fakat menfaat peşinde bulunan 
devletlerle anlaşma~·· tc.-ciih edi
Yordu. Almanya ve İtalya ibu yol
da kendisine en büyük fH·sat ve 
İıtıkanı verdiler ve antikoınintern 
llakt mevzuu üzerinde birleştiler. 

1939 eyliılü Japonya isin bekle· 
diği fın;atın ilh merhalesi idi, çiin
kii garpta kıyamet başlamıştı. 
1941 yirmi bir haziranı nimet ol· 
du, çünkü Almanya garptaki işle
lini başarmı~ ve İııgilf•reyi Bri
lan~·a adalarında ve simall Afıi. 
kada, Akdcnizde tesbit etmiş ve 
Amerikan yardımlarını da hep o 
cephelere çekmiş olarak, şarkın 
en büyük askeri devleti Sovyet 
Rııs)·a ;;zerine saldırdı ve harp bir 
nevi Ehlisalip harbi ma.!ıiyetinl 
iktisap etti. 
Şu anda, japonyanın sevincin

den ne ~·apacağmı şaşırdığı. mu· 
hekkaktır ve Sovyet Rusya • Haç
hlar harbindeki rolii ve miidaha· 
leııi Rııs ordularının mukavemeti
ne ve Alman onlularının kHana· 
cağı seri veya batı muvaffakiyete 
bağlıdır. 
1 

Sovyetler, Japonya ile akdettik
leri ad.,,mi tecavüz paktına güve
he k · re Japon hudutlarını boşalt-
nu~lardır. Garptaki mukavemet
:~.' yı.~ıhr 'l>e Alman orduları 

uttefik ordularla birlikte Ural 
(De._, 5 lncl liaşf:ı4a,) 

-Sabahleyin Taksimde ve müteakiben Beşiktaş
ta Barbaros türbesi önünde merasim yapıldı 
Oğleden sonra Deniz Yarışları, gece denizde fener alayı 

Geçen seneki Denizciler 
Bııııun bütün memleket, Milli Şef.i

miz Inönünün Lozanda kazandığı za
ferle Türk ellerine geçen kabotaj hA· 
lı:lmiyetinin on altıncı dönüm yılım 
büyiik tezahüratla k:uUulamaktadır. 

. ' 

Bayrammdıın bir hatıra 
Bu mutlu gün, şehrimizde sabah 

saat 11 den itibaren parlak merasim
le tes'ide başlanmıştır. Vapurlar, ve 
deniz merakibi daha sabahtan donan
mışlardır. 

Bu sabah saat 10,30 da Yüksek De
niz Ticaret mektebi talebeleri, Deniz 

!Devamı 5 inci S&yta.da) 

REFAH 
FACİASI 

Bir lfeb'asamazua 
istizah takriri 
grupta görlşC.lecek 

Anlkara 1 (Telefonla)- İsken
deTiye limanına .giderken müessif 
bir kaza neticesind<! batan Refah 
vapurunda 120 den fazla vatanda· 
şı.ımzın ölmesi memleketimizin 
her tarafında clduğu giliıi Anka· 
rı<da da derin •bir teessür U'l'andır
mışt ı r. 

Kütahya meb'usu Ali Süha D<!
libaş bou hadise etrafında Büyük 
Millet Meclisine uzun bir istizah 
takr:iri 'Vermiş, Meclis grup heyeti 
hu takriri 'hiilktlım<!te havale e>tmiş.
tir. Ceva.bmı hazırladığı takd irde 
buıgıin öğleden sonrnki .grup içti
maında lhükıimet ıbu ıhususta iza
hat V<!l'ecektir. 

Amerika filosu 
harekete geç

mek Üzere mi ? 
Vaşington l (A.A.} - cB.B.C.• 

Bahriye Nazırı Knoks beyanatta 
bulnarak demiştir ki: •Atlantik 
denizini kurtarmak için, Amerika 
donanmasını kullanmak zamanı 

(Devamı 5 bıcı sayfada) 

f BÜYÜK ANKET] 
• Harbin insan ruh ve 

J 
1 siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 
Asabiye mütehassısı Doktor Fahri 

MaTUJkaıe vekiumız cevdd Celal ve Rahmi Duman bu 
__ K_erım_· _ınc_ecı.a_Y_• __ ı hususta fikirlerini söyliyorlar 
NOTLAR: 

K8çflk Bey 
Hüseyin Cahit Yalçın'a göre nazlı 

ıehzade .. Bize göre, küçük.bey.. Yine 
Cun1h.uriyette neler yapınam.ış, neler 
söylememış! Ötcdenberı cN> sembo
lünıl kendi hüviyet ifadesi olarak is
timal eden küçük beyden bu münase
betle Hüseyin Cabit tarziye istiyor ve 
sebeplerini iz.ah ediyor. 
Bizım mahut arkadaş: 
- NediJ: yine bu m~~le, nereden 

çıltlı?. 
Diye sordu da, 
- Ca."lidin yazısında taf:silAtı var .• 
Dedin1 ve .. US.ve ett.i:rn: 
- Hani bir baba oğluna: cBen, sa

na paşa olamazsın den'l.edim, adam o
lamazsın .. dedim. Bak, yine o halde
&İD .. > demiş. Neticede Küçük Beye ~öy
le demek azım: of.Blz sa.na, babadan 
kalma gazetede yazı yazamaz ve kü-

,, çük Bey olamazsın, demedik. gazeteci 
olmazsın .. > dedik. 

Hakikatte Küçük Beyin bütün bu 
gafları Küçük BeyUğinden değil, gaze- ı 
teci olamadığından1 gazeteci gibi gö
remediğinden, bir Türk: gazetecisinin 
yeti~me ve pişme şarllarından malı .. j 
rwn olusundan doğuyor! • • 

Anketi Yapan: Bülent Hamdi ERiM 

Barblıı lıısaııJM tirerlndekl :rararlı ,,. 
ksirlert ha.kkında &9htınm anlı.el<> ~ · 
devaın ediyoruz: 
&kırköy Akli Ha.rtanest S!oıll' Has· 

Wıkla.rı Müiıehassısı FaJırl Celal Gök· 
Tolga.y, harp sıra.ı;ında sinir ve akıl 
)taSblü;lanıun nıormal zamanlara &"Ö· 

re e<ık aritıtmı ııöyllyerek ~yle de- • 
mektedlr: . 

._ Haııbin t..sırı...ı mulıarlP mem· 
tei<etleırde tüııiıesls dalıll. f&zla<lır. B,._ 
«linJıÜ sinir hU'bl hf!DÜZ Y"ni bir -
talık doğunna.mş, yalnız mıevcut.ıarııı 
oayısını aıtnrıruştır. Harp, sinir ve a· 
kıl bastaldtla.rının artmasında imil o
laıı ha4lıca nı8-ll'dir. 

Harple meydana çıkan büyük hlcı· 
retterde ft flrar bid.iselerlnde erlı"1l 

bunama denilen hastalık daha 9'* JÖ· 
rülmiiş ve görülmekıledlr. vanınırel 

orousu bab-Y""1llın istaabala ıreJdlğl 
tarihlerde baslan<mı.b tlsltüd:a.ı'.ı.. 
,:ropt:a.şuıda bulunuyordu, O r.aman bu 
orou baJ<iyesindeki erken bunay&nlar 
hasta.oemld doldurmuşlardı. Ba<bln 
tesirinden vdkua gelen hasb.hklar ., 
daha ziyade el'kekler Ü7.erinde ke..dlnl ·- •--
cösteaneıdedlr, Sebebi de h~tın bil· 

'V<lvamı 5 iılc1 Sa.yfa4a) Doldtor Fahri Celı!I 

... 

Sovyetler 
Şimalde ki 
ric'ati dur-
duracaklar 

Son derece tahkim 
edilmiş mevzilere 

yerleşiyorlar 

P ı n ık bataklık· 
ıarındakl mu b a
rebe ta.111 mütema 
diyen deQlşiyor 

Londra 1 (A.A.) - Sovyet Rus
yadaki muharebel-er hakkında g., • 
len haberler, muğlaktır. Fakat 
Röyterin öğrendiğine göre, K.ı -
zılordu adım adım muharebe .,ı_ 
mekt-e ve arkası kesilmiyen mu
kabil taarruzlarla Alman ordula. 
rının kendilerıni muhasara etine· 
sine mani olmaktadır. 

(Deva.mı 5 inci Sa:yf&da) 

Alman - Sovyet 

HARBiNE 
BIB BAKIŞ 

Alman ordu
ları Minsk ve 
Lemberg'i 
de aldılar 

-- -
-----=~ vişt 
qükı'imetı de 
Sovyetıerıe ıı-

1 yası mClnaslbetl 
I> k e ı ti ___..,,,,, 

Şimalde bir Sovyet 
fır kası mahasara 

edilmiş 
LEMBERG VE MİNSK 
İŞGAL EDİLDİ 

Alman Orduları Başkumandan
hğının fevkal~de tebliğlerine gö
re, Lemberg dün sabah işgal edil
miştir. Şimal cenahı düşmanı 

durmadan tak.ip etmektedir. Sa
hilde jieban şel:ı.ri işgal edilıni~

tir. !Devamı 5 inci Sayfada) 

Romanyada tedhiş 

500 Yahudi 
komünist kur· 
şuna dizildi 
Sovyetıer paraşClt
ıerıe casus ve aıaa-
1 ar indiriyorlar 

Bükreş 1 (A.A.)- Rumen Ba;r 
vekili aşağıdaıki tebliği neşrebm'İ§
tir: Sov<yetler, bütün vasıtalaııla 

cephe •arkasında lboııgunculuk, 
(Devamı 5 inci Sayfada) 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

(HARP VAZİYETİ J 
Sovyetler Duna boyunda ve Kareli 

berzahında tutunamazlarsa, 
Baltık memleketlerini kaybederler 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

SOVYET. AUIAN CEPHELE
Rİ.'IDE: 

İsveç lhükUımetinin müsaadesi 
üzerine Almanların Novreçten 
Finlandiyaya bazı kuvvetler ge
çirdiği arıl'l§ılıyor. Fin - Sovy-et 
hududu üzerinde Alman - Fin 

kıt'aları taarruza başlam>;lard.r. 
Bunların hedefi İngiliz yard:rnı
na mani olmak ıçin Petsamıo li
manını ele geçinmek c~nuba d< ı;. 
ru Mormans demiryolunu ıkesme c 
ve Moskovaya inmek için Len,n-

(Devanu 5 ind Sayfa.da) 

BOGAZİÇİNDE 

Bir Askeri nakliyat 
denemesi yapıld 
Bu muvaf f akigetli tecrübe ha~ 
kında Org.F ahrettin Alt ayın ıı 
Münakale Vekilimizin izahali 

Manevra&:ı hazır bulunanlar Em:.tganda verilen ziyafette ve 
tecrübedeki nak.:: yattan bir intıba 

Japonya ala
cağı vaziyet 
hakkında ka-

Dün Boğaziçinde askeri nakli
yatı gösteren kiiçü:k mikyasta bir 
tecrii!bf! yapılınnştrr. DeniZ'yı:>lları 

İdaresi ile Şi.ııketiihayriyenin re
ferde bulunmıy.an saha vapll'I'larr 
nın, mavunaların vıe diğer !ru)tiirlü 
ve müstaılıllar nakil vas>talarmın 
iştirak ettikleri lbu manevra çok 

muvaffa.kiyetll olmuştur. r arın 1 verdi 
Manevraları tal<ıiıP etmek üzere 

başta Orgeneral Faıhrettin Aftay 
ol:mak fuıere şeıhriıniıı.de buhınan 
kumandanla.r, yükseik rütbeli ve 

(Devımu 5 lnel Sayfa.da) 

Ki SACA 

Alman· Rus llarbln· 
de hakikat nedir ? 

A. ŞEKIP 

Alman ordulan Başkuman· 
danlığınııı evvelki gün, şark 
cephesindeki harekata dair neş· 
rettiği fevkalade resnu tebliğde 
§U satırlar da vardı: 
~Rus ordusu, birkaç güne ka· 

dar ya teslim olacak, yahut da 
imha edilecek .• 

Bu büyük bir iddiadır. Alman 
orduları Başkumandanlığı, ha· 
kikatlere pek uzak iddialarda 
bulunmaz. O halde, Rus ordu
sunun vuiyeti, hakikaten çok 
naıik bir safhaya nıı intikal et· 
miş bulunuyor?. 

Londra 1 (A.A.) - Röyterin öğ
rencliğine göre. Tokyoda Japon 
askeri şefi-eri, hükılrnet adamları 

<Devamı 5 inci Sayfada) 

Almanların, hu fevkalade res• 
mi tehliglcriııi bir Rus tebliği 
takip ettt Ruslar, bıı t"bliğle· 
rint daha ziyade, Alınan iddi· 
alarmı yalanlamak i~in neşret· 
miş görünüyorlar. Ruslara na
zaran, AJmanlarırı o f:!v!..a.ı:..-1~ 
resmi tebliğde uzun uzun vt· 
madde madde anlattıkları bü
tün mu\'affakiyetler yalandır. 

İşin içinden çıkmak, görülü
yor ki, pek kolny değildir. 
Almanların o fevkalade res

n1i tebljğlcrinde1 Rusların şid

detli muka,·cmct gösterdikleri, 
bir~ok ınmtalrnlarda mukabil 
taarruzlarda bulundukları tl ~· 
tasrih ediliyor. 

Bizce, hakikat şudur: Rusİllr 
şiddetli bir mukavemet göstc· 
riyorlar. Almanlar da şiddetli 
taarruzlar yapı~·orlar. Harp çe• 
tin oluyor n d•\'8m ediı·or. 
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BALIKLARIN 

· TALIRi 

Gazetelerin. yazdığına gö
re, balıkçı dükkanlarının tek
li hakkında, Belediyemiz ba
zı kararlar kabul etmi§ .. Ye
ni vaziyete göre, balıkçı dük
kanlarının duvarları ve ze
mini mozayik olacak. Balık
lar, camdan kıı.plarda muha
faza olunacak .. 

Doğrusu, balıkları kıskan
dım. Yahu, bir çoklarımız, 
evlerimizde de, bu kadar gü

zel konfor içinde :yaşam.ıyo-
l"uz. 

HALIN 

ISLAHI 

Belediye, lstanbul Sebze 
Halıni ıslah için bazı tedoir
kı·e ba§vuruyor. Burası, müa
lili<il bir müdı.irlük olacak, 
ıebze fiatleri hergün bütün 
kaymakamlıklara bildirile
ce , Halin senelik varidatı 

arttırılacak vesaire •• 

'ASKERE 
Hediye 

Kış için şimdiden he
diye kabulü hazırlık

ları yapılıyor 

Halk Partisi kahraman nsker -
!erimize önümüzdeki kış için şim
did~n hediyeler kabulü için hazır. 
lıklar yapmaktadır. Halkımızın 

geçen sene gösterdi /!i büyük ala. 
kayı bu ı>ene de tekrar edeceği mu
hakkak olduğundan hediyelerin 
vaktile toplanması ve yerlerine 
kıştan evvel gönderilmesi temin 
edilecektir. Yakında bu yolda faa. 
liyete geçilecekir. 

K'OÇ'ÖK HABERLER 

ViLAYET v& BELEDiYE: 

* Vilayet Baytar Müdürlüğü 
İstanbul Vilayeti muhtelif kaza
larında &çılacak hayvan sergileri 
etrafındaki hazırlıklarına başlan

mıştır. Bu sergilere iştirak ede -
cek hayvanlardan birinci, ikinci 
ve üçüncülüğü kazananların sa -
hiplerine 6 bin liralık nakdi mü
kafat dağıtılacaktır. * Şchrinuzde siper sığınak in
şaatı devam etmektedir. Şimidye 
kadar açılan siper, sığınakların 
tahribata uğramaması için de ted.. 
birler alınmaktadır. Hava taarruz. 
!arından pasif korunma talimatna
mesine göre bu siperleri tahrip ~ 
denler !ki seneden sekiz seııeye 

Tlrk Grameri 
l\laarif Vekilliğinin geçen yıl 

yazdırdığı Gramer kitabına dair 
muallimler arasında açılan anke
tin cevapları şimdi tasnü edilmek
tedir. 

Bir habt0re göre de, Anharada 
toplanacak Gramer Kongresinde 
bu kitap işi ve anket neticesi gö
rÜJiülecektir. 

Geçen sene neşredJcn ve bir 
deneme mahiyetinde olan gramer 
kitabı, birçok tenkitlere uğrad.L 
Maksat, bir Türk grameri vücude 
getirmektt Birçokları, bu e«eTİn 
Türk grameri olmadığını ileri sür
düler. Bilhassa üzerinde durulan 
nokta, kitaptaki ıstılahlardı. 

Istılah işt gramerle az çok uğ· 
raşmış olanlar arasında büyük bir 
hayret uyandı.nnış olduğunu sö:v
liyelim. Bir kısım ıstılahlar osman
hca, bir kısmı öz türkçc, bir kısmı 
fransızca, bir kısmı alınanca, bir 
kısmı !atince, bir kısmı eski yu
nanca. .. iliıb ..• 
Kitabın içinde namütenahi ıstı

lah var. Bunları çocuk, hatta ho
ca, nasıl aklında tutar, nasıl öğ
renir ve öğretir?. 

Sonra, hangi esa5 gözöniinde tu
tularak, gramer ıstılahlan böyle 
doksan dokuz lisandan toplall!lllış?. 

Bütün bunlar meçhuldür. 
Bulllsa, Türk gramerini tama• 

men yeni h~tan kadrolamak, ter· 
tiplemek ve yazdırmak gerektir. 

RESAT FEYZi 

Endişem şurada ki, halin 
ıılahı aırasında, ıebze ve 
meyvıı. fiatleri de artmasın. 

,.; nkü, bizde, her yeni ısla.
.at pır._ .alıya mal olur. 

kadar hapis cezasına mahkum ed.i- i==============•I 
ZÜCACİYE 

EŞYASI 

Gazetelerin yazdığına gö
' zücaciye C§ya.ı fiatleri 

son zamanlarda mütemadi
yen ve sebepsiz yere artı· 

yormu§ !. Bir tröst yapıldığın
dan bahsediliyor. 

Zücuciye e§ya&ının, neden 
löyle arlım§ olduğunu bir 
türlü aklımız almıyor. Sebe
bini ıorarsanız, §İmdi öyle 
bir devrideyiz, bütün çamlar 
bardak oldu.. Hala, zücaci
ye eşyuı sıkıntılı mı sekili
yor?. 

_ ':.JHAFIYECILER 

LVKS MU?. 

Gazetelerde ıöyle bir ha
~er var:. Tuhafiyeci mağa
' uı lüks olabilir mi?. 

Tuhafiyeci dükkanı, neden 
lüks olınaıın?. Onların ne 
kusuru, ne kabahati var?. 
Herkesin lükı olduğu bu de
virde, pekala tuhafiyeciler de 
lükı olabilir. Hem, ıonra, hı
hafiyeciler hakikaten lüks Cf

ya ıatarlar. Meıeli, kravaL. 
Bu madde bir ihtiyaç değil
dir ki .. Bal gibi lükıtür. 

Bence, bütün tuhafiyecileri 
lükı ıınıfına ithal etmek la· 
zım .•• 

AHMET RAUF 

Belediye Encümeninde 
Belediye daimi encümeni 

Büyükadada Sakarya, Lale, Hey. 
belide Kuyubaşı, Ferhat sokakla
rının katran kaplamasını ihale et
miştir. 
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leceklerdir. * Eminönü kazası dahilinde Ye. 
şildirek Sultanodalan, Hoca, Ta. 
rakçı Cafer, Kabasakal, Mimar 
Mehmedağa, Üsküdar kazasında 
Şemsipaşada rıhtım boyu, Şair 

N esimi, Selimi ye camii, Selim iye 
Çeşmeikebir, Selimiye Kavak is
kelesi, Beylerbeyi Hünkar sokak
ları, Bakırköy kazasında Firuza. 
lıat, Ye~lköyde Ziya, Hareket -
ordusu, Gülibrişim, İrfaniye so -
kakları yeniden yapılacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Mıntaka Ticaret Müdürü Sait 

Rauf Sarper temaslarda bulun • 
mak üzere Ankaraya gitmiştir. * Çorap nizamnamesinde ta -
dilat yapılacaktır. Kadın çorap -
!arının jartiyer takılan kısmı, ipek 
yerine p&.mu.k ipliğinden olacak. 
tır, çorapçılar, çorabın bu kısmına 
jartiyer takılmasına imkan olma· 
dığını ileri sürerek nizamnamede 
tadilat yapnuya muvaffak olmuş
lardır. 

MÜTEFERRiK: 
* Asker ailelerine yardım için 

nakil vasıtalarına, temaşa mahal
lerine yapılacak zam işi durdu • 
rulduktan sonra bu ay dahi yfu: 
liradan !azla maaş ve kazancı o.. 
lanlardan bu yardım parasının 

tahsiline devam edilmesi alaka
darlara bildirlmiştir. Dahiliye Ve
kaletinin hazırlamakta olduğu ka. 
nun layihası bu ay Büyük Millet 
Meclisinden çıktıktan sonra tat. 
bikine başlanacaktır. * Birkaç gün evvel, Yeşilköy -
le Bakırköy arasında Ayamama 
köprüsü üstünde bir tren kazası 
olmuştu. Raylar üzerinden geç -
mek istiyen iki kişi, tren altında 
ezilerek ölmüşlerdi. Bunların 
Mustafa ve Avni isimlerinde iki 
kişi olduğu anlaşılmşıtır. Hadise. 
ye el koyan Adliye, kaza yerinde 
keşif yaptırmıştır. Tahkikata e • 
hemmiyetle devam olunmaktadır. 

KOLKOLA 
Müellifi: 

- Ayol, dünyanın gözü önünde ı 
kızın saçlarım kavradın, şapır şu

ur öptün. Bu da gözden kaçar nu? 
.- Yumayd,nız gözlerinizi. 

- Al... işte şimdi yumuyorum. 
Ve böyle diyerek kadehin birini 

yuvarladı. Ötekini Naciye uzat
mıştı. Delikanlı kadehi aldı ve 
dikti. Kız tepinerek bağırdı: 

- Beni hala bekletiyorsun! 
- Ne yapmamı istiyordunuz? 
- Senihaya yaptığını? 
- Görürler. 
- Kıyamet kopsa öpeceksin 

teni! 
Kızın pek de taclı bır hali vardı. 

Naci, on.ı et kka tle baktı. Doğrusu, 
o kara k "rn GaJ;beye bu kız feda 
edileım?zdi. 

Adma.u, sıhhatlı, ir.i• yarı bir 

izamettin NAZiF 
kızdı. Gür, kumral saçlarının 

bukleleri omuzlarına diışüyordu. 
G<>rgin göğsü, en gözü tok erkeğe 
bir aygır i<tihası aşılavabilirdi. 

Damdaracık bir beli vardı. Büstü 
kısa, bacakları uzundu. A§ık ke. 
mikleri incecik ve kakası d<ıl -
gundu. Kıymetli yüzüklerle ışıl
dayan parmaklarını oynatarak 
kollarını uzatan ve: 

- Gel! Gel! 
Diye inleyen bu kızın karşısında 

nekadar dayanılabilirdi? Nihayet 
bir dakika, üç dakika .. Üçüncii da. 
kika geçtikten sonra erkekte ta. 
haınmül mü kalırdı? 

işte, Nacide de tahammül kal
mamıştı. Kapıda belİI'l'!n bir gar
sonu savmasile kız,n kolları arası. 
na atılması bir oldu. 

Pamuk zerlyatı 
için lley'etıer 

glnderlHyor 
Her tarafta yağan son yağ. 

murların bilhassa pamuk ziraatine 

çok faydalı olduğu gelen haberler. 
den anlaşılmıştır. Bu yıl pamuk 
mhasulünün bir rekor teşkil ede
ceği tahmin olıınmaktadır. Tica· 
ttt Vekfileti şimdiden muhtelit 
pamuk l"·r.takalarına 
göndererek alınacak 
tesbit ettirmektedir. 

heyetler 
tedbirleri 

Zeytincilik kurs-
1 arından 

m ez u n o 1 a n 1 ar 
Muhtelif yerlerde açılan rey -

tincilik kurslarından bu kerre 1000 

kişi mezun olmuştur. Bunlara çı
rak ve usta ehliyetnameleri tev. 
zi olmuştur. Kınsu bitirenler 
zeytin bakım evlerinde çal!§tırı -
lacaklardır. 

Fasulyeciler Anka
ra ya bir lley'et 

gönderdiler 
Ticaret Vekaletinin fasulye fi -

yatlarını tesbit etmesi üzerine ev
velce mal toplıyan spekülatörlerin 
müşkül vaziyette kaldığını yazmış 
tık. Haber aldığımıza göre İzmirli 
tacirlerden bir kaçı Vekalete mü • 
racaatla kendilerinin bu müşkül 
vaziyetten kurtarılmalarını iste • 
mişlerdir. İstanbuldan da iki kişi
lik bir hey'et bugünlerde Ankara
ya gidecektir. Diğer taraftan İs -
tanbul mürakabe teşkilatı fasulye 
miktarile maliyetlerini tesbit et • 
mei"e başlamıştır. Bunlara azami 
satış fiyatı tesbit edilecektir. 

Uzun uzun öptü. 
- Oh! Ne güzel öpüyorsun? Ne 

erkeksin. Oh! Ne mes'uduın. 
Naci, onu geniş bir koltuğa doğ. 

ru sürükledi. Ocurttu. Sonra saç
larını okşıyarak: 

- Yav'ruın ...• dedi • hakikaten 
o adamı sevmiyor muydun? 

- Günahım kadar sevdiysem 
gözlerim kör olsun. 

- Peki amma ... Söyle bana. Ak.. 

şam nereye kaçtın? 
- Odama. 
- Niçin? 
- Kendimi tutamaz bir hale 

gelm:ştim. 

- Demek işin farkına varmış· 
tın? Onları gözetliyordun demek? 

- Sen de amma vul'dum duy. 
mazsın Naci! Onlara metelik ve
ril' miyim ben? 

- Öyle ise niye kaçtın? 
- Senden. Bir dakika daha ya. 

nında dursaydım, herkesin yanın
da seni öpüverecektim. 

- Şimdi ne yapmak niyetin • 
de&in. 

Günün meselesi: 
• e a ve • r ı-

Çimento 
ihtiyacı 

• rt· 1 e 
m 
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Jyor Yıl sonuna kadar çi
mento ihtiyaçları nasıl 

temin olunacak ? 

Dün on sekiz bin çuvallzk bir .. 
parti lskenderigege geldi 

Evvelce Brezilyaya sipariş edi - j aylık kahve ihtiyacı temin <edilmiş
len kahvelerden 18,000 çuvallık tir. Ayrıca Rio'dan yeni parti kah. 
bil' parti dün İskenderiyeye gel - veler de gelmektedir. 
mıştır. Kahvelerın tahlıyesıne baş D'" t afta İ t b ı T 
lanmıştır. Bu kahveler de derhal ıger ar n s an u u~ . em· 
Ankaraya nakledilecek ve Tica _ muz sonuna kadar olan ihtıyacı 
ret Vekiletinin tesbit ettiği esas _ için ayrılan kahvenin de peraken
lar dahilinde iaşe teşkilatı tara • decilere tevziine başlanmıştır. Bu 
fından tevzi edilecektir. Evvelce kahvele~ öğütülecek ve 250 gram· 
gelmiş olan 30 bin çuval da dahil lık mühürlenmiş kağıtlarla halka 
olmak üzere halen memleketin 7 satılacaktır. 

~~~~~~~~ı:..~~~~~~~~ 

.:.nce tel 

Mühim miktarda tel 
geldi tevzi ediliyor 
Şehrimize hariçten mühim mik

tarda ince tel gelmiştir. Bunların 
illtiyaç sahiplerine tevzii için Ve. 
kal etten emil' beklenmektedir. 
Bilhassa ot sahiplerine tevziat ya

pılacaktır. 

Diğer taraftan bazı çayır sa -
hipleri ve otcular Vekalete mü • 
racaat ederek ntların kaldırılması 
için biran evvel tel verilmesini 
istemişlerdrr. 

Atış Poligonu 
. Sarayburnunda bu iş 
. için inşaata başlanıldı 

Belediye tarafından Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğüne terk 
edilen Sarayburnunda deniz ke· 
narındaki sahanın bil' atı§ poligo. 
nu haline getırilmesine başlan -
mıştır. İnşaa\ yaknıda bitiril<> • 
cektir. Burada tabanca, tüfenk a
tışları içın ayn ayrı yerler yapıl. 
maktadır. Kurşun fiatına halka a. 
tışlar yaptırılacaktır. Ayrıca mek
tepliler arasında da müsabakalar 
tertip edılerek gençlik atıcılığa 

teşvik olunacaktır. 

f • • "' --\..ADLIYEvePOLIS __ J_ 

Gece Haliçte batan Kartal mo· 
törü bir suikasta mı uğramış ? 
Mahkeme bu iddia lzerıne maznun ve 
mevkul çarkçı Mebmedl serbest bıraktı 
Bıından bir ıınüddet evvel Kartal \ ~er~erine ~ı.çak saplamak suretile 

rotm>rkıöilii Haliçte rıılıtııına bağlı oldurm"§Jıii. 
dururken batınıış ve !batana had:i· ~ü? :ı~n ıınulhakımıesi 
sesinde de gerırinin çar.kıç;sı Malı- lıkincti Mı Ahkgııroe;sadHa .. nfüayetleımııış-

r. a eme, useyuıın suçunu 
met mes'ul tutularak mah:kemcye sablt gördüğün<ien suçlunun hare-
verilmişti. keline uyan Tüı1k Ceza Kanununun 

Dili:ıloü celsede Melıımet geminin 448 inıci maddesine ,göre 18 sene 
lddia olunduğu g1bi kilistin vıolfu· hapse maJ:ıikOrn etmiştir. Ancak 
nun açık ~ıı1·akılrn<JSınrlan değil de; hadise a>nasınıda Hüseyinin nişan· 
saplamanın kasten l.cınılıınış olma. lısı Esmanın yeni nişanl..sı Hasa
•ından •battığını wylemiş ve şahit nın elinde bıçakla bahçeye çıkmıası 
Dlarak getirilııni§ olan Mıntaıka Li- bir tahrik sayı·kiığından suçun ha
man Re'5liği fen hey'eti azasından fiiletilmesine giililmiş ve Hüseyi
Şefik de yalm.ı kilist.in vol.funun nin 12 sene ağı:r hapse maıhkfun e
açık kalımasından geminin batını· dilımesine karar veıııniştir. 
yacağını söylemiştir. AttUyeye verilen 

Mahkeme, taıhklkatm geııişletil- maJıtektrler 
mesi için muhallreme)"i diğer bir 
güne ıbrrakımış ve suçlu Melmı.e\ 
hakıkınd.a da tahliye kararı ver· 
miştir. 

12 yıl lı a ~ se mab· 
klim etillen katil 

Birkaç zaman evvel Haliç Fene
rinde !bahriyeli Hüseyin adında !bi
risi, bir gün eski nişanlısının evine 
gilımiş ve orada cereyan eden bir 
kavga esnasında kendisini tu<tınak 
ve yatııştırıınak istiyen Mustafa 
Nazif adında birisini evvela eru;~ 
Nıe ve sonıra sırtına ve muh>teill 

- Evveli güzel bir yemek yi
yeceğim. 

-Aç mısın? 
- Sabahtanberi yolunu gözet. 

liyorum. Geleceğini biliyordum. 
- Gittiğimi kim söyledi. 
- Herkes. Fakat ben gizlice O· 

dana girdim ve valızini görünce 
gitmedım. 

- Anlamadım. Gitmiş olsay. 
dım .. 

- Tabii ben de valizlerimi top-
layıp gidecektim. 

- Nereye? 
- Sen nereye gittiysen oraya. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
toplanmış ve bazı ihtikar vak'ala
rile deri fiyatları hakkında karar
lar verm işiir. 

Fenerde 60 kilo çekirdek kahve. 
yi bir çuval içinde naklederken 
yaka!anan Salih isminde biri ver. 
diği ifadede bu kahveleri kilosu 
160 kuruştan olmak üzere İnebo • 
ludan temin ettiğini söylemiş fa
kat bu iddiası sabit görülmediğin. 
di'n adliyeye teslim edilmesine ka. 
rar verilmiştir. 

Bundan başka geçenlerde yaş o-

le sımsıkı sarılıp dans der mi? 
- REzzanı sevmediğimi nere • 

den tahmin ettin? 
- Sevsen hile beni ona tercih 

edeceğine eminim. 
- Nereden ııeliyor bu eınni -

yet? 
- Her yün;kte bir arslan yatar. 

Hem neye münakaşa edelim? O. 
lan oldu. Seninki de gitti benimki 
de. Belki senin bir baska sevgilin 
var, amma benim yok. Vallahi de 
yok, billahi de yok. 

- Ya ben bir başkasını sevmeği 
tercih edivorsam? 

- Ona rastlıvaca~ın ana kadar 

İktısat Vekaletinden gelen bir 
emir üzerine 1 temmuzdan sene 
sonuna kadar rimento ihtivaçları 
olanlara vapılacak satışlar hak • 
kında ne •ekilde hareket edilece
ği anla•ılmı•tır. 

Çimentoya ihtiyaçları olanlar her 
aylık ihtiyaçlarını ayrı ayrı gös· 

teren listelerle Mıntaka İktısat Mü
dürlüğüne müracaat edecekler ve 
ihtiyaçların tasdikinden sonra mal.. 
!arı alacaklardır. 

lzmlr Fuarına alA· 
ka sızlık gösterenler 

Bu seneki İzmir Fuarına şeh -
rimizden iştirak edenler çok az. 
dır. Daha vakit olmasına rağmen 
bu alakasızlık üzerinde Ticaret 
Odası tarafından tahkikat yapıl.. 
maktadır. Şehrimizdeki sanayi • 
cilerin Fuara neden iş-irak etme
dikleri tesbit edilerek Vekalete, 
bildirilecektir. 

Yalova - Bursa 
yolu asfalta 

çevriliyor 
Yalova · Bursa yolunun asfalt 

olarak yeniden inşası kararlaşmış 
ve bunun için lazım gelen tahsi
sat ayrılmıştır. İnşaata önümüz.. 
deki ay başlanacak ve kıaş ka.
dar bitirilecektir. Bu suretle İs

tanbul • Bursa yolculuğu da kı· 
salmış olacaktır. 

---<>---
Şüphe üzeri ne so• 

kakta karısını 
öldürdü 

Evvelki gece Sıvasta Posta ve 
Telgraf binası önünde bir cinayet 
işlenmiştir. 

Vazifesinden izinli gelmiş olan 
6 çocuk babası Sabri dün gece ka. 
rısı Sabiha ile parktan evlerine 

dönerlerken peşlerinden gelen 
Sabrinin bacanağının oğlu yanın
da başka birisile konuşurlarken 

şöyle laf atmıştır: 
- Sabri ağabey, ne zaman gi • 

deceksin. 
Sabrinin karısı bu sözler üze

rine arkada kalmış Sabr!nin ku • 
!ağına bu sırada karısının şu söz
leri gelmiştir: 

- Dur canım! Ne yapıyorsun. 
Sabri burada görmüyor musun? 

ŞÜPHE! 

Sabri bu sözler üzerine dönüp 
geri bakınca bacanağının oğlu 

Halil:in karısını kolundan çekti -
ğini görmüş, hemen tabancasına 
sarılarak ikisine birden ateş et -
miştir. Çıkan kurşunlar Sabihanın 
derhal ölümüne sebebyet vermş, 
Halil ağır yaralanmıştır. Katil vale. 
adan sonra kaçmışsa da biliılıare 
teslim olmuştur. 

!arak büyük baş hayvan derilen -
nin satış fiyatı 85 • 100 kuruş ola. 
rak tesbit edilmişti. Bu derilerin 
mezbahadan toptan olarak satış -
!arı için de yüzde 10 kar haddi ka
bul edilmiştir. 

!uğun gecinciye kadar uyuyacak. 
sın. ve uyandıi1ın zaman bir soğuk 
duş alıp yıkanacaksın. 

- Kabul. 
- Şimdi, vaitlerini tutmağa 

başla bakalım. 
- Pekı. Amma evvela öp ba. 

kayım beni. 
Naci bu emri tekrarlatmadı. 

Sonra ellerini şakırdattı. Giren 
garsona: 

- Hanıma bil' sofra hazırlayı
nız... • dedi - şu konyak şişesini 
de kaldırınız. 

- İşte bu tuhaf. 
- Neden? Galip, beni sevdiği. boş olınıyacak mısın? • t:J: 

Yarım saat sonra Adanalı kız 
odasına çıkmış ve yatağına girmiş 
bulunuyordu. Naci metridoteli 
çağırdı: 

ni söylemek için peşime düş • 
tüğü zaman ben ayıp deme • 
miştim. Galibe iJ.e birlikte kaçma. 
sında da bir gayri tabiilik bulnıu· 
yorwn. Siz neden, sevgimi söy. 
!emek için sizi takip etmemi ga -
rip bula ınız? 

- Hayır amma ... Ben size ... 
- Ümit vermedim mi demek 

istiyeceksin? Hayd, yalancı! tn.. 
san hazzetmediği bi.r kaduıla öy-

- Eeey? 
- İşte bu boş zamanını bana 

hasredersin ... Bu benim için ka
fidir. 

- Güzel. Sözlerimden çıkmaz 
mısın? 

- Bir başkasına bu sözü vere. 
mem. FJl<at sana ... Oh! Sana .. çıl-
dırıy~rum Naci! 1 

- Ö} le ise, şimdi yemek yiye. ı 
ceksin. So.ııra odana çıkıp sarhoş· 1 

- Seniha hanım nerede? 
- O da sizi arıyordu. 
- Bulamamışmı beni? 
- Hayır. Sizi yalnız görmek is. 

tediğini söyledi. 
- Nerede ş;mdi? 
- Odasında. 
- Haber veriniz. 

u.p.-. ıı) a be.: Si 
Yazan: Ali Kemal SUNM 

....; 
Bu iharp 9ııktığı zaman japony~~ 

da lbir Amiral de işin sonu nereye 
va:raca,ğına dair lblr Jrohanet>te bu.. 
lunınuştu. O Am>ralın dediği va
kit vakit llıatıra geliym. Mulhak~ 
mesini 939 sonbaharında şöyle yi> 
rütmüştıü.: 

İtalya haı1be ·girmedi. İspanya 
bi~araft:ır. İngilterenin donanması 
birinci derecede kuvvetlidir. Nlüot
tefiki Fransanın da den;z kuvveti 
bernlıexd.i.r. Akdeni.<C!e O:ıu vazi
yette İ.nıgiltere için tehlike yok. Al· 
manyam:n deniz haı·ckiltı olsa ol
sa ufaktelek işlerden ibaret kala
cak. Sonı-a japonya da İngiltere 
ile ımuJıarebeye girişmedi. L zaJt 
Şark taraflarında da İngil'lermı.in 
vaziyeti aleyılıinde değil demektir. 
Av.ru,pıı. haı,bi ıbitmcden evvel ja· 
ponya da İngiltere ile olan dava
sını hailetmeli. japon Aır.ıirali i· 
çin bu harbin neticelenmesi gali
ba o kadar uzun güıiinmüyordu. 
Fakat öyle anlaşılıym-du ki onca 
en l8rar edilen nokıla denizlerili 
hiı ki.mi ye ti idi. 

İn.gilterenin deniz ku'V'Veti mü
kemmel olduktan, Almanyanınki 
ise onunla •boy ölçü~e<:ek maclrli 

bir derecede ıl>ulurumadıktan son· 
ra galebe İngilitlerdedir. Amoraliı.. 
asıl endişe ettiği clhet İnıgiltere 
ile japonya arasındaki meselele
rin ;bk an evvel llıallediHp edilme
mesi oluyordu ki harpten sonra 
galip bir İngiltere ile japonyanın 
uyuşması daha ze>r olacağını roy
lemek istiyordu. O zaımanadm•beri 
az vuku"'t olmadı. Hem İtalya ıha·r
be gfi-<lli, hem de İspanyanın sonu
na kadar .bitaraf kalıp kalmııyaca
ğ·ı meı;elesi çok münakaşa edilrr 
oldu. 

Hele müttefik Fransanın Avrıır
pada mağlup olduktan sonra ıbir 
gün İngilterenin aleylhine bir va.
ziyete gec;:ı>ceğıini başlangıçta jıv
pon Ami '\; de ·keşfediıp söyliy~ 
mezıdi. Ke~tirıne kehanette ibu.. 
lunmak pek ihataya dü<'ili'üyor. 
Bununla beraber İtal')'anın haııbe 
girdiği görüldü. Tam bir senedir 
ne olduğu da malum. 

japon Amirali de İtalyanın kat'l 
surette haıibe ginniyeceğini, gay
rimuharip kaiacağ .nı temin ed~ 
mezdi. Şu halde ıhanl:>in bu safha
sında merak edilen lb.ir ma>ele de 
Ş'l! olsa gerek: 

Bundan bir sene evvel İtalya 
gay>rimııılıar:ip vaziyetinden çıka
rak İngiltere ile Fransanın, geçen 
oonbaharoa da Yunanistanın aley
hine haı:1be girdi. Harlbin bu saf
hasında İspanyarun da ·bitaraflığa 
veda ederek ha~be giıımesi ve nı:iJh. 
ver devletlerile ıberaıber olması illr 
timali ycık mudur?. 

Bu sual yalruz şimdi değril, daha 
evvel de, geçen sene de birinci 
derecede bir elıeınnniyıet \kazanmış
tı. Bugün de acaJba Süveyşe mi, 

yıoksa Cebelütt.a.rı!ka mı taarruz e
dilecek diye dünya matıbuatını 
meşgul eden b.ir sual teıkerrür ~ 
dip duroyo.r. !leri sürülımüş olan 
ihtiınaller Ş'U merkezıdedı.r: 

Mihver dev.Jetlerinin yardımı 
ile İsoanya da tıı:giltcre aleytıint0 
taarr~.za geçerse taıbiidir ki hedef 
Cebelüttarıktan İngilizleri çıkar
mak olacaıl<tır. Acaıba Cebelü tta
rıık a1ınaıbilir mi, alınamaz mı?. 
Bahsi ~ İngil!izlerin askeri mu
harrirlerini kaç zamandl!I' meşgul 
eden bir baıhis olmakta devam ~ 
diyor. İ>ıpoo.ya eğer kendi taraf
larına ıgeçerse bundan mihver deV'
letlerinin ne kadar ist'ilade et
meyi düşündiiıkleri aşlkiırdı~. c~ 
belüttank JOOrfezinin öte tarafın· 
da İspanyolların elinde.-ki Alce<Zi
ra:sda ağrr toplar mükemmeldir. 
Sonra A:fmkada Fasın yine İspan
yollar elindeki kısmında da böyle 
tnplar yerl~irrlııni.ştir. Buna mu
kaıbil İngili.z.ler de ellerinde bu
lunan o müstahkem kayayı ne pa
hasma olursa olsun müdafaa ~in 
oraya llıer türlü vesaiti getirmişler, 
muhtemel ıbir taarruza kar~ı lla
Zlrlamnışlaııdır. Yuvarlak bir 
hesapla iki yüz k1Tk sen.eden'berl 
burayı ellerinde tutan Ingilizler 
katlanmağa mecbur kalmır;lardır. 
Lakin şimdiye .kadar orayı ibırak
madılar. Hele so·n ıbir asırdı'r ora
da ki.mıse rahalinrını bozmuyordu. 

İspanya i1e İngiltere aras n~~~ 
münasebat ta o zamandanlben ıyı 
devam etmiş olduğuna göre İspan
yol tarafı da bu münasc>batı >bo:zr 
madan evvel çok düşüı.ccel<tır. 

r 
i· 

' 
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• • ar ı netıce-

·~endirmek .. 
Avr h 111:>1 Alnı.ınşa _ Ru.s-
~artbı eaf' s da gırni~ ol

. Hoycti umuırıu:v"" le bı.. ılıa;ı, · 
t.eelendrrobılecek kat'i are-

" k ak? 'lıu ..ı 
ıhiçbir kahin vaktınden -evvel 

~ ~ la ra enler 
iye kadar ılıep tekr r edi ı: 

)manya r llu ha. ı 

acaıma gider, İ lız ad,..u • ..r.;.11 

aptedcr dava da ibi • , ~'tli er. 
ger lngüıteı c bı. h ro kazana
akl>a o da ill' ·füıka Av pa kıt-

Alman topraklarında 
muharebe etmek fikri 
geçen sefer ile bu harpte 
biribirine benziyor •• 

' la.. d cr kuvvet.i deni~ devletle
' !'ile kene. a..a:;· dalct nıP.ı,·azcnt'!

nin iboz~lıın.ı::..-na razı ols:mıyordu. 
Alman d anm:ısımn ontadan 
kalk.maSl İŞll! gorme.k ıçin de doğ
rudan d~a deni'Z mıf ;1>Wele
rini göze alınııdan evvel ook dü
şünmek Ja= gelmiştir 

Bugünkü harpte de n<"tı<"uyc va
raiOılmek için Alman toprakl .. ril!· 
da mı.iharclK! el.menin imkQ.n.lım
nı düşünen İngilizler vardır. Fakat 
harp _da.lıa o 'kadar olgun hale gel
me:ıniştır. Bu fikirde olanlıır.o:ı de
diğine göre İngiltere için dilia lruv
vttlenmek, şimdiki kuvvetini öte
de 'beride sarfetmiyerek topl'U bu
lumnak lazım geli)'(lr. Mu telif 
cepheler açarak haribetm<>k !bir 

:ısına vrdui;ır ç ur Alman 
t'>priklanıı<la mu!h· rc:.ıe eder 
.!\I'!ı'.'an ordular'1U :ı ener daya d~ 

!H deniy.:ırdu. . 1 

hata ise iıunu bırakmalı.. Clbür ta.
raf ya?!JUl. Düşmanın açacağı ce.ı>
'lıelerde fazla kuvvet sarfma lü-Mcs lcyı düğüml'l)'en nokta 

u...ıan barot sayılı rdu. Faka<t 
~~ k rıdi reyr.ıı!i t.aıkı;p e:fi.p 1 

~ıdıyor. 

G<.>çen ıtmlE haıpte de bu 
E. elP kcoo :li gösternıekte ge
kıı;'ctn :ıti. H ı rp heriıalde ikı mu-

""·-''•·" .• ., taraft bırının mağlılp e-
unesıl bıtecck. Hartıre ma'lısus 
;~n man.ı:k 'bun? gösteriyordu, 
ak~t ~~.gUterenın galip gele'bi.J.. 

<ıes.ı ıçın Almanyııya karşı ne Ya:ı>
,,.'UI. .. zı,,., lduğu çok düşünüldü. r .. r.pt n sonraki neşriyat o za

. ~nlci rşlerin içyüzfüıü somadan 
osteren yazllnra ibakılırsa başh

iki noktanın bu !bahiste yer 
UŞ olduğu 'rülü')-or· 

- A :!llanyay doğrud n ®ğ
a v1;rmak; 2-Atmarıyayı'kuv-

tlenni başka yerler.. dağWmağa 
~~rak !ıa ka e('p'heleı:'de 'Vur-

u. ildncıye itiraz etmiş olanla
fı"!' ne göre Almanyayıı mıı!h

if cephcll'rde vurmak aynı za
n~a ln,-;Htcrt'nin de c<'p!ı !ere 
\:'" ıU.y k kuV\ etler ıtoııder-

ı demekti ki bunun bir çok za
. a •obep olacağı muhak!kak 
, n de neticeyi alabil ~i şıiıı!'cİi 

Fıaknt Alm3nyay dıoğrı xl 
~rı·va k<ndı topraklarında an 

- fi!'rme taraftar· olanlarm~:a= 
ı lngilteremn geçen tıarpte 
ur olan Amirallerinden Fişer 

~ ~· A:n"ral Fışl'r va~ti şoyle 
.rşunmuş: 

- A1manyıuı ın Baltı;k edni . ııd 
l\'VCtli b. d Zl e 

• ır onanması vardır 
~'Vela bu donarımayı ortadan kal: 
malı. Ondan sonra üdafaa.;ııı; 

ıle gelecek olan Ballık d-· .. 
h "ll . vuı:zının 

t ı erınc yanaşmak kolay>\aşa
,kıtı.r. İngılterenin 0 mm nki 
vvet1i ·· bt a u efi!ki olan Çarlık 
usyası da kara kuV\·et· . .. , k ıru gon-
rert' Alman topraklarmda Al-
an. ordusunu rna:ğllıp edebile

ır. Yani den<Zdcrı İngilizler, ka
an da Ruslar ilNliycrek K _ 

r Al · ay 
kı.erd7"yasuu mağlüp eddıile-

Amiral F~in fikrı o z 
İbul edilmenuştir. Alman d= 
~sının arttk Baltık d .. . .. i . enızını mu-

aa edemıyecek lbir tıale get· ·. 
ılın-es. . . . ırı 

• •
1 ıçın In,giliz dendz kuv-

~ler;:ıın de ağır zayatı göze al
sı ' tiza ediyıordu. Fa<kat d.rl>a 
~~-~re~cr Yok ınu?. diye dü-

zum yok. 
Bu fikri l>ZW1 uzadıya müdafaa 

edenler geçen harpten alırnnıış m~ 
sallerle de de<! lrlerini Wbata çalı
Ş!'VOrlar, Geçen llıarpte bir çıok 
yer:er alındı. Buralaııı doğrudan 
dogruya İngiltereye tabir birer 
memleket olara!k muhafaza edil
medi. Muhtelif suretlerle İngilte
renin :tnliralcabesinden haıri~ bı· 
rakı.J.~ı. Halbuki sonradan bu y<OO
de.? ~~!terenin !başına !bir çok 
muşküliıt çıktı. Onun için ınrulha
~a_za ~iyeceği yerleri zapt.etmek 
ıçın Ingiltere ne kanını akıtmalı 
ne de kurşununu sarfetmeli eli~ 
yorlar. ' 

• • 

HALK~ 

ÜTUNU-J 
lı Ve lıçi Ar,yanlar, 
fik.iyetler, temenni

ler ve müıküller 
İt Arıyan Bir Genç 

o:ıa ınektebi P. iyi derecede ikmal 
e~mış 16 yaşında ı_eki, çalışkan; yetim 
bır genç hu.sust mi.ı.essehelerde yazıha
::l~rde,. bü_rolarda, kütuphanelerde 

naalkilr bır Ucretıc kendisine mü
n~sıp iş aramaktad, kırköy OsmJt
nıye mahallesi Kireçocağı sokağında 4 
numarada Recep Bulçın ·a mektupla 
muracaat. 

İt arıJUll genç kız 
Ortaokul 1 inci •ını!ından tahsili 

b~ra~11 16 yaşında mütevazı, temiz 
bır aıle kızıyan. Yasım ve tahsilim 
~e. mütenasip bir ı, bularak çalışmak 
ıstıyorum. Arzu edenlerin Son Telgraf 
Halk Sütununda Me1~hate bir mek
tupla milı-acaatlerin.i. dilerim. 

it arıyor 
Ticaret Ll.Sesinin 2 inci ::itnıI.ında 17 

yaşında bir gencim, Daktilo ve :nu
~sebe bilirim. 25 lira aylık ücretle 
ış anyorum. Taliplerin Son Telgraf 
~k _Sütununda Abbasa miıracaatle
nni rıca ederim. 

Liıe Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Lise b. kız son sınıfını ikmal etnı~ genç 
. U' resmJ ve J:ıu~uşi miı~lerde 
ış aramaktadır .. li sah.Jplerınin Son 
T~lgraf Halk siıtunu \·asıta:üyle (Sa
mıye) ısmine muraca<ı.tıan rica ol _ 
nur u 

D~ra Vermek lstiyen Bayan 
11?n~le kalan talebelere Fransızca 

ve Ingllizceyi çok kısa bir zaınanda 
metodik olarak .. · ı· · · ' oıre ırım. icap ederse 
evlere ~e &ider deı·s veriririnı. Arz~ 
~en~erın S(>n Telgraf Halk Sütunun

:1" _Ba.yan N. A ı·umuzuna müracaatle
nnı nca ederim. 

~r. Çun:Jmi denizLcre ha
n olac~k kadar kuwetli bulun
~~ ıyı bıı-şey <ıba da eldeki kıuv
ı ıkullarurken son der..ce iht· 
tlı bulunmak en ulak b" .. 
~i:1 ıbik·le zayolınasma ~J.: 
hgu adar meydan vermemek 

J • Gelen it Verme Mektuplan 
Bay Türksoy, Bay Ayten, Nebahet 

Ferlha.. Evvelk.1 -cün ilan ettigimiz v~. 
bugün yeni gelen iı vernıe mektu -a. ediyordu. İngiltere. 0 za

nkı dostları ve müttefikleri o-.. 
~DEBt HOl\IAN: 48 

larınız1 acele a1dlrmaru.zı . P 
le bild. ·rız ~hemmıyet-

ırı • 

lir Cinayet Davası 
. Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ıak i<;in JSrar eıtlyor h su
·ri Ü<erinde duruyor, hem 
«uu ı:e~etiyordu: 
Şiikriyenin ölürken hi bir ça

tına ' ptığını zannetınt-z mı· 
•? 
: ll<'rlıalde ça.balanıL~tır. 

Yataktaki vaziyeti neyi gös· 
Yordu? 

Ben cesedi 'tı.ın. upuzuıı ve yatar 

C'.,.halanıak 
ıu .. mevzuu bahı;ol-
t \.;ore Yatakta bazı kanşık
i?. · urll§ukluk!ar olmak ge-

Katil SOtırad 
"l•bilir an bu düzelt-

Çabalıyan ı · . 
•of "' '-tlcut d · ~ r nuı. up&-

ı:ibib~~cl~'>ktada biraz lıiddet-
' 

- Bunu benden d•..aiJ b. d k 
torda ~ ' ır o -
b td n soruıı. Beıı cesedi nas1l 

u umsa ·· 
Bl·r b k ıze onu sHylii'.\ orun1 

a~ ar· l" . . 
Dedi S .. ukr .~ .l.tnü anlatn1ıyoruın. 

••• u runun bu ce. b k 
sısında !\.t \ a ı ar-, . uzaUer bir b .ı. 
zua ee<:ti. a~a mev-

~ Yatak odasının 
ka ·atak oda! . )·aıunda baş-

~- .. . arı var nııydı? 
Şükru bıraz göılermı· . ak ~ unı.ar 

ve dudaklarını biikerek 
- Nereden çattun b~n bu a

dımıa?. 

Der gibi bir görünüş içinde, 
- Yatak edasının yanında iki 

taraflı odalar var .• 
Deıli, Fakat, cevabı nıiiphenıdi. 

l\luzaffer sualinin bıı nokta an 
tekrarladı; 

- Yatak odasının ~anındaki o
dalarda y tanlar Y:ır nuydı? 

Bazı orta tedrisat mektep
lerinde, yarım günlük ders 
vtırdır. Seneleı·denberi, bu u
sul tatbik edilir. Gazetelerin 
yazdığına göre, bu usul bu 
yıl kaldırılacaktır. 

Yarım tedrisat, bir pedago
ji sistemi olarak tatbik edil
memP:ttedir. Böyle uydurma 
pu/.:ıgoji olmaz. Bu hadiseyi 
doğarnn ıebcp, zarurettir. 
Kafi bina yok, malzeme yok, 
muallim yok. Binaenaleyh, 
bazı yerlerde, ayni binadan 
iki defa istifade için, yarım 

gün tedriaat uıulü tatbik edi
liyor. 

Şüphesiz, bu uculden Ve
kalet te memnun değildir. Bu 
yıl, yarım tedrisat usulünün 
kaldırılacağı keyfiyetine ge
lince: Bunu mümkün görmü
yoruz. Çünkü, yukarıda iıa- · 
ret ettiğimiz gibi, bu bir za
ruretten doğmaktadır. Bina
enaleyh, bu iıten vazgeçü
meıi için kafi bina, malzeme 
ve hocanın temin edilmiı ol
ması liizımd ır • 

Bu noktalar temin edil,__ 
diğine göre, çift tedrisatın 
devamı bir mecburiyettir. 

BURHAN CEVAT 

Radyo Abone be
dellerini ödeme 

müddeti bitti 
Radyoların senelik taksitlerinin 

cezasız olarak kabul müdd-eti dün 
akşam n'hayet bulm~tur. Bugün
den itibaren bir ay zarfında bu 
taksitleri verecek olanlar, yüzde 
yirmi fazlasile ödeyec-ekierdir .. 31 
ağustos tarihine kadar taksitle _ 
rini ödemiyenlcr, ruhsatnamesiz 
radyo kullanmış telakki edilerek 
Örfi İdare mahkemelerine verile
ceklerdir. Bunun hakkında, para 
cezasından başka, beş seneden on 
seneye kadar hapis cezası da ve
rilec-ektir. 

Dondurma, yerken zevk veren 
bir nesnedir. Fakat hakikatte 
donduımaya hiç te o kadar rac
bet ııöstermeıneli. 

Bir defa ne şekilde ve nelerle 
yapılıdığı malum olmıyan bu ha
litanın en temizini ele alalım. En 
temizi dahi olsa, dondurma, adın
dan da pek ~Ui anlaşılclığı gibi, 
mideyi ve barsaklan durup durur
ken üşütüp rahatsız ederek, hat
tA kıvrandırıcı sancılar tevlit e
der. Bütün uzviyetimiz midemi
zin ve b;;ırsaklarımızın muntazam 
lşleıne::;ine ba!lu.hr. Öyle olduğu
na göre, ne diye bir ağız zevki 
için sıhhatimizi tehUkeye koya
lım. 

Eger mutlaka bu atız zevki t.at
nıjn edilmek isteniyon)a, dondur
mayı kahv-e kaşıil ile yavaş ya
vaş ağızdıl eritip, buzlulugunu ta
mamen giderdikten wnra, mideye 
gönderınelidir. Dodurmanın bara- ı 
ret söndiırmiye hiç te faydası ol
madığııu bilınem söylemiye lüzum 
varmı'!. "-------·..; 
1\-Ierkez me.ınuru, 
- Sağdaki oda Ferdinin edası 

idi. Soldaki büyük saloııdu. 
Cevabını verdi. Muzaffer, 
- YükM-k heyeti hakimedcn bu 

noktanın da zapta iyi ııcçirilme
sini emret11ıeleriıti dileriııı. 

Dedi ve sualini değiştirdi. 
- Cesedin üzerinde kac kursun 

, ' 
yarası ,·ardı? 

- Üc. 
- Demek ü~ el silah atılmııı? 
- Evci. 
Anıkat bu cevabı aldıktan >OD· 

ra bir aı: istihza karışık bir sö~ le 
yi ve sual arzile: 

- Siz eski bir poli~ memuru
sunuz. Hi~ sesi ~ıknııyan tabanca 
ile ate~ edildiğini ve adam öldü
rüldüğiinü işittinfa •·eya gördünüz 
mü?. 

Dedi. Şükrü: 
- Görmedim. Fakat, i•ittim .. 
Cevabını \'erdi. Munffcr sor-

makta devam ediyordu: 
- Şiikrüye) i öldiiren tnbanca 

da araba böyle sessiz ku uı !arını 
boşaltan bir tabanca mıydı dcrsı· 
niz?. 

• • 

uzaaf yankesici
likle ç lınan çanta I 

Mahkemede, b;r tesadüf neticesin
ide sahibi tarafından nasıl bulunrlu 

--t= Yazan: SiıYIN ÇET =t J 

Bir b<kçinın yanında, üç kiş 
yürü) orlard .. Bun '.ardan bin toı; 
kır sakallı bir taşralı, bir. olduk. 
ça düzgünce giyinmış. orta yaslı, 
sarı bıyıldı, uzun boylu bir adam; 
üçüncüs:i de, hırpani kı} afetli bir 
k9puklu. Bunlarla b raber gelen, 
yahut bunları beraberinde gcti -
re nbekçi biraz arandıktan sonra 
bir mahkemenin kapısının önün
de duran bir mübaşıre bir ~eyl>er 
söyledi. Mübaşir: 

- Evet, evet, dedi. Burası .. Kı1-
ğ1tları kaleme götürdünüz mü? 

- Evet, götürdük. 
- Öyle ise ver bana da, burada 

L!deyin. 
Müllaşir, bekçinin elindeki ev

rakı aldı .. Mahkemeye girdi. 
Üç beş dakika sonra, mübaşir, 

mahkemenin kapısını açtı .. 
- Haydi bakalım, bekçi baba .. 

Getir şunları... dedi. 
Bekçi, beraber getirdiği üç ki

şiye: 
- Haydi bakalım; girin! dedi. 

Üçü de mahkemeye girdiler. 
Hakim, hüviyetlerini tesbit et

tikten sonra, kır sakallı taşralıya 
sordu: 

- Halil .. Söyle bakalım. Davan 1 
rredir? 

- Ben Iğdırda manifaturacı • 
yım .. Mal almağa İstanbula gel
dim. Mahmutpaşada mal almak 

için dolanıyordum. Arkamda bır 
patırdı koptu .. Bizi getiren bekçi 
şu adamı yakasından yakalamıştı. 

- Hangisini? Salıhi mi, Nazi. 
fi mi? 

- İsmini ne :>ıleyim? Şu öte 
baştakisini ... 

- Saıihl yar.t ... 
- İşte bilmt•m... Şunu... Ne 

oldu diye baktım. Meğer yanke
sici imiş. Bunun para çantasını 
çalmış ... O vakıt föyle bir elim. 
cebime attıydım .. Baktım cüz -
danım yok .. Ben de yakasına ;;a
nldnn. Bekçiye: 

- Benim de cüzdanı çalındı, dP
dirn. Mutlaka bu çalmıştır! O va. 
kit, o, ı.ha bunu gösterdi .. 

- Senin cüzdanını bu çaldı! de· 
di. Bu beriki, o vakit kaçmak is
tedi. Kalabalık toplanmıştı. Bırak.. 
madılar.. Yakaladılar, Ü zerini a. 
rayınca, cüzdanımı bulduk. Meğer 
bu benim cüidanım1 çalarken, ö· 
bürü de bunun cüzdanını aşrnuş . 
Paramı isterim. 

Hakim, kürsünün üzerinde du
ran bir cüzdanı eline aldı .. Davacı 
Halile gösterdi: 

- Senın cüzdanın bu muyau? 
- Evet.. Buydu. 
- İçinde ne vardı? 
- İki yüz yirmi beş lira para .. 

Biri yüz, biri yirmi beş liralık iki 
tane senet .. Bır tane on beş günlük 
ticaret bileti.. 

Hakim cüzdanı açtı. İçerisinde
kilerin davacının söylediklerine 
uygun geldiğı görüldü. 

- Sen otur bakalım, dedı hiı. 
kim ... Sen kalk Nazif.. Söylenen-

Şükrü: 
- Bilmi)·orum. 

Diyerek iliıvfl etti: 
- Tabanca ve kurşun kovanla· 

rı meydanda yoktu. Onun için han· 
gi ÇC§İl kurşunla ,.e tabanca ile 
öldürülmü olduğunu bilmiyorum. 

Avukat Muzaffer gözlNini ha-
kimin gözlerine dikerek: 

- Garip .. 
Dedi, devanı etti: 
- Üç el siliıh atılıyor, bir ka

dın öldürülüyor, ve yine siliıh ses· 
leti ge-cenin ıssulığı içinde ne so· 
kaktan, ne e\·in i~inden duyulmu· 
yor!. Hakimler siz de bu noktayı 
çok garip bulursunuz değil mi?. 
Arlık n:ın,ludaki kurşunları ses
sizce hedefine ulaştıran bir taban
ca olmalıdrr ki bu cinayet i~!ene· 
bilsin ve evin içinde hiç kimse bu
nun farkına varmasın. Sırası ge

lnce tabii bütün bu noktalar üze
rinde duracağını. 

Şin1dilik not kabilinden söy lii) o
ruın. 

AH1kat Mo aff r bunlan söv
lcr stiı le"' z profe or Cemil bir-

.~r. ı ıt ııı .. Soyle bakalım .. Nasıl 
oldu bu iş? 

Nazil. sarı bıy,klı, uzı.. cca boy
lu, temizce gıyinmiş o!J!'I adam 
ayaga kalktı Söze başladı 

- Söylt'!ncnlcr. külliyen haki. 
kate muhaliftır. Bcndcnız İzmirlı 
bir tacirim. BErayı ticaret İstan -
bula gddim. Mahmutplljjada öt -
beri almak iç'n dolaşırken, bı.. Sa. 
lih cebimden cüzdanımı çalmış .. 
Bizi buraya getiren bekçi gbrmıiş .. 
Bunu yakaladı. Bana da 

- Beyefendı.. Çantanızı çaldı ı 1 
dedi. Hakikaten, para çan.anı! ce
binden çıkardık .. Biraz sonra, bu 
zatın cüzdanı benim cebimden 
çıktı. Tahminim, Halilin cüzdanı
nı da Salih çalmış olacak .. Yaka
lanınca, tehlikeyi sezdi.. Benim 
cebime bıraktı.. Başka türlü olma. 
sı imkanı yoktur. Bu adamın cüz.. 
danın1 !ı-en çalmadım. 

Hakim, kürsunün üzerinde du
ran şık bir para çantasını eline al
dı. Bu, ikinci maznun Salihin üze
rinde bulunan Ye Nazifin cebin. 
den çaldığı anlaşılan para çanta
sıydı. Hiıkim, çantayı göstererek:/ 

- Bu çanta senin çantan mı? 
dedi. 

Nazif; 
- Evet' Derken, samiler ara -

sından b,r ses yükseldı. 
- A! Bu çanta benim .. Dün ça

lındıydı. Polise de haber verdim. 
Demek bu çalmış ... 

Hakim, bu sesle alakadar oldu .. 
Bu sözleri söyliyen zata sordu: 

- Şöyle geliniz bakalım.. Bu 
çanta sızin midir?· 

- Evet .. Dün, Balıkpazarında 
çarptırdım. Sonra zabıtaya haber 
verdim. 

- İçinde ne vardı? 
- Bir yüz liralık .. Bir elli li-

ralık .. Bir on liralık.. İki tane beş 
liralık .. Bir akik yüzük. Bir de, 
iç tarafında H. F. markası vardı. 
Bendenizin ismim Hasan Fehmi
dir. İsmimin baş harfleri .. 

Çanta açıldı .. İçerisinde bir yüz 
liralık, ·bir elli lirahk, bir tane de 
beş liralıkla akik yüzüğün olduğu 
görüldü. Markaların da yerleri 
duruyordu. Harfler sökülmüştü. 

Hakim, bu yeni p-eyda olan da.. 
vacıyı da davaya dahil etmek ü. 
zere celseyı tatil etti. Bir müddet 
son~a, Hasan Fehminin yaptığı 
müracaatin zaptını tutan mukay
yit polisle tu\ulan zabıt getirildi. 
C-else yeniden açıld1. Hasan Feh
mi de davacı mevkiinde yer al -
mıştı. 
Hakım, maznun Salihe sordu. 

Sali: 
- Ben sabıkalı yankesiciyim. 

Bu N azifin davacı Halilin p~in
de dolaştığını gördüm. Çarığı çe
keceğini an !adım. 

- O da n-e demek? 
- Çarık bizim dilimizde cüz -

dan demektir efendim. Bunu an
layınca ben de onun peşine düş _ 

(Devamı 6 ncı sayfada.) 

den kıpkırmızı oldu ve söz alarak 
yerinden fırladı: 

- Avukat arkadaşıınız lulıaf tu.. 
haf şeyler söylüyor. Adeta, ev hal
kını zan altında bırakıyor. Müeklill 
!erim namııuı böyle biT zannı red
dederim. 

Muzaffer: 
- Telaşlanacak bir,e · yok. Bir 

ihtimalden bahsettim .. 
Dedi. Cemil, a•abiyetle mukıır 

uele etti: 
- Bir ihtimal. Caka!, ev halkını 

itham altında bırakan bir ihtimal. 
Böyle bir ihtimalin ortaya siirü
lehilmesi için onların Şiikriyenin 
öldürülmesinde menfaatleri olma
sını, silah seslerini duymu · olma
larına rağmen kadıncağızm öldü
rülmesini teminen oraya kOŞ'Dla
mış olduklarım kabul etmek ili· 
zımdır. Böyle bir zannı yapmıya 
kinıseııin hakkı yoktur. Evdekiler 

Ferdiden evvel S<>n ferdine kadar 
hepsi Şükriy<>nin pr sişkirlar:ı
dır. Bile bile onun ölümün rıöz 
yumamazlardı. 

(Aıi<a.sı Var) 

;~ - SON TELGRAF 

aşma arrlrler 
e· Diyorlar? 

iKDAM 
n. Abidlıı D•ve ... R a.b ~ 

is1mli. 1.>ugilıl:ku .>•zıswa: 

•B..ıgun .JJeıı4cıllk. ~yramını ku .. -
larken her rurk denızcısuıin. her 
TUrkw1, Şarki Akdenızde kaynayıp 
gıdcn Refah ~ılebının kuı·banlarını 

~~uk lee&urle dUşüneceğı.,e. onlar 
ıçın yUregi sulıyacngına şuphe yok
tur l~ciah faciası, bu nıHli bayramı 
matemli ve elemlı bır ~ haline sok.
m~tur. Çü.n.ku ıao kauar euzıde ve 
kıyme~ 'ltirk gcncı, bu far anın az
lum şchı Leri c!mU§tur 

Refah nasıl bat1..o.. Anado.ıu Aıatw.
nın ı...k \edigı aıabere gore gt.-ın.ı ya 
torpı... erek y ut ta oir ayne ç:ı.r
parak bat!ll tır liuıtüme lö5 yolcu 
ıle lif rsınden lske denyeye gıcıen bu 
Jebın, batışı hakıJıda t hkJw.t yap
ıu ·tadır Gem~ bu- y&nlıslıC?t: mı, 

yoı<s. bileıeJ< ve ~1 lanar k ışleruıu, 

bir stıi.kD.stc ~ k.W'ban gıtt ğınl yahut 
ta Lır mayne JilJ ça ptıgını c yıp o
na gc,~ e rcşrıy y pmo.k uzerc, tabki
kL. n b tn csını ı kl ekten başka ya.. ı 
P c ~; bı ıcy Y"'J tur. Bu euepıe şun

diL..k. Ua:zı ecnebı raı..yolaruıın yapL.k
ları n~ıyata, prop andadan J.azla 
k..y et \erD" .)L: e.ı.. resmi Lahkiktın ne- f 
tıces..ını belr.J.ıyo uz.• 

Dı,ye b ..lakta ve bı illıare ıuıuırı 
ya.zmakMJ. _. • 

•Huku et bır taraftan apurun ne
den ve nasıl battıgını tahkik ederken 
clıge. t.ıraflan da bir ıuebe 185 yolcu 
b:ındırılerck torpil, mayn, bomba ıcıı .. 
likelerinuı dolaştığı bir cıcnıze çıkarıl
masındak tedbırsizlıgın ınes'uliyetinl 
ve diger mes'u.liyeUeri aramak vazife
siyle mükelleftir ve bu vazifey1 yapa
cağına ~üpheınız. yoktur> 

CUMHURiYET 
B. Yun ... Nadi c.uUlıomiDlenıe &1'

det• isimli b~ü.ı.ıkü baş yazıeında: 
<Almanya ile Ilalya arasuıda altdo

lunan çelık itti.taktan önce gene bu ikJ 
devlet arasınEta. '1irülıusu. senelerce 
stirınü;> bir ant onuntern paktı var
dır Kı d.dı üstU.Ude kumü.nız.ınle mü.· 
ca.de e gayesınt gudilyor ve Whsısan 

nıerkczl ~1osko\'ada bulunan enter
nasyonal komurust t~ütıatını hedet 
ıttihaz etm4 bulwıuyordu. Sıla.hare 

Japonyanın ve di(::cr bazı Avrupa meın .... 
leJ;.cllermın de dahıl olduğu bu pakt 
esa!ien H.us aleyhtar .. s:ıyas bır te§ek.
A.Uldu, ki Aln1anyanın Sovyctlerle ak.
dctı,,_ı 23 Ağustos 1939 tarilL ademi 
tecavuz m hed.esıııdE::! sonra resmen 
ilı;a etli bncmış olmakla beraber bUtiın 
Mıhver ınemlckcllerinde Iiilcn -ve 
an.ıaşılan muvakkaten- terkolwıarak 

bır keııara atılmıs \ e onun yerıne 
Rusyayı da kollayıın Oçlıl Pakt ikame 
qlunmuştu. 

Almanya ile S<" yeller CumhuriyeU 
arasında ba;;lıyan yeni harp Uzerine 
Antikomintem pak.tının -yeniden 
ihya olunmak gıbi merasıme tabi oı .. 
mak ihtiyacı duyulmaksızın- kendi ... 
ligınden canlanıverdiğıni görüyoruz. 
Başta İ:>panya olu.ak Uz:ere Avrupa
nın n1uhtelli ıncmlclcctlcrinden ve ja
ponyad<ıin Alman . - Rus harbinde 
Ruslara karşl çarpışmak uzere sözde 
gönüllü, hakıkatte i~e 1-esınl devlet te-
şekk.üllerinin maluınat ve mtızab.eret
leri altında, az. çok ehcmınıyetli kuv .. 
vetler tertip ve tensik edilmekte oı ... 
duğunu telgrat haberlerinden ögren
rnekteyiz. Alman - Rus mücadelesi 
gibi milyonlarca ki'1iılik en modem 
sililhlarla mücehhez muazzam ordu 
gruplarını tarpı~tıran, tarihte şimdiye 
kadar ınisli görülmerniŞ derecede bü
yük bir harple şuradan buradan ge
lecek üç beş gOuiıllti. alayının oymya
cağı rol devede kulak kabilinden bi
le sayılamaz.> demektedir 

VATAN 
B. Alımt4 Emla Yalman .llaa cep

he5ioıle inld1jllf lhtimallcrlıt ı.ımıı b•· 
ı-imkü ba4 yaıısmda ezcümle ıımlan 
yamıaldadır: 

cBülün dünyanın gÇizU RWl cepbes.i
tı• dikilmiştir, Bu günlerde başka biç 
bir bahis zihinlerde yer edemiyor. Her 
birimiz takıın takım muammalar .kar
~ıswdayız. Bunlara cevap bulmak 
ıçin hayaliınizi zorlayıp dunaoruı:. 

Alman - Rus harbinın neUceai 
hakkında bahse tutuşmak lazım gel
ı;e bugü.n için So\•yet askeri kuvveU 
lehine bahse tutuşacak kim .. çıkmaz. 
Şimdılik butun milnah--aşalar, muka
vemetin ne kadar süreceğine dairdir • 
Bir ay, iki ay, nihayet üç aydan yuka
rı çık.anlar azdır. 

Rus cephes:indekı ınk.ı.şaf ihtimalleri 
hakkında tahnıinlerde bulunmak için 
Fransa h:ırbinden ziyade Çin harbinin 
ölçü tutuln:.ası doğru olur.• 

Erzurum şehri ye
niden yapıhyor 
Hususi muhabirimizden: 
Ankaraya giden Umum Müfet

tı;imiz B. Nazi:f Ergen şehrimize 
dönmüştiir Diğer taraftan Re
isicumhurumuz Ye Milli Şefi -
m zin himayelen .d kurulan Do
ğu Evleri Kooperati!i, hazırlıkla. 
rını ikmal ederek evlerin .nşasını 
münakasaya çıkarmak üzeredir. 

Gerek bu 150 evin inşası ve ge
rekse Erzurum sehri planının tat.. 
bikatında şehtin büyük caddele
rinin açılması için hükı'.Dnetimiz 
tarafından Belediyeye vaki olan 
nakdi yardım vatlı. Erzurumluları 
sevindirmiştir. 

İnşaata Ye yolların açılmasına 
bir ay içınde başlanacağı ve şeh. 
rin şu bır iki sene içinde tama -
men yeni bir manıan le ort» a 
cıkar.ağı anlaşılmak+ dır 

ene açılac 
.... , .. ı r rgl ı 

Geçen yıl Yerli Mallar Ser
gisinden mahrum kalnııttık. 
Gazetelerin haber verdiğine 
göre, Yerli Mallar Sergisi bu 
sene 26 Temmuzda ve yine 
Galatasaray Liseı;i alt kat ıa
lonlarında ve bahçesinde açı
lacaktır. Sergi Ağustosun o
nuna kadar devam edecektir. 

Yerli Mallar Sergia~ on iki 
yıldır lı;tanbulun guzel husu
siyetleri arasına gırdi. Gala-

h
tasaray . Sergisine gidıyor, 

em gezıyor, hem öteberi a· 
hyor, hem de egleniyorduk •• 
Bahçe, her gün, sab htan 
ajt§ama kadar dolup dolup 
ta;ııordu. Yerli Mallar Ser• 
giainin bahçesinde, 11cak bir 
akşam oturup bir dondurma 
yemenin zevki fena bir ıey 
midir'!. Oturacaksınız, önü
nüzden gelip geçen eri seyre
dect>ksiniz; bir çok eşe, dos
ta, arkada§a: uzun zaman
dır gormediğiniz ahbaplara 
teaadüf edeceksiniz. 

Yerli Mallar Sergisi, bu yıl 
12 inci defa açılacak. Yalnız, 
v,eçen sene açılmamııtı. Ne
den dÇılnıadı, bilmiyorum. 
Halbuki, pek ala yine ha:ı:ıı• 
!anabilirdi. 

Yerli Mallar Sergiıinin 
bir yılan hikayeıine dönen 
binaıı meaeleai vardır. iki 
yıldır fevkalade ıartlar var. 
Dünya harp içinde vesaire. 
Fakat, ondan evvel, bir çok 
Yerli Mallar Sergisinde 
söylenen nutuklarda, gelecek 
yıl inıaallab bir yeni binaya 
kavuşulacağı temenniai ileri 
sürülürdü. Ve gelecek yıl, 
mutlaka bir yeni sergi bina• 
sına kavuıulacağı ümidiyle 
bir yıl avunurduk. Fakat, 361) 
gün sonra, Yerli Mallar Ser• 
giıi, tekrar Galataıaray Liıe
ıi binasının alt katında açı
lırdı. 

Su muhakkak ik, İıtanbu· 
la bir aergi binası lazımdır. 
Hatta, bu serginin iımi Yer
li Mallar Sergisi değil, Daiıni 
Sergi Binası olmak lazımdır. 
Sunu da itiraf edelim: Yerli 
Mallar Sergiıinin ilk seneler
-le, ıergi daha iyi, daha çe§İt· 
li tanzim ediliyordu. Daha 
c;ok rağbet görüyordu. Daha 
fazla miktarda firma ve tüc
car ittirak ediyordu. Sonra, 
ne oldu, nasıl oldu, bilinmez, 
aergi yavq yava• monoton 
bir hale geldi. Adeta, cazi· 
beıini kaybetti. 

Bu yıl açılacak 12 inci Yer
li Mallar Sergisinin, geçen 
yıllardan daha ıirin olması 
temennisi ile yazımıza niha
yet vereliın. 

R. SABiT 

Çapa Kız Muallim 
mektebindeki dün~ 

kü toplantı 
Çapa kız tığretmen okulu me

zunları dün saat 15 de mektep _ 
lerinde samimi bir toplantı yapmış. 
!ardır. Okul Direktörünün nut -
kundan sonra yeni mezunlar adı
na Bayan Şadiye Yılmaz alkışla.. 
nan bir nutuk söylemiştir. 

Toplantıdan sonra dayeUilere 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Birimizina'"ga·ı ' 
tfepimizin &:: 1 
Postahaneden pul 
almak ne müşkül iş! 

Bir ok Q('UDlUS 7azLl Ol'! 

.sabahlan Buyuk P~ nenın pul 
satan gışelerdoa yalnız bir tanesi 
açılıyor. Diger &işeler s:ıat dokuZ 
buçuktan eV\ el faaliyete geçmi
yorlar. Herkes l$lilC gıtmedcn ev
vel mektubunu \ ernıek istediği 
için, tabiatile bu gişeye büyük bir 
tehacüm vukua geliyor, Bir tek 
memlll' pul tevziine yetışemediii. 
için, iş güç sahipleri uzun müd
det beklemek mecburiyeUnde ka
lıyorlar. 

Halbuki resm! ctevaırde mesai 
saati dokuZda başladığına göre, 
dljler pul tışı gışelerinııı de a
çık olması tazım gelıneı m '? Baş 
n:fldUr:.:n diki< t naz.arııu celbet 
meIJ.ıZl rir:a ederlın..> 

,J 
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hiçbir şey an;atm;vorsunuz? 
Dedi. Fakat, gen çkaoının birşe;. 

söylemsine vakit bırakmadan ila
ve etti: 

~~ 

~~~~ G .N AR T t İNDEN 

er B r ögle fü.cri idi. Müfide, Bah
çekapıdaki istanyonda, tramvay 
bekliyordu. Dw-akta bir hayli 
bekltd:ğ. halde, tramvay gelme. 
ır. •i. Yavaş yavaş sabırsızlan -
mağa baslıyordu. Birden, yan ta. 
rafta, biraz aşağıda, Cihadı gördü 
Elindeki gazeteyı: göz gezdirıyor
du. Her halde o da tram\ ay bek. 
lıyordu. 

- Size, çok yazık oluyor. 
- Niçin? 

1 D 'd k dkl .k. ri;-b!c::a·mz~:.~d~ai~~:e~~:ıs~ada onanma an Çl ar l arı l l 

Müfide. Cihadı görünce, bütün 
vücut' ınün heyecandan titredi -
ğini hıssotti. Adeta, ne yapacağı. 
nı <aşırdı. Bu gen~ kendisine bir 
~ok dda~ar aşkından bahsetmiş, 

kend:sini scvd"ğirn söylemiş!:. Fa
kat; her defasında ona vcrdıği ce. 
vap şu olmuş'u: 

~~:~~~;~~~in~~~1~~ızciö~t~aü~~~~ ku··çu··k topla bı·r gu··nde Der 
de memıekctm muhtelif koşelerın- • 

de dola<:nak mecburiytinde imiş. 

Bu kazanç. neler kaybettiriyor, e z a t t • l d • 
onu düşünmek lazım. n eg l p e m l ş er l 

- Unuutmayın ki, ben evli bir 
kadınım. 

Dudaklarından dökülen bu söz
ler, hiç de hissıyatını ifade etmı. 
yordu. Çünkü. kendince mukaddes 
saydığı dü-:ünac·~crine mukabil, o
na oldukça ş:<ldetL bir temayül 
his.etm~kte idi. Şimdi, C hada 
yakla.§lp kvi'UŞrne.:• düşünüyor, 

faka•, bunu gururuna yed remi. 
yordu. Diğer taraftan, kendisinin 

evcuı:'ivetin n farkına varmadan 
bir tramvaya atlayıp gitmesın -
den adeta korkcy,.,T-iu. 
Kısa bır teret! üt devresi ge 

ç'.rdi. Sonra, herıe>• tabii seyrıne 
bırakınağa karar verdi. ArtıK kat'i 
suret·e hükmetmiştı kı, gdi bır 

:ı. k.ıvvet, onları bırbırire sıirük. 
' 1 yor, ı::uk· ~ !er bir nct.ceye doğ-

rL biraz dana yaklaş+..ı ordu. \ 
CıLnt gaz.,.•c ni k ladı. Dal~ 1 

gın ba.-... 'arla etrafın& i:.,()kıu.r:ığa 

1 
b~ k ı. B,raz so-ra, o da M üfi
dey ı gör,lü. Derhal, genç kat..nın 
yz-ın~ yaklaştı. Bu tc•adüLen 
mcnun olduğu görülüyordu. Se. 
vJncını üÇığa vuran b~r tavırla 
şi'> .e dedi: 

- Aman, bu n1! mes'ut tesadüfi 
birdenbire ortalıktan kavbolunca, 
artık sizi bır daha gôreceğ,mi 

ummayordum. 
Bu söz"er, Müfidcnin heyeca -

nını taşırnıağa kafi idı. Fakat, her 
şeye rağmen, ruhunda hasıl olan 
kaynaşmayı belli -e•memeğe ça
lışarak, agır ve yavaş b:r sesle ce
vap ver.ti: 

- Çoktanber.i, hiç bir tarafa 
çıknuyorurn. 

- Şimdi n-ereye gidiyorsunuz• 
- Bir arkadaşa. Kendisini epey. 

d!r görmedim. 
Cihad, bir an düşünür gibi dur

du. Sonra: 
- Sizinle bazı şeyler konuşmak 

.istiyorum. Vaktiniz buna müsa. 
it mi? 

Diye sordu. Genç kadın, saatine 
baktı. Bu hareketinden, vaktinin 
ölçülü olduğu anlaşılıyordu. Fısıl

aar gibi bir sesle ~öyle dedi: 
- Sizi dinliyecek kadar vaktim 

var. 
Beraber yürümeğc başladılar. 

Bir müddet sonra, Gülhane par • 
kına geldiler. Park, her zaman ol-

duğu gibi pek tenha idi. Bu hariku. 
iade ve eşi yok bahçede, rastgele 
bir yola saptılar. Yanyana yürü
yorlardı. Bir aralık, Cihad, genç 
kadına döndü: 

- Yalnızlıktan canınız sıkılrnı. ı 
yor mu? Ne yapıyorsunuz, nasıl 
vakit geçıriyorsunuz, bu hususta 

Müfide, başını önüne eğcli. Ya. 
vaşça mırıldandı: 

- Be;ı, vaziyeti olduğu gibi ka
bul ediyorum. 

Bu sözler, Cihadı coşturdu: 

- İşin asıl fena tarafı bu ya! 
Bir kadın, daha ziyade gülsün. 

etrafına neş'e ve ışık saçsın, diye 
yaratılmı,;t;.r Bence, güzel ve c •• 
zibeli bir kadının, dünya yüzün

d'<'k• manası bu olabılır. Sizdeki 
g:....c.lıg.n • a .. na imkan yok. İn. 

san sızı gorunce, criç.lmez bir 
mahlük o:dJ· nuza hükmediyor. 

Benim s:zi gördüğüm günden -
beri rahatım ve huzurum kalma. 
dı. 

- Çok rica ederim Cihad, yine 
bu bahis1eri açmayın! 

- Da.mi bır buhran içindeyim. 
Bırakınız bu mevzuaa konup ·ım. 
İlk gör~ ''ğüm gün, size, her güzel 
kadıra ba.tt m gibi bakt.'l!. Fa. 
kat, rubumun; kısa bir zaır rnda ı 
varlıgm zla doldugunu gördürr>. 

Brn, sıze tesaJuf ed.nciye kadar, 
h"çb:r ka.!ına. bu kadar derin, bu 
derece .çten bir arzu duymamış -
tım. Hayalim.n ve kalbimin s~zin 
varlığııı.zla dolması ve ya.nız si
ze 4(:?ri"'mek gayc3Jle yaşamakh ... 
ğım, bence bütün bır hayata de
ğecek kadar kıymetli ve zevkli • 
dir. Dünyada. bır erkc3.n, tapın
dıg. bir kadının peşinden koşma
sı kadar ulvi ve güzel bir şey 
yoktur. Btı, başl:başına heyecan 
verici, baş döndürücü bir saadet
tir. 

Cihad, durmadan söylüyordu. 
Müfide, bu söderle, ruhunun şid. 
detle muhtaç olduğu şeylere ka -
vuştuğunu sanıyordu. Cihad, ge. 
niş bir nefes aldı. Sonra, üzgün bir 
tavır aldı ve sözlerine şöyle de
vam etti: 

- Fakat, artlk sizi rahatsız et. 
miyeceğim. Çünkü, siz; evli bir 
kadınsınız ve kocanız burada yok. 
Eğer, serbest bir kadın olsaydınız 
veyahut kocanız burada bulunsay
dı, o zaman iş değişirdı. Her ça
reye baş vurur ve sizi, onun elin
den almağa çalışırdım. Amma, 
şimdi kendine ait olan kadim, ba 
na karşı müdafaadan aciz. Ger~i. 
siz, çocukluğumdanberi hayalim
de yaşıyan ideal kadın tipinin tı: 

kendisisinız. Fakat, size tesir et
meğe çahşmam, müdafaasız bir 
insanı arkadan vurmağa benzer 
olduğunu yavaş yavaş takdir edi· 
yor ve böyle düşünüyorum. 

Müfide, bekiemediği bu sözler 
karşısında neye uğradığını şaşır 

dı. Kendisinden geçmiş bir hald 

( v~vamı 6 ıncı sahifede) 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 110 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL °'-w--
Bosna da Türk topraklarına katlldı 

rinde bır...ıuı.cL, Üç bin Bosna dc
ır.:anl:sı seçilerek yeniçeri oca
ğına kaydolundu. 

Bir sene sonra Macar krah Mat
yas Korvin seier yaparak Bosna

nın •adesıni i,st<di. 

lı bun.ın üzerine İwvrinik kale
sini muhasara ett.i. 

Bıı.,<>iin Libyada muiıarcl>e bü
tün şiddetile devaım ediyor. Yarın 
daha çok şiddetlenruı'si beklene
bil;r. Bu topraklarda bir çak mil
letin harl:ıettiler. Fakat Aınerika
lılar.n da Trablus çölleııinde mu
harebe ettiklerini biliyor musunuz? 

KORSANLAR DEVRİNDE 
Filhakika Amerika tarihinin az 

bil.nen sahifelerinden biri de 1805 
de Amer:kan deniz ve kara kuvvet
krinm rnü.~terek bir planla Trı>b
lusa yapmış oldukları taarruırlur. 

1801 de Ak--denizde bir Amerikan 
filosu dolaşıyor ve mütemadıiyen 
korsanlar taraf:nclan soyuılan A
mrrikan ticaret gemilerini muha- 1 
!azaya çalışıyordu. 
Fas Sultanı, Cezair ve Tun115 bey- ı 

len Amerikalıların 'bomibardıman 
tehditler.ne mukavencte cesaret 
edemiyorlardı. Fakat Treıblusta 
bulunan Yusuf pa.<a bu te:hditlerc 
pek aldı .. ış uLmiyor, J..-orsanlarını 
daima Amerikan ticaret geımileri
nın üzerine saldırıyordu. 

Paşa. 14 mayıs 1801 de Trabluıı
taki Amerikan konsolosluk bi
nasındaki hayra~. dıreğini J<estirJi 
ve konsolos Katkar k~')!Ylağa mec
hıır oldu. Her iki toraf biı tirleri-
nin gemilerinl mütadereye devam 
r-cliyorlardı. 

Burlf1n üzerine Amerikan fil06u 
kumandanı k.amodcr Morris'e 
Traıblusu abluka etmesi emri ve
rild .. Fa.kat bu a·bluka netice ver
m<'<li. Çünkü küçüık gemiler, Ame- 1 
rikan f;J05una görünmeden şeh
re bo-yuna erzak taşımağa muvaf
fak oluyorlartlı. 

Bunun üzerine komodor Morris 
uledildi ve yerine 1803 de Jrorno
dor Prebl getirildi. Bu komodor en 
iyi firkateynlerinden biri olan .Fi
liıdelfiya• yi Trnblusu tarassuda 
rnemu.- etti. Halbuıki bu gemi, bir 
Trablus korsan gemisini takip C" 

derken, bu sefer kendisi düşma
nın eline geçti, Trablusa getirildi . 

Amerikan filosunun AmOrali, 
bunun üzerine Trablus paşasın'.n 
elinde bulundurouğu bu kıymetli 
rehineyi yalmnağa karnr verdi. 
Dekatur isminde genç bir za9:ıit bu 
tehlikeli te<;c'cil>üsü ba§<ırmağa me
mw- edildi. 

1804 şubatında, karanlık bir ge
cede Dekatur limana gi<'di ve es-:r 
gemiye yaklaştı. G<!mi.yi muhafa
za eden Trabluslu yerJ;Ieri kılıç
tan geçirdi ve lbüyük bir sti1kunet
le firkateyne- at~ verdi. 

Hadise Trablus paşasının daha 
çok can.nı •ıktı. Bu sefer mfrza
kereye hiç yanaşmadı. 

Bunun üzerine koonodor Prebl 
hücumlarını arttırdı. Geoc gün-

da Hersek beyi İstifan dergahı 
hümayuna gelmiş arızı ubudiyet 
etmişti. 

Hersek beyi küçük oğlunu pa
. di~n hizmetine vermişti. Padi
şah He~k ıbeyini yerinde ıbıraktı. 

Fakat çok g~meden Hersek de 
Türk vilay<.>tleri meyanına girdi. 

11-
Ula'lı beyliği Çelebi Sultan Meh

anet zıınıanındanbeıi Devleti Ali.
yenin bir vilayeti halinde idi. De

recei merbutiyeti Tiiılk devletini 
tanl'111ak, icab:nda muavenet et
mek, senede on bin altm vergi 
vermek, ıbeş yüz nefer delikanlı}'U 
kapı hizmetıne ıta-loclim etmek, ge
rek beyi tayin edilirken, gerek 
bazı ahvali fevka!Udede dergahı 

hümayuna gelmek, arzı Uıbuidyet 
edilmek, kard"'ini yaıhut oğlunu 

Hatta Payç.,yi fotlıetmc>ğc ıru
vaffak oldu. Muılıafızı Hürrem bey 
ile ilu yüz n.:fl'ri güzide muhafıı:
l~n esir war.lk Peşteye kadar zin

cirlere \-Ur raK sılr...ıkledi. l\fatya- ı 
sın ıulıv~, merasıminde bu ·fü.-k 
esir. ri t~ir edile ı. 

Rıımeli akıncıları ile Mahımut 

pa§B !zo\-rinikin i.ma<ldına yetişti
ler. Vaki olan muıhan"bede Matyas 
ordusu bir hamlede mahv ve pe
rişan oldu. Gaziler toplan ve ağır
lıklan ile berab<'r Matyas:n ordu

gahını za.ptettiler (H. 867). 

Bundan sonra Bama oJorallığı 
Türk İmparatorl-ğ vilayeth:-ri a
rasına geçti. 

' padişahın yanında bulundurmak 
g;bi muamelat ,.e mü.nasebatmdan 
>baretti. 

Bı 111111 üzerine pa<:iiş~, sefer 
n.._uı.g. ,.~u-uıı \erdi. llfa~ar 

Mimik Bey i>.ıninıde lbir Türk 
kumandan •birinci olarak Bosna 
be) .eı<beyısı tayı.. olu11<1u. O ma-

O vakit Prens Vilat, Fatih ta
rafından beyliğe ta~·in edilmişti. 

Kuçük biraderi Radol dahi Fatih 
yanında idi. 

düz şehri b.:ı.mbardıman e>ttıi, ablu
kayı sık:ştırdi. 

İşte Amerikan bahriyesinin ha
tırasını hiç unu1mıyacağı bfr ha.rp 
sahnesi de bu devirde vuJrna gel
di. Kc<modor Prc'bl Tra.blus !ima-
nına s·ğınmış olan düşman gemi
lerini yakmayı düşünır.üştü. Bu 
gemilerin arasına tutuşturucu 

maddeler atılacaktı. Bu işi başar
mak vazifesi kaptan Somer ismin
de biri;;ine verildi. 

Fakat adamcağız vazifesini yaı.r 
ırınk isterken, niyeti anlaşıldı. O 
ria barut ve bomıba dolu gemisini 
terketmektense, kendisi ve bütün 
mürettebatı içind olduğu halde 
gemiyi havaya uçu""du. 

Bu hüdisc üzerine Amerika hü-

Pek tabii olarak daha ifil< gün
lerde müşkıülfıt başladı. Deveciler 
kenı<Ülerine para verilmediğini id
dia ettiler. İkinci defa para alarak 
savuştular. Orounun suyu kalımı· 
yordu. Erzakı azalıyordu. 

Arap reisler ihanet ettiler. 

Son derece enerjik bir adam <>
lan Ayton 38 gün çöllc>rde yorucu 
bir yürüyüşten oonra, küçük or
dusu ile Li.bya sahillerinde bo.ııııba 
kalesine vardı. Kumandan Barrov 
kenıdisine burada yardım gönde
receğini vadelımişti. 

Filhakika iki Aanerıikan gemisi 
erzak ,.e cephane getıirdi Bu su
retle yorgunluğunu alan ve kuv
vet bulan ordu, Demeye doğru 
tekrar yola çıktı ve 26 nisanda 
Derneye v3rd:. 

DERNENİN ZAPTI 

kümeti Akrlenizdeki filosunu kuv
vetlendirmeğe karar Verdi. K<>
modor Barrov kuımandan tayin 
edildi. Tolayas ismindeki konsolos Şehrin önüne geldikten bir kaç 
da karadan kendisine yardım ede- gün sonra, Amerikan filosu da sa-
cekti. hıilde göründü ve karadan hücu-
YUSUF PAŞA İLE AIDfET PAŞA mu kuvvetlendüıırwk için gcmi-

'l'rnblusun ablukası daha ziyade ]erden iki de top çıkarıldı. 
sel'tlendirilecekti. Karadan taar- Hücuma geçildiği ıaman, şc'hir 
rll"la geı;mek prensipi Jlıc kaıbul e- anudane ımırkavemet ediyordu. 
dilmi~ti. Bu iş de, Tunı.ı1>taki mE."V'- Fakat mahsurl~rm topları Ame-
ki!ni terkoclen konsolos Aytona 

1 
rıkalıların ateş.ı ile çok geçmeden 

f:V 1 f_"Ul 1S ı. •. t d . -~'1m· t' ] susturuldu. 
Diğer ta;afüın Amerikal:lar, O gece şehrin son müdafileri d'.' 

Trablusun eski paşası olan Ahımıet 'kaçtılar v?_ Alıınoet q:ıaşa tekrar elı-
paşadan istifade etmek istiyorlar- n~ ~eçırdıgı şehre muzafferane 
dı. Bu Ahmet paşa, kendisinin kü- gırdı. . 
çük kardeşi olan Yusuf paşa tara- Fa~a_t .Trab}u.stakı ~aşa, Mlil. 
fından iktidar elinden alınarak ken'Clısını maglup etmiyortlu. Hat. 
Trablu~tan ~ulmuştu. Ahmet ta. Dern~yi ~ıı:nak için bir kuv;.et 
paşa ailesile ber,.bıer 1797 de Tu- ~nderd.ı, la.ıkın 13 may:sta pus-
nusa gelerek, orada yerleşınişii. kıürtuldu. 
Amerikalı konsolos Aytonu ora- Ayfon vakit goeçirmeden Trab-
dan tamyordu. Hatta konsolos- lus üzerine yürümek istiyordu. 
tan 'I'rablustaki eSki mE!".Okiini tek- Mütemadiyen lromod.or Morissooı-
rar kardeşirrin elinıden alabilmek dan takviye ve para istiyordu. Ll-
iç;.n, Amerikanın yaııdıımını iSte- kin başka tesirler altında hareket 
mişti. etmeğe ·başll(Yan Morrisson lbu ta-

Ayton Amerikan fil.osumun Yu- leplere aldı.rış etımedi. 
suf paşayı yola getfu-emıiyeceğini Diğer taraftan bu niı!betsirz mu-
anlayınca, kardeşinden istiıfadeyi harebe kal'§ısında yoııgun düşen 
düşündü. Trablus paşası da musalalıaya ya-

Birlilrte Kahireye gittilıer. Ora- naşıyordu. Bununla beralber 10 ha-
dan kuvvetler to;>lıyacaklar, ibu ziranda Demeye son bir hücumda 
sefer karadan da Trab1usa hücuıın daha bulundu. Muvaffak olama-
edeceklerd·i. yıru:a, Amerikalıların ileri sürdü-

Ahmet paşa taııaitarlaruu topla- ğü •şartlar dairesinde sulilıa razı 
dı. Ayton da AV'rnpalılardan gö- oldu. 
nüllü müfrezeleri teşlçil etıti. Ken- Bu net.iceden ne Ayt.O>n, ne de 
disini general ilan etti. Kendisile Ahırnet paşa memnun olmadılar. 
bHaılx-r gelen do.ıruz Amerikalıya Bir taraftan Amiral Barrav da 
da zabit rüLbesıi verdi. K:rk ka- Demeden ayrılmağa karar ver-
dar Yunanlı topladı. M:ı;rrdakıi mişti. 
Fransız sefer heyetinden kaçan- Hulfü;a Ahmet paşa, Amerika-
lardan da epeyce insan buldu. lıların davasına yaptığı 'bütün hiz-

ÇÖL ORTASINDA metlere rağmen, yine aç:kta kal-
Konsolos Ay km bu kötü ordusu mıştı. Bunu nüzerine Ayton or-

ile Bereketülıgeyt mevıkiinden 8 dusuundak.i Avrllflalılarla lbirlik-
mart 1805 de hareket ederek, Liıb- le, Demeden Aımerik.ın gemileri-
ya çöllerine daldı. (Devamı 6 PICİ Sayfada) 

İŞl>u Radola Fatihin merbuti· 
yeti gar,p tarihlerine sermaye ol

muş, hatta Radol tarafından Fati

hin cerıhedildiği iddia olunmuştur. 

Fakat, ıbaştan lbaşa iftiradan iba

rettir. 
Garp müverrihler~ Türk di:~ 

manlığı ile sahifelerini akla gel

medik fikirlerle doldurmuşlardır. 
Bunların hepsi uydurma şeylerdir. 

Pren5 Vilat, tariılıin zruettiği 

insan s.fatlı canavarlaıun en lbaş
lıcalarındandır. Şeytan Vilfıt, Cel
lat Vilat, Kazıklı Voyvoda kendi
sine layık görülen eikap.tandır. 
Cesur ve zeki id1. 

~'akat o kadar vahşetlere, ezi

yetlere alışın ştı ki insana azap 
çektirmekten başka birşeyden lez

zet alamamak raddesine vardı. • 
Viliı.dın vahşetleri sayılmakla 

bitmez. Tetkik ederken ins~n bc
~crb·etin adeta küçı..klu~linü gö

rür. 
Çünkü bu kadar fa.;:ah<ıtler:n ıbır 

insan oğlundan sadır olabileceğini 

teslim ile müteessir olur. 
Tercih ettiği işkencesi insanı ka

zığa aturtm~k, günlerce azap çe'k
tirip seyretmekti 
Viladın ziyafetlerini verdiği yer

lerin etrafı kazıklarla doııanırdı. 
Herkesin rütbesine göre alçaklı 

yüksekli kazıklar kaktıırır. İnsan
larla donahrdı. Anların ahı fer
yad:nı dinliyerek 2evk alırdı. 

Viladın yaknılarından 'biri bir 
gün Üzerleri kokrnWj inSan ceset

leri ile dolu olan kauklar ooına

nını gezerlerken: 
- Böyle .bir pis Jrokuya nasıl 

tahammül ettiniz .. 
Diye sormıu;tu. Vilad, hemen pek 

yti.kısek ıbir kazık ısmarlamış, ne

dimini fi.zerine oturtmuştur. 
Ve: 
- Bu kadar yüksek ıbir mC'Viki 

le\-cih cd~im seni pis kokulardan 
m"sun kılmak içindir. Ellbettc bu 
lü:fu.mun ><adrıni takdir eder~ 

• ... 

o Yaşanmış Aşk v" •ar,.ra ı111•1r 
: 

Hayatını 

Yazan: HALÜK CEMAL I~o. 

Mahalleye girerken kalbi 1 

çarpıyor, her tarafım litrigord 
Söııünü temin etmek için kat'iyet
ler!e, rakamlarla konuşuyordu: 

._Bak göreceksin yeni hayatı
mızda ne kadar bahtiyar yaşıya
cağ.ıız.. Hemen işe ibaşlııyacağım. 

Ondan sonra da nikilıh kağıtları
mızın asılması, inmesi 15-:!0 gün
lük birşey .. Hemen düğünümüzü 

• yapacağ!IL, evimize çekileceğiz ..• 
Yaralı •kalbim yine çiçeklenmiş

ti. Çabucacı·k inanm:ştım. Esasen 
inarunayıp da ne yapabilirdim?. 
Ka1bim gibi artık varlığım, şere
fim de ona esir değil miydi?. Gayri 
ihtiyari •başını göğsüne kayarken 
ıslak gözlerimle gözlerine lbaktım. 
İlk defa dilenen, avuç açan ·boıy
nu •bükük bir dileru:i gibi sordum: 

•- Düğün de yapacağız değil 
'? mı ..• 
Ellerile müşfik bir puse aneI1ha· 

metile yavaş yavaş saçlarunı ok. 
ş1yarak vadetti: 
•- E1bet de yavrucuğum.. Dü

ğün senin hakkın değil mi?.• 
Nazarlarım sıcak yaşlarla dolu, 

minnetle, şükranla kucağına ka
pandım. Ellerini sevinç yaşlarile 
öpe öpe hıçkırdııın: 

._ Allah sizden razı oJsun Hik
met Bey .. demek beni haliı sevi
yorsunuz .. Bırakmıyacaıksınız öyle 
mi?. Ne olur nikal!ıırnı lbir an ev
vel yapın olmaz mı? .. 

Bu ne azap yara'.blbi?. Gece lben 
ona bütün bir ~ayatiyet verdiğim 
halde ~imdi hayatımı, isti·kılıalimi 
yalvar;yordum. Düğün yapmasını 
bir sadaka ister gibi dileniyorduım. 
Halbuki dün greeye kadar bu be
nim en mukadd<'S şeyimdi. Leke
siz, tertemiz varlığrmm, h:cran ve 
mahrumiyetle g~en on yedi yılı
mın 'biricik ımükiıiatı idi. Ben kı~
Lğımın en masum hayallerini, en 
taze 'heyecanlarını hep beyaz tül
lere kc·vmuştum. Bütün emlleri
m! düğün günüme bağlamıştım. 

Sevgim bu gaye için ibeni ona koş
tururken hislerimle ıbernber vü
cudüm de tertemizdi. Fakat şim
di; dalından :koparılıp çamura a
tılan bir zavallı çiçek gibi 'bir ge
cede soldınn. Bu örselenmiş, kir
letilm~ halimle titremeden, ü"
permeden o beyaz elbiseler; na
sıl giyceğim?. Bir .taze gelin• di
ye herkesin önüne nasıl çılmca· 
ğım?. 

Hazin ibir teadi ile birbirini k<>
valıyan acı dü~üncelerimi kuvve'
li 1x!mina.tı dağıttı. Dizlerinin üs
tüne oturtaark yanaklarııını okşıya 
okşıya: 

._ İşimiz senin zannetıtiğinden 
de çabuk bitecek Müjgan dedi. 
Çok yakında beyaz tüller, gümüş 
teller içinde bana gelecekısin .. Ka
rım c.!acaksın .. Senin olacağım .• 

Cümlesini müşfik lbir ahenkle 
tamamlarken tavr~ sesi o kadar i
nandırıcı idi ki bu halim, sakin 
haliyle sanki akşamki hüviyeti a
rasında •bütün bir uçurum vardı. 
Büsbütün geniş göğsüne gömül
düm ve kalbimin en sıcak şükrani
le teşeklkür ettim. 

•- Biliyorsunuz size iıerşeyimi 
verdim. Ö1üınlere, ebediyete ka
dar da tekmil varlığ;m sizindir. 
Göreceksiniz ne saclık, ne muti lbir 
eş olacağıım.. Emrinizedn, arzu
nuzdan ıbaşka birşey tanımıyaca
ğım. Bilrniyeceğim.. Yalnız yal-

Cevabını vermiştir. Memuri
yetle yanına giden ımur®hasları
mız lrı.ıızuruna çııkarken Tür-k a
deti üzere haşlannda kavukları o
lara'k girımişlerdi. 

Vilad, Türk murahlbaslarına ka
vuklarıru çık.anmalarını söylemiş

ti. Muraıhhaslarınıız 'kavu!k:larını 

çıkarmağa razı olmamışlardı. 

Vilad: 
- Mademki kavuklar lbu kadar 

kı}'l!lletlidir. Daima başlarınızda 

durmasını temin ile size !hizmet 

edeyim. 
Diyerek üçer çivi ile ib31jlarına 

mııhlatmıs>tır. Devlet namına sefa
retle giden Çakıq-a Hamza paşayı 

şanile mütenasip, 
Diye yüksek ibir ka.zJ,ğa otu1' 

mu;;tu. Vilad bir gün ziyafet ve-
• receğini ilan ile memleketin fıka
ra.>ını davet etmiş, müteaddit SO'f
ralar kurdurmuş, ikram etmiş. 

Sonra barakaların kapılarııın ka
pa!.tı t~wm~tur. 

(Arka.il y~) 

1 varının size ne olw- bu ışi UO'at· 
mayın .. e mi?.> 
Yavaşça çenemden tuttu. Y · 

ziiıınü kendine çekti. Kolları IJ<')~ 
numdan dolamp ıharis dudaklatl 
dudaklarımı ararken gözleı m 
biı1birine aktı .. dudaklal'ımla <l:l" 
raber ;çten gelen bir rt"havetk e
riyen viicudümü vücudüne burık• 
tım .. 

.......................................... 
Gaşyi ve mesti cihanındıın tı3' 

kikat alemin" döndüğüımüz ı 

man saat ona yaklaşıyordu. B 
zevk anları içinde uzun UO'Un lc<l' 
nuşup, herşeyi kat'iyetle kararla 
tıl'mıştık. Artık seviniyc>rdum. S 
vincim vapurda da devaım t<tıt· 

!stanbula yaklaşırken korku vl 
hüzünle karışık bir hasrete döıı 
dü. Gecenin, sabahki yorgı.u.lııi•ı 
bitaıbisini damarlarıno<la 'lıi,&·tt. 
üzülüyor ye kendi kendime <tıe • 
ki sevincim ömriirnce sürc<>c-k. l 
kin }'Bnında acı b:r ı.ııkde de da~ 
ma yaşıyacak. diye dü.,<iini• · 
duru. Evet .bu günah gec<.>sini 
tırladıkça her zaman yüzüm k. 
racak, genç kızlığım:n taze ç:çel<· 
!erini düğün gecem€ ~aHyoam•dı 
ğım için hcıp başım eğik, yürrg•f11 
yaralı kalacak'. 

Maılıallcye girerken kal'biım çat' 
pıyooou. Köpı:ıüde ondhn a~r 1-
mıştım. Evimizin ıbiraz ilerif;inde
ki bakkalın önünde kürük ırom•ll 
çocukları taıhta kepmkierdcn .b 
rini devinnişler üst~nde oyun c ~ 
nuyorlardı. Hepsinin r ,irüz.<i~ 
kahkahaları. kesi•k, ince Ç'ğlık • 
sokağı dolduruyor, öbür ma!lıaC~ 
den haykıran yoğurtçuların ,.,s~ 
arab1 gürültülerine kanşıyordı;" 
Köşeyi dö'lerken bakt m: 

Pencerem açık duruyordu. Bir: 
ilerleyince yan pencerede, yeŞ 

epon;i. sarı bukle saçlarile Şükr~C 
gördiirn. Kalbim daha h!!l atına· 
ğa ıbaş.ladı. Adımlarım ıbinbirın 

dolanıyor, ilerliycmiyordum. J{I 
tap okuyordu. Beni görredi. B 
den karşıdaki §en çocuk sürüsuıf 
den incecik bir ses haykırdı: 
•- Müjgan abla .. Müjgan 81)1 

la!.• 
Mütekait Şükrü Beyin bir ıs~ 

bebek kadar güzel, afacan kızı r,.fı 
allfı beni görmüş, koşuyordu. 

Deı•hal öbür çocuklar da 00
1 

katıldılar: 
(Arka." v.r~ 
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1 - Boğazda bir köy, 2 - PL'J 
gan1ber, bırakılan 13eyler, 3 - l\ll 
bur bir Rus papnzı, 4 - Ortası, bl 
dan a;onra, 5 Bir harlın okunlı; 
birli, geçilir, 6 - Eski bir Türk 111 

leti, fena, 7 - Dolu, rneyva·, 8 - 1 
kumpnnyanın şubesi, 9 - vadedertı'. 
10 - Ben, üflenerek çalı.nan çs 
rıot.a . 

Y ukandan Aı;ailya: 

1 - Kard~çesine, 2 - Kölelik. Si 
Kanun, köy !erde bir nevi vergi, 4 
Zaınan, 5 - i<;tanbuldn bir senıt, 6 
U:1.ağa işartl, yardım, 7 - Uzak. gt
güneşi, 8 - Uykusu gelen, 9 - ff~ 
ret edalı, kadınlıırın düşkün olduk 
11ey, renk, 10 - Göndermek, bir "f1 

salatalık ot. 
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\.bu yauıun meUWert An900N 
N A.jann bd;teruerındeo alınmıs~ır) 

·ı !lhia eden: Muammer Alatm: 

Sovyet iatihbara t büro
sunda vaki olan beyana
ta göı-e, Almanlar, Sov
yetlerin Türkiyeye ver
diği garantiyi Almanya
ya kar§ı hasmane bir 
hareket te!ii.kki etmiı
lerdir .• - -Moskovada ilk defa olarak ya

pılan bir gazc•ccılcr toplantıs!nda 
Sovyet istıhbnrat büro u Şef mu. 
a•ıni Lozovski bır nutuk söyle -
miş ve g;.zdccilcrın muht"elü su. 
allerine cevap vcrm,ştir. 

Bu meranda Sov) et Rusyanın 
T ürkiyeye verd:ği garanti de 
mevzuu bahsolmuştur. Lozovsici 
demiştir kı: 

•R.bbentorp'un 22 hazranda 
verdıği ııotada mart 19~1 de Sov
yetler tarafınt<an Türkiyeye veri. 
Jcn gar an tinin Almanyaya karşı 
ha>m ne bir hareket olduğ·ı bil -
dirilmişt'r. Bu dekliırasyonun 
metni neşredilm~tir Bu dekla.. 
ra•rnn acaba ne için Almanlara 
karşı hasmane hır hareket telakki 
edil mi~· ır? Sov, etler Biri ğı, Tür
k ye b;r t'ecavıize maruz kaldığı 
takd rdc Sovyetler Bır•ığinin bıta. 
raf katacağını bildırr ştır. Şimdi 
Alma~}~anın S vyetler Bırliğine 

• lıarp ılan et~ si üzerine birçok 
m··mleketler ve bu roeyanda Tür
kıye lran ve Efg nis'an bitaraf • 
lık arını l"ın e'.mişlerdır, Amcri
ka da bi•arafdır. Bu izahata göre 
tJ;tara!lıklarır. ilan eden her mer:ı. 
·!ekot Almanyaya karşı hasmane 
vaz .. yet almış d0mektir, 

> Lozvski Boğazlar meselesinden 
el" b ...;,derek denışur ki: 

SGvyatler Şlmaldekı 
(l inci Sayra.ı..., Devam) 

Alınan haberler, Alman ordu • 
sunun Sovyet mukavemetini kısa 
bir zamanda kır'l'Jağa muvaffak 
olamadıfını gös ermektedir. Po
lonyada yapılan Yıldırım harbi, 
Sovyet Rusyada tekerrıir etmiye. 
cektir. 

Zannedildiğine göre Sovyet 
k4t'a~arının ş:maldeki 'ric'atl-eri 
yakı_n~a duı-acaktır. Bu kıt'aların 
hır.hırı arkasında ışgal etmekte 
.buıundukları mevziler son derece 
tahk!m ı:dilmıştir. 

Pinski bataklıklarındaki biiyük 1 
:uharebe hala kararsızdır. Bura-

a m~a~zam tank gruplarının te
mevvucu vard:r. Talih durmadan 
bır taraftan diğer tarafa geç k 
t d" me • 
e ır. Sovvetlerin zırhlı alayları 

anudane mukavemet gostermek
tcdır. Bunlar bazan çekilmekte 
tekrar ieşek/.ül eden mü.hiş bi; 
hamle ile harbe dönmektedirler. 

Muharebenin bidayetindenberi 
her Alman taarruzuna karsı bir 
Sovyet mukabil taarruzu yapıl • 

maktadır. Şimdi şimal hat!arına 
her saat kütle halinde takvi 
kuvvetleri gelmektedir. ye 

Rom~nya tedhiş 
( l inci Sayfadan Devamı 

kargaşal:k ve tC'C.a\'Uz hareketleri 
çıkarınaga çalışmaktadırlar. Bu 

~aksatıa, Sovyetıer, tayyareler-
~ par~şütle casu lar ve tethi§"Çi 

a_ıanlar ıoojrmektc ve bunlar 'bir
lıkıte tecawz hareketleri 0rg,;nıize 
ehnek üzere memleokct dahfünde 
oturan ajanlırrJ.a ve Ylllııudi ko .. 

· t h mu-
n ... . alkla temasa geçmektEllir. 
Bu aıanların __ bir.kaçı ele geçiril
mış V'e teşelıtıus ed'len tecavüz ha
r eketler.i. ceızalarıdJ.ribı..,.. y _... . ,..ır. aş 

>""'rınde, evlerdl'll Alınan ve R u
men askerlerine ateş eden 500 Ya
~udi komünist kurşuna drAJmiış.. 
tir. 
süı...·.. · 

~un ve nızann bızmağa ma-

h
tutll·bütün tş.,bbüsler, bernen ma

a •n-de · ·•-edileceı.t'.n.;=« bir surette tenıkil 
ır . 

Japonyanın ala
vaziyet 

., 
cagı 

. ( 1 lnd Sayf"":"' ne.--ı 
ve b:rçok na•ırlar fevKalade bir 
konsey toplanmıştır. 

Konsey, Sovyet • Alman harbi 
d .ıyıs e J ap<.'m anırı. alacağı va
ziyet hakkın1a kararını vermiştir. 
Karar bugün İmpara.ora arzedi. 
lecektir. 

Amerika filosu 
1 . •. U lıırl Sayfad:ın Devamı 

g mış ır. Şıındi +a"' hareket" 
geçmc"l.; n sırasıdır Amer: ka yal. 
nız, tehlikeleri idrak ile kalma -
~a, ~ır, ayn; zamanda fedakarlık 

a gosterm d . 
durs · ı ır. Hıt!er harp ede. 
t r uAnl, Amerika, At!iint!k deni • 

' rnan ınızıeme.K . ~'Uc. haleo.nden te • 
~alıdır.~ doDaıunasını kulr 

- Hiller bu meseleden bahse
derken, son derece tiz bır ses çı. 

karmıştır. Hitler, Molotof Ber -

!ini ziyaret ettiği zaman, Boğaz. 

ların So\')'etler Birliğine veril • 

mesi hakkında kendisi ile anlaşıl. 

dığını söyl"emiştir. Sovyet hükiı· 

meti, bu beyanatın hakikate hiç 
uygun olmadığını beyan e:.miştir. 
Bu iftiradan maksat Türkiyeyi 
Sovyetler Birliğine karşı tahrik 

etmek ve Türk milletinin hissiya. 
tında nahoş bir tesir yapmak ve 
ne pahasına olursa olsun Alman
yaya taraftar kazanmaktır. 

HAVA HAREKATI 

İngiliz tayyareleri dün gündüz 
Kıyele lıücum etmişlerdir. Dokla. 

ra mühim miktarda bomba atıl

ınşıtır. Şımali Fransaya hava ta. 
arruzları artık günlük hareket 
şekl.ni almıştır. Bir Fransız elek
trik santrali tahrop edilmiştir. 
Alınan avcıları il'e yapılan bir 

muloarebede, bu tayyarelerden al. 
tısı düşürülmüştür. İngilizler bir 
tayyare keybetmişlerd'r. 

PADEREVSKİ ÖLDÜ" 
Meşhur piyanist ve eski Polon

ya hükumet Reisi Padarevski bir 
haf' a devam eden hastalıktan 
sonra Amcrikada vefat etmiştir. 

Boğaz içind e 
(1 !otel Sayf.ıdan Devam) 

deniz ve kara subayları, dün sıa
bah Ankara.dan şehrimize gelen 
Münakalat Vekilıi, Vali ve Beledi
ye Reisi Lutfi Kırdar, Devlet Li
manları İşletme Umum Müdürü 
Raufi Manyaslı, Devlet Denizyil
ları Umıı.m Müdürü İhrahiım Ke
mal Ba::;ıbora, Şirketihayriye Mü
dürü, Emniyet beşinci şube mü
dürü Şıikrü Saim ve gazeteciler 
Şivketi.llayriyenin 76 nll!lllaral. va· 
puru ile Boğaztiçine g itmişlerdir. 
Bütün gün devanı eden tatbikat bu 
vapurdan taklip edilmiştir. Öğle 
Y"eıneği Emirganda yenilmiş, a·Jı.-. 
şam üstü ayni vapurla Büyükde
reye gidıilere'k oradan Kadeş va
puruna geçilmiştir. Deniı>yolları 
İdaresi vapurda bir ziyafet ver
miş, Marınarada lbir cevelaooan 
sonra gece limanurnza dönülmüş
tür. 

FARRETTİN ALTAYIN VE 
~IÜNAKALAT VFKII,İMJZIN 

BEYANATLARI 
Orgeneral Falı.rettin Altay, dün 

kendi sile görüşen lbir muharriri
mize bu hususta şu beyanatta bır 
lunmuştur: 

•- Deniz nakliye vasıtaları bu 
gün •dün, Afiacl;ılu sa1ıilinden 
Trakya sahiline. İstanbul şehri i
çindeki iskelc-lere uğramel:••zın 
aslcri naklıiyatı gösteren bir ma· 
nevra yaptılar. İstanbulda.k.i ma
\1'1.lnalar ve diğE'r deniz vasıtaları 
bu ır.anevralarda .muwffakiyetli 
vazifeler başardılar .• 

Münakale VdkilITTıiz Cevdet Ke
rim İncedayı da şu beyanatta bu
\unmuştur: 

<- Hal'p tekniğinin ical:ıatından 
olarak mühim ve muvaffakiyetle 
lıaşarılan, geceli gündüzlü bir tat. 
bikatı ya.pmış bulunuyoruz. İstan
bul muhiti, takatinin k ymetlerini, 
normal hizmetlerini bozmadan, 
mükemmel bir tatılıikatı tkmal et· 
miş buhmmaktadıx. Valıi Liıtfi 

Kırdar ve ben bütün b u harekatı 
büyük bir haz içinde V'e gururla 
t akip ettik. İşte ~imdi böyle göğüs 
kabartıcı bir \.atbilkatı seyretmek
ten dönüyoruz. 

Dün gece ve evvelki g<>ce baş
lıyan bu harek:i bugün (dün) için 
saat 22.30 da bitti. Maııevralar, bu 
kadar müddet daha devam ede
cektir,. 

Flo r ad a ceza k e
silen lokantalar 

be Emniyet Müdürlüğü 6 ıncı şu
.. memurları tarafından pa!aT gü

nu Florya plajlar:ndaki büfeler
de yapılan ani kontrollerde .• . 

1 1 
cıger 

ve pırw a,arın tarife<len c k 
1 " uruş 

faz a\'a sahldığı E,'Örükıxk 1 •. .. t . . " lııın p aı 
mu~ ecırı me et Uy>guncuy 
ceza kesilmiştir. a 

Yine Floryada 13 numarada 
Ma~ya!l'ın Giilcemal lokantası te
miz ohr.adığ dan ceza v,.,rilmi.ş ve 
18 nu•marada Ha:blbin Şenmşe le>
kanlasmrla de ye~ek1 Pr açıkta 

te hir ediJdii:ınden ceza kes~ 
tlı'. 

Vişinin müna· ] 'M k _, • os ovaua 
sebatıkesmesı b. M"l/ .... S 

k dd • ır ı ı e-
mu a ermış l ı.... t v . 

Londra 1 (A.A.) - Fransız mat- ame &Oml
buatı v;şi ile Sovyet münaseba. lesı" kuruldu 
tının inkıtaından uzun uzadıya 
bahsediyorlar. Gazetelerin çoğu, 

Fransadaki yeni rejimle Sovyet 
komünist reıimi arasında hiçbir 
münasebet olmadığı için bu in

kıtaın mukadder olduğunu söy. 
lemcktedirler. 

Maltaya bir ltalyan 
hava hücumu 

Londra 1 (A.A.) - İtalyan tay. 

yareleri Maltaya hücuma teşebbüs 

etmişierdir. Avcılarımız bunlar • 
dan birini düşürmüşler, birini sa.. 

katlamışlardır. İtalyan filosu alel· 
acele geri dönmüştür. 

ispanya Üze
rinde lngiliz 
tayyareleri 

Madrit 1 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor; 

Londra 1 (A.A.) - Mosk~
vada bir Yüksek Umumi Se. 
liımet ve :Milli Müdafaa Ko
mitesi teşkil edilmşitir. Ko • 
miteye Stalin riyaset etmek • 
tedir. Reis vekili Molotoftur. 
Sovyetlerin en iyi askeri rü. 
esası ve bu meyanda Mareşal 
Voroşilof komiteye dahil bu
lunmaktadır. Komite İngiliz 
askeri heyeti ile müşaverede 
bulunmaktadır. 16 dan 45 ya. 
şına kadar kadınlar da milli 
müdafaa işlerınde istihdam 
edil~ceklerdir. 

bu Sovyetlerin 
sabahki resmi 

tebliği 
MoSkxıva 1 (Radyo)- Soı.)'et is

tih:barat servisi taraf.ndan bu sa· 
bah neşredilen harp tebliği: 

30 haziranda, bütün Finlandiya
Sovyet hududu boyunca devlet hu
dutlarımıza saldıran d~an, her 
defasında Uırdedilmiştir. 

Suriye'deki 
harekat sonu
na yaklaşıyor 

Kahire 1 (A.A)- Elmukıattam 

gazetesi, Suri~eki Vişi kıt'aları
nın yavaş yavaş zayıflamakta ol· 
duğunu yazmaktadır. Gazete, mu· 
harebelerin ~onuna yakılaşnıakta 
olduğunu gösteren alametler be
lird.iği.ni bildi.m1dkıtr!Jir. Şimdi
den Vişi tayyareleri tam bir aciz 
içinde b,rakılmış bu1unnıaktadır. 

ingil terey e akınla:-
Londra 1 (A.A.) - Alman tay. 

yareleri İngillereye zayıf bir hü· 
cuma bulunmuşlardır. Sahilde bir 
şehre bombalar atmışlarsa da, ha. 
sar azdır ve lnsanca zay at yoktur. 

+ Vişi, ı (A.A.) - Frnn.-;a l\.Ytıliye 
Nazın, Fransadaki bütün Sovyet ala
caklarını bir em.imame ile derhal blo
ke etmiştir. 
• 

l ngiliz hava 
akınları şidde· 
tin i arif ırıyor 

Londra 1 (A.A.) - İngiliz bom
bardıman tayyareleri, avcı tayya. 
relerinin refakatinde olarak, Al
rnanyaya karşı yeni b;r tearruz 
safhası açmışlardır, Bu safha bun. 
dan evvelkil~rden daha şiddetli
dir. Hücumlara rniıni alır.ak isti. 
Y"Il Alman avcılan kolaylıkla da
ğıtılmışlardır. Bir tek tayyaremiz 
dönmemiştir. 

Bir müddettenberi Cebelütta • 
rıldan tayyarelerin gelerek İspan
yol toprakları üzerinde uçtukları 
ve lreşif hareketlerinde bulunduk. 
ları Alcesiras'da müşahede edil
mektedir. Bu uçuşların devamı, 

İspanyol hükümranlık haklarının 
muttarit bir ihlali mevzuu bahso!. 
duğunu göstermektedir. 

İspanyol toprakları üzerinde ye
ni bir İngiliz keşif uçuşu esna • 

sında İspanyol hava dafi topları 
tayyareye ateş açarak bu tayya
reyi belki de hasara uğramış ola. 
rak uzaklaşmağa mecbur ederken 
Cebelüttarıktaki İngiliz hava di'ıfi 
topları da İspanyol hava dafi ba
taryaları mevzilerine ateş elmiş. 
!erdir. 

Mumn.arıı;k ~metinde Alman 
ordusile ktt'alarıanııı: arasında şid
detli muharebeler cereyan etımelo
tedir. Burada da dUşman.n !bütün 
hücumları, ,büyük zayiatla tarde

dilmiştir. 

A merika yeni üs[er 
yapıyor 

İspanyol hükilınebi bu hadiseyi 
şiddetle protesto etmiı;-tir. 

Çin Hükumet 
Merkezine akın 

Çunking 1 (A.A.) - Çunhing 
üzerine evveiki gün yapılan hava 
hücumundan sonra - ki bu hücum 
esnasında İngiliz büyük elçiliği 
yıkılmıştı • Japon tayyareleri dün 
yeniden şehri bombardıman et
mi~tir. Amer;kan büyük elçisinin 
ikametgahının hemen üst tara • 

fındaki tepeler üzerıne birçok 
bomba düşmüştür. Amerika. Al
manya, Fransa, İtalya, Belçika, 

J Holanda elçilikl"eri ile İngiliz kon. 
soloshanesinin bulunduğu Yangtsc 

emniyet mıntakası olarak ilan e. 
dilnıiştir. Fakat bu mıntaka da bir 
çok defa bombardımana tabi tu
tulmuştur. 

Minsk istikamet.inde, şimali 
şarkiye geçmeğe çalışan adeden 
faik düşman kuvvetlenine karşı 
kuvvetlerimnz mükemmel ve seri 
manevralarla ağır zayiat verdir

mek!tedir. 
Minsk - Baranoviç istikaımetin

de, ordularımıı, düşmanın faik 
kuvvetlerine karşı koy arak ilerle
yişine mani olmakhciırlar. 

Rovna istikametinde, taank cü· 
zütamları arasında şiddetli muha. 
rebeler cereyar. etmke.edir. Düş
manın -;arka sarkmak teşebbüs • 
lt:'ri, düşmana a ~ır zayiat verdi -

rllerek aırnmete uğratılmıştır. Bu. 
rada vuku bulmakta olan muha
rebeler, tanklar arasında muha. 
rebe mahiyetini taşımakta olup 
düsman tanklarından mühim bir 
kı;mı tahrip edilmiş bulunmak -
tadır. 

Besarabyada düşman, tekrar 
Prut nehrir i geçmek tesebbüsün. · 

de bulunmu<sa da ordumuzun seri 
ve azimkiır hareketi kar ısında 
büyük zayiat vererek tardedilmiş
tir. 

Deniz kuvvetlerimiz Baltıkta iki 
düşman 'ah1 elbahirini, Karade • 
nizde d~ bir düşman tahtelbahi
rini ba!ırmışlardır. 

HARP VAZİYETİ 
grad ve Ladoga gölü 001€e5ine 
hakim olmaktu. E.ıer Fin -Alıınan 
kıt'aları Karelidon ve Ladoga şar
kından Sovyet cephesini y•arıma-

< l in ci Sayfadan Devam ) 
ğa muvaffak olurlarsa Letooya ve 
Estor.yada mukav•t•mete çalışan 
So,•yet kıt'aları şarka çekilmeğe 
meobur kalacaklardır. 

1 

Letonyada taarruza devam eden 
Almanlar sa'hi'dt> Li.b.w limanını 
i,.gal elını.işltr v"<· iburad:ı ll:ıir tü
Jl"l'l'ni muhasara etmişlerdir. Ri
ganın dü.5meı;i de muihteıncldir. 

Al manlaT Donaıburg istikametin
de Duna nehrini geçmeğe ve Es
tıonyaya doğrıı ilerlemıeğe çalışa
caklardır. Sovvetler mukavemet 
edemezler.;e B1'.t:k memleketlerini 
kamilcn ka:,•bcdeceoklerdir. 

Piruık b~taklı~ı şimalinde Mıinık 

ve Baranoviç bölgesinde kat'i ne
ticeli bü~"Ük meydan muharebesi 
devam ediye>r. Alıman radyosu 
Minskin işg.11 t-dildiğini tıalber ve
riyor. İki Sov:ı·(,-\ ord•ısu'1un iha
tası hakkında henü-ı: miınbet ma
lumat yoktur; fakat anlaşılm ş o
lan mühim nokta şudm. ki Sov
yetJ..er ordularının büyük kısım
larını hudut bo ·J:ırına yaymam ş
iar, geride tutmuı,lardır. Eğer 
Alman turruzlan Duna ve Dinye
per netıirl~ruıi.n men.balarına de>ğ-

ru yani Mookova umumi istikame
tinde ink~af eder V'e hızını kay
betmezse, Sovyet ordularınm bu 
bölıgede mağlup olacakları şüphe
sizdir. Fakat ortada henüz ·bu ka
dar büyüık bir tehlike me~ut de
ğildir. 

Pinsk .bataklıltı cenıhurııda Luk 
ve Lembe~g bölgelerinde Alman
lar yarma taarrıızlarıına devam e
diyorlar: Lemberg i._..gal <'dil
miştir. Sov\'etler bu •bölgede cıski 
hudut boyuna kadar çekilebilirler. 
Hatta Llli< istikametinde yar.hp 
kueatı1ma'll:ıık. lçin Macar hudu
dundaki okrt'alarını şimdiden g>eri 
almaları muhtemeldir. Kiyef yı:r 
!unu kapatmak için daha kısa ve 
daha hazırl.klı bulunan e<:!<i hu
dut boyunda muharebeye devam 
etmeleri muvafıktır. 

Daha cenupta Romanya Jıudu· 
dunda S<>ıi ·etlerin vaziyeti iyi 

ve sağlamdır. 
Hulasa en mühim harekat sah

nesi Pinsk bataklığı ile Leningrad 
aras:ndaki .m:.ntakad:r. Savyetle
rin bu 'OOlgı~ çok 1<'.uvvetli ·bu· 
lunmalan lJ.zıındıT. Aıksi takdi'Xle 
Ba 'bk ıremleketlerini tarna:nile 
ka broecekler, tutunamadıkları 

tc. ·ı:'; -de Kareli >berzahında da du-
ıwnıy acaklardı.r. 

Vaşington, 1 (A.A.) - Amerika Bir
leşik devletleri Bahriye Nazırı Al
bay K.noks'un yaptığı bir beyanata 
nazaran, Birleşik Devletler sahilleri 
&$ıklarında mütenımim Aıncrikan de
niz tisleri tesis edilecektir. Bu mütem
ırJm üslerin birincisi, 1 Ağustosta 
Midvay Adası üzerinde, ikincisi, 1 Ey
lülde Alaska nuntakasında Amnak
nak adası üzerinde, jiçüncüsü 1 Teş
rinievvelde Trinite Adasında Carenage 
koyunda tesis olunacaktır. 

~~~ 

Atman - Sovyet 
Harb ine Bir Bakış 

Baltık Denizi sah illerinde bir Sov-
yct .(ırk~sı taınarrıcn sarılmı~ıır. Teb

~ lığ d.iyor ki: •Sarına o kaaar sık.ıı..iır 

ki, bu Sovyet k.ıt'alarının unha.sı nıu
hakkak.tır .> 

Kolon1biya radyosu da Mınsk şehri

nin Alfnanl.ır taraiından zaııl<.-dild,.,aıi 
l;ıildirmckledir. 

AL. l.AN TEBLİGİ 
HAKKINDA TEFSİRLER 

İsviçre mcbafıli, Alınan B~kwnan
danlı~ı t.aratmd.an bir ba!~alık nare
kit hakkını.la tı.(!Şredilen tebu,...u Al
man efko.irı wnumıyesi.nl meuuıwı e
dcbiıt.·ceı:;:indeu ~Uphe göstermcktcdır. 
Bu tebl.ığin kat'i bır zı:ııcr hcıbcr.uı.i 
ihtiva t.'<leceği zaıınl.-dılıyordu. 

Ingilizleı-e gor~, Alııı;,:ın tcbligınde 
ilci nokta gO:ıc çarvınaktadır; l - Bal
tık mıntakasu1da ve Besarabyada Sov
yet hatları bu-den.bire yarılıımaınış
tır. Buna sebep ot.ırak ta Alnlan kıt'
larına karsı ~ıJVYt!l muk:a\"l!nıew. te
barüz ettirilmi~tır. 2 - ~u .. yet tayya
re zayiat.ı sıhhJti kontrol edileıncz ve 
hiç i'Uplk:.iz hayal malısulü olan bir 
tarzda lıildiri.lmı.ştır. 

Almanlar, ordularının ileri hareke
li oldukça sert bir tarzda yapılan Şi
mal cephesindeki harekat üzerınde 
ısrar etmişler ve pücuma geçen k.ıt'a
ların az ilerledı.kleri noktalan mes
küt ııeçmişlerdır. Halbuki mul4'hassıs· 
lar Alman gayret.lerinın bu noktalar
da da bilhas.w. büyük olduğunu te
barüz. eturınektedirler. Besarabyada 
Alınan - Rumen kıl'aları yerleruıcie 

sayınakt.a ve hiç bir üstwıh.ık elde e
dememektedirler. Son ne;;;redilen &>v
yet teblıği iDe, esaslı n1uharebelerin 
neticclenmcklen çok uzak bulwıduğwı.u. 
bildirmektedir. 
V!Şl KÜHÜ, IETİ DE 
MÜNASJ:;BETİ KESTİ 

'\'"i~id~ resml bir kaynaktan bildiril
diğine gôre, }.'ransız. hı.ilcümeti Sovyet 
Birlı.ği ile siyasi mü.nasebatı kcsmil
tir. 

Yine \'"işiden gelen haberlerde şOyle 
denilmektedır: cBir taraftan Romanya, 
hlacaristan, Slovakya ve Finllındiya 
orauları Almanlarla işbirliği yapar
ken, diğer taraftan bir İtalyan •e!erl 
hey'eti yakında harekAta işUrak ede-

• ccktir. İspanyol gönüllülerinden mil· 
teşckkil bir kıt'a gönderilmesi de der
piş edilmektedir. Demek kl SovyeUe
re karşı yedi millet harp etmektedir. 

Finlfı.ndiya ordusu Lcningrad1ın Şi

malindeki muharebelerde hiç ;ıüphe
ıiz büyük bir rol oynıyactı.ktır. Ro
manyada General Antonesko'nun em .. 
ri al tında takriben 1 ınilyon asker 
vardır. Karpatlarda muharebeye ka
rışan Macar ordusu ise çok.! 17 ten
sik edilmiştir. Macar ordusunun umu
m! seferber!.iii 1 m.U1wı uk.er temiıı 
edebilir. 
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Japonyanın !Sirkeci -Avrupa 
sırası 1 tren anlaşması 
(llaşmab.l•d•n Denm) 

ve Karkas i'itıkamctlnde ilcrlelni-
ye başlarlar ise; japonyanın •em
niyet bölgelerinde asayişi ,.e sul
hu korumak. babane.i ile, Rus)·a
ya karşı geriden harekete geçme
sine lıiçbir sebep kalmaz ve Ame
rika • İngiltere ile bir ihtilata se
bebiyet vermemek i~in kendi icat 
ettikleri sisten1 dalıilinde •ilinı 
harpsiz, bir japoa ilerleyişi baş· 
lar .. Bu itibarla japouyanın Al· 
man - Sovyet harbinde hem siyasi, 
arzi, iktısadi, coWafi alakası var
dır, hem de emperyalist emelleri· 
ni maskeliyen ideolojik bağı. 

Bu itibarla, japooların başlıyan 
cidal karşısında sonuna kadar bi
taraf değil, hadiselerin inkkafıoa 
nazaran; tetikte bulunduklarını 
kabul etmek lanmd•r. Hatla, ja
pon gazeteleri şimdi den japon hü
kfırnctine Haçlılar ordusunun za
feri takdirinde; l'ral gerilerini ve 
Asya Rusyasını işaret ct.meğe h"'[
lanuşlardır. 

ETEM iZZET BENiCE 

imzalandı 

1
Mlnakale vekili ya. 
rın Trakyaya idi:;; r 

Dün şe!ırillı.ize geldiğini ha'ber 
verdigimiz Münakale VekJimız 
Cevdet Kerım !nccdıayı perşembe 
günü Trı>kyay a ,gi<leeektir. Diger 
taraftan Vekil ıbir ımuharririınize 
fil izaha h ""1"Illiştir: 

.Xuleliburga:z (Sityan) ile Cesri 
Mustafapaşa (SviMngrad) a;asın· 
da.iti hattın Tiırk Devlet Demir· 
yolları tarafından işletilmesine ait 
anlaşma imzalanmıştır. Şimdi. ev
velce yıkJımış olan köpıi.Jerin ye
niden inşası ve Jıattın tanıiratmın 
ikmali ciheti ve buna müteallik 
tatıbika.t üzerinde görü.,..Ulmdktedir. 
Şurasını söyliyebilirim ki m<."mle
ketimi-ı:in Avrupa ile olan b.u ba,,_ 
lıca münakal'e yolu k ;sa lbir mud
dct içinde açılaca lıT Bu za~ana 
kada" Avrupa ile poota nak' .. tı 
motörlü kara vasıtalarile tem:n ı:r 
lumnuştur .• 

Denizciler bayramı 
Büyük Anket Ticaret Zabitanı, Den.z Sporcuları, 

!Jı.?nı.zyolları, Lunanlar I<laresı, ~ır

kcli lıayr.yc \ ı:: ~rn1ator1eı·e mensup 
bütün denızciler GalaLasaray Lı.sesin
de toplaıımışl::.rdır. Saat .ı.0,40 ta önde 
bando olduğu halde bu ş<"kılde teıek
kül C'dcn al~y. Galalalj ray L.ısesı av
lu:.undon hareket elmis ve istık.13.l 
cetddesini t .... kiben Taksun Cilmhuri
yet l\leydanma aelm~tir. Alay, Ga~
tasaray Lisesınden yol:ı. çıkarken li
mLtndakı. butün genn. er dudüklcrini 
çalarak ı;ehlmlanuşlOlr ve alf;l;yın sonu 
men.tep b::ı.hçes'.nrlcn ayrılıncıya kadar 
sclfunlaru1a devam ctnıişlerdır. 

(1 in<I S~yf>dan Denml 
tün müşkülat ,., m-şa»a.Ueri.nln ers 
keık sırı.anda oimaMdır. 

}l,YP bir kaç )"ıl da.ha U7.U'$3. hu_ 
dü.ny;ı içln hakiki blr ft'l.i.JttL ola.e.ak 
V<" a.kıl hast.a.ıa.rı çoC-;ı..laoa.k.lır .» 
DOKTOıt Rı1HMI Dl.ı"1AN 1.V 

FiKİRLERi 
Yine ayfü has.ane doktorları'!. 

dan asab:ye mutchas" -ı B. Ra.. n 
Duman da fık!!"ler ni ŞO). anlat 
maktadır 

•- Harbın ,·ücude get"rciığı fe 
l:iketlerı, mahrur. yelleri, J<Orku 

Saat tam 11 de bayrak çekme ile 
merasime başlanmı~tır. Bayrak ı;eki
llı·ken bando i.,liklfıl Z..larşını çahn11 
ve deniz~iler hep hir ağızdan gur ses
lerle istiklal Ma~·~ını oy'.em.;.şlerdir. 
Yine bu sırada limandak butUn deniz 
vasıtaları birer dakıka süren uç dU 4 

dük çalarak seUun re~mi.ru ifa etnüş
lerdir. • 

ve sı'.,ıntı~arı çok "UK...:r lı<'niız 
nefsimizde tecrübe e•mış değı - ? 
Faka. hergün bı• bır vasıta ıle )S. 

yılan müheyyı~ haberler, en nıaz. 

Bunu müteakip Cumhuriyet A· 
bides;ne teşekküller tarafından 
Ç"elenkler konulmuş ve nutuklar 
söylenip büyüklerimize tazım tel. 
grafl~rı ı;ekilmeşi alkışlarla ka 
bul olunmuştur. 

but ~inirieri bile kırba.;lamakta vı 
bir sinir huzursuz' ıı:u tevlıt et
mektedir. Mukavemet. az olan'aı 
müstakbel akıl ve sinir has:aları 
olacaklardır. 

llorb;n tesirl~ri tabiat le en fazl l 
haro badiresinin ve Sll'.' r rarbi -
nin. üzerine çôk.üğü .e'll ket 

1 
BARBAROS TÜRBESİNDE 
Taksimdeki merasını biWkten 

sonra, alay Ayaspa~a ;olunu •a • 
kiben Beşikta~a gıtmi~ ve büyük 
Türk denizcisi Barbarosun tür • 
besi etrafında merasim yapılıp ha. 
tırasını tazizen bir dakika ;;usul
.muştur. 

ha lk.lerınde ve bılk D •i\I"., vı 
muzmahil memleket .c1 gôrü. 
lecektir. Daha ziyade orta \C iakıı 

sınıf mılletleri arasın-lan kurban· t 
}arını seçecektır. K' rku, esaret, 
mahrumiyetler, açlık ve ne'~ Ji 
gibi hallerin akıl as•a:ık.arının - 1 
artmasında çok 1'"'UhİJY rol oyna. BUGÜNKÜ" HASTANE RF.SMİ -

KÜŞADI VE YARI LAR 
Bugün saat 14 de Münakalat 

Vekilimiz taraf:ndan Devlet Li
manlar İşletmesi "C"mum Müdür. 
lüğünün memurları ve işçilerı için 
tesis etmiş olduğu hastanenin a
çılışı yapılacaktır. Saat l 5 u: d~ 
Moda koyunda Beden Terbıycsı 
Umum Müdürlüğü Su Ajan:ığı 
tarafından tertip edilen büyük 
deniz yarışları icra edilecektir. 

GECEKİ FENER ALAYI 
Bu ge:e Kiiprü, Üsküdar ve Ka

dıköy iskelelerinden iki Şirketi. 
hayriye ve iki Denizyolları vapuru 
saat 21,30 dan itibaren davetlileri 
alarak rareket edeceklerdir. Li
manın bütün küçük deniz vasıta. 
ları da donanmış bir halde bunla· 
rın arkasından hareket edecekler 
ve hepsi Üsküdar önkrınde bir
leşecek bir fener alayı teskil ede. 
ceklerdir. Alay. yava~ yavaş Çen
gelkôyüne kadar gidec<·k ve bu. 
rada~ Rumelisahiline geçerek 
Tophaneye kadar gelip dagıla • 
cak'.ır. Gece Ü"sküdarda Şemsipa. 
şada da büyük bir şenlik yapıla
caktır. 

Ortaşarkta Amerl· 
kan tayyareleri 

dığı maliımdur. Bunlardan doğma 
felçler, kamburiuklar harplerden 
sonra çok görülür. Hat a g~çen1-j 
Umumi Harpten sonra kesıımış • 
olan kolunu ve baca.1!,m ~(·ıinde 
duruyor za.ıneden mıt-ullere ç k 
tesadüf ed lnıiştır. ıı.,,t' ıhtiwle 
hazır, bozulır.ıya istıdadı c an bir 
çok S:n!tieri berbat ederk n bı• 
tara!:an da bır kısırr muharipler 
için mükemmel bir sinir ekZ'er • 
sizı olmaktadır. 
Marmı ya,,muru karı: sıoda hr. 

defini n.~anlı ·an i.avyarecını.n, 

ôlrim tehlikesJ. kar 'lııs1n.Ja kcındi -
sini binıerce metre .Yilkreklı'-~en 
boşluğa fırlatan l ar t nur ,·e 
deniz drplerinde roi>et bc~l ven 
denizaltı mensuplar 11n s. n r~-en 
en çetin imt hanları geçırmekte V ( 

böylece daha !azla kuvve.len • 
mektedir. 

Erkekler yukarıdaki tes;rJere 
daha fazla maruz bu'. ınmakla be 
raber bugıinkü harp bir kUtle 
harbi olduğu için kadın sinirkri 
daha faz.la n-ütee.sir olmaktadır. 
Harp birkaç sene daha uzarsa. o. 
nun hakiki çehresine .Darüsşifa • 

veya .Darülaceze. d:yenler de 
mübalağa etmemiş olacaklard r.> 

!Pancar zrr:r"f C· 
Kahire 1 (A.A.) - Orta Şark- ril8Ci!k ehe~mlVCt 

taki İngiliz hava kı.vvvetlerinin ted- • 
ricen al'ttırılması işi son zaman· Trakya ve Anadoludan ge en 
larda İngiltere ve Amerikadan ge- haberlere göre, bu yıl k"vlü fan. 
len pek çok tayyarelerle bUyük bir car ziraa1ine çok Ü' r. yet ~ r. 
sali:.tı goo•erıniştir. Amerikan ma- mek edir. Mahsu' n r k beµ'tetli 
mulatından pek çok tayyareler gel. olacağı ve dolayısile eker ıs•ıh • 
miş v~ hizmete de girmiştir Ge- saliıtının da artaca ı rcsaplan • 
len Martin şayanı dikkat bir mu- mak'.adır. 
vaffakivetle esasen kullanıl ';f<X· Pancar ziraat:r"n tc<e '>ive köy. 
du. Faka.t çok seri Aımerikan av !ünün kazanması iç n Y tec. • 
tayyareleri olan Terıi"ıavsklar ge- birler al:nması i<ararla<mı ' r 

çenlerde gelımi.ş ve mükammel 
makineler oldukılarını Y:ıat ede
bilecek miktarda uçmuşlardır. İn
giliz pilotları şirndi bunlara ahş
mışlardır ve Hurricane İnıgillz tay· 
yareleri derecesinde mükcmmel 
bulunuyorlar. İngiliz hava kuv
vetlerinbn. İtalyan hava kuvvetle
rine üstünlügii.. m.a lüm bir vakıa
dır, Şimdi bu mıntakada harekat-

' ta bulwıan Aını.an tayyareleri de 
İtalyan tayyareler\ gbi kolayca. 
düşüriilüyorLar. 

l!ııım--- DOKTOR ı::::lı:lll!IC:!:E~ 
Feyzi A hmetOnar •. 1 

CİLDİYE \ "E zt'I!REVh"E 
~ri."TFHASSISI 

(B•bıftl,) Ank •O o < sl C•ial
oflJ '\~okı sı· Kö e- ~ rrla No 43 

ZA YI _ Yedinci kolo~u m a
kU n•kliye bölfiğünden alınıı ol u· 
ğ ":"I tt'rhis te%krreml zay1 ettim. Ye
mslnl al:ıcağımdan k •n hukmil 
olm.a.dıfı :"' o n .,. 

sn notamla 11 ....... Talııoia 
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İLE SAB~ ÖGLE VE AKŞAM 
Bu J-ltii oonn ılb>de a'ç ~ .....,ıuaman 

diolerinizi fırcalaJ'llllL 

lstanbul tiölge. Sa~at Okulu Arttır~a ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Nn'l :Mllı. Mu Fi. nsııın-Jo 
X.. Sıı. T G. S. 

tn. ~. 
lJ. K. 

Pırasa 2000 Kg. 6 
Lahana 700 Kg. 7 
Karnıbah3l 600 Ad. 15 
D. Domates 400 Kg. 11 
Y. Domates 1000 > 8 
Bamya 300 > 20 
Ayşe tasuly• 1500 > 15 
Bakla 400 > 10 
Havuç 300 > 8 rı.7 .491 
Kök Kereviz 300 > 10 Perşembe 
Yeşil ••lata 3000 > 1,50 Saat 14 de. 
Kabak (Sakız) 1200 > 10 
Dolmalık bib..- 400 > 13 
Enginar 1000 Ad. 12 
Semizotıı 500 Kg. 17 
Patlıcan lDOO • ıs 
Limon 3000 Ad. 5 
İspana) 2500 Kg. H 
Hıyar 800 Ad. 2 

Istanbul B&ıe Saıı'at Okulunun 1941 mail yılına mahsuben yaş sebzesi :ru
krı.rıda yazıldığı üzere eksiltmeye konulmU$tur. Eksiltme CağaJoğlunda Yüksek 
ı.ıektepler Muhasebeciliğinde yapılacakt..ır. İstekliler Ticaret Oda~_,.,ı.= ~941 yılı 
vesika!li1n1 ibraza mecburdur. ilin olunur. (!5188) 

Hikaye 

Bir anlaşma 
(Dördlinc:İİ 8&7fadaa Devam) 

mırıldandı: 
- Haklısınız, çok doğru söylü

yorsunuz. , 
- Sakın inkar etmeyın, kimbi

lir ruhunuzda, kcndiruzin farkı_na 
varmad "ınız ne gızli errreller var. 
Mademki yaşıyorsunuz, madem ki 
""' yüzünde bulunan her canlı 
mahliık gibi siz de tabiatin ka -
nunlarına tabisiniz, bu arzulan 
duyrranızdan daha tabii birşey o
lamaz. Fakat, mademki bir erkeğe 
aıts ııız, ona tabi olmak mecburi
yetır:desınız. Aksi halde, bu hale 
bir nihayet vermek icabeder, Bu
güne kadar böyle bir harekete lü
zum görmedığinıze göre, vaziyeti 
olduğu gibi kabul ediyorsunuz de. 
mektir. 

li~stular. Bir müddet, hiçbir şey 
onuşmadan yürüdüler. Müfide

nin kafasında, binbir düşünce dö
nüyor, fakat bunlardan hiç birini 
kelime haline koyamıyordu. His
lerini anlatacak bir cümle, bir ke. 
lıme söy lemelt arzusile yanıyordu. 
Diliııin ucuna kadar gelen ke -
limelerin hiçbirini beğenmi -
yor, bunların hissiyatını ifade e. 
demiyecek derecede fakir ve za
vallı oldukları nticesine vanyor. 
du. Nihayet, sükutu tercih etti. 
Çok defa, sükütun, insanın kal -
bind<!ki fırtınaları en parlak cüm.. 
lelerden daha güzel izah ettiğini 
düşündü ve bunun için birşey söy
lemedi. 

Caddeye çıktılar. Müfide elini 
uzattı. Cihadın elini, her zaman.. 
kınden daha kuvvetli sıktı. Cihad: 

- Yanlış anlaşılmasın, - dedi • 
ırizin tarafınızdan artık anlaşıl

dığımı umarak sizi rahatsız etıni. 
yeceğim ve daima siz.i bekliyece. 
ceğim. Berki bir gün ... 

Müfide, flSlltıyı andırır bir ses
le: 

- Yakında tekrar görüşece • 
ğimizi ümit ediyorum! 

Dedi, gelen tramvaya athyara.k 
uzaklaştı. Şimdi evlenm~ bulu • 
nuyorlar. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifet!llfl devam) 

tüm. Tam o cüzdanı çekip yürür
ken, kalabalıktan da onun çan -
tasını aşırdım. Maksadım ona bir 

oyun yapmaktı. Bekçi görmüş .. Be
ni yakaladı. O aralık Halil de gel. 
di.. Cüzdanı ıstedi. Bunun çaldı
ğını söyledim. Cüzdan da cebın
den çıktı. Benim maksadım, ona 
oyun yapmak, şaka etmekti. Ol. 
madı. 

Bundan sonra, Salihin Naziiin 
cebinden cüzdanı çaldığını gören 
bekçi ile Hasan Fehminin cüzda. 
nını çaldığına ait zaptı tutan mu
kayyit polis Nuri şahit olarak din
lenildiler. Polis N lll'i Hasan Feh
m.nin müracaatını anlattıktan 
sonra dedi kı: 

- Bu Nazıfi İzmirden tanırım .. 
Sabıkalı yankcsicidir. Burada sa.. 
bıkası olduğunu bilmiyorum. 

Nazif, htıkimin sorduğu sual -
!ere kaçamaklı cevaplar vermek 
istedi.. Fakat, artık inkara mecali ı 

kalmadığı için, Hasan Fehminin 
cüzdanını da, Halilin cüzdanını da 
çaldığını itiraf mecburiyetinde 
kaldı. Hakim kararı bildirdi. 

Salih dokuz ay, Nazif de bir se
ne hapse mahkiım ve derhal tev. 
kif edildiler. 

Cüzdan ve çanta sahiplerine 
iade edildi. İki mahkiım Tevkifha.. 
neye götiırülürken Nazif Salibe, 

- Gördün mü yediğin herzeyi? 
dedi. İkimiz de nara yandık .. Hep 
senin yüzünden ... İnsan meslek-
daşına yapar mı bunu? , 

Öbürü hiç sesini çıkarmadı .. Ba
şı önünde, küs küs yürüyordu. 

İki mağdur davacı da. yanyana 
yürürlerken konuşuyorlardı .. Ha
lil: 

- Helil param varmış ki, şu te
sadüf paralarımı kurtardı, diyor
du. 

Hasan Fehmi de diyor du ki: 
- On beş liram eksık amma, ra

Zl)'lm .. Hem yüz elli b~ liramı 
buldum .. Hem de, rahmetli anne
ciği.ııtln yadigarı akik yüzüğü .. Pa.. 
ra kazanılır amma, o yüzüğü ar
tık ömrümde bulamaz, ömrümün 
sonuna kadar cayır cayır yanar
dım. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 56 
Yazan: Frunciı Macharı Çeviren: lskender F. SERTEW 

Kapıcının bürosu önünde biri dolaşıyor 
odamdaki ölüye nekadar benziyor? 

Sük\.ıneti ihlal e1ımemeğe ve 
itidalimi m Uıha.f aızaya çalışara.k, 
kapııcıya döndüm: 

- Aıizirn, gıöruyorsu.mı.z ki, ben 
cinayet işlemiş bir insan lheıyecan .. 
nı tai111Uyorum. Fakat, siz de o 
kadar ooğuk:k.anlısıruz lııi .. mutla
ka damarı.nızda bir İı:€ilıiz karu 
vardır, diyeceğim. 

jan kuvvetli lro!larile 'beni içe
riye çekti. 
Kapıyı t .. krar kapad>k. 
Hal<lkat olan blr şey vardı: Gfu>. 

lerim beni aldat.m.yord\L. ceset 
blrdeniıire sank.i uçup ~t.ınişti. 

Kapıcı tekrar oturdu: 
- Sa.kin ol azizim! lııırimıa .. 

benden sır çı~az. Hiçbir şey göl" 
meıniş gibiyim. 

Ben de onun kadar soğukkanlı 
olınağa çalışarak: 

- tyi amma, dedim ,ölü diril
miş galiba?!. Meydanda yok .. 

O hala beni inandırma,Cia çalı
pyordu: 

- Belki hademeler yavaşça bir 
tarafa çekmişlerdir. Herhalde si
zin gözlerinizi kan bürümüş .. bir 
ıey göremiyorsunuz., 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurutuş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Llra51 
Şube ve AjllD8 adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ibba:rsu tuarruf besaplıırında en 
ll7 50 lirası bnlunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'ı.. ile qı:j:ıcWd 
planı göre ikramiye daj:ı~. 

4 adet 1.000 Uralık 
' • 500 • 
' • 250 • 

(0 • 100 • 
100 • ı;o • 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

(.OOO 
2.000 
ı.ooo 
(.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki :>!ralar bir sene fç:nde M liradan 
şağı düşmivenlere ikramiye çJdı?,ı takd:rde % 2J fazlasile verile

<'ektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evliıl. 1 Birinci.kinun, 1 Mart 'A 1 Haz'ran t.arihlernıde çekilecektir. 

Geçen Asrın T ariMn~e~ 
Amerikalılar da b"r 
zaman Libya çöl
lerinde harp ettiler 

(4 üncü sa;ıfaıJ.an devam) 
ne 'binip .Aıınerikaya dôımıe:ğe m<oc
bur oldu. 

Sul!h muahedesi Amerikalılara 
hemen höç<bir şey teımi n etmiyor
du. Su1h şartlarına göre, Ameııi
k.alı esirler yerli esirlerle mülba
dele edildi. Amerika ise mübade
le edilııni;yen esirleri için 60,000 
ifolar verecekti. 

Aılmıet paşa ter\kedilmişti. Tralb
lus kOl"Sanlarınm Amerikan gemi
lerine <lııkımmaması için Ameri
kalılar senede muayyen bir ciz
ye '' verdiler. 

Sa1ece Amerika ayanı Ahmet 
pasaya hiZ'!llcllerine mukabil 2,4-00 
dolar tahsisatı ka.bul etti. 

1805 de iki kardeş barıştrlar. 

Ahmet paşa tekrar Derne valisi 
oldu. 

• • 
Bugüın ayni txııpraklarda cere

yan eden muharebeyi insan göz.. 
önüne getiriyor da, Am.,,-ikalıla

rın o zamanki muhardbelerine ~
lecct\i geliyor. Güleceği değil, •ne 
mes'ut devirmiş!, chyeceği geli
yor. Binlerce t~nk, binlerce top, 
mil~'nnlarca obüs, yüzlerce tayyare 
ve namütenahi bamıba, bugün bir 
tek kalenin zaptı gayretinde kul
lanJı)"Or. HaNmk:i o zaana.n, iki 
top karikatürü ile Dernc kalesin.in 
fethi müyesser ohnu~u. 

- O halde dışarıya beraher çı
kalım. 

- Hayır. Ben cinayette suç or
tağ: olarak yakalanmak niyetinde 
değilim. 

Ben de bu sözler karşısında faz;. 
la ısrar gıöstt'ııınooinı. 

jan boş yere odamda yarım sa
at kadar kaldıktan sonra: 

- Artık ben yavaıça gidebili
rim. Arkamdan hemen kapını ki
litle ve ratıatıça uyıu!. 

Dedi. Ben: 
- Bu pansiyonda kilidin ve a

nahtarın manası yok. 
Cevabını verdimse de, jan bun

ları du!)'ma:nış gibi davranarak 
çnkıp gitti. 

O geceyi hemen hemen U'Y'ku
sıız geçirdim. 
Odaımda bulunan ölünün, kori-

dordan nasıl ve kimler tarafından 
kald:nldığını anlamak istiyordum. 

Herhalde ertesi gün zabıta işe 
elkoyacak sanıyordum. 

Böyle büyük ve gözöni.inde bir 
pansiYon koridorunda bulunan 

1 Temmuz 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 

18.03 Müzik: Ra<lyo Salon Orkes
trası (Violonist Necip Aş

kın). 1. Gcsscc: Gavot, 2. Ar 
mandola: Venedikte Mehtap. 
3. Robrecht: Entermezoz, 4. 

Kreisler Aşk Neş'esl, 5. Leo
pold: İspanya Güneşi. 

18,30 Konuşma: Memleket Postası. 

18.40 Müizk: Radyo Orkestrası 
Programınn Devamı. 6. Tho
mas: Polonez, 7. l\.fassenet, 
Ballet Müziği, 8. Villy Ri
chartz: Küçük Balici Suiti. 

19.00 Konuşma (Yuva Saati). 
19.15 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası Progrmının Son Kısmı. 
9. Benatzky: Rahatım İyidir! 
10. İperen: Kavatina 11. Schu

bert Moment Mus1cal, 12. 
Grossman: Çardaş. 

19.30 Memleket Saat Ayan, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Fa5JI Sazı. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Şan Solo'lan - Ni

hat Kızıltan (Tenor). 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mah~ulleri Borı;ası. 

21.10 Müzik: Saz Eserleri, Tak
simler ve Oyun Havaları. 

21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik: KlAsik Program. Şef: 

Mesud Cemil. 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Esham - Tahvi
Ut, Kambiyo - Nükul Bor-

.ıtcrhangi bir cesedi kim ve nerede 
.sak.lıya'bilirdi? 

+ 
Ertesi gün .. Ölü 
dirilmiş mi?! 

Sabahleyin erkenden kalktım. 
Hademeye bir gazete aldırdım. 

Birşeyler yok. 
Hademe kadının da birşeyden 

haberi olmad:ğı muhakkaktı. Ha
beri olsaydı, (lkönce bana - hiç 
şüphe yok ki - bu meseleden ibah.
sedecek:ti. 

Sütümü getirdi: 
- Bir şeye iht:iyacını.z var nu, 

Mösyö?. 
- Hayır Madam .. 
Hizmetçi kadın gider git.ınez, sü-

tü.mü içtim .. giyindim. 
Merakımdan çatlıyorum. 

Acaba ceset ne oldu? 
Zab ta neden bu işi duyamadı? 
Duymamasını bir cihetten de 

faydalı görüyordum. 
Ya işin içine beni de karı.ııiırır

larsa?. diyordum. 

.. 

.-----------------------------------------( Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 

KIRALIK ~MLAK 
Semti 

Ortaköy 
Tophane 
Galata 

Sütlüce 

İslinye 

Galata 
Şişli 

Beşilttaı 

SüUüce 
Galata 
Ka<;ımapaşa 

Galata 
Kasunpa:a 
Şişli 

Tophane 
Ni~antası 

Tophane 
Galata 
Beşilr.ta,, 

Şişli 

Galata 
Galata 
Kasımpasa 

Galata 
Büyük den 

Kasım paşa.. 

Kasım paşa 

Galata 
Kasımpaşa 

Ma.lıallesl 

Esldbahçe 
Karabaş 

Şahlı: ulu 
Mahmutata 
Kürkçü başı 

Kemankeı 

Meşrutiyet 

İbra.himağa 
Mahmutağa 

Yenicami 
Bcdrettin 

Kemanke, 

G. iL Paoa 
Jııteşrutiyet 

Pürte!Aıl 
Muradlye 

Ekmekçibaşı 

Yenicaml 
Şenlikdede 

Meşrutiyet 

Ketnank"8 
Şalıkulu 

Bcdrettin 
Şalıkulu 

Bedrettin 
Qımii Kebir 

Arapcaml 
Sürilrl 

Kuyu çıkmaz. 
Cadde! Kebit 
Hamam 

Çayır~ 

6 mcı Vala.! Ha 
Ebe kız 

Çelebi Sokak 
Karaağaç 

M. Alipaşa Han 
Orta 
6 ıncı Vakıf Haıı 

Havuz ka
Ebe kız 

Necatibey 
Galipdede 
Boğazkesen 

M. Alipaııa Han 
Yenlyol 

Ebe kız 

No. 

• 
8,10 

G91Lfll 

ı/2, 15 
·-..11 

~· 
16. 28 

10 
12 

40/1 
170 

11 

41 •6. 28 

420. 422 
85/tl 

134 
80 
l 

28, 28 

Şarap iskelesi 24 

Şahkuyusu 22/1 
Havuz kapı.sı 4 
Galipdede 40 
Çayır başı :ı9 

Havuz kap,_ 8 
Mektep 4 

• Kalafat yeri 113 
Cami ~ 

Dük.kAıı 

Ev 
Dükkb 
Çe~me hazlnesı 

Dört kıt'a tarla 
.~/60 H. 
Oda 
Apartunan 3 il!ıcü 
daire 

Ev 
Ev 
Yazıharu 
Kulübe 
Oda 

Arsa 
Apartunan 9 mcı 
iairesi 
İki diikldL 
Dükkb 

Dükkan 
Diik!th 
Ev 

Apartınıaıı 1 -
dairesi 

Dükkilıı 

Dükkb 
Dükkb 
Dükkiln 
Bostan 
Baraka 
Dükkan 
Baraka ve Arsa 
Baraka ve Arsa 

Aylıtı 

L. K. 

1 

' 00 
27 5D 
2 OD 

50 00 Sene!ll 
7 00 

23 00 
19 OD 
7 00 
8 00 

10 00 
15 00 
25 00 

27 50 
lD 00 
a oo 
5 00 

25 00 
13 00 

24 00 

30 00 
15 00 

7 00 
15 00 
5 00 
6 • 50 

20 00 
s 00 
3 00 

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

Pangaıtı 

Beyoğlu 

Pangaltı 

Pangaltı 

Beyoilu 
Pangaltı 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Koca tepe 
Hüseyinağa 

Koca tepe 

l!:ocatepe 
!Utlp Mustafa Çelebi 

Koca lepe 

Kamerhatun 
Kamerhatun 

Cumhu;iyel 63 

Zambak 4 

Elmadağ 
Tel 
Elmada« 

Dudu odaları 
Nevizade 

117 

1 
18 

3 

34 
12/4 

Dükk!n 
Aparlımanın 5 inci 
dairesi 
Apartunan 8 inci 
dairesi 
Ev 
Ev 
Ev 

Dükklln 

• 

8 50Süı" 'Paıl!ı'I 

{5 00 

40 00 
25 00 
45 06 
27 00 

70 ODÜç Horaı> 
8 OD --- ------· 

Tophane 
Ortaköy 

Kemankeş 

Hacı Mimi 
Necati bey 
Neşetağa 

326 
G 

Dükkiln 
Ev 

15 
10 

00 Muıııaı 
00 

Yukarda yazıl. pyrimenkuller 31/5/942 günü sonuna kadar kiraya verilecektir. İhaleleri 11/7/941 gilnü saat 14 dlS 
yapılacaktır. İstaı • -• Beyoğlu Va.k..ı:fLır Müdürlüğü Ak.arat Kalemine müracaatlcri. (5300) 

BORSA 
30 Haziran 1941 

Aoı11' ve Kapalllf 
1 Sterlin 5.2375 5.24 

100 Dolar 132.- 132.20 
ıoo 1''ran1t -
100 Liret -
100 isv Fr. 30.1875 30.2025 
lDO Florin -
100 Rayiimam -
ıoo Belga -
lDO Drahmi -
lOD Leva -
ıoD Çek Kronu -
100 Peçeta 12.9325 12.9375 
!OD Zloti -
100 Penıö -
!DO Ley -
100 Dlnar -
100 Yen 31.1225 31.1375 
lOD İs Kr. 3D.99 31.0D50 
lDO Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 938 19.30 
Anadolu Demiryolu 
Mümessil 44.-
T. C. 1-ferkez Bankası 127.-

&ası. (Fiyat). 
22.45 AjaN Spor Servisi. 
23/25 23.30 Yarınki Program ve 

K.apanı~. 

YARINKt PROGRAM 
7 .30 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

7.33 Müzik: Halif Parçalar (Pi.) 
7 .45 Ajnns Haberleri, 
8.00 ~1'üz1k Hafif Parı;alar Progra

mınn Devam. (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Karışık Sarkilar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Karışık Şarla1ar Prog

ramının Devamı. 

13:15/14.00 Müzik Karışık Prog
ram (Pl.) 

Büyük bir en<lişe ve heyecan i
çinde odamdan çıJ<ltım. 

Merdivenlerden iniyorum. 
Kap;cının bulunduğu kata yak

~ıştım. 
O ne?!. 
Kapıcının büroou önünde biri 

<lıılaşıyor .. 
Odamda bulunan ölüye ço.Icben

ziyen bu adamın ıkapıcıyı bekle
mesi nazarı dikkaAfmi çekti. Mer
d ivenden inmedim... dikkat edi
yorum. 

Cese,<l.in ya.ı:ıağında bir etbeni 
vardı .. 

Ayni ~ bu ada.ını.n yanağllll<ia 
aa var. 

Acaba ölü diriıldi mi?!. 
Dirildiyı;e, odamda neden öl

müştü? 

Şu halde beni şaşırtmak, tetlıiş 
etmek için lruruhnuş bir plandı bu. 
Şimdi herşeyi anlıyordum .. be

ni avlamak <ve icabında ,böyle bir 
cinayetin faili olmakla tehdit et
mek için ellerinde güzel bir siıah 
bulunacaktı. 

(Arkuı .ar) 

Türk Hava Kurumu Genel merkez 
Başkanlığından : 

1 - Genel merkez ihtiyacı itin nilınunclerine uygun yaptırılac:ı.k 2000 
bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zart usuliyle ek~iltıneye konulmuştur. ?ı.Iu ... 
hammcn bedeli 5250, muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava Kururrtı 
Genel Merkez binasında yapılacaktır. Sa rtnames.i Merkez ve i .. tanbul Şu besin• 
de parasız vcrılir. NUmuneler g&terillr. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı v lk.:ı ve temiruıt"' 
!arını havi usulüne göre hazırlanmış müh_ilrlü ve kapalı z::ırtlannı saat 14 ce 
kadar teslim etmeler.t. Postada vuku bulacak gecikmelerin dıkkate alınmıya .. 
cağı iliİn olunur. •5105> 

lstanbul sıhhi müesseseler arttlrma 
ve eksiltme komisyonundan 

Lyell Tıp Talebe Yurdu için •1130> adet yün fani!A 2BDO adet Fildekos fa• 
ıılle ve 2800 adet :fildekos don kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 16.7.941 Çarşamba günü saat 16 da Cağaloğlunda Slhhal v• 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen tiat bir adet yün fanile 30D, bir adet tildekos tanile 61• 
bir adet tildekos don 82 kuruştur. 

3 - }lluvakkat teminat 568 liradır. 

4 - İstekliler şartnamcs.i.ni çalışma günlerinde komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler 1941 yılı Tica;ct Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı 

yesjkalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile bir .. 
likte teklifi havi zar:fJarını ihale saatindCfl bir saat evvel makbuz mukabilind6 

komisyona vermeleri. •5067> 

r Bir Tark Genci 1 

iş Aıryor 1 

Uzun zaman ticareUe alA.kadar \ 
devairde memurluk etmiş her 
türlü, resmi, husust munmel~tı bi-
Ur, ayrıca fotoğraf ve filmcilik iş
lednd~ ihtısası vardır. 

Son Telgral Gazetesinde Ba;J 
nasa.na müracaat. 

Fatih Z inci B- !llabk-"11 S,._ 
tış Memurluiımda.n 

Eski Alipaşada Hoca Üveys mahal
lesinin Kireçhane sokailında eski 26, 
24 yeni 18, 24, 22, 20, 16 kapı no. aai 
tar.ıfı Kflzun ve 3D56/l No. mahal ar
kası Hamit Bey ile Fatma Hanım 3057 
harita No. mahal I01 tarafı 9 metrelik 
yol 200,40 metre murabbaı vakıf teda
v_UJ kaydına ıöre Mehmet Tahsin ve 
Süleyman KAni ile Hacer uhdelerinde 
oJ.up mahkemeye ibraz olunan veraset 
ilamı ınucibince Relia, Hasene. Sahu
re, I-Iasna, CelAl, ve Tevtike ait olan 
100 lira mukabilinde ve 800 lira kıy
metinde bulunan ve Hacere alt olan 
rubu hissesi Zihniye vetaen metrui! o
~ arsa izale! Jii;yu zımnında 29/7/U 
tarihine müsadif Sah ıünü 14 ten 18 
7a kadar Mahkeme BaşkMibinln oda
aında atideki şartlar dairesinde ve ta

pu kaydına ıöre arttırma suretiyle sa
tılacaktır. Ö ıünü muhammen kıyme
tin yüzde 75 hıi ve vefa bedelini te
min ettiği takdirde ihale edilecek, ak
si takdirde en ıon attıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 8/8/41 tarih.ine mü
sadit Cuma günü ayni saatte ve ayni 
yerde satışa devam olunarak vefa be
delini temin etmek şartiyle en çok 
arttırana !hale edilecektir. 

ı _ Arttırmaya girecekler '11. 7 .5 
nisbetinde pey vereceklerdir. 

2 - İşbu gayri menkulde müseccel 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin ta
rihi ilfından itibaren 15 gün zarfında 
ve~aiki ile birlikte müracaatleri 16_ .. 
zımdır. Aksi takdirde gayri m~ 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 

amPliy~tı fıkaraya parasızd~ 

Sahip ve Başmuharriri: Etem tzrel 
Benice - Neşriyat Direktörii 

Cevdet Karabilgin 
Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası -
e TAKViM e 

llami U57 Hızır 
JIAZİıtAN 

18 57 
lllcı1 uu 
C.ABİlt 

6 
Yil Hl 11.y 6 v._...tı Eman! 

TEMMUZ 1-s-~-3-~-1· ı-G-viin_aı._:,-ıt 1-s-~-4-~-1 
13>7 Öfle -433 

1 17 18 iıılnd! 8 33 
20 45 Allf&JD 12 00 

S A L 1 2~ ~~ :=ı ~ ~; 
hak sahipleri pay !aşmadan hart' 
kalırlar. 

3 - Milı;terl bedel i ihaleyi 1ıem<"' 
vermelidir, memur kanuni mehil ve' 
re bilir. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi miadıll' 
da vermezse ihale :feshedilerek ga)'~ 
menkul yeniden arttırmaya çıkarılJ ,. 
ve en çok artt.ı.rana ihale edilerek • 
radaki fark ve zarar bUA hüküm mil!' 
teriden alınır. , f 

5 - Tarihi ihaleye kadar vergıJt 
müşteriye ait olup o/o 2,5 tclllıliye iJI 
20 senelik evkaf taviz. bedeli mü~t • 
ye aittir. 

6 _ Şartname herkec.in görcbilect 
surette bugünden itibaren açıktır. F~ 
la malümat istiyenlerin c::ıtış /163 f"f 
ile memur\yeüm.ize müracaatleri l 
zwıdır. 
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