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--~ı~ıt:~~ ~~05~?:~ ay' n K rtu u 
~A_G_Lı..,_........ defa olarak nun 2 nCi yıl dön··· 
--== bombalandı 

Japon Anı . h h Ya ve erıkanın 
ro ~r c rnüdahale edip et· 
n .~Yecekleri üzerinde gü
.~; hütün dikkati teki
. u etınittir. 

hl~P.onya ve Amcrikada 
•rıh' • 

t • ırıne muvazi ted· 
oırle I cd' r a ınmakta devam 

•Yor .• 

}' -------....... ---~:ETEM iZZET BENiCE 
llııg 

lebli··ull neşrolunan Alman resmi 
ltııı~' 1400 kilometre üzerinde 17 
hk l\~danberi başlıyan ikinci bü
~iYet nıan taarruzunun muvaffa
duı3,~0 doğ~u gittiğini, Sovyct or
babe. ın ınhilale yüz tuttugun" u 

• "er' 
Y~ leJııi·~Yor. Buna mukabil Sov-
bijd~·i gı mukavemetin devamını 

b Yor. 
«er iki 

~llııı tarafın tebliğinde de 
bit fe~· "~Ya_ terkolunmuş yeni 
tle her ~ _ısını yoktur Bunun için 
d~• ık, tarafın tebliğinden sa
bUIQo ltıalumat edinmek ve bir 
doğru e :arınamak, yine günün en 

l\u •reketi olur. 
~ S Ord • •. • etı;·· US~nun, Alınanların ıd-
tı, hatt~ı 'azıyete düşüp düşmedi
)ef ; 8 Moskova, Leningrad, Ki
beııi ıg~ı olunsa dahi kat'i şekilde 
'<lora~· llUyacak ve ancak ondan 
llıeti hı safhada Sovyet mukave
dınnı le akkında nihai bir fikir e
l>y; ~I mümkün olacaktır. Her
detini m~n ordusunun taanuz şid
tltireı.~use!sel bir halde devam 
' mesme ve Sovyet ordu
ııı,llı 111. muntazam çekilip çekile
tııı~•ınc bağlıdır. Taarruzda ha
~. R •.k Almanları durduracağı 
»•b~tıleteceği gib~ herhan~i bir 
de 

111 
Rus ordusunun gerilerini 

'-~ ;sabilir, Bugün için, muhak· 
oı. b~:~ şey sadece her iki tarafın 
Vıııı u Un g'Ücü ile döğüşmiye de-
li~ •hıı.ekte bulunmasıdır. 

b~•us~!'ada, dikkati celbeden bir 
~nv8 1110kta da; Almanların Mos
Jı,,ııı,!'1 şiddetli ve devamlı bir 
1ıd,,, :dıınana maruz bırakmala· 
b''dı U ha kik.eten Bükreşin bom
td•bi~·n_ı~a bir mukabele teşkil 
lt Ilı cegı gibi; Rus mukavemet 
b anev· •vah' . 1 Yatıru sarsmıya, Alınan 
lııı oı •kin:ıiyetini göstermiye ma
:'.•raı,•rak başvurulmuş bir çare 
l ~trı. da tefsir edilebilir. Bu ha
h •ıı.,. _sonra; Sovyet bava kuv
~fa1,"'ııı. t~arruz kabiliyetini mu-

llirı, edıp etmediklCTi ancak, 
'"'•kı b~ mukabele yapıp yapa
İlı So\'y 8 olçülebilecektir. 
d •~: ia•t cephesinde \•aziyet bu 

t
a da Ponya ve Amerika hakkın-
•d· :Yen· · it, ll 1 Yenı haberler gelmek-
~>la11 ~rha!de; günün dikkat na
ı· lt!ıeı lı 11 ıki memleketin müs
'1. Uıe . &rekatını tahmin ve tab
b·Jaıı.ı~de tekasüf etmiştir. 
it işg 1Yanın Hindiçiniyi ansızın 

ltd· a e t~b· • d b . ı!nı k a ı tutacagın an ah-
tidaıı e te ve Korada japon tah-
d· Vuk ı. 1'i1nıe1c ub.ulm~kta olduğu ~i!-
b •ı·rı.aı.ı tedır. Sıyam ve İngılrı 
Ilı~ •rı bu nokta üzerinde bil
t··"i~:;hamı, ve hassastırlar. A
ı 'Qdetd·~. da l!.ıız\'eltin kongreye 
t ita,, ;gı Yeni mesaj ehemmiyet· 

ti ltıı1~~l~~ınıştır. 
de lıı.t • ordunun arttınlarak 

1111l1asını ve ahvali fev

(Devanıı S inci ~) 

l~-----
Piyer Loti 
923 de bagla 
~at etmı,tı 
.\titada~ımız Hik
lııet N' , p· l ıean ın ıyer 

0 ti hak !tındaki 

l
~atıralarını 

: lacı ıahlle
e Okuyunuz. 

------------~·" 

Alman motor!ü lat'ıılan Mr 
kalım bir S°"1f~ 

Uzak Şarkta ı 

Japonya Çin 
Hindistanına 
harekete geç
mek üzere mi? 
Japon gazeteleri 

askeri harekete 
geçllmeılal ısrarla 

istiyor 

Londra, 23 (A.A.J - Singapur Rad
~osu Fransızca ve :iDgilizce olarak, 
Jngilterenin Hindi Çinide bir hareket 
hazırladığı hakkındaki japon iddiala
rını tekzip etır.l~tir. 

Londrada k.ay..iedildiğine göre, bu ı 

l&idialar daha ııyade japonyanın Hindi 1 
lnÇi hak.kındakı emellerine iş11rettir. ' 

(Devamı i1e9lncl Salılftde) 

Singapurda 
yapılacak her 

hareket 
Singi1ptır, 23 ,A.A.) - Nüfuzlu P. 

M. Arncrik:ın gazetesinin sahibi bu
ray:ı gelişinde beyanatla bulunarak 
demiştir ki: 

şehre gırerıren a.ıevıer içinde 
kamyomı.nun ~nda 

Sovyet Tebliği 

Cephenin üç 
mıntakasında 
mühim bir de
ğişiklik yok 
Moskovaya ilk hava 

hlcamanda 22 
Alman tayyaresi 

dClşürlldtl 
Moskova, 23 (A.A.) - A'kerl Sov

yet tebllği: Cephenin üç mıntakacında 

mühim bir değişikllk o\mamıştır. Sov
yet tayyareleri 37 düşman tayyaresi 

CD•vamı 5 inci Sayfa&) 

Din geceki akına 
150 Alman tayya
resi ııtırak etti 
Londra 23 (A.A.) - Moskova 1 

radyosunun son saatte bildirdiğine 1 

gPt'e, Sovıyet hUkfunet merkezıi 
. dün akşanı yenklen Alınan hava 
lruvvetleıtiıı.in hücumuna maruz 
kalmıştır. Moskova radyosuna gö
re, akim kalan bu hücuma 150 tay. 
ya~ iştirak etmiştir. 15 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Sovyet 
da fi toplarının ateşi son derece 
şıddetli olmuş ve Alınan tayya. 
relerinin çok miktarda şehir üze... 

(Denml Beşlnd Sahllede) 

Romanya Kra
lı radyoda bir 

nutuk söyledi 
Bükreş 23 (A.A.)- Romanya a· 

jansı bildiriyor: Romanya Kralı 
Mihail, radyoda söylediği bir nu
tukta, eodat topraklarının kurta
rılması için kanlarını feda eden 
Rumen ve Alınan kahramanlanna 
kendi minnettarlığı ile Kraliçe ve 

(Devanu 5 inci Sarfada) 

1 n g i 1 tere ile Finler 
münasebatı kesmiyor 

Londra 23 (A.A.) - Lord Sne
lin dün yaptığı beyanata göre İn. 

• igliz hükumeti. uzun tetkikattan 

sonra Finlandiya ile diplomatik 
münasebetlerini idame etmeğe 

karar venniş, fakat ayni zamanda 
bu kararın hadiselerin gidişine 
nazaran her an değiştirilebilece
ğini de Fin hükumetine bildir • 
miştir. 

YOL INŞAATINDA SÜR'AT 

Belediyenin yeni 
mali yıl yol tahsi
satı şimdiden bitti! ________ .. 
Fen işleri müdürü 
/arın yapılacağını 

Lozan Barışı-
nın 18 inci yıl 
dönümü yarın 
kutlanıyor 

Lozan barışının 18 in~i y:ıldö • 
nümü yarınki perşembe günü sa
at 17 de Üniversıte konferans sa. 
!onunda merasimle kutlana -
caktır. Merasıme İstıklal marşı ile 
başlanacak ve bil5hare Hektör 
Cemil Bilse! cLozanı niçın kut. 

<Devamı 5 inci SaJ'{ada 

hangi gol 
anlatıyor 

c.Singapura karşı hasmanae her ha
reket, Amerika taratından kendi em- l--------------

NOTLAR: 

Belı!<!'•ye Fen l§!ei Müdürü 
yüksek mühendts Bııy Nuri 

r.iyetine tevcih cdılmiş bır hareket o
larak teltıkkl çd,!ecektir .> 

(iDğer Telıratlar 5 inci Salı.i!ede ----o-- --
Şarki Afrika 

seferi artık 
nihayet buldu 

Nairobi 23 (A.A.)- Dün resmen 
beyan olunduğuna göre, General 
Kaııigam İngilizlerin 20,000 piy a
de \'e 68 topla 400 topa malik o
lan 130,000 italyan piyadesini boz
makla Şarki A!rikada seferi bitir
mişhr. 

Bilmece ı 
Amerikan Harici.ve Müsteşan Swn

ner Velles mühim i1şaatta bulundu. 
- Almanya, müstakıl Avrupa 

memleketlerine karşı yeni bir taarruz 
hazırlıyor! 

Diyor. Bizim mahut arkadaşla bu 
bahsi konuşuyorduk ta: 

__ Müşarünileyhin söylediği be
yanat değil bilmece .. 

Diyerek, devam etti: 
- İ!'=tihbar ve ifşa, hed~!i tayin et· 

nıeklP kıymet bulur. Aksi halde Sum
ner \'elles ile bilmece söylemek bakı· 
mından aramızda sahsen ne fark ka· 
Jır?_ • • 

Belediyenin 1941 mali yılı büt-
çesinde yeni yol inşaatı ve tami
ratı için 600 bin lira ayrılmıştır. 

Belediye Heyeti Fenniye Mü
dürlüğü henüz yeni mali yılın i
kinci ayında bulunmaınuıa rağ
men büyük bir faaliyetle bu in
şaat ve tamiratın projelerini ha
zırlamış, yapılacak yolları tesbit 
etmiş ve hatta bunlardan ekser 
kısmını münakasaya çıkararak 
müteahhitlere vermiştir. 

Böylece 600 bin liralık yol tah
sisatı şimdiden bitmiştir. Belediye 
Heyeti Fenniye müdürü yük,ek 

(Devamı ~~inci Sahifede) 

Bu mutlu gün, cenup vilageti
m izde candan kutlanıyor 

Şırn.l\ ordtmıtı.21Un .11.n.tıııeyııyıı gJrdiği 

Bu sabah Antakyada Define müte
parlak tören yapıldı hassısı yirmi 

Antakya, 23 (Telefonl.ı) - Slrin k 0 h 
Halayın anavatana ilhakının lldrıcl A t 1 h k s e ı z assa s yıldönümü olan bugün Cenup vi!Aye- VUS ra ya a • 
~~~~7~:0::: ~:7- 1 kını koruyacak ô.letleçalışıgor 

Kanberra, 23 (A.A) - Avustralya 

B ı. r s o v y e t Hanclye Nazırı Stevart, dün beyanat- Fakat hAIA ı milyon 

alayının 
üçte biri kadın 

ta bulunarak Avustralyanın tecavuzt 
r:o~eUeri olmdığını, fakat her kime altından eser yok 1 
karşı olursa olsun haklarını müdafaa Sürpagoptaki bir mılyon liralık 
etmek azminde bulunduğunu söyle- d mlştir. efinenin aranmasına Polonyalı 

mütehassıs tarafından fenni iılet
Kanberra'da, bu beyanatın japon-

J'aya açık bir ihta ld - k dedil !erle devam edilmektedir. Bu!!Ün 
Berlin 23 A.A.) - D. N. B. aı·an- r 0 

ugu ay - ~ mektedir. (Devamı Beşlnd S:.hlled•) 
sının öğrendiğine göre Smolensk'in \--------------------------
şimali şarkisiııde ihata edilen ve 
müteaddit huruç teşebbüslerinden 

sonra tamamile imha edilen bir Sov 
yet alayının yalnız üçte ikisinin kt. 
zıl askerlerden mütebakisinin de 
asker ünıforması giydirilmiş ka
dınlardan müteşekkil olduğu gö. 
rülmüştür. Bulunan dosyaladran 
ve kadınların üzerinde çıkan hü
viyet cüzdanlarından anlaşıldı • 
ğına göre 18 temmuzda bu alayı 
takviye için Moginsk'den bir ka· 
dm taburu gönderilmiştir. 

Alman • Sovyet 

BABBINE 

818 BAKIŞ 

Moskovanın 
bombardı
manı devam 
edecek gibi 

1 

Mahareb eler 
hep ayal mınta
kalarda b üt il n 
,ıddetlle devam 

ediyor 

Baltık denizinde 
bir sovyet tahtel
bahir i batırıldı 
MOSKOVANIN HAVADAN 
BOMBARDIMANI 

Anadolu Aj .... n.sının verdil!i ha
berlere göre, l\•lo~k.>1,,"aı.111 Alman 
tayyareleri tarafından bombardı
manı devam edeceğe bE"n7t mckte-

(Devamı Bt-şlncl Sa.hittdf'l _______ .) 

( HARP VAZİYETİ ) 
Seferberliğini bitiren Sovyet or
duları bu sıralarda sevkulceyşi 
taarruzlar yapabilecek mi? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Birkaç gündenberi resmi tebliğ- ı 
!erde ayni şehir isimleri geçiyor; 
bu şehir isimleri PskCl'V, Polozk, 
Smolensk, N evograddır. Anladı

ğımıza göre Alman taarruzu bir
kaç gündenberi ilerliyememiş, ar-

Tenkid ve Mülahaza: 

u Aşktır hayat ı ., 
HATEJ\11 SENİH SARP 

Bir yaz gece,inde, yorgun bir 
kalabalığı dinlendirmek için, 
gafil ve neş'eli bir yığın genç 
kızın hep bir ağızdan tekrarla· 

dıkları şu nakarat kulaklarun
dan hiç eksilmedi: 
Aşktır bayat!. Aşktır hayat!. 

Onların binbir renk ve pırıl 

pırıl esvaplarla sevinçten kay

bolan bir eda içinde göğüslerin
den gelen, bu haykırışla düşün
diim: 

Bir demir parçasına istediği 
şekli vermek için - kızgın ateş
te, pazularırun damarları geri· 
!erek ve alnının ter damlaları 
şafak renkli kıvılcımlara karı
şarak - önündeki demir çubuğu 
döğen J .. .mirci ustası gözlerimin 
öniint geldi: Onun, kızgın de
n1ir eğildikçe sıklaşan ne(~le

rini duyar gibi oldum.- \'C Wt
şllodüm; 

tan Sovyet mukavemetlerini kır· 
mak mecburiyetinde kalmıştır. 
Yine Almanlar birkaç gündenbe

ri, bazı Sovyet gruplarının mu• 
hasara ve imha edildiğini ve bu 

(Devamı Beıılncl Sahifede) 

Hayat, demiri bükmek a~kı
dır!. 
Azgın bir denizde, odun yük· 

lü yelkenlisini, yalçın ka~ alık
lara sürükli) en rüzgara tekba
şına dümen tutan Inebolulıı ge
n1ici gözlerimin önüne geldi .•• 
\·e düsündüın: 

11:.ı~~ai, kükreınİ!-i dalgalarla 
döğüşınek aşkıdır!. 
Aradığı renge gönliiniin ka

nını karıştıraınadığndan n1uzta· 
rip olarak çalışan 'anatkar; ça
kıllı bir tarladan ipek çıkartmı
ya uğraşan çiftçiyi; yontıılma

mış bir madeni insanın muhtaç 
olduğu biçin1c sokan sanayi er· 
babını düşündiin1 ... 

Bütün bunlar, bağlandıkları 
ülkü yolunda, en temiz bir askla 
terliyen adamlardı ... Bir vazife 
uğrunda çalı an her Ti.irk gibi. 

O bir yıi;ın gafil 'e neş'eli 
genç kızın sesi lıiıla kulaklarım 
da: 
•ı\~ktır hayat~. A~ktır hayat!.> 
!\e kadar da doğru SÖ) liiyor

laı·dı: 
J~t ,.e keınik oı;;kt ohnaınak 

şart ile. ha} at ~ alnız odur. 
Vc~·l onsuz ~:a~ı~·anlara!. 



·AOİSELER 
: '.İ<AR$151NDA:::r:· 
SON TELGRAF 

GRAMER 

VE METOD 

Gramer komisyonu çalıt
malarını bitirdi. Şimdi, mek

tepler için bir -;ramq kita

kitabı hazırl:ınıyor. Komi .. 

yonun çalıtmaları esnasında 

methur gramer mütehaasıala
rınd&n Ahmet Cevat §Öyle bir 
teklif yapmış: 

«- Gramer metodunda in
l;ılap yapalım .. » 

Aman üstad, sakın ha?. 

Çünkü, bugüne kadar, gra
ı:.::~r ı. ~ waunda inkılap yap

madığımız halde, grameri
miz bu hale geldi. Bir de in

kılap yap:ırsak, İt ne zaman 

durulur, ne zaman meydana 
çıkar?. 

Kırk sene gramercilikten 
sonra, metod inkılabı hatırı
na nereden geldi?. 

Bu haftaki 
yarışlar 
Koşulara her 

seferkinden fazla at 
kaydediliyor 

Önümüzdeki hafta yapılacak 
at yarışlarının çok heyeeanlı o. 
lacağı anlaşılmaktadır. 

Büyük yaştaki halis kan Arap 
atları arasında olan handikap ko
şusuna sekiz hayvan yazılmıştır. 
Bunlar, Işık, Simri, Budak, Mih. 
rican, Bozkurt, Sevim, Karakuş 
ve Kısmettir. Diğer koşulara da 
bu şekilde her haftakinden fazla 
hayvan gireeeği ve bilhassa bahsi 
müşterekleri çok heyecanlı ola -
cağı tahmin edilmektedir. G<>çen 
hafta bir liraya karşı Abdullah 
ismınde bir vatandaşın bahsi müş. 
terekte bin iki yüz lira kazanması 
birçok k' mselerin bu hafta için 
aliıkalarnı celbetmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Demir • 
yolları yarışlara rağbetin her haf. 
ta arttığını görerek kafi tren te
mini için yeni tedbirler alacaktır. 
Sirkecid'•"' kalkacak otobüsler 
Edirnekapı yolile 22,5 kuruşa ya. 

KURBACALI 
• rış yerine kadar gideeekler ve bu 

ı o!obüslerin adedi geçen haftakin· 
den fazla olacaktır. -- --

DEREYE DAiR 
1 

Nihayet müjde gibi tU ha
ber veriliyor: Kurbağalı De

re üç yıl içinde tamamen 

temizlenecek!. Fakat, üç yıl 

çok erkendir. Bu işi bu kadar 

acele tutmıya lüzum yok •• 0-
labiliı;..ki, 1stanbulun müstak

bel imar planında, Kurbağa

lı Derenin bütün bütün dol

dorulması ve üzerine refüj 

yapılması icap eder. Çünkü, 

c civarda hiç refüjlü yol 
yok •• 

l Yerli mallar ı erglıl 

Bizce, §İmdilik, bu kadar 

fazla acele etmemeli, dere

nin biraz daha dolmasını 

beltfemeli, bilahare, tamamen 

dolacak sahaya bir kanal a

çılmalı. Muhakkak ki, yeni bir 

kanal, eski derenin temizlen· 

mesinden daha ucuza mal o
lacaktır. 

iSTiDA 

iLE KAHVE 

Sıra gazinoculara, kahve--

cilere gelmit- Şimdi, onlara 

da kahve dağıtılacak.. Bu se

fer, tamamen bir batka usul 

tatbik ediliyor. Kahveye ih

tiycı olan bir kahveci -ta· 

yet ihtiyacı varsa- bir isti

da ile mahalli nahiyeye mü

racaat edecek. Bu müracaat 

tetkik olunacak. Hakikaten 

kahveye ihtiyacı olduğu te ... 

bit edilirse, kendisine bir 

miktar kahve verilecek •• 

istida, bir tomar evrak oh
cak, hakkında doıya tutula
cak .• 

Yahu, kahvecinin kahveye 

ihtiyacı olmaz mı?. Verin it

te •• lıi uzatmaya ne lüzum 

var?. Adam kahveci, ismi üs
tünde.. 

AHMET RAUF 

Yerli mallarımızı halka tanıt • 
mıık maksadile kurulmakta olan 
ye•li mallar sergis'nin bu yıl da 
açılamıvacağı hakkındn bazı riva
.1•0ller i>itilnıektedir. Milli sanayi 
ı:-;rJiği bu hususta İktisat Vekiıle -
t'.ııd ·n müsaade istemiştir. Vekil • 
Jet serginin açılmasını tasvip et • 
ııgi takd:rde derhal faaliyete ge • 
~ıkcektir. 1 

HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDIYEı 
+ Naf.a Vekfilcti Bog::.ızı~·nin imar 

planını mahallinde tetkik eı:nek uze
re \.t:k<llelin şeh.ircilik mU.tenassısı :rı.ı. 
Hasıuer i Istanbula gOndennışLJ. l\.fu
rnaH(·y . bu tetkıkatını ikmal ederek 
Ank<ıraya donmüştür. 

+ Beıedi)c Yupı ve Yollar Kanu
nunda tAdiUıt .istemiştir. Bu UdiliıUa 
!'~il sana ve eınsaıı yapılacak yerıcr
deki Belediyece lnş.ıala rnü~aade olun
nuyan arsa1ann \:azlyeti le: bit olun
makla.dır. Ve tadilata güre bu arsalar
dan 5 yıl içmde yeşil saha ve emsali 
yapılacak olanları Belediye derhal 
istlmlitke mecburdur. 

TiCARET ve SANA.Yl: 
-+ Kauçuk iabrikatörleri bugün 

M.illi Sanayi BirUğınue bir toplanu 
yapacak ve ıünırük tarUeslnin kauçuk 
ilhal.'.ltına taallük eden kısmı üzerin
çieki teıtıcnn11crini te:.bit edeceklerdir. 
+ Turk - İran petrol kumpanyası 

tarafından gellttilm~ olan 200 tun n1a
kine yagıııın Petrol Ofisince ~atın a
lınma ına karar vcrilmişllr. Fint l\1il
rakabe bürosu bu yağların malıyet ve 
fiatlerıni tesbit etmekle meşguldür. 

+ Pıyasada kuru sebze fiatlerinde 
ucuzluk başgöstermiştir, Bonun en 
mühim ('Jıei.>i yeni sene mahsulünden 
nohut, mc cimek gibi malların piyasa
ya gelme'-tdir, yeni sene mahsulü olan 
kurı1 fa~ulye piyasaya hentiz rz.elmc-
mlstir. ı ı 

+ Zeytın;yağı füıtıerinin lı kuruş 
yükselmesi nazarı dikkati celbetmiş

tir. Fial l\!ürakabe Komisyonu zeytin
yağına narh koyacaı·tır, 

MUTEFERRIK.ı 

+ Maarif Vekili H:t"8n Ali Yücel 
tetkiklerine devam etmektedir. Vekil 
diın Maarif Matbaasına gitmiş, kitap 
vaziyeti etrafında izahat a~tır. Ha-
1>an Ali Yüceı. müzeler! de gezmiş, 
yeni inşaatı tetkik etm!~tir. ıtaaril 
1\ılüdürluğti, yeni ders senesi hazırllk
ları hakkında bir rapor tanzim ede
rek Vekile arzedecektir. 

Yazan : C />. H 1 T UÇUK ------.1 No. 3 \.. \ 

Sürü Çıngırakları J 
yollar, dağlar, tepeler, dereler 1 
vardı ve o bir resim gibi karşım. 
da duruyordu. Acaba diye düşün. 
düm. Artık iyili!ştim mi? 

Araba, karşılarındaki ağaçlık

lara do~ru koşuyor, serin gece, 

sıcak alnıma çarpıyor. Gülüm • 
sedim ve içimden, iyiyim artık 

onu dü iinmÜ) urum iyiyim dıye 
söylendim. 

- A~i çavuş buralar çok güzel 
galiba? 

Diye sordum. 
- H;,m nasıl güreldir kızım. 

Hele bir gündüz gözıle gör. Altın 
ova bu ... 
Arabanın bir otomobil sür'atile 

uçarak \'e biran evvel çiftliğe 

varmasını istıyor, ilerledikçe teh. 

likeden uaplarımdan uzaklaştı. 
ğımı sanıyorum. 

Ağaçlıkların yakinindeyız. Ora
ya girince, karanlıklar tekrar kal
bime do:acak diye korkuyordum. 
Fakat ağaçlıkların eşiğine yak • 
la.<;mı.ştık ki, araba birden sola 
saptı. Orada beyaz bir yokuş var. 
Hayvanlar büyük hamlelerle tır. 

manma{;a başladı. Hemen düz 
yolda gider g:bi yokuş çıkıyor • 
lar. Kısa bir zaman tırmandıktan 
sonra düzlüğe kavuştuk. Etrafı 

ağaçlıklı bir yola saptık. Fakat 
bunların mey\'a ağaçları oldu • 
ğunu anladım. Yaprakları atlas 
gibi parhyanlann dut olduğunu 

sanıyorum. 

Sağda solda dallardan örülmüş 
bahçe duvarları var. Ardlarında 

• " : 1 

u / .. 
Boğaziçi 

Bütün Boğaziç~ taze bir mezar 
halindedir. Bu sahillerde gömdü
ğümüz şey, zevk, güzellik ve neş'e
dir. Eski Boğazi~i bir hayat, neş'e 
ve güzellik kaynağı idi. 

Bugün, Boğaziçi bir hiç olmuş
tur. Neden sonra, Belediye ile es· 
ki eserleri korunla cenıiyeti, Bo· 
ğazın tarihi yalılarını tesbite ka
rar veri;yor. Bu ınuazzam ikamet
gahlar bjrer birer aranıp buluna
cak, istimliı.k olunacak ve muhafa
za edilecek.. 

Çok geç .. 
O kadar geç ki, birçok tarihi ya

lıların yerinde şimdi yeller esiyor. 
Birçoğunun yerinde kömür depo
ları bağdaş kurmuş oturuyor. 

Vapurla geterken bakınız: Ka
pısı.z, penceresiz, bos, harap yalı
lar .. Altlarındaki geniş kayıkhane
ler, karanlık birer iskelet gözü gi
bi ,insana hazin hazin bakıyor. 

Boğaziçin~ elbirliğile harap et
tik. Bunun kabahati, taksiratı kim
de?. Bende, sizde, onda, hepimiz
de. Diinyanın en giizel denizi Bo
ğaziçindedir. Mavi sular, mavi gök 
altında, hiçbir yerde bu şuhluk ve 
eda da akımyor .. 

REŞAT FEYZi 

Mekteplerde 
kayıt ve kabul 

şeraiti 

Deniz Ticaret 
mektebi 

Günün meselesi: 

sker aile erine 
yar m tahsisatı 
Belediyeler Bankasından güz 
altmış bin lira borç alınıyor 
Asker ailelerine yardım hak • 

kında hazırlanan kanun liiyihası 
Meclis açılınca müzakere oluna • 
caktır. 

Kanun çıkıncıya kadar, şehri. 

m zdeki askrr ailelerine verile • 
cek parayı temin etmek üzere Be
ledıye, evvela şehirdeki nakH 
vasıtaları biletlerine bir miktar 
zam yapmayı teklif etmişti. An
cak bu ı.;sulün tatb'ki için kanun 
ç1kması lüzumlu görüldüğünden, 
tu sefer de halihazırda mevcut, 
asker ailelerine yardım mükel • 
lcfiyeti hakkındaki kanuna istina. 
den zengın vatandaşların tahsilat 
ciheti üzerinde tetkikkr yapıl • 
mış, fakat bunun da ihtiyacı kar-

Hileli sular ! 
Bazı menba suları bir 

kaç günde 
kurtlanıyormuş r 

Yaz mevsimile beraber bilhassa 
sayfiye yerler:ndc menba suyu 
dereli yine ba~ gösl<:rmiştir. Ka
palı ş!şe ve d~macanalar içinden 
karışık, hileli ve hazan bayat su. 

şılamıya kafi gelmiyeceği anla. 
şılmıştır. 

Belediye, bunun üzerine yar • 
dıma mı.htaç ailelerin temmuz 

ihtiyaçlarını karşılamak için Be
lediyeler Bankasından ikrazatta 

bulunmağa karar vermiş ve mü
saade istihsali için meseleyi Da. 
hiliye Vekiıletıne arzetmi~tir. 

Vekalet bu isteği mnvafık gö. 
rürse 160 küsur bin lira tutan bu 
para Belediyeler Bankasından a
lınarak istihkakı olanlara taksim 
edilecektir. 

Bu husustaki kanun Meclisten 
çıktıktan sonra da elde edilecek 
tahsisatla bankaya olan borç Ö· 

denecektir. 

Deri talebi 
Hariçten yapılan mü
him talepler fiatleri 

yükseltiyor 

Ticaret gemilerimtze kaptan ve ma-
kınbt :«tiştlren Ortaköy i<• Yüi<'°k !ar çıkmakta ve birkaç gün içinde 
Deniz Ticaret Mektebi leyli lise ,,.e bu sular kurtlann1aktadır. Bele -

Hariçten derilerimiz-e karşı yeni 
talepler olmaktadır. Piyasada de. 
ri fiatlcri son zamanlarda gittikçe 

artmaktadır. B.r müddeltenberi 
toplanmış olan deri stoklarının 

kısa b!r zamarda ihraç edileceği 
tahmin edi!mektedır. yckSE:k sın.rh 6 yıldır. Yatılı parn:;ıı.- diye viıki şikayetler üz-erine bu 

dır. hususta sıkı kontroller yapılması 
l\'lektcbe kabul olunan talebenin . Dahil iye Vekili 

Bursaya gidiyor 
giyimi, yiylmi vesai..r hu~usatı mektep , için kaymakamlara emir vermiştır. 
tarafuıdan temin edilir. Kapalı damacanalardan nümune. 

Mektebin yalnız lise birinci sınıfına !er alınarak tahlil cdileeektir. Ba-
orta okul mezunu talebe- alınır. yat su satılmasına da rnclni olu ... 
Alınacak ta!cbelerin yaşlarının 15 

Ya;ovava gitmiş olan Dahiliye 
Vekili Faik Öıtrak oradan Bur. 

saya geçecek \"e birkaç gün kal

dıktan sonra tekrar şehrimize dö. 
necektir. 

trn küçük ve 19 dan büyük olmamaSl nacaktır. Hileli sular hemen mü-
~rtur. sadere olunup denize dökülecek. 

i teklllerln l\!<kıep Müdürlüğüne !erdir. Bunları satanlara ceza ve-
kan;ı yaıacakları tstidalarla 1 Ağustos "l ektir 
941 tarihinden 26 Ağustos 941 tarihine rı ec · 
kadar müracaat· edeceklerdir. -===========================•! 

Bisiklet ihtikarından 
tevkif edildi 

Taksimde Feridi;ıede 17 sayıda 
bisiklet ticareti yapan ve tamirat. 
la iştigal eden Yugoslav tebaasın • 

dan Aleko Lazaroviç 50 Hra:ık bir 
bisikleti 72 liraya sattığından ad -
!iyeye verilmiş ve dün ikinci as • 

!iye cezada yapılan ilk duruşma • 
sında hakkında tevkif kararı ve • 
rilmiştir. · 

Fuara eşya gönde· 
rilmeğe başlandı 
tzmir fuarının açılmasına bir ay 

katlar bir müddet kalmıştır. İstan
bul Belediyesi ve Ticaret Odası 
da fuarda teşhir edileeek eşya, ma 

ket ve istatistik cetvellerile saire. 
yi İzmire gönder!T'eğ< başlamıs -
!ardır. İstanbul Ticaret Odası fu

ardaki Umum Ticaret Odaları pav 
yonuna geniş bır surette iştirak 

etmek için her türlü tedbirleri al
mıştır. 

Mübaşirler kursu 
Dün Adliyede bir mübaş.irler 

kursu açılmıştır. Bu kursa altı k:. 
şi iştirak etmiştir. 

kalın sesli köpekler havlıyor. Ve 
bu havl2malar zincir gibi blrbi. 
rine eklenerek bizimle beraber 
yol boyunca ilerliyor. Gübre ve 
düman kokusu dağ havasının içi. 
ni kaplamış. Bacalardan tüten 
düman, kırın, yeşilliklerin, ya • 
bani çiçekler kokularile karış • 
mış, ıslak toprak kokusu ile be. 
raber olarak genz:me doluyor. 
Yolun iki yanında gümüş gibi 
iki derecik akıyor. Bazı yerkrde 
kayboluyor, bazı yerlerde görü • 
nüyor. 

Araba, ağaçlıklı köy yolundan 
bir düzlüğe ~ık' ı. İleride göl his
sini verecek kadar durgun ve ge
niş bir su akıyor. Bu anneJJLn an. 
!attığı cAltın dere• galiba. Ke • 
narlarında dalları sulara doku -
nan salkım söğütler ve uzun boy
lu kavaklar var. 

Tepedeki ağaçlıklara doğru sür. 
atle gidiyoruz. Hayvanların kendi 
kendıne koşmağa başlaması, ar • 
tık çiftliğe geidiğimizi haber ver
di. Ağaçlığa girdik. Biraz sonra 
iki katlı bir binanın önünde dur
duk. 

--cADLİYEve POLİS-.1-
Terzi dükkanından pantalon 
çalan 3,5 ay. hapsedilecek 
Terzinin beş yaşındaki çocuju u Baba 
pantaıon gezmlye gıdı yor ! ., d.emış ı 
Dün Sultanahmet birinci sulh ı Diye seslenince terti Tevfik der 

ceza mahkemesine bir hm0.;zlık hal dükkandan fırlamıştır. Yüz el
cürmümeşhudu geldi. . Vak'anın j u metre kadar ileride Ahmet Al -
Ahmet Altan adında bll' sabıkalı k 

1 
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olaiı suçlusu tevkıf ve hapse mah. tt~nı yaı a amış ve po ıse vermış • 
ır. 

kum edilmişti. Bµ davanın safa - n-· kü d d 
halı arasında bazı enteresan ci • un uruşma a: 
hetler de vardı. Bunun için oku • - Bunu ben tamir için terzi Ha 
yucularımıza kısaca anlatıyoruz: cıya vermiştim. Pantalon benim • 

Kapalıçarşıda terzilik eden Tev. dir. 
fik ütülediği bir pantalonu dük • Diye itirazda bulunmuşsa da şa-
kfınının önüne asmıştır .. O sırada lıit polis: 
yoldan geçen sabıkalılardan Ah • - Bunu karakolda da söyledi. 
met Altan bir el çabukluğu ile a- Tahkikat yaptık. Bahsettiği terzi 
'ıp sardığı pantalonu koltuğunun hacı beş aydır askerde imiş ve o 
altına vurduğu gibi savuşmuş ise ~amandanberi de dükkanı kapalı • 
de dükkanda bulunan Tevfiğin dır. 

beş yaşındaki oğlu tatlı bir heye • 
canla: 

- Baba pantalon gezmeye gi • 
diyor. 

Ali çavuş, arabadan atlıyarak, 
yukarı seslendi: 

- Zehra kadın!.. Misafiriniz 
geldi ... 
Yukarıda bir koşuşma oldu. Ko. 

nuşma, teliiş sesleri duyuldu. A
rabadan inince, karşımda uzun 
boylu bir kadın gördüm. Üstün
de önlükleri beline kaldırılmış 
bir en' ari vardı. Başı beyaz bir 
tülbentle sarılıydı. Kalın fakat 
müşfik bir ~e: 

- Hoş geldin kızım dedi. Ben 
çiftlık kahyasının karısı Zehra 
kadınım. Bu da kızım Neziktir. 

Yanım yaklaşan kendi gibi u
zun boylu, dal gibi ince bir genç 
kızı gösteriyordu. Gözlerimi on. 
dan ayıramıyarak: 

- Hoş bulduk Zehra kadın de. 
dim. Merhaba Nezik ... 

O, gülümseciı. Berrak birsesle: 

- Hoş geldin abam. 
Dedi. Daha birçok kadınlarla 

merhaba~tık. Nezik, önüme düş
tü. Yapıcı merdivenine benziyen 
arkaları açık tahta merdiwnler
den yukarı önü acık sofaya çık. 

Sözlerile bu iddiayı cerhetmiş • 
tir. Bunun üz-erine suçlunun 3 ay 
15 gün hapsine ve derhal tevkifi • 
ne karar verilmiştir. 

tık. Merd ivenin tam karşısına 

gelen duvarda, içi kızıl alevlerle 
tutuşmuş bir ocak var. O sıcaklı. 
ğı yüreğimde duydum. Bu ocağın 

aylardanberi çektiğim yalnız • 
lıklarla üşüyen kalbimi ısıtaca 
ğına inandım. Hemen oraya doğru 
ayağımın altındaki hasırları eze
rek koştum. Önünde tüyleri alev. 
!erin aksile pembe görünen bü. 
yük bir koyun postu, iki yanında 
minderler, duvarlara dayanmış 

yastıklar var. 

Postun üs:üne diz çöktüm. Sağ 
taraftaki minderin kenarma Zeh
ra kadın ilişti. Ona rahat etmesini 
rica ett'm. Bağdaş kurdu. Ben 
kendimden geçmiş gibi alevlere 
bakıyorum. Ne güzel, ne güzel 
alevler ... Bütün yüzüm, göğsimı. 

ellerim, dizlerım ısındı. 

- Üşümüşsun kızım ... 

Zehra kadın söylüyordu. Hem 
nasıl, nasıl içten ü~ıimüştüm. Bu
rada geceleri böyle ocak karşı • 
sında, gündüzlerı güneş altında 

kemiklerime işleyen yalnızlık, 

keder soğuklarını çıkarmağa gel. 

Zavallı 
Boğaziçi! 
Şirkctihayriye 

Boğaziçini ihya için 
bir program yaptı 
ŞirkeUhayriye İdaresi her yıl 

git gide sönen Boğaziçini can • 
!andırmak ve rağbete mazhar et. 
mek için müsait zaman gelince 
tatbik etmek üzere bir program 

hazırlamağa başlamıştır. Şirket, 
Boğazda eğlence yerleri, plajlar 

açacak olanlara büyük kolaylık 
ve yardımlar yapacak ve bu te • 
şebbu ' re ortak olarak da iştirak 
cdeccktır. Bundan başka Şirket 
Boğaz köylerinde güzel, sıhhi ve 
ucuz evler yaptırarak ucuz fiatle 
kiraya vercccktri. 

lstanbul- Amerika 
vapur seferleri 

yapllmıyacak 
Bir müddet evvel Amerika ile 

memlcktimiz arasında Denizyol. 
!arı İdaresinin ,:lep seferleri yap
ması düşünülmüştü. Şimdilik bu 
tasavvurların tatbikinden vaı: ge. 
çılmıştır. 

--<>-

İstanbul • Bandırma 
vapur ıelerıerı 

arttırılıyor 
Ağustosun onundan itibaren İs

tanbul ile İzmir arasında bir ilii. 

ve postası i~letilcccktir, Bu sefer 
Fuarın devamınca yapılacaktır. 

İstanbul • Bandırma sefl rlcri de 
arttın .:>caktır. Ayni günden ıtiba. 
ren Fuar münascbctiie bilet üc

retlerinde yüzde ellı tenzilat tat. 
bıkinc de başlanacaktır. Fakat bu 
tcnziliıta 15 ağustostan itibaren 
yüzde 5 ııbbet!nde bir zam icra 
olunacak•ır. 

Vapur bilet ücretıe
rloe zam tetkikleri 

Denizyolları Umum Müdürlü
ğü bir müddet evvel kömür fiatle.. 
rinc yapı lan zam ve Karadeniz, 
Akdeniz seferlerinin yalnız gün-

düz sefer edilmesi ile uzaması 

dolayısile umumi yolcu ve yük 
tarifelerin! tetkike başlamşıtır. 

Bu tedkikler Vekiilete bildirile • 
cek ve buna göre ücretlere ev • 

velce de yazdığım1z gibi zamlar 
yapılacaktır. Bu husustaki karar 
bugünlerde verilecektir. 

Un tevziatı 
arttırılacak 

Yeni ır.ahsul buğdayın önümüz
deki ay başında tamamen piy_::;a. 
ya çıkacağı ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinin eline geçeceği tahmi~o
lunmakadır O vakit un tevziatı 

genişletilecek ve bilhassa franca. 
!alık un tevziatı arttırılacaktır. 

Veni bir parti oto
mobil lastiği geliyor 

Yakında şehrimize yeni bir 
parh otomobil liıS:i~ geleceği 

haber aJınmıştır. Bu lastiklerin 
derhal tevzi edilmesi için hazır

lıklar yapılmaktadır. İlk olarak 
evvelce sıra numarası aldığı. haldv 
lastik alamamış olanlara tevziat 
yapılacaktır. 

miştim. Gözlerimin bile ateş ke. 
sildiğini hissedinceye kadar öy
le, ateşe tapar gibi ellerim dizle. 
rimde, yüzüm alevlerde kaldım. 
Sonra Zehra kadının karşısında. 
ki ocağın solundaki mindere otur
dum. 

O zaman hemen yanımda diz 
çökerek, hayretle bana bakan 
Nezik'i gördüm. Badem gibi çe
kik gözlerinin rengi yeşil mi ma.. 
vi mi belli del!il, Fakat içlerinde 
ışıklı dünyalar var. Ocağın alev. 
!eri, ince ince örgülerle omuzla
rından göğsüne, arkasına yayılan 

saçlarının ipek görünüşünü kızıl 
ellerile okşuyor g!bi. Gergin ya
naklarında yine o renkler yanı • 
yor. \'e asıl onu bir at'Cş gibi gös. 
teren şey, yüreğindeki heyecan 
galiba. Dudaklarını ısırarak, gü
lümsüyor ve hep bana bakıyor. 

Zehra kadıl'a dönerek: 
- Ne güzel kızın var dedim. 
Buna inanmamış görünerek, 

başını salladı: 

- Güzel sen ... Köy kızında ne 
güzdlik olur ki? .. 

(Arkası var) 

Jeaponyada böll:ll 
buhranı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
japonya, 1939 harbi bııı 

büyük huzursuzluk içiJıdi 
Harp çıktığı zaman japer.) 
senedenberi Çindeki muhare 
le meşguldü. Bu iki sene :ı 
da japonyanın gayesi, Çin ' 
sesini. tasfiye etmeğe inhJ 
diyordu. japonya bu hadis•JI" 
fiyesinde ayrı ayrı İngiJterr' 
yet Rusya ve Amerika il• 
karşıya idi. Bu sebepledir ' 
ponya, Almanyaya dayanar 
zak Şarktaki emellerinin t•~ 
kuna çaLştı. Almanya, ita\ 
japonya arasındaki bağ, h8 

te re\•izyonistlikten ibarett~ 
1939 harbi çıktıktan ve b1• 

Fransa yıkıldıktan sonra l 
yanın önüne yeni yeni iJ!l~ 
çıktı. japonya, demokrat ae 
rin Uzak Şarktaki menfaat 
aliikalarını Çin işini bit!r 
sonra tasfiye etmeği düşün111 

Fakat bu iş bitmeden de fr' 
ait Hindiçini ve Holanda~· 
zengin müstemlekeler e:rı~ 
bir takım imkanlar belird1 
Fransa ve gerek Holanda A 
yanın istilasına uğramış!' 
devletlere ait müstemlckeıtf 
hipsiz vaziyette idiler. fa~· 
merika Uzak Şark statüko'' 
müdafii vaziyetinde ortaYj 
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Amerikadan cesaret alan r. 
re de Almanya ile harp )ı'. 
bulunmasına rağmen, japOııi 
karşı sert bir vaziyet aldı. '•t 
nesi yaz·nda japonya, İnC1 ' 
karşı harbi göze alacaktı. (' 
İngilterenin müttefiki olan f. 
yıkılmış, Almanya garbi A~.: 
ya hakim olmus, İngiltereli" 
Iası da yakın b.ir ihtimal hı 
belirmişti. Bu aldatıcı "~ 
güvenerektir ki İtalya har. 
meğe karar vermişti. Faka.! ı 
lar, İtalyanlardan daha ılı 
davrandılar. Dinlediler. J3if 
den beri de japonya Alman. 

• • 1 
kasına ayak uydurarak bır 
politikası takip etmekted•~ 

Fakat şimdi anlıyoruı , 
harbi başlıyalı, japon !JU 
tini teşkil eden nazırlar ar 
bir ihtilaf belirmiştir. Tol<: 
gelen haberlere göre, asi< 
nüfuzu altında bulunan bır 
re, japonyanın bu fırsattan 
de ederek derhal harekete 
sine taraftar imişler. İş ad9~ 
nın nüfuzu altında buluJ\9 

zümre ise, hadiselerin in 
1 beklemeği tercih ediyo\ 

Muhtelif kaynaklardan ge 
berlere bakılacak olursB• 
gün evvelki hükfunet buh' 
iki zümre arasındaki miiP 
!ardan doğmuştur. 

Rusyanın şarktaki 

bu mıntakada kurulan sa~ 
beslenmektedir ve garpte c 
ya ile meşgul oldukları 

Rusların şark ile daha az ,
1 

O•lmalarını icap ettirecek ııı 
yoktur. Rus hava kuvvetı. 
hava kuvvetine faiktir ve 
endüstrisi, havadan bombı 
na karşı daha hassastır. ~ 

başka bugün japonya tJı' 
ta bir İngiliz • Rus ve 1>

0
, 

tesanüdü ile karş. karşıya 1 
harbindenberi bu üç de~ıl 
sın da bir cephe bir liğı ~ 
mıştı. 

Diğer taraftan japonyad~ 
harbe girmelidir. Yahut 1 

zaman giremiyecektir. A; 
nın Rusya karşısındaki va , .• 
ise, japonyanın Alr;sn. 
sındaki vaziyeti de odu:·. 
kü • daha ziyade yarın!<~ 
alt:nda japonyanın Uz• 1 
ki en büyük ve en tehlikt1 
Birleşik Amerikadır. !3 1~ 
merika sür'atle hazırJaP . ,.,o 
Ve hazrlandıkça da ı•r ıı 
daha büyük bir tehiike ·ı 

. •' maktadır. Nasıl ki Ru .. cl, 
!andıkça Almanya içi~ 9 
yük bir tehlike halın• 
Almanva bu tazyik ,ıtıP 
ket etti.ği gibi, japonya el:~ 
yik altında hareket etıtl re 
riyetini hissedebil_'r· .. ~el . 
ya bu kararile buyııl< ıı 
g61e almak mecl,uriye ~· 
caktır. Fakat bir tak rrı o 
dü~ncesine göre. e · ~P' 
kaçırılecak olursa, ıaf , · 
bu tehlikeler!n daha!:,. 
belki de yalnız ol&ral< .~t 
mecburiyetinde kl ac• 
mül5haza japonhr• lı~pı 
tirebilir ve o ıam~n 1 

;. 

da harp dışında kaırrı ··re, 
mel olmıyacağıııa g",·caıl 
han ölçüsünde bir m~ 
hiyetini alacaktır. 



e\'al mülakatı .. 

O kad-.r çok b.ı..edt

len iktidarın içyüzü ka

palı kalan bir hadisenin 
sonraki inki,afları .. 

r,ltıı: Ali Kemal SUNMAN 

Hcrseğin ilhakı Su-pla1'! galeyana 
gelirmiş, Bulgaristan meselesi de 
turlü aksülameller uyandınnı~lı. 
İhtıliıf yalnız Babıili i1" Viyana 
veya Sofya arasında kalmıyor, 

Avrupa devletlerinin birml'l<ori a
rasındaki nüfuz mücadelesile de 
büyüyordu. İşte o zaman Rus ve 
Cerman nüfuzlarının dıplomatlık 
sahnesinde nasıl çarpıştığı görülü
yordu. O zamanki işlerin içyüzü
nü sonradan yazanların anlattık
larına göre Avrupa harbi 1914 de 
değil. daha evvel, 1900 sonbaha
nnd~ çıkacaktı . Fakat Almanya 
kuvvetli idi , 

·'Qa · 1 
- ·ın ı <,>.ık bahsedildığı halde 

ı,.," Yarılamam . ~ ola.ıı buyuk 
"la ".n lıangı blrini saymalı? . 
'l<ırı~ l<•mmuz Osmanlı Im-

ug"nd.a 1908 inkıl:.bının 
ıı~ . E:ski 10 tenunuz 324 

, • ~l.;,, tekrar ılan tarihidır. 
19'.J(ı lemmuz me~rutıyetin i-

(i senesinin birincı derece· 
.:, ~unır.· haclis.-lerindendır. 

Ilı ll<ı ır -.aç hafta evvel de A ,._ 
..., ~1Ltıka alemini pe!: ~gul 
~:n fakat içyüzu anlaşıla · 

1,.. . kadar çok babedilen ba 
~<.ı •rııanlar bunun Rt'val 

<l ı Olduğu fikrindedırler 
"·talı Şu sun senelerde kend ısi 
ırıı gı meşgul roen güzd l>ır 

~~ E:~torıya Cun1huriyet1nin 
'I lt <ılan Talin şehrme daha 

evaı diyorlardı. Estonya 
· aıu:~ nlduğu üzere eskt 

. , kltllsyahrıın Baltık sahil
' 9' mew!ekellerinden birı 

• .l1J la d, »tiklalin'. almı~. fa
harbi ı·• rtıktaıı sunra Rus

' ıı.ıC 1ınanya arasıııdaki dost
~ısıle Almanyanın itıraz 

:~'ek Üz • ne di,ıer Baltık 
~d, ~lle" ~ib; yırı0 Rusya •a

\' c_ 4. •lıı.r.ı ştır. 
o~ Iİ,''atle geçıyor: Bugün 
Qe - A!n.an dostluğu kald ı , 
'<r Battık memlek.-tll'rinde 

b ."•kat bugünkü \0ekayıin 
Utada kalabilir 

nı· 

Japon harbinden mağlup çıkmış 
Çarlık Rusyası için büyük bir 
harbe daha girişmek hiç arzu edi
lir gibi değildi. Kayzer Almanya
sının ağır basm'ası karşısında Rus
ya ister ist<'mez susmuş, ileri git
memiş , 914 e kadar beklemiştir. 
Acaba Yedinci Edvard ile İkinci 
Nikola Almanyaya karşı Rusya ile 
İgilterenin nasıl beraber hareket 
edeceklerini mi konuştular?. Kim 
bilir. Fakat o senelerdenberi Rus
ya ile İngiltere kendilerini kuv
vetli bir Almanyaya kar ·ı tabii 
birer müttefik saymışlar, 

tHALK~ SÜTUNU .J 

lı Ve lıçi Ar•yanfor, 
ı ı., •.nın eski Reva! adlı mer-

.. •hı bir mülakatın veri ol- ıikayetln, t--i-
·~ l ' .. );. 903 yazında Rus Çarı İ- la- ve miifküU.,. 

ı ~koıa ile İngiltere Kralı Ye- Talisiz bir genç kız it arıyor 
' ' vaıu orada bır deniz ge-

~~'nasında bulu§arak görüş
~ır, 

'<;~bul<ia çıkan o zamanki 
,ı ·t~t _Avrupa telgraflannı koy
l~t 'Utunıarında Çer ile Kra
~ ~11\elerini de • Hükümda
«ıuı, 

~ "'katı. diye kaydet.mekM! 
~ttııişlerdir. Hiç bir mütalea 

. ~ llıiiyor, ya:oılamıyordu. 
Jd lıı, avnı gazetelerin bir kaç 

ı1~nra, yani J{).2.'I temmuzdan 
ıfıır Yazdıkları makalelerde 
0ı. •Yetin ne faydaları oldugu-

e .. ~.-. ~~ gını anlatmak yolundaki 
•h nda def'atla göz.- ~arpan 
~•v l 'n .• mulakatı. vardır . 
Q u ıkideb;r her vesile ile tek
~U ıaınan lüzum göıiilüyor: 

· 1, lkınci Nikola ile Yedinci 

~ \ arasında~i. o mutakatta 
ır lli . altık denızı sahıllerının 
ı 'Oll~ınden, Revalin tarihi kıy

ı~ ıııq n, labii letafetinden. hu-
~ı ~. •n ve hav_adan bahııedil-

D ~illllı lmparatorluğu
~~;Ylaşılmas._ ehemmivetle 
1;~1 ~ edılm~. I te 10 temmuz 

Una mani oklll d<'nıyor-
~~liı . 
~~ 0 kadar çok dedıkodusu 
•nı.n halde mahiyeti layıkile 
ı,,Jııı l'rııyarak kalmış, tarihe 
lı~ı~ bır hiıdısedir. Bu Reva! 
e~n Olsa gerelı: 
' Un~ L . 
··~•<i ueraber 1908 sıenesı de 

,!ı , ~ng, a büyük ,·ek ay i itibarile 
ı. ç~ <ılrnıyan bir sene sayıl

d ~ t~~llkü Reva! ınliliıkatından 
~ .. A ıııu,dan sonra yaz haf
. ı~ g ~l'upa politika aleminde 

-liı-ahllıı~. diplomatlar eğlence 
~ •ıı.,: a.tt.,rıne dalmı.:ı olmakla 

1~ h.ıdSonbahar gelince heye
'. ~ıllı'S<>ler başgöslermekten 
ıı'tııi il:rıııştır: Bulgaristan is- 1 

eri\\>. n, Avusturva da Bosna 
m lhak etmiŞti. Bosna \'e 

1 
·b~:ııı 

ltOi\1 AN: 68 

.- 18 y6'1ştnda, ortaokul mezunu, dak
tilo bilir bir &enç az bir ücretle 2 ay 
kadar bir i~t.c çalı;ımak istiyor. Arzu 
edenlerin çalı:;;nıa ıartlariyle birlikte, 
Son Telgraf Gazetesine (T T. 252) 
Rumuzu ile bildirmeleri rica olunur., 

Mın-akkat bir it arıyan genç 

Orlamektebin 8 inci sınıfına kadar 
okumu.ş ve mali vaziyetinin darlığı yü-
.ıünden tahsili bırakınak te-hhkesuıde 
kalan 15 yaşında zeki, afif, mahcup 
b~r kız, talih.siz annesiyle kendisinin 

maışetini tt"nıin etmek için hayata a
tılmak gayesinded::-. Tenihane. attil-
ye, imal.ithane gibi yerlerde kanaat-
kir bir ücretle hi vermek suretiyle bu 
fakir aileye yardımda bulunmak isti-
yen Alicenap ~ sahiplerınin Son Tel
graf Halk Sütununda Aytene yctzma
ları rica olunur 

Eski harfleri de bilen boa-
ıter.ieli bir daktilo it arıyor 

25 yaşında bır kızım . Orta tahsilim 
var. Eski harfleri mükemmel okur ve 
yazarın1. (Ddktilo) da bilirirn. Bon
servi~inı vardır-. Daire \'eya ıyi blr ya
z1haned yazı işlerini de kanaatkfu· bir 
ücretle ı,:alış1nak istıyoruın. Arzu e
denlerin acele (Ki'.ı.Up) rümuzuna 
nıekh.ıpla bildirmelerlnı rico ederlın. 

};ski Türk!;eyi de bilen bir 

kız iş arıyor 

- Ben orta derecede tahsili O

lan temız ve dürüst bir aile kı

zıyım. Bazı sebeplerden dolayı 

çalışmak istiyorum. Eski türkçeyi 
de çok iyi okur ve yazarım. - Ta
bii yeni türkçeyi de okuyup yaz
masını hiliyorum - şimdiye kadar 
hiç bir yerde çalışmadım. Resmi, 
hususi P1Üesseselerde ve.ı,·a yazı .. 
hanelerde İj arıyorum Taliplerin 
bu sütunda H. Y. Z. l/'f' müracaat
lerini dilerim 
Gelen 1, Verme Mektupları 

Çalışkan Türk, Bayun N. A: namı
nıza gelmi!i olan iş "-erme ve ders al
ma mekluplanıuzı lütfen acele aldır
nıanız nıercudtır. 

Tetblr etmek 
zarar eti 

Belediye Kimyahanesinin 
her ay bQfında bir umumi 
tahlil raporu nefredilir. Ra
porun gazetelere ak•eden kı
sımlarında okuruz; fU kadar 
gıda maddesi bozuk, bu ka
-ları gayri sıhhi, ıu miktarı 
mağfuş ve mahlut vesaire .. 

Bu raporların neıri iyi olu
yor. Neler yediğimizi anlıyo
ruz. Fakat, bizce, nefredilmi
yen, ve 1 stanbul halkı ıçın 
meçhul kalan bir taraf var. 
O da, bu bozuk ve gayri sıhhi 
gıda maddelerinin sahipleri 
ve amillerinin ne olduğu
dur?. 

Yani, bunlar, bir cezaya 
çarpılıyor mu?. Çarpılıyorsa, 
ceza nedir?. Nasıl tatbik edi
liyor?. 

Bilmiyoruz, nasıl bir hisle, 
suçluyu bütün vasıtalarla teı
hirden kaçınıyoruz. Bozuk 
gıda suçluları da öyle, hat
ta, ihtikar suçluları da öyle .. 

Suçluyu neden teıhir etmi
yoruz. ismini, cismini neden 
ilan etmiyoruz?. Kanaatimiz
ce, bozuk gıda maddeleri ya
pan ve satan teıhir olunsa, 
suç nisbeten azalacaktır. 
Cünkü, böyle bir hareket o 
gibi İnsanların ticaretine fe
na bir propaganda veailesi 
teıkil edecektir. 

Bugüne kadar, bozuk gıda 
maddelerinin isimleri, mikta
rı, cinsleri iliin olunduğu hal
de, nedenae, bunların amille
ri gizli tutuluyor. Herhalde, 
bu gizlilikte bir mahzur ol
mamak gerektir. Alakadarla
rın bu fikrimizi makul ve 
muvafık bulacaklarından e
mın bulnuyoruz. 

BURHAN CEVAT 

Kadın ve erkek 
kuvveti 

Kadınların çogu erkeklere na
zaran. daha az kuvvetlidirler. 
Çünkü yarad1lııı;ları lktizasıdır. 
Hatta ne kadar jimnastik yap~a
lar, kollaruıdak.i ve bacaklarında
ki adaleleri çelikleştirseler, yine 
erkegin hakkından gelecek kadar 
kuvvetli olamazlar. 
Şu var ki, her kaidenuı istıs

nası burada da caridü· Bu istis
naya sebep te adalelere kuvvet 
\'ereu, onları inki~r ettiren bOb
rekler üstündeki guddelerin, ba
zı kadınlarda erkekler kadar i~
leJc olmasıdır. Bu guddeler işlek 

olmayınca, bir kadının erkek gibi 
kuvvetli olmast mümkün deg il
dir. 

MalUmdur ki honnon çıkaran 
guddelerin .k-lt"ri herkeste ayni 
sP\·iyede dt"gildir. Kadınların en 
<:oğunda, böbrekler üzerindekı 

guddeler az işle-dikleri halde, ba
zılarında çok iıjler . O vakit kadın 
da erkek kadar, h.att5. ondan ziya
de kuvvetli olur. 

Bazı geniş onnıılu. uzun boy
lu kadınlar vardır ki, bunlarda 
ekseriya bah~f'tti,ititniz guddeler 
çok işler. Ba koıdınların ('Ok ku\'
vetli \·e hatı.a kavgacı oldukları· 

n;l lnanabiHrsinb:. 

- Şabanın cinayetle alakadar 
olması i'° yiiıde yüz bir hakikat 
ınertebe~indedir. Yalnız şu n1er· 
diveıı hik;i)'esi bile Şabanın ha-Cinayet Davası 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
il 

• ı .., hu· ı 11.!tl'd 1 ~ erle ıne gul ohnaın 
ı • d 

Muzaffer bir sual daha sordu: 
- Şaban hınonluğıın kilidi ıç

teıı boıulmu~. kırılınış. ~u olnıu~ 
1 hu olmu~ diı·e hiçbir ~eı söyle

medi değil mi?. 

1 
t, uru.r, {arklnda dl'ği· 

b'•ır 

1 disc ile olan al3.kasını orta)"a ko
~arak en ku\\etli ddildir. Yatak 
odasının bulunduğu kata kadar 
)"·ük~t"lecek ıne-rdi\·enı sipari'? ede-n, 
hu siparişin liizunıu ve irabını n1u
dafaa eylemek. konak muhitinde 
efkiirı hazırlı~·an Şabandır. 

~... •r h 1 hir u cevaptan !ııonra İ· 
'"•I dah 

1 .llab a sordu: · 
~ı._ f'eye • 

· ~ \ ıııuı;. aıı her çhöt malze-
\ı'"h•nı1 daıa ından nı""'ul o
'• 'hııı, ır değil nıi'! 
l~ t, lıi .. d'' . 

ıe,d. ' U~unmeoleu !tuna 
~ ı· 

1 "•t . 
•ı . iil. ınıeı .. . 

'' hıı'••k g•Yrnhtıvari l~iıkki 
~· lı. hır tab"l'k .. d b ı: "J• \· u ı ıçın e u-

••nıekl b l' erabrr ilave 
i ıı.h 

1 "'•ıh <:•ı. .. 1 
f 'lı, b· aı.,8 ıt il• \ ar,a hep;i-
4\ , ı, linı etmek ~aban• aittir. 
~ ''ah 11 nl11k . 
~ te . 1 ~ erı \ardır. Bü-
ı,.. • •iter 

"l.l.\'eıı 1 orada durur. 
Ue ora ·la idi. • 

Mehmet du<lak bükerek bu ı.o-

ruya: 
-Olınadı .. 
Diye sadece ve luı.aca bir cevap 

verdi, 
:\luzaffer bundan sonra hakim

lere dönerek: 
- Mehmet hadisenin inüzünü 

bil~n bir elemandır. Bu yoldaki 
kanaatleriıni sö~ leıneden ve şahsi 
bir hiiknıe varınadan önce yüksc-k 
hikiınlerin bu zatın ifadesi üze
rind~ tevsii tahkikata karar ver· 
ınesini dilerinı. 

Dedi; :.özlc-rine de,·anı etti: 

l\1.t'hnıediu ifadcsilr bu n1trdi· 
,·enin linıonlukta saklandı~ da 
orta~·a çıknıı~hr. Linıonluğun a· 
nahları Şabanda Olduğuna göre 
ınerdi, enin onun reyi ve nıüsaa· 
desi. alınnıadan dı~arıya ç1kar ıl -

111it.sı inık:.ini ~oktur. 

Limonluğuıı kapısında, kilidinde 
bir sakatlık olmadığına \e böyle 
bir şikii.yet de ~·apılnıadı_ğına göre 
Şabanın ın<.'rdi\enin ora.va kon
nıasında anıil olduğuna hiiknıet· 

ınek iktiza edi\or .Bu itiharla or· 
ta~·a ~·ep)eni hir safha çtkmı~ o· 
luyor. 

Katil kinı?. 
i-:le, biitün diiğ"iinı nokta"iı hu

dur. \' t~dadın cinayet hUdisc~i ü-
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MAHKEMELERDE: 
Başmaharrlrler 

Ne Diyorlar? 
iKDAM 

1

-·~~.Jr~J'.L!JIII 
ı · ü!~.iill3.ü!ll 

.Laf la Pilav pişse, de
ıniz kadar yağ benden ' 

B. Abldın Daver Bir ayhk harpten 
.sonra > h;imli bugünkü b~ yazı~ında 
Sovyet - Alman harbinin başhyalı 
bir ay oldui;unu söyliyerek. harbın 
~iındiye kad;ır ki inkişannt tahlil et
ınt'kte ve bil<ihare: 

Sayfiye köylerinde 
paataıoaıu Bayanlar 

Kadınla§aıı bir erkek ne 
kadar çirkin ise, erkekleten 
bir kadın da o derece güzel 
değildir. Nedense, ötedenbe
ri, kadınlarda erkek gibi gi
yinmek zevki ve hevesi var. 
dır. İlk evveli, erkek ceketi, 
erkek paltosu giydiler. Son
ra, kıravat taktılar. Daha 
sonra da pantalon giymiye 
~aşladılar. 

Memnun bir katil, belki aşk ve 
namus uğrunda bir kahramandı ! 

t Bugün, Şarkta kaL'i neticeli bir 
\·aziyet yokttıı· Kızılordu, harbe de
vam etnu~kte "e Alman tazyikıne mu
kaveınet gö~1.ermeketdir. 

Şinıdi, Almanlaru:ı hedelı. Slalın 
hattında bır cephe taaı4uzu ile elde 

ett.kleri yardundan sonra, Alman Ge
nel Kurn1ayının dalma tatbikine c;a
h:;tığı ,.e ek s.erıyetle ınuvaffak oklu
ğu <;e\·ırme manevraları ile Kızılordu

yu yer yer sarıp parça parça iınha et
n1ekti.r. Buna nıukabil So\·yetlerin ga
yesı de, bW1a meydan \·crıniyerek geri 
~·ekiln1 t-ktir ve ınünıkün olursa mu
kabil taarruzlarla Almanları mağlüp 
etmiye çalışmaktır 

--1- Yazan: B1iSBYiN BtBÇET =t·--
Bilhassa sayfiye köylerin

de pantalonlu kadınlara sık 
sık tesadüf edebilirsiniz. On
lar, iki türlü pantalon giyi-

Yirmi, yirmi iki yaşlarında bir 
Kıptı delikanlısı idi. Sırtında pem. 
be bir ten fanila, üzerinde önü 
açık bir yelek vardı. Bilekleri ke
lepçeliydi. Jandarmanın önünde 
öyle bir yürüyüşü vardı ki, an
cak Sezar da, fethettiği bir beL 
deye böyle mağrur, böyle miite. 
hakkim ve böyle kahramanca gi
rebilirdi. Adeta, muzaffer bir 
kumandanın kılınç şakırdatarak 
yürüyüşü gibı bir edası vardı. E
mindim ki, etrafındaki bütun in
sanlara ku§ bakışı bakıyor, onları 
bi<er sinek gibi görüyordu. 
Bır adım arkasında ıandarma 

yurüyordu; onun üç dört adım ge. 
risinden de, ben diyeyim yirmi, 
siz deyin otuz tane, gençli ihli -
yarlı, çoluklu çocuklu , çarşaflı, 

yazma ve tülbent başörtülü Kıptı 
kadını takip ediyordu. Bu kadın
ların arasında, şarabi yazma ba~ 

örtüsünt:n ikı ucunu çenesinde 
ka\'uşturduktan sonra ucunu şa
kağı hizasında içeri sokmuş genç, 
esmer, fındık kurdu gibi bir ta. 
nesi vardı ki, göz pınarlarından 

ya§lar süzülüyordu. Yaşlı bir ka
dın onun koluna girmiş. teselliye 
çabalıyordu. 

Jandarma, Kıptı delikanlısını 

Ağırceza mahkemesi önündeki sı

ralara kadar getirdi. Orada, de • 
likanlı, yadırgamıyan, alışık bir 
tavırla sıralardan birine oturdu. 
Jandarmaya: 

- Şu yan cebimde sigara pa
keti var .. dedi. Çıkar da birer tane 
yakalım. 

Jandarma, gayet ciddi: 
- Ben içmem, dedi, elini deli

kanlının cebine soktu, sigara pa
ketile kibriti çıkardı; paketi açtı; 
içinden aldığı bir sigarayı deli -
kanlının dudakları arasına yer • 
leştir'di; kibriti çakarak yaktı. 

Yirmi otuz kadın da, biraz ile -
ride, koridorda, yerlere oturdu. 
lar. Gözleri ya~lı, genç, güzel, es. 
mer Kıptı kızı ayakta duruyor, 
bir iki tanesi de onun etrafını 

çevreliyordu. 
Delikanlı Ağırceza mahkeme -

sine getırildığınc göre,. dava mev
zuu mühım olacaktı. Yaşlıca Kıp
tı kadınlarından bir tanesinin ya_ 
nına sokuldum. Onlar anlasılmı
yan bir lisanla birşeyler konu -
şuyorlardı. Biraz bekleyip lafın 
aralandığı bir sırayı kolladım. 

Yaşlı kadına sordum. 
- Kuzum, ne olmuş? Ne yap

mış bu? Birinı mi öldürmüş? Ne
dir? 

O, hiç sesini çıkarmadı .. Yalnız 
tasdik yollu, .ıaşını salladı. Tek. 
rar sormasam, bu kadarla kala. 
cak, merak ve tecessüsümü tatmin 
edemiyecektım. Yine sordum: 

- Neden acaba? Alacak verecek 
meselesı mi? Sarhoşlu•k mu? Ku
mar mı? Kadın mı 
Kadın yıne başını sallıyarak 

tasdık etti.. Sonra, , 
- Kadın, dedi. Kadın meselesi. 

Muharrem benim, Allah rahmet 

zerindeki al3kasızlığını ortaya ko- f 
yacak ipuçlarından birisi budur. 
Herkes, basta davacı vekili olan 
avukat ark

0

ada~lar olduıgu halde 
Vedat.. itin katil olmak iddia,.n
da ısrar ~i)·orlardı. Şahit diye 
bura~·a celbedihniş bulunan bir 
iki adaının basit ifadt..'ISİ dahi bu 
yolda yaıulan tahkikatın noksan
lı~ını \ e \'eda dm hatta bo~ubo~u
na buraya getirilnıı~ olduğunu is
bal edecek bir safha \'licude ge
tirıni~tir. 

eyles;n, agabcyım Arif aganın oğ
ludur. Şu ağlıyan kız yok mu• O 
da, Muharremin ni ·anlısı... Za. 
vallı oğlan, kızı deli gibi seviyor. 
Kız da onu se\•iyor. Vardı bır Sü-ı 
leyman.. Oda aşık olmuş Seli -
meye ... 

- Selime de kim? 
- 1~1e şuncaı{<Z. Muharre -

min nişanlısı i§te.:_ Süleyman düş
müş kızın peşine .. Kız sö_vlemiş 

bu Muharreme.. Muharrem bir 
kaç kere! Sülevmana söylemı~ .. 
Seleyman aldırmamıs yıne ... Bır 
a~am Süleyman gelip gıriyor 
Sclimen;n çadırına.. Çullanıvor 
üzerine .. Kız başlıyor feryada 
kardeşim .. . Muharrem de Sülo
nun arka.sındaymı~. Girmiş o da 
çadıra. Çekince altıpatları bo -
şaltmış üzerıne altısını da ... İste 
bu ... 

Alnı:lnlar. Şa!·k cephe.3lııde lehleri:- 1 
ne cer~_van eden harbi en kısa zaman
da bitirrn l'·k, Rusla io;C mU.ınkun ol
duğu kadar u:ıatınak ıstıyorlar. Yalnız 
Alınan - So'rycl ha rbinin değil, biı
tün bu 1939 - 194 .. harbinin fıkıbeti 

de, ~iırıdl Lcnıngrad, :!\to.skova, Kiyef 
i stikan ı etinde cereyan eden muhare
bel~rin neticelerin ba~lıdır 

yorlar. Bir kısa, bir uzun .. 
Kısa pantalona Şort diyor-

lar. Bunlar, diz kapaktan bir 
hayli yukarıdadır ve paçası 
geniştir. Uzun pantalon da, 
bir nevi pijama pantalonu
dur. Yukarı kısmı ve diz ka
pağı nisbeten dar, fakat, pa
ça kısmı geniştir. Bunlar, da
ha ziyade, eski zamandaki 
tulumbacı pantalonlarına 
benziyor. Evvelce, tulumba
cılar, böyle pantalon altına 
yumurta topuk dedikleri, 
yüksek ökçeli bir iskarpin gi
yerlerdi_ 

Demek, şu delikanlı katildı? 
Katil. fakat. azap du~·an. nedamet 
hisseden bır katil de~ıl, .;evgıli
sine tasallut eck-n rakibini öldu
rüp huzur hisseden, memnun ve 
münşeri:1 bir katil. hatta belki, 
kendisine sorarsanız a~k \'e na
mus uğrunda kahramandı. 

Ben böyle düşünürken gözleri 
yaşlı, genç ve güzel Kıptı kızının 
sesini duydum: 

- On~ bir sene yatıraeakla - 1 
rına benı assalar razıyım.. Pek 
iyi yaptı .. Namus düşmanının vü. 
cudünü kaldırdı. 

Genç Kıptı kızı hala ağlıyor, 

bu sözleri, etrafır>da toplanan btr 
kaç kişi;•e söylüyordu. Bunlardan 
biri. genç kızın yanından ayrıldı. 
Benim tulunduğum tarafa doğru 
yüı:oürken kerıdı ıkend)ne söyle0-
di: 

- Söylernes: kolay .. O bir sene 1 

yatacağına idama razıymıs .. Laf!. 
Llf ile pilav pt!fse, deniz kadar 
yağ benden ... Senin için kuru ku
ru çayl.uda boğulayım! .. 

Mübaşir, Ağırceza mahkemesi. 
nin kapısına çıkıp Kıptı delikan
lısını getiren jandarma~·a elile 
işaret etti. Çökmü~ ve bağdaş 
kurmuş olan yirmi otuz kadın 

sanki bır kumanda ile hareket 
ediyorlarmış gibi. hep birdPn a
yağa kalktılar Kıptı delikanlısı, 

elindeki bitmege yüz tutmuş si
garayı yere atıp ayağile ezdikten 
sonra bileklerini jandarmaya doğ
ru uzattı. Jandarma, bileklerin
deki kelepçeyı çıkardı. Beraberce 
mhkemeye giNliler. Kıptı kadın. 
larile büyük bir meraklı kalaba
lığı da salonu •doldurdu. 

Maznun sorulan suallere şöyle 
cevap verdı: 

Avrupa mukadderatının tayin edil
mek tut>re old;;1;.!u tarihi gunl(lrd.eyiz.> 
deınektedit· 

CUMHURiYET 

B. Yuttu:> Na.d ı Hayal ve hak. :a 
biınli bLıgunku baş :)'azl$ında·. 

cPolonya Ba~vckiH General :Sikor~ki. 
Amerıkaya ve Kanad;..ıya yapıp gı!!di
gı ı;eyahallen sonra Alı anya ile ınU
cadcle iı..:in oralarda yapılmakta olan 
hazırlıkla ra d.ı i>:tinat ederek ı ııatbua- j 
ta vt• rdi~ l beyanat ara'- ında bütun bu 

hazırlıkt..ırın bir gün Almanyaya us
tunli.ık tenı n edec:ek hale geJecegini 1 

\"C ıı;;te o zaman Avrupa kara.sının her-- / 
h:ıngi bir noktasından kıt'aya yaıuia
cak a e; keri ihraç hareket:yle ınuvaC!a
kiyetli haınlelere geçebil<'ccglni söyle
ıniştı. Bu ifadeden ~u hakiKat anlaşı

lır kı dcmokra.si ceph~ i n3mına Al
nıanya ıle nıiıesslr ınucadeleye geçlle
bilmenın makul ve n1antıki tek yolu 
nihayet bu de\.·lttle karalarda dahi 
sava.....abilecek blr kudrete sahip ol
maktan ibareltır. 

General Slkorski Amerikada nük
tarı beş milyona vardığı söylenilen 
Polony;..ı men.;;eli ırkdaşlariyle de gö
rüı;;ınüş \.·e ReL~ Ruzvelt'le bunlardan 
te~kıi olunacak gönüllü kıt'alarlnın 

te(.'h.iz edilmeleri husw;wıda mutabık: 
kalnıı ş olduğun uı da il<ive ediyordu. 
Tahakkuku ne gibi himmetlere ve ne 
kadar zaman tevakkuf ed.cceğı bilıa

mese bile bu tasavvurların doğru bir 
muhakeme sil He ıne dayandıi."lnı ka
bul etmek 15.zımdır Çünkiı bu d~un
celer nihayet Avrup·ı kıt•asına kara 
a . ..:kerlf'ri c;- ı k. ılma. t es~ına dayanır.> 

demE"kledir. 

İçeri girdım .. Omuzlarından tutup 
kaldırdım. B.ı sefer de bana sal
dırdı . Elinde bir~-ey parlıvordu. 

Dikkat eltim.. Büyük bir bıç3ktı. 
Ben de tabancama sarıldım. Ben 
onu ,·urmasam, o beni öldüre - ı 

rekti. Bütün kur~unları bosalt - 1 
tını .. Yere dü~tü .. Soluk bile ala. 
madı. Sonra aklım baş•ma geldi .. 
E,·,·cla kaçayım diye düşündüm. ı 
Sonra gıdip tabancamla tesl·m 
oldum İşte bu kadar .. 

Şahitlere r~ 1 rame gönderi: -
mediği anl.,.ıldı. Selime de dahil 
olmak üzere, teshil edilen sekiz 
tane amme şah:dine celpname 
gönderilmesine karar verikli. 

Maznun mahkemeden çıktt. 

- Evet ... Ben öldürdüm' Ni. 
şanlımın <;adırına gircLğın i gör
düm. E\"Vela nişanlımdan şüphe
lendim. Çadırın kenarına gelip 
dinledim. İçende, bu, n'~anııtr.3 
talnlıvor, ni~anlım: 

- Olmaz• Çık git buradan al
çak herif' diyordu. Sülo. Selıme. 
nin üstüne atılınca dayanamadım. 

Tekrar kelepçe geçirilen bilek -
irini bir şeref bileziği ta~ıyormuş 1 

gibi ileriye doğru uzatarak, jantlar. 
manın önünde. ayni gurur, ayni 

\'ekar ile ağır ezgi fıstıkı makam 
yürümcğe başladı. Yirmi otuz 
Kıptı kadını da, yine gcldikl<'fi 
gibi jandarmanın üç adım gerisin
den yürüyerek delikanlıyı takip 
ediyorlardı., 

- Hakimler bilıitettddüt ve bi-
liıkaydışart tahkikatın tevsiine 
lüzum ,·ardır. Eğer nıüsaade e· 
der~eniz, Şaban, Recai. :\lehuıet 

hatta Ferdinin tahtızanna ahnına· 
larını \'C ıne\'kufcn nıuhakenıe e· 
dilnıelcrini talep edeccğinı. A)duı
lanacak noktalar vardır. Bu nok

talar Şllnlardır: 
1- Ferdi Re<:ai~·e clnayetin ~·a

pıldığı giiıı üO•l lira göndernıh~tir. 
Ratai Şükriycnin ısrarilc çiftlik
f('u ko\ ulan biri~idir. l-fchmcdin 
,.~ ~fu~tafanın sahadetile sabit ol· 
duihı 'okildo d; Ferdi tarafından ,, . 
daiına hiına~·e cdihniş. hatta Ferdi 
tarafından konağa geli.ı> . gitme- 1 

!-tinde nıahzur görülmenu.ştır. 
Çapkın ulinı, haşin para içİll 

her türli.i har~keti kendisine uy
gun bulabilen anormal bir tip içia 
para mukabilinde bilhassa aley
hinde oldui{lı bir kadının katline 
varabilmek gü~ bir iş dei;'ildir. 

2- Şaban miitt .. himdir. Çünkii 

!arını teshil etmiştir. Hastalığı ya
landı ve bir talimata müsteniıti. 

Mehmetle Mııstafanın akıllarına 
en önce gczı11iye gitıneyi koyan o
dur. Bu roliinde de mıınHak ol
mamış değildir. 

3- Sahitlerin ifadelerine naza
ran. F~rdi bütün bu badbelerde 
alakadar \C amil olarak gözülı:
ıncktedir. Bunun nıuhtelif sebep
leri \.·ardır. 

l\.luzaffer ~C>ziiniin bu noktasın
da sesine bir ahenk vererek ,.e 
herkesi kendisine bağlıyarak iza
hatına denın etli: 

Şimdi, kadınlar da böyle 
yapıyor. Papuçlarının ökçesi 
yüksektir. 

Halbuki, pijama pantalo
nu eve ait bir giyecek eşya
dır. Sokakta giyilmez. Ne
dense, bir kısım bayanlar, 
bunu, süs ve züppelik telak
ki ederek pijama pantalonu 
ile asfaltta, plajda, gazinoda 
vesair umumi yerlerde, gö
ğüslerini gere gerek doJ&§ı• 
yorlar. 

Adalarda, Modalarda, A
nadolu sahili sayfiye köyle
rinde akıamları, geceleri, 
böyle pantalonla dolatan ba
yanlara çok rastlarsınız. 

Bir de yakışma meselesi 
var: Acaba, bu pantalonlar, 
bayanlara yakışıyor mu? Ben
ce, hayır. Evvela, bu pantalon
lar, tiıman ve kısa baylu ka
dınlara hiç iyi gitmiyor. 

Sıhhat bakımından, etek
lik, pantalona elbette tercih 
edilir. Eteklik her tarafından 
hava alır_ Hele, sıcak günler
de._ Maalesef, erkeklerin e
teklik giymesi görülmüş şey
lerden değildir. Halbuki, ne 
kadar çok rahat ederdik. 

Bu bahsettiğim iayfiye 
köylerinde, öyle bayanlara 
tesadüf ediliyor ki, alelicaip 
giyiniyorlar_ Eğer, darılmaz
larsa, hatta, biraz da liübali 
ve teklifsizce diyeceğim. Sa
nırsınız ki, sayın bayan, san· 
ki, gazinoda, plajda, asfaltta 
değil de, evinin yatak oda
sındadll'. 

He. kes orijinal olmak i& 
ter. Çünkü, orijinal hareket 
ve kıyafet nazarı dikkati cel
beder. Fakat, bunun da bır 
haddi vardır. 

Yaz mevsimlerini sayfiye 
köylerinde geçiren bayanlar, 
her mevsim kendilerine bir 
batka kıyafet ve şekil veri
yorlar_ Zevklere, daha ziya
de acaiplikler hakim. Bu gi
diıle, bakalım, daha ne şekil 
ve suretler göreceğiz. 

R. SABiT 

-
BirimizinOE"D. 
f1epimizin k' il 
- Ayakta yolcu 

taşıyan 

otoblıler ı 
Taksimde oturan B. Kenan ya

zıyor: 

Dünkü Salı günü akııamı saat 
23.35 te iki arkadaş EminOnü.nden 
3111 numaralı otobüse bindik. 
Bindik değll de 35 k;,iye yakın 

yolc11 ile ayakta tıklım tıklım do
lu olan arabanın bir köşesine biz. 
de ayakta llişebildık'. Taksime 
kadar bu halde geldik. Yolda tel< 
bir seyrüsefer nıemuruna tesadüf 
etmedik. Otot>Uslere ayakta yolcu 
abnak hani memnudu?. Kontrol-

1\lchnıedin ifadeleri arasnda a
dı gcçNı Recai dahi bence ifade
sine ınliracaat olunacak kinı.,eler 
ara~ındadır. Egc-r ınuhakrnıedeki 
sal3hi~·etinı bütün bu adan1ları blr 
sorgu hikiıni. ;\·ahut bir poli., iı

ıniri gibi dogrudan doğru' a istic· 
vaha nıüsait olsa~·dı her biri İf\İn 

ayrı nYrt ıniil3ha7alar i<:inde itti· 
haz t'dilece-k tarzı harcketiın ola· 
caktı. Fakat, kanunlarnnızın ,·er
diğ-i n1ii"ıaade ni~betinrJc ben ,·a
zifeıni ·' apııı~a nıu\·aft'ak oldun1. 

\Juzafrer söztiniin bu noktasın
da durdu. Grnis hir nefes aldı, 

tekrar, de\"anı etti: 

1 kendi.,.iuin tahtı nıuhafazasında 
bulunan bir mcrdiveni caninin enı
rinl" tahsis etnı~tir ve :\lehnıetle 
~lustafanıo konaktan uzalda~ına-

- Ferdi kendi yaşına nazaran 
birkaç yaş ileride bir kadınla ev
lenıni~tir. Bunda ınenfaatin en İ· 
!eri bir tesir yaptığı aşikardır. Fer
di filhakika ükriye ile sevi mi~ 
lir. İzdivaçları ilk görünüşte bir 
aşk izdi\·acı hi5$inİ verınektedir. 

Ancak bu dışarıdan bakan bakış
lar i~in böyledir. l!akikattc eden
meden ev\·t>l i~siz ve parasız olan 
Ferdi Şiikriyeııin refahıııa ve pa
rasına tama ederek onllDla C"vlen
nıiş ondan wnra ~lorini bü~·üt-

mü~tür. (Arkası Var) 

lt:'r neret!e? .• 
SO'.\r TELGRAF - Ayni suali 

blı de alakadarlara hayretle so
ruyoruz. 

1 '-------" 
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MEKTU 1 ••• 
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Kaç günler, daha doğrusu haf
talardır onlardan mektup almı • 
yorum. Merak bir çığ gibi büyü. 
yor. Sıra ile hepsıni hastalan -
dırıyor, hatta öldürüyorum bile. 
Yüreğimi, bu sıkıcı hayallerin 
ıztırabı şişiriyor. Her düşünce -
nin derinliği, her dakikanın içi 
bu üzüntüyle dolu. Bir kere sıh. 
hat haberlerini alabilsem. Onlar. 
dan, kanımla, canımla, duygum ve 
hislerimle bağlı olduğum insan
lardan, aylardanberi uzakta"ım. 
Gelip gid•m mektuplar, yürekleri
mizin h~sretile yüklü oluyordu. 
Fakat n;çin yazmıyorlar. Beni, bu 
müşkül hayat şartları için<le ya. 
şıyan çocuklarını, merakın ka -
busundan kurtarmıyorlar? 

bile geçecek. Bana mektup yaza
madıklarına göre muhakkak bir 
sıkıntıları var. Evet muhakkak bü
yük bir sıkıntı içinded:rler. Bu 
ne olabilir? Annem mi, yoksa ba. 
bam mı hasta? Onlar yaşlı in • 
sanlar .. Hastalık ihtimalini hep 
onların üstünde dolaştırıyorum. 
Kardeşlerimin hasta. annemle ba
bamın onlarla meşgul olması da 
muhtemel. 

ie re Lo i'yi on sekiz sene 
evvel bugün kaybe miştik 
"s· l ız genç er, vatanınızdan asla şüphe etme-
yiniz, el birliğile çalışınız. Zaman, bütün 

haksızlıkları tamir edecektir.,, 

Bir pansiyondayım. Biraz da 
hastayım. Pencerenin önünde o
turarak, sokaktan ge(,"'n neş'eli, 
şık insanlara baktıkça; içimde ,ga. 
rip hisler kıpırdıyor, hayalim es. 
kilere dönerek, eski neş'eli, güzel 
kadını görür gibi oluyorum. Bu 
sokaktan, birçok defalar, yeni el. 
bisem, taze yüzüm, canlı vücu
dümle, birçok bakışları peşimde 
sürükliyerek geçmiştim. Şimdi 
belimde ağrılar, alnımda, şakak

larımda buruşuklar, saçlarımda 

aklarla, vaktinden eV\"el çökmüş 
bir kadın oldum. Iztırap bir sam 
yeli gibi ruhmuda esti. Acılar vü. 
cudümün taravetini, cildimin ta. 
zeliğint gözlerimin tparlaklığını 
aldı. 

Nasıl başım ağrıyor. Ve bu ağ
rılı başın içinde, uzaktaki ailem
den haber alamayışın kederleri 
dolaşıyor. 

Pencerenin önündeyim. Hafif. 
~ yağan yağmur karşı ağaçlık • 
!arı yıkadı. Tatlı bir toprak koku
su vükseliyor. Akşam yavaş ya
vaş çökmekte. Herkes, kolunda 
kocası, ~·aında çocuklarile, gezin. 
tiden di,n üyor. Benim kimsem 
yok. Küçük altın başlı çocuğum, 
ÇQktan toprak oldu. Onun, her 
hissin üstünde yüzen acısı, beni 
hiç yalnız bırakmıyor. Benim ar. 
tık rocuğum olmıyacak. Sevdiğim 

erkek. ~ccuğ,ımılan evvel öldü. 
Bı>n bütün kalbimi. hayatımı ço
cuğumun altın başına bağlamış

tım. 

Fakat ~imdi o da yok. Tesellisiz, 
derin bir karanlık içinde yapyal. 
nızım. Sokak kararıyor. Sesler 
duyuyorum. Bazan kahkahalar 
yükseliyor. 

Nekadar yorgunum. Bütün gün 
~mizHk yaptım. Tahtaları sildim. 
Çamaşırlarımı yıkadım. Bebrek. 
!erim ağrıyor. Ellerimi kapıya -
mıyorum. Yumruklarım şiş. Diz
lerim sızlıvor Alnımı sıkan bir 
çenber var. 

Sokakların ışıkları yandı. Al
nımı cama dayadım. Sağdaki açık 
pencereden on,zuma rüzgar vu. 
ruyor. 
Kapının taş merdiV<!nlerinde 

bir ayak sesi var. Zil evin içinde 
çınladı. Sonra kalbe tatlı bir se. 
vinç veren, kısa bir kelime: 

- Ppsta! .. 
Birdenbire kendimi dirilmiş, 

kederlerin yükünden hafi!lemiş 
hissederek, merdivenlere attım. 

"Kapıyı açınca, müvzzi, elime iki 
mektup sıkıştırdı. Bir solukta 
yukarı çıktım. Mektubun biri, 
sevdiğim bir arkadaştan. Beni ye
meğe çağırıyor. Dinletecek bir sü
rü derdi vardır. Öbürünün üstün. 
deki yazı kızkardeşimin. Hemen 
yırttım. 

İlk satırları içer gibi okudum. 
Kız kardeşimin bir kızı olmuş. 

Yeşil gözlü, ipek gibi siyah saçlı, 
pembe ağızlı, harikuliide güzel 
bir yavru. Diyor ki: •Annem, to. 
ruile meşgul. Vakti olunca sana 
yazacak. Evin içinde büyük bir 
sevinç havası esiyor. Ne yazık, 
sen aranızda yoksun. Bu yaramaz 
küçük yeğen için bir siparişimiz 
var. Lütfen, zarif bir araba lazım. 
Bu zahmetı teyzesinden rica ede
cek. Para postaya verilmiştir. Ve 
saire ve saire ... • 

İlk önce yüreğimdeki azapların 
eridiğini hissettim. Hepsi sıhhat
te imişler ... Ne iyi!.. Sonra, kal. 
bime sel halinde kederler, azaplar 
hücum etmeğe başladı. Demek ki 
günlcrdenberi habersiz, mektup. 
suz kalışım onların, daldıkları sa
adet rüyasında beni unutmala -
rından ileri geliyormuş. Unutul. 
mak ne acı şey! .. Annem, toru • 
ile meş;ıulmüş. Benim altın başlı 
oğlumu unutmuş demek ... 

Gözlerimden ya~lar hücum edi
yor. Kendimi yapyalnız, teselli
siz, ky;ık hissediyorum. Onların 
hayaliTe, beni sevdiklerini sana. 
rak. ve bu tek ümide sarılarak 

yasıyodum. 

İçimde büyük bir hakikat aydın. 
landı. Ben bu kırık hislerin mah
kümuyum. Buna kat'iyetle ina -
nıyorum artık ... 
Beklediğim mekıtubu aldım. 

Fakat o mektup yüregımin son 
teselli dalını kopardı. 

iLAN 
tisküdar İkinci Sulh Hukuk Mahke-

mesinden: 941/175 

la üyük Harbe tekaddüm eden 
ıg sakın ve mes'ut devirde, Kont 
Ostrorog'un Kandillideki yalısın
da bır öğle ziyafetinde, Pierre Loti 
ile tanışmak bahtiyarlığına kavil§· 
muştum. Büyük edibe karşı bes
lediğim gıyabi hürmet ve hayran
lık hislerimi pek iyi bilen Kontes, 
benim de o gün yalıda bulunma
mı istemiş ve sofrada bizzat beni 
üstadın yanına oturtmak gibi ay
rıca bir eseri nezaket daha göster
mişti. 

Bir hayli zaman vardı ki, Loti, 
memleketin münevverlerile san
at ve zarafet aşkile yanan genç 
nesli sehar kalemile gaşyetmiş bu
lunuyor, Türkiyeye ait olanları 

başta gelmek üzere, bütün külli
yatı, elden ele, evden eve geçerk 
defalarca okunuyor, her defasında 
ruhlara yeni bir i~irah, gönüllere 
payansız bir sürur aşılıııordu. 

Aziyade ile olan aşk macerası, 
Eyüp ve Üsküdar mezarlıklarını 
kutsi ziyareti, Boğaziçindeki gece 
tenezzühleri ve şarka ait bütün 
yazıları, nazarımızda yeni yeni 
ufuklar canlandırıyor, eski İstan
bulumuzun bizce meçhul kalan 
güzelliklerile bizi teshir ediyur ve 
uykusuz gecelerimizde birer ninni 
gibi geliyordu. 

İtiraf etmeliyim ki, üstad ile bu 
ilk tesadüf, beni bir hayal suku
tuna uğrattı. Muhayyelemde onu 
büsbütün başka bir şekilde yaşat
mıştını .. Halbuki şimdi önümde, 
zayıf, kısa boylu, oldukça çirkin, 
düşük bıyıklı, Ramses burunlu bir 
şahis b~irmişti .. Evet, Pierre Loti 
hakikatte bu idi. Fakat, dudakla
rından ilk kelimeler dökülmeğe 
başlar başlamaz, yarabbi, o adam 
ne kadar başka bir adam oluyor, 
nsıl değişiyor ve parlak, zeka sa
çan gözlerile size bakarken, nasıl 
sihirliyor, büyülüyor ve sizi ona 
bendediyordu.. O ses, o ahenkli, 
o munis ve muhatabına benliğini 
untturan o nahif ve latif ses, el' an 
kulaklarımda .. ve hayatınıda o se
se benzer, ancak bir ses daha ha
tırlıyorum: Tevfik Fikretin sesi. 

B üyük Harp başlamış bulunu
yor, 1914 deyiz. Üstaddan a-

Yazan: f BiKMET NiSAN l 
sunuz; ihtiyarlamış mıyım (2) .. 
Yakın bir atide görüşmek ümidile 
şimdilik cümleye hatıralar .. • (3). 

rR\ ört sene sonra, mütarekenin 
lbJI ilk ay !arın da Paristeyim. 

Bir hüsnütesadüf eseri, Loti de 
Pariste. İkamet ettiği d'Orsay o
telindeki dairesine çıkıyorum. 
Türklere karşı beslediği büyük 
muhabbete bir nişane olarak, an
ası! Fransız olduğu halde Osman 
tesmiye ettiği emektar hizmetka
rına ısmarladığı kahveleri karşı
lıklı içiyoruz. Türkiyeden, milli 
hareketten, İstanbuldaki dostla
rından bahsediyoruz. Abdülhak 
Hamidi, Süleyman Nazifi, Tevfik 
Fikreti soruyor. 

Masasının üstünde duran ve 
provalarını tashih ile meşgul ol
duğu anlaşılan kağıtlardan bir 
deste alarak bana uzatıyor: 

- İşte, diyor, bir sürü mektup. 
Bunların hepsini, Çanakkalede 
harbeden bizimkilerden aldım. Baş
ta Gouraud olmak üzere, ümera, 
zabitan ve erlerin, Türkler hak
kındaki ihtisasları. Hepsi Türk a
l>icenaplığının, Türk civanmertli
ğinin birer destanı. •Aziz Fransa
mızın şarkta ölümü. isminde ha
zırlamakta olduğum esere mevzu 
teşkil ediyorlar. 

Muhavereyi halihazıra döküyo
ruz, Türkiyenin son vaziyetinden, 
bize layık görülen muamelenin 
şiddetinden nefretle bahsediyoruz. 
- Parise sık sık gelmememe rağ

men, diyor, Rochefort'daki evim- 1 
de sizler için çalışmaktan bir an 
hali knlmıyorum. Lazım gelen yer
lere yazdım ve yazıyorum. Evvel
ki gün reis Poincare'ye gittim. Si
ze yapılan haksızlığm tamirini is
tedim. Günün birinde Türklerin 
de müdafaasını dinlemek lazım 

geleceğini ve bu halin böylece de
vam etmesindeki mahzurları bil
dirdim. Bana hak verdi. 

kes faaliyette, herkes milli dava
sının halliyle meşgul.. Bizim ta
raftan ses sada yok. Düşmanları
mız aleyhimizde en cür'etkar it
hamlarda bulunuyorlar, her türlü 
vasıtaya, binbir desiseye müracaat 
ediyorlar .. Bizim elimizde, on beş 
günde bir intişar eden (Sadayı İs
lam) gazetesi var. İyi kötü çıkı
yor. Öteye beriye dağıtıyoruz. Fa
kat bu kadarı kafi değil .. Bir kon
ferans tartibini düşünüyoruz. Ayan 
reis vekili riyaseti kabul ediyor 
Franklin - Bouillon ve sair mute
ber zevat söz alacaklarını vade
diyorlar. Bunu da kafi görmüyo
ruz. Davamız için kutsi addettiğı
miz bu gecede, can ve gönülden 
müdafiimiz olan büyük üstadı gör
mek ve dinlemek istiyoruz. Onun 
ateşin ve kalbe nüfuz eden hita
besi bize bir taze ruh aşılıyacak, 
birçok zamandan beri yüreğimizi 
kemiren ıztırap ve elemin tahfi
fine medar olacak.. Bu düşünce
nin tevlit ettiği sürur ve biraz da 
gurur arasında, üstatla bir mek
tup yazarak vaziyeti anlatmak ve 
bir gün için Parise gelip ·Türk ge
cesi. nde hazır bulunmasını rica 
etmek şerefi bu acize bırakılıyor 
Iki gün sonra Rochefor'dan şu 
cevabı alıyorum: 

Beyim \'e azlz dostum, 
Mektubunuzu aldım. Beni hatır
ladığınıza te~ekkürJer ederim Ba-
7.l şah.cıi sebeplerden do1ayı . şim
dilik Paribe aziınelim imkilın ha
ricindedir. Bu ı:;eyahati bir kaç 
vakit sonra, oğJun1 Samuel'in dü
i,.tün merasiminde bulunmak mec
bıriyetiyle ihtiyar edeceğimi dü
şündükçe, ~imdiden muazzap olu
yonım. ( 4). O gece sizinle beraber 
bulunamıyacağıma hakikaten mü
tessi!im, takat kalbim ve bütün 
düıjilncelcrlm 1;ize refakat edecek
tir. ~tuhabbetle ellerinizi sıka-
rım. 

Piel're Loti 
Hanli.ş - Dügün için iki davetiye 
leffediyorum. Sizin le beraber me
rasimde bulunn1ak istiyen Ti.irk 
dostlarınız olul'sa 1 beraber geUre
bilirhiniz, onlar da benim dostıa
run demektir .. 

Heyhat! O akşam toplantı mu-
Burada bir çok düşmanlarınız vaffakiyetle başarılmasına rağ-

var, sesim pek yalnız, pek sönük men, Lotinin ademi icabeti dolayı-
kalıyor, maamafih meyus olmayı- sile hepimize donuk ve sönük his-
nız. Hak ve adalet ergeç tezahür sini verdi. Salonu dolduran dinle-
eder. Mazi daima unutulur, çeki- yici kütlesi, bize olan aliıkasından 
len ıztıraplardan eser kalına~: Siz fazla, yazılarını çok sevdiği ve 
gençle;,. vatanınızda.n. asla şuphe ş&hsını hiç tanımadığı büyük edi-
etmeyınız. Kemal gıbı ka?raman bi bizzat görmek ve dinlemek için 
bir vatanpervere malıksınız. Yek- gelınişti .. 
vücut olarak çalışınız. Sayinizin ı 
semeresini zaman ile iktitaf ede- Düğün günü üstadın preslişkA-
ceksiniz.. rı iki dostumla beraber ki-

Babamı, ann<·mi, kardeşlerimi 

duşünüyot, bana niçin mektup 
yazmadıklarının sebebini bulamı. 
yorum. :Muhakkak ki, içlerinden 
biri hastadır. Maddi, manevi im. 
kiınsızlıkların sıkı .<ıkı bağladığı 

bu hayat. beni onlardan uzak ol
mağa mecbur kılıyor. Yoksa he
men ko ar gıder, sevdiklerime ka. 

Beylerbeyinde Havuzbaşında Çamlı
ca cadde:ilnde 20 No. lu hanede sil.ki
ne iken 8/7 ı 941 tarihinde vefat eden 
ve te-rekesine mahkemenıizce ,·az'ıyed 

ed1lmiş bulunan Mustafa kızı Makbu
leden alacak ve bo~ iddia edenlerin 
bir ay ve vera~et iddiasında bulunanla
rın da üç ay içinde vesaik ve senedatı 
kanuniyeleriy1c birlikte Ü.s. İkinci 
Sulh Hukuk H3-kimligine müraca.at
lan ve aksi halde Medeni Kanunun 
534 üncü maddftsine te\-fikan tereke
nin hazjneye teslim edileceği ilan o
lunur. 

rasıra iltifatnameler alıyor ve ce
vap yazıyorum. Bu yazılar o va
kit bir takım takyidata tabi tutu
luyor ve •Hiialiahmer. vasıtasile 
gönderiliyordu. Kağıdın bir tara
fına yazılan kısa cümleler, işaret, 
remiz ve rakam gibi şeylerden ari 
olacak, yalnız sıhhat haberi ihtiva 
edecekti. Bir gün aldığım bir me
saja, Loti orduda çekilmiş (1) 
bir fotoğrafını da iliştirmiş ve ar
kasına şu satırları yazmıştı: .Tek
rar hizmete girdim ve vatan için 
çalışıyorum. Beni nasıl Qııluyor-

~ aman, ne çabuk geçiyor!. 1919 lisedeki merasime iştirak ettik. Bi-
ci!:::ıı dayız. Paris, dünyanın her zi görür görmez yanına çağırdı ve 

dünürü Amiral Fournier'ye tak· 
tarafından gelen sulh heyetlerile dim ederek: 

vuşurdum. Çalışarak hayatımı 
kazanmak lazım. İzin alamıyorum. 
Hastayım. Üzüntüler üstüste bi. 
riker~k, beni ağırlıkları altında 

eziyorlar, 
Annemden bir mektup alsam 

ha!ifli)'cceğim, belki ağrılarım 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 128 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

(1) Loti Bahriye Miralaylığından 
mütekaitti. 1914 te altmış beş yaşında 
olduğu halde Harbiye Nazırına müra
caat ederek gönüllü kaydolmak i~in 
ısrar et.miş \'e nihayet Naı:ırı kandıra
rak mak~dına muvaffak . olmuştu. 

dikten sonra büsbütün değişmiş
lerdi. Vaktin defterdarı yani ma
liye nazırı maiyetile cariye ve göz
delerıle, içoğlanlarile adeta bir 
imparator gibi yaşıyordu. 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL J 

Vezirlerin sarayları, ve maiyet
leri hüyük bir yekün teşkil edi
yordu. Huliısa Osmanlı Türkleri 
Bizansı fethettikten sonra, Tuna 
boylarını aştıktan sonra eski sade 
an'anelerinı terkederek yepyeni 
ve Bizansvari bir şekle girmişlerdi. Osmanhların eski sadeliği kalmamıştı 
Yıldırım Beyazıd zamanında, 

Yıldırımın saray debdebesi derhal 
halkı harekete getirm:şti. Ve Yıl
dırım, gördügı.i ~iddet karş:sında 

içkiye tövbe ederek eski an'anelc
rinc dönnıege mecbur olmuştu. 
Fakat istaııbulun fethinden sonra 
devlet n etrafına toplanan karışık 
ve bulaşık zümre Türk an'anesini 

Vezirlerin kuvveti H' salahiye
ti tasavvurun fe,·kindc idi. Yal
nız !skeııd~r Çelebının cariyele
rınden ba~ka, altı binden ziyade 
n.aiyeti vardı. 

ller sene Trabzondan gemılerle 
g<·len kumaşlar yalnız lökendcr Çe 
lebmin caıiyelerine ve içıoğlanla
rı ile maiyetıne kafi gelmiyordu. 
Fazla oıarak l •anbul pazarlar'11-
dan s;ıtın alın.yordu. 

Blıtun saravlar lıesna ve müs
tes. a sarı sa~lı gtizel kızl.ar, ve 
mevzun Vf.' mergup oğlanlar, cı- ı 
tanlar!~ JcJu) ur, SJ v , e Ce-men 

gi,izelleri Osmanlı saray lannı şen· 
lend;riyordu (!). 

Bu debdebe ve azamet ortasın
da bütün nazarlar Tuna boylarını 
ordularile a:,arak t:i Budin ve Vi
yanaya kadar gelen Sultan Si.iley
mana dikilmi~tı. 

zamanla yıkmağa mu\'affak oldu. 

Art•k Omıanlı Türklerinin eski 
sadeliği kalmamıştı. Fatih zama
nına kadar sadP•bir saray hayatı j 
yaşı_van ve Türklük ar'anelerinden 
ayr:lmıvan padişa lar ve \'ezirler 
Bizanıı~ fe 1 hındcn ve Tuna bov
lannı u ıp \ 1 yana ön~(\rine ecl-

Dônmf.' olan :Vlıhalzadelerin, Ev
rdnosların ve buna mümasil bey

' !erin durmadan padişahlara içoğ
lanlar, corşeler takdimi "'1ray 
5dt' ve .,.n'ancsini kbkıindC'n tk"Z-

( l) Pt~'" i; cilt I; >. 96. 

bir Babil Kulesine benziyor. Her 

(2) İhtiyarlamaktan ve ölümden çok 
korkardı. 

(3) İstanbuldakl dosUarı. 
( 4) Loti Parisl hiç sevmez, ancak 

pek büyük bir nıecburiyet karşısında 
bulunduğu vakit az bir miıddet kal
mak için gelirdi. 

Sultan Süleyman, Budini zapt 
ve Viyana önlerine kadar uzandık
tan sonra v3.si servet ve samana 
malik olarak döndü. 

Zaten Sultan Süleyman tab'an 
hassastı. Devrinin şairleri tarzı 

tefekkürü üzerine büyük bir tesir 
yapmıştı. 

Zamanının tarzı tahassüsünden 
Sultan Süleyman da müteessir ol
muş, nefsini tecrit edememişti. Şa
irler, zafernameler yazıyorlar ve 
neşideler okuyorlardı. 

Sultan Süleyman da askerlik 
his>ıle galeyana gelerek: 

Allah Allah dıyelim rayeti 
şahı çekelim 

Gözüne sürme deyu düdü 
siyahı çtkelim 

Payıınal e,-liyelim k,,.,, erini 
surhu serin 

Yürüytip her yanadan ~arka 
sıpahi çekelim 

liyordu. 
Sultan Sül<>yn·al', Muhibbi na· 

mı n1Ustearile gazellrr ."'a""ıvordu. 
Bıiı ~k oğlu Sult n Mıı,tafavı ıü- J 
kcnoıı.,,l bıı· tarzda ) tL,tirıru~t., 

- Görüyorsunuz ya, Türk dost
larım, bugünkü saadetime de iş
tirak ediyorlar, beni unutmuyor
lar ... dedi. 

Merasim müddetince bizi yanın
dan ayırmadı. Ayinin nihayetinde 
mabetten çıkarken üst&dın elini 

Padişah harp ve zaferi herşeyin 
fevkinde görmüştü. Sultan Süley
man zaferden başka bir şey tanı· 
mıyordu. Mağlübiyetten büyük a
cı bilmiyordu. 

Rivayete göre bir gün hamama 
girmek için scyunur. K.olundaki 
elmaslı pazubendi gömleğinin ü
zerine kor. Kendisi içeride yıka
nırken dışarıda elbisesini toplı· 

yan hademelerden biri kazaen ll,a
zubendi )·ere düşürür. 

Elmas parçalanır. Hizmetkar 
hayatından nevmit, Darüsseade 
ağasına koşarak adada ikisi de 
ne yapacaklarını şaşırırlar. 

'.\Aeyus ve mükedder çırpınırlar
kon Sultan Süleyman dışarı çıkar. 
Yüzlerindeki teessürü görür. Hiç 
bir sebep tasavvur edemez. 
Yalnız ~u suali sorar. 
- Niçin gamkin iz? Yoksa taş

rada dfü;nıan biı· kale mi aldı, ya
hut bır bl'd halx•r mi geldi? (!). 

Sı.ltan Siilcyıııan deHinde sa
r.cıv l'in:ı!rC'e C'":rlPr \'C carı)-l'lerle 

(1) :SulJkzadc :S. ~8S 

fONUN 
Hayatını AnlatıyoruJll 

Yazan: HALÜK 

Kalbimin 
CEMAL No 

•• 
acısı yanında cifi 

/erimin sancısını unutuyordP 
Bunlar birer şimşek gibi fikrim- 1 

den gelip geçti!. 
facia oynandığını görsel'~ 
yedi yıl ihtimamlarla l 
büyüttüğün bahtsız kızın:' 
saadetini müjdelemek isttl 
racağı yuvanın çöküşüne' 
nasıl şahit olduğunu bir 

Bağırmak, korkunç gecenin fır
tınası içinde avazım çıktığı kadar: 
•- Katil var! .• diye haykırıp 

bütün mahalleyi toplamak, bir 
şey !er yapmak, kırmak, ezmek is
tiyordum. Fakat babamın evinde 
böyle bir rezalet çıkarmağa cesa
ret edemeyince büsbütün aciz, pe
rişan kaldım. Bir humma ihtilacı 
içinde kendimi karyolama attım. 
Birden peyda olan öksürükler bo
ğazımı tıkarken hareket edebilen 
)ludaklarım yüreğimin iniltisini, 
feryadını söyledi: 

- Alçak .. Alçak! .. 
. ........................................ . 
•- Müjgan kapıyı açsana .. Aç

sana kapıyı!.> 
Annemin sesi.. yastıklara gö

mülü başımı kaldırdığım zaman 
hala etraf simsiyah idi. Yerimden 
doğrulmak istedim. Kollarım, diz
lerim kımıldamıyor, göğsüm, ar
kam şiddelli surette sancıyordu. 
Müşkülfıtla kalktım. Sürgüyü 

çektim. Yarı çıplak, gecelik ha
lile eşikte sordu:•- Ne oldu? Ni
çin bağırdın öyle?.• 

Kendimden o kadu gc;miştim 
ki bir kabus gibi mevcuri•yetimi 
saran teessürle hakikaten bağır
mış mı idim acaba? .• •- Bilmem!. 
dedim. Korkulu bir rüya gördüm 
belki.. Hem; üşümüşüm!.• 
Bunları söylerken annem elek

trik düğmesini çevirmişti. Yüzüm
de dolaşan nazarin birden karşıya 
değince güçük bir sayha kopardı: 

- Sen deli misin kız? Camı ka
pamamış.sın!. Hiç böyle gecede 
pencere açık yatılır mı?.• koşa ke>
şa oray seğirtti. Perdeleri bile in
dirirken hafifçe azarlıyan bir a
henkle mırıldanıyordu: •- Bu ne 
dalgınlık böyle?. İnsan bu kadar 
da dalar mı ya? .• 
Camın niçin açık kaldığından ta

mamile bihaber olan temiz kalbli 
anneciğimin tefsiri (!) müşkül va
ziyetten kurtardı. 

Perişan halimle imkanı yok bu 
bahn~i bulamazdım. Gerçi ben
den en küçük bir şüphe etmeği ak
lına bile getirmezdi. Fakat ah za
vallı kadıncağız o açık camın ö
nünde biraz daha evvel nasıl bir 

öptüm. Omuzumu okşamak Jfıt
funda bulundu. Meğerse o günkü 
puse, o güzel ele kondurdu-ğum 
son puse olacakmış!. 

Birkaç vakit sonra Lotinin has
ta oldur.;ınu ve yattığını haber a
lıyoruz. Bu hastalık etrafında 
müphem ve mütezat şayialar do
laşıyor. Katibine yazdığım bir 
mektuba aldığım cevapta •üstadın 
çok ciddi ve konuşamıyacak de
recede hasta clduğu, vaziyetinin 
ümitsiz bulunduğu , bildiriliyordu. 
Nihayet beklenilen müessif hal ge
cikmemiş, layemut Le>ti, fanilikten 
ebediyete intikal etmişti.. 
İzmir zaferile Lozan muahede

sinin ilk safhalarında son günle
rini yaşıyan Loti, Türkiyenin ye
niden d.oğmıya başladığına şahit 
olduğu için, bu sevinç ve rahatla, 
dünyada hiçbir arzusu kalmıyan 
bir fani gibi gözlerini hayata ka
pamıştı. 

dolmuştu . Bütün cariyeler mem
leketlerini görmekten nevmit, e
mirlere esirane inkıyat ediyorlar
dı. Sarayın kargir duvarları ara
sında elemli, hazin bir hayat ge
çiriy:orlardı. 

Şurası calibi dikkattir. Sultan 
Süleyman bazubendinin zıyaına 
acımıyt>r, ağalarına: 

- Düşman bir kale mi aldı? 
Diye soruyordu. Bu derece mem

leketine düşkün bir adam nihayet 
cariveler içinde kendini kayb<'<le
cek derecelere gelmişti. 
Yalnız saray cariyeleri içinde 

biri vardı. Akınlar neticesinde ge
tirilen güzel Rus kızı, bütün ca
riyeler içinde asabilik gösteriyor
du. Olduğu yerde duramıy,ordu 
Şehvet gözlerini bürümüştü. 

On yedi yaşında, saray n mah
dut sahasında yaşıyan bir genç 
kız artık bu yeknasak ve müz'iç 
hayattan bıkmı~. her fırsatta i&
yan ediyor, hırçınlık gösteriyordu. 

B:r gün bu Rus kızının asabiyeti 
büsbütün artnu , tahammiıl edi
lemiyecek bir hale gehi,ti. 

(Arka'ı \ar) 

din!.. 
O sahneyi yine hatırJnd 

vudümden buz gibi soğuk 
boşandı. Öksürükler le bOf 
cankurtarana sarılan bir 
zede gibi koştum, kucağı 
dım. İçimde öyle bir sığı.!1~ 
maye, teselli aramak ıııii' 
göğüste dinlenmek ihti)'B~ 
ki .. Kalbimin zehirini göı 
halinde kandıra kandıra ~ 
da boşalttım. İnledim: 

•- Hastayım anneciğiı!l' 
Halimden, öksürük! 

çok ürkmüştü. Okşıyarak 
yatağıma yatırdı. Merdi,·e_ 
koşarcasına aşğı inerek ; 
kaldırdı. Acele mangal ) 
Sırtıma tendirdiyot süriiP 
çektiler. Lakin öksürükler 
miyor, artıyordu. 

Bütün gece camın önilPıl' 
dura üşüyerek şiddetli bil 
lığa tutulduğuma şüphe , 
Kah dişlerim birbirine çar!'" 
titriyor, kah ateşler içind1 

yordum. Bilhassa göğsün1• 
fena halde ağrıyordu. fa~ 
bimin acısı yanında ciğ•r 1 • 
sancısını unutuyordum. 

Etraf tammile aydınlar 
buhran çok arttı. Sancı, 1 

ğaldı. Derinliklerinden ,·a~ 
kahalar gelen korkunç bir 
aleminde ellerim annemiıt ı 
rında kendimden geçti.ııı!. ... ................................. 

Tam bir hafta yataktan 
madım. O fırtınalı gecedef 
gün sonra ilk defa, anne~' 
!unda midere kadar gideb1 

Parlak, sıcak bir temııı01 
idi. Yine sokakta insanlar 
niyor, çocuklar gülüşüp_~ 
yorlardı. Tabiatde hiç deg:ı 

1 
şey yoktu. Başımı hiç yaP 
o vefasızın penceresine lf' 

. e' istemiyordum. Parlak güıt 
şeyden habersiz, eğlenip şa~· 
çocukların sesleri ilk and8 

hafif bir neş'e verdi. L 
Güneşin san ışıkları ta,11 

sıcaklıkla ta içimi ısıttı. > 1 

ayni yerden bakan, zcngır 
evlere dünyaya hayat ver•;' 
daha bir hafta evvel de b 
pencere önünde bulmuş. yıı 
mıştı. 

-~~~~~~-~::J 
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(liu yn .... nın metınıcri Anadolu 
i elh. 1'..;ansı bullenlcrındcn ahnmışhr) 

ıs eden: Muammer Alatur 
lJ~ u A . d 

japonyanın Fransız müs
temlekesi olan Hindi Çi
niye kartı bir harekete 
geçeceğini gösteren ema· 
reler vardır. Amerika, 
bu hareketi kendisine 
tevcih edilmit bir hare· 
ket olarak telakki ede
cektir .• h • \Tupa cephesın e mu-

11111~ ıt. ba; ~ığı zaman, ~y~el. ::::::::::::::: 
1<1',ıhaç komitesı bu: un 

~ utıarıp nıc~ le kellere müracaat 
··~er ·k h l .a p c ırıcrı ve s vil en • 
ll r " hakkımla verilecek ma-
lun at n •ent i için tavassutta bu-

A"'_ak arzusunu göstermişti. 
ta ~adar hiıku, etler bu mü.. 

1 te rrıusait cevap verdikle -
~ ~en, bcyrelrr Jel Kızılhaç ko -
Ye• l'lıı, komitey~ rrcnsup b:r he
Zer \,ınerltezı, Ankara olmak ü. 
~~ • • '"·Y<'dc yerleşmesi ıçin 

l.u~· Utn~t lllİZe mu~caat etmiş ve 
ka~tııctıınız bu ta.ebı müsaraatlc 

uı ey mşitir, 
k· Xurnıtc, ,.mdi bu büronun t-eş. 

ıçın Arrkaraya baş de'lgesi 
ın; Marsel Juno'yu gönder -
'- ır. Mumaileyh Hariciye Ve
'"aJc-t 
he • ınc ılk ziyaretim yapmış, 
g·y :1 n l'"esa_ ve teessüs şartları 
b~~ şülınüştür. Hüküınet, heyete 
~ir un kolaylıkları ııöslcrmekte. 

J,\PONYA HİNDİÇİNİYE 
C SALDIRACAK MI? 

bıti ınün rruhim mevzularından 
~ ~e J•ponyanın harekele geç. 
•ne •e h . A azırlanmış olmasıdır. 
Ya nkara Radyo gazctesı Japon
d l\ı, harekete geçmek üzere ol-
ı"unu .. l . b 

lı .. .. gostcrcn errtare crın e. 
... &·ı - bıldiriyor. Bu emarelere 
•·teJa ·t k ı.- '. porıya, Fransız mus em • 
il ~'."'ı olan Hindiçınly~ kar~ı ta-

1 :ıza f}' çmek üzcrcdlr. 
ın :Pon) ~ llindiçiııiyi ele geçir

" 1 , rr htaç olduğu birçok ip. 
Cdeb =:naddeleri buradan tedarik 

ılır Japanya umumi sefer • 
ın r ''c y.ıkuı bir \'azıyete gir -
ç t Japon gazeteleri, Hindi • 
~n.Yc , '"Uza geçilmesini iste • 

<ledirkr. 
it IJınd·çini 1,400,000 kilometre 

1;~rnbba da geniş bir ülkedir. 
,,. Ut<ıda kömür, kalay, ç-ınko gibi 
"'Jh r ın ınJdenler, kauçuk ve pi-
k ıç varJır. Japonya, Hindıçiniye 
<\ ı _harekete geçtiği takdirde, 
t llıerıkan;n vaziyeti ne olacak • 
it? 

rr Japcm~sr Hindiçiniyi işgal eL 
" 1kle Amerikalıların Fillpin a • e: a •na n cenubi Siyamı işgal 
ea"'ekle s:ngapura yaklaşmış ola. 
ı ~la!~ır. Şimdiki halde Japonya, 
tad dıçıniye 4600 kilometre uzak. 
da~~· Amerikanın son zamanlar-
y 1 hazırlığı ve Japonyaya en 
'd• ın mesafelerde bulunan kendi 

ti~ı"1:'s 1 ndelti adaları tahkim et -
ıı~~ ' buraları birer üs haline koy. 
,~t~u ın:ılumdur. Daha şimdiden 
~ ıoyr kı, Japonyanın cenuba 
k tu bir hareketini, Amerika 
tok dı .,~ tr\-c h rdilmiş bir ha-

lt ~larak teiakki edecektir. 
F.ll.!KA İNGİLTEREY6 PARA 

th. VERİYOR 
-.,!illere, Amerikaya yapmış 

ve yapmakta olduğu siparişlerin 
bedelini peşin ödemek vaziye • 
tind\! bulunduğu için, Birleşik A
mer'ka hükumeti İngiliz bütçe
sinin kalkınması için İngiltereye 
425 milyon dolar para ikraz etme.. 
ğe karar vermiştir. 
AMERİKADA ASKERLİK 
MÜDDETİ UZATILACAK 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, 

seçilen kur'a efradının hizmet 
müddetlerinin uzatılmasını kon.. 
greden istemiştir. 

Ruzvelt kongreye gönderdiği 

bir mesajda diyor ki: 
cEn:err.asyonal vaziyet, bir se

ne evvelkine nisbotle çok daha va. 
himd:r. Hem o kadar vahimdir ki, 
hadiseleri yakından bi !enlerin mü. 
taleasınca, ordu bütün kudrelile 
ve tam hazır bir vaziyette bulun
durulmalıdır.• 

Amerika Harbiye Nezareti ye. 
nôden iki bin hafif ve orta tank 
sipariş e 1 miş'.ir. Ayrıca 900 bin 
demir miğfer de sipariş olunmuş. 
tur. 

Fevkalade deniz inşaat progar
mı tahmin edilen müddetten 60 
gün evvel tahakkuk et. irilecektir. 

V HARFİNİN HİKAYESİ 
V hareketini ortaya atan İngi. 

!iller, şimdi zafer remzi olan V 
harfinôn hakikaten şümullü bir 
hareket olarak yayılmakta oldu
ğunu ve bunu gören Almanların 
da bu hareketi beinmsedik'.erini 
söylüyorlar. 

V ingilizce cZafer. manasına ge. 
len • Vii<!orh kelimesinin baş har
fidir. Almanca mukabili .Sieg• 
dir. Fakat Almanlar meşhur marş
larından biri olan cGlorya, Vik. 
torya• ya izafeten V harfini kul. 
!andıklarını f.Öylemektedirler. 

İngilizler şöyle diyorlar: 
.Bu Alman propagandası da ya

landır. Almanların şimdiye kadar 
çıkardıkları ~ayiaların bir hedefi 
de Sovyetler Birliği ile Türkiye. 
nin arasını bozmak olmuştur. Şim
di de Suriyede İngiliz kıtaatının 
mevcudiyetinin Türkiye için bir 
tehdit ve tehlike teşkil ettiğini 
ima ediyorlar. Halbuki Suriyenin 
İngiltere tarafından kon'rolü, bir 
Cermen muhasal'Sının tehdidine 
maruz kalmış olan Türkiyenin va
ziyetini fevkalade düzeltmektedir. 
Esasen Atatürkün İngiliz maksat
lrına vakıf olan varisleri indinde 
tamamen asılsız olan bu şayiaların 

bicbir kıymeti olamaz. Hakikat şu
d.ur ki, Göbbels'in ima ve iddia
ları bil5fına olarak İngiliz kıt'a. 
!arı ile Türk askerlerinin hudut. 
dak devriyeleri biribirlcrilc ka•
şılaştıkları zaman büyük bir sa. 
mimiyelle seiümlaşmakta ve çok 
dostça görü•mcktedirlcr.• 

~~~~~~~~~ 

llARP VAZIYET/ 
hır ~ (1 inci S:>lıifoden Devam) 
tlti~ ete devam ettiklerini iddia 
ne ~tse de, Smolensk bölgesinde 
h~n ·~dar esir aldıklarını veya 
likı gı Sovyet l'irliklerini imha et
VeJcerini henüz bildirmediler. Ev
larct e bu bölgede 1500 esir almış
de eı·. Aradan bir hafta ge~tiği hal
llti~'r Ve ganimetten asla bahset
'ııta rlar, Bu itibarla, bu muha
lilc ih~e iınha vaziyetlerini şimdi-

So 'Yatla karşılamak Jaz:mdır. 
Riire V'fetıere gelince, anladığımıza 
l\·v~r ~eningrad, Moskova ve 
laar •hkametlerindeki Alman 
\101 ruzlarını Pskov, Smolensk ve 
du,~!~ bölgelerinde şimdilik dur
ıl~v~ ı;a muvaffak olmuslardır. 
g"'isiet Çetelerinin Alman orduları 
'•e,,/de Yapt:kları faalivetin de
te,~k~n! bilmivoruz. Eğer böyle 
ır~nl Uller hakikaten varsa, Al
llıeıd?ra zararlı olmaları muhte
l >i~ ır. Alınan i3şe ve ikmal üs
den b muvasala yollarını :z'aç e
t.ıııa1 ~Çetelerin mevcudiveti, ih
la t ta lınan ileri harek~tini ağır
h bikk: ~cbeplerden birisidir. 
av1 k 11 celbeden nokta, Alman 

~;·Yl·trU'·vetJerirln gösterdiği fa-
"lOsk01r Iltınlar Leningrad ve 
~u vııvı b b d bb .. 
1 nıı0 b 

1 
<>ın ar man teşe u-

eıin 11 u Unmu•lardır: bu Sovyet
dıııı. elsın<ki ve Bükreş bombar
g •ıt!•rın b' •ı ı· a ır mukabele olsa 

1 ır. 

>~~o· ~: llmu-ı-i vazil'ette bü
<\ı lr d ' kl llı~n!a ' 1 ık yoktur. Ancak 
l hta le~ n k sa bir hazırlıktan 
, ~len b ~a.- tJarruza geçmeleri 

11
' "'ln .' •r. Almanlar So'"'etle-

ıı r ., 
ı:. • ılarıru l;ullandıkla· 

1 
nnı iddia ettiler; Sovyet seferber
liği yeni bitmiş olduğu.için bu id
dia doğru değildir. Zaten doğru 
olmadığı yak·nda anla~ılacaktır. 
Zira Sovyetler Almanların Lenin
grad, Moskova ve K;yefe varma
larını menetmek için onların kar
şısına yeni mukavemet grupları 
çıkaracaktır. 

Alman taarruzları karşısında 
vaziyeti en tehlikeli olan Kiyef 
bölgesidir. Almanlar bu hedefe e
peyce yaklaşmış bulunuyor. Yeni 
başl·yacak Alman taarruzları kar
şısında Kiyefin müdafaası müşkül 
olacaktır. 

Sovye\lerin Smolensk bölgesin
de sevkulceyşi mikyasta bir mu

kabil taarruz yapmalarının tam 
zamanıdır. Fakat bunu yapacak 
vaziyetle olup olmadıklarını bil
miyoruz. Şimdiye kadar Sovyetler 
tabiye sahası dışında büyük taar
ruzlar yapamadıkları için böyle 
bir harekette bulunmaları az muh
temeldır. Zaten Almanlar Sovyet 
ordularında bu çapta bir harp ka
biliyeti göremedikleri içın ileri 
atılmakta fazla cür'et gösteriyor
lar. 

Bununla bera-ber biz şu kanaat
teyiz ki, Moskovayı uzaktan mü
dafaa için Timoçenko ordularının 
sevkulceyşi taarruzlarda bulun
ması zamanı gelmiştir. Aksi takdir
de Almanlar adım adım ilerleme
ğe ve Moskovaya doğru sokulma
ğa muvaffak olabilirler. Lr·nin
grad ve Kiydin müdafaaları ~in 
de v~ııyet aynic:Lx. 

HİND İÇİNİ 
valisi ile 

görüşmeler 
Tokyo 23 (A.A.) - Hanoi'dcn 

alınan bir Telgraf haberine na -
zaran Hindi çinide bulunan Japon 
askeri M:yetinin reısı General 
Sumila dün akşam Hindiçini u. 
mumi v~lisi Amiral Decoux'yu 
ziyaret etmiştir. Mülakat bır saat 
sl' :müştür. General Stmita ile 
Amiral Decoux arasında üç gün 
içinde Y<pılan mül5katların üçün. 
cüsü yorın vuku bulacaktır. 

J'c.pcn IJo u başku
mandanı de ·ışttrl?dl 

Tokyo 23 (A.A.) - Visamiral 
Marki Teruhisa Hoamtsu merkezi 
Çin sularındaki Japon filosu baş. 
!kumarı 'Jnlı~ma tayin cc~~lmiştir. 

1Eski Başkumandan V.isamiral 
Başir Hosokaya askeri harekat 
hakkında İmparatora izahat ver. 
mek üzere yarın Tokyoda buluna
caktır. 

Lodnrada vaziyet 
nasll karşılanıyor 

Londra, 23 (A.A.) - Röyter Ajan
sının diplomatik muharririnin bildir
diğine göre her ne kadar ı...ondra sala
hiyetli mahfillerinde sarih m.alümat 
alınamamış!'a da kabine dcğlşiklı.kle

.1e rağm<"n j ponyanın niyetleri hıak
kında endişe uyandırıcı şayıaların de
vam etmesi mfınidar tclfıkki edilmek
tedir. 

japonyanın, Hlnc'l Çin! için temiz 
niyetler beslediği hakkında İngiliz Bü
yük Elçisi Sir Robı:rt Craigle'yc kat't 
teminat vermiş olan japon Hariciye 
Nazır Muavini Oha~i'nin kendi talebi 
üzerine vazifesinden aftrdilml;ıı olma
sı şayanı kayıt görülmf'ktedir, 

• "-'!. > ~ ... ~ ... 

Uzak Ş rkta 
( ı ine! Sahifeden D"""") 

Zaten bir kaç güı.denberi japon mat
buatı, bu Fransız mü:-temlckcsine k.ar
;;ı şiddetli bir listın kuıtnnmakta ve 
askeri bir harekete gcqilmesini H•rarla 
lslemektcdir. 

japon matbuata, Sıyam'ın da japon
ya içln bır tehdıt te~kll ettiğinl söyle
mektedir. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Dün mat
buat konferansında Cümhtırrelsi Ruz
veıt, japonyanın telgrafh:ı.rı sansüre 
tfıbi tuttuğunu bildirmiştir. 

=====! 
Alman - Sovyet 

Harbine Bir Bakış 
(1 inci S~hiledca Devam) 

d.ir, Filvaki evvelki geceki bom
bardınıandan wnra, dUn gece de 
Alnıan Uıyyaıelerı ~1.oskova üze
rine gelnıı:ılcr, boınbalar atarak 
yangınlar çlkarını.ııardır. 

SovycLleı·, gece a;cr~itine rağmen, 

dü~ut·illcn Alnıan layyare~eri -
nin adcdıni zikrederek, bunu Mosko
va.nın hava mUdataa.sıııın ı;;ok kUV\'Ctli 
~uğuna bır delil olarak g~tcrmek
tcctirler. 
C1':PllELERDEKİ 
VAZiYETE CELİNCE 

Sovyetler, ?Vlo.-.ı.\.vv .. ya yapıJan hava 
hücumlarını, Almanların cephelerde 
\J.-ınduk .. arıın elde etlt:ıııcdiklerl içil\. 
Itus kuvvei maneviycsıııı başka cep
heden kırmak üzere gcçilml~ bir hare
ke.L olal'ak göstcrnı~r..t(.'dtrlcr. 

Sovyct tebliginc güre, ınuharebelcr 

bir kac; gündc:.bcrı hev .t-;evcı. l 1olot::;k, 
Pskor, Voliıu,k-Novogı·ad, Smolcnsk 
istikametlerinde anuU..ı.ne bir .surette 
devaın et.mcktedır. 

Diğer istikametlerde ve cephenin 
merkezinde n.Uhinı mikya.:»ta harc:kilt 
vuku bulmo.ınıştır. 
Aynı tcb:ığt• göre, 21 TPmmuz mu

harebelerinde Sovyetler 32 Alınan tay
yaresi düşürmüşlPr ve 8 tayyare kay
betmişlerdir. 

Teb1iğde muharebe harek5.tmın sey
ri ve inkişafı hakkında malfunat ve
rllmemckledir. 
ALMAN 
TEBLİCİNE GÖRE 

Alman tebliği, Mo.'ikovaya. yapılan 

ilk hava akınında büyi.ık t.ıhrlbat vu
kua getlrildigini bılciirm ktcdir. 

Alınan tayyareleri, şnfJğa kadar 
So\'yet hükürnct mcrkeznıe her çapta 
binlerce infil!:k ve ya:1g:ın Oonıbaları 
atn11şlardır. Bilhassa ~toskov~nın Ce
nubunda tahripk5.r yangınlar çık:ırıl

nıış~ır. Kremlin mahalle ·ne 12 ~gır 
tam h>abet müşahede edilmiştir. 

Alınan tebliğine göre, cephedeki va· 
ziyet şudur: 

cAlmıtn ve müttefik kuvvetlerin 
yann:ı h..-ırckiitı saycs·nde s,ı,,:yet mü
dafaa cephesi inhilale branıış, düş

man gruplarının aı-..ı.larındaki irtibat 
kesilmiştir. Şiddelll bir mah•ılti mu
kavemete ve anud:ıne muk:ıbil hllcıım
'• rağnıen, dü:?man kuvvetlerinin, 
mc ·kezi kumand:ınlıgından c-- kal· 
ınamı-: gibi görünüyor. 

Bütün Şork C'f'phf'sl bo:vunca muh
telif ctlışırıan gnıpl.arını llT'ha etmek ı 
g;ıye<:;ini ta.kip eden ha""ekfı.t durmadtın 
devam etmektedir.)t 1 

Baltık D<'nizinin $arkında, bir Al
man denizaltısı, bir So\+yet dPnlzaltı

sını ~ilfıhlarınt kullanmasına \·akıt bı- ı 
rakmadan batıhn~tır-

ALMANYA 
Bolivyayı pro· 

testo etti 
Berlindeki maslahat
giizarınıda m e m 1 e
ke t ten çıkarıyor 

Berlın 23 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Lapaz'daki Alman elçisi, Bo • 
livya hükümetine Alman hüku
meti namına aşağıdaki notayı tev. 
di etmiştir: 

Bolivya hükumeti, 15 ıemmuz
da beni iyi görülen bir adam ola. 
rak telfıkki etmediğini ve 22 tem
muza kadar Boli\'yadan hareket 
etmeklig'mi bildirdi. 

Bolivva, hükumeti, bu hattı ha. 
reketi ~uh:k göstermek için hiç 
bir sebep ileri sürmeniiş.ir. Bu 
sebebi "" ben ne de Alman hü
kumeti b!lmemektedir. Sonradan 
matbua•a verilen izahattan sebe. 
bin tamamile uydurma olduğu ve 
hiçbir eı.asa dayanmadığı aşikar 
olarak gozükmcktedir. 

Alman} a hükümeti namına, Bo
livya hükumetinin bu her türlü 
enternasyonal kaideler hilafına 
olan bu haltı hareketini şiddetle 
protesto ederim. 

Almanya hükumeti de, Bolıv. 
yanın Berlin maslahatgiizarına is
tenilmiyen bir adam olduğunu ve 
üç gün ıcinde Almanyadan çık • 
ması lazım geldiğini tebliğ et -
miştir. 

Lozan günü 
(Birinci Sahifeden Devam) 

luyoruz?o Profesör Tahir Taner 
•Adli bakımdan Lozan., Baro Re
isi Profesör Meklti cAvukat gö. 

gece de tekmil Halkevlerinde 
zile Loz~n., Ordu meb'usu Ah -
met İhsan •Gazetecilik gözile Lo-

zan• ve Hukuk Fakültesinden 
Bayan Sabiha Ateş ile Muzaffer 
Erer .Gençlik gözilc Lozan• isimli 
konferanslar verecekler ve yarın 
tertip olıınaraktır. 
gece tekmil Halkevlerinde cLozan 
gecesi> ısmile toplantılar tertip 
olunacaktır.' 

Yol inşaatında stlr1at 
(1 inci Sahlfedon Devam) 

mühend!s Nuri bu sabah muhar
ririmize bu hususta şu izahatı ver
miş ve her kazada bu yıl yapıla
cak yolları bildirmiştir. 

•- 1941 mali yılı yol tahsisatı
mız olan 600 bin liranın 135 bin 
lirası tamiratı mütemadiyeye, mü
tebakisi yeni inşaata ayrılmıştır. 
Bu yıl içınde yapılacak olan yeni 
yolların mahalleri tesbit olunmuş 
projeleri haı:rlanmış, ekser kısmı 
da ş•mdidcn ihaleye konulup fa
aliyete g~ilmiştir. 

Bugün de Kadıköy kazasında 

Badene ağacı, Yeldcğirmeninde 
Yurttc<. Ege, Yeşilay, Celalmuh
tar, Bahariye, Ku~dili, Göztepede 
Üçiıncü Mehmetefendi, Modada 
Hüsevinbey, İleri sokaklarile Fa
tih k~zasında Şehit Kubilay, So
fulrda Balat caddesi, Dülgaroğlu, 
Açıklar. Kiımilpaşa, Suluhan, Mu
temet, Altdeniz, Hancılar, Hal:is
kiır, Bataklı Kıztaşı sokakları yol
ları inşaatı ihaleye çıkarılmakta

dır. 
Yine bu yılkı projemizle muh

telif kazalarda yapacağımız diğer 
yollrır ~unlnrd1r: 

Tak,imde İnönü gezgisi asfaltı 
19 bin S.'l5 lira, istinat duvarları 
yetmiş sekiz bin c'('rt yüz yetmiş 
yeclı baya, Mete caddesi asfaltı 34 
b:n 129 liruya. Kasımpasa - Has
k6,· \Tni sahil y'>lu - ki hu yol ile 
Kası.mpaşa - Hasköy arasındaki 
mesafe 12 kilometr~ kısalt;lmak
tadır - 54 bin 832 'iraya, DoJma
bahçe - Taskı la yolu 5899 liraya, 
Dolmahahce. Macka yolu 8545 li
ra,·a, Beşiktaş - Ihlamur y<ılu 11 
bin 432 liraya, Ortaköy - Mezarlık 
yolu 5904 liraya, Ortaköy - M 
köprüsü volu ~113 lirava, Cihan
girde Türkgiicü sol'ağı 23'.?3 liraya, 
Yedikule - Balıklı lıashnesi yolu 
91'.!~q liraya. Ye-ilköv - Tavvare is· 
!3',·nnıı yolu 3696 lirava yapıla
cakl r. 

SON TELGRAF - B. Nurinin 
di-e• l·"''"' \'l'.'lları hakkındaki 
izahat nı yarin yazacafı7 .. 

Ağır harp 
yaralılarının 

mübadelesi 
Londra 23 (A.A.)- Harp esir

leri arasında bulunan ağır yaralı
ların memleketlerine iade>i me
selesi görüşüldüğü esnada Hari
ciye rrüsteşarı Lav beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 
Agır yaralı harp esirlerinin has

~ane gemilcrile veya başka bir su
retle vatanlarına iadeleri hakkın
da geçen sene yaptığım:z teklifi 
Alman hükumeti kabul etmemiş
tir. 

Maamafih ağır yaralıların hasta 
nakline mahsus tayyarelerle ve 
bitaraf memleketlerden geçmek 
suret le mübadeleleri için Alman 
hük~metı son zamanlarda b~r mu
kabil. teklif yapmı~tır. İngiliz hü
kümeti Alman mukabil teklifini 
ameli görmcmi5 \'e mutavassıt 
yeni L.r tekl:ıte bulunmuştur. Al. 
man hiiktımetınin reni teklifi -
mizi kabul edeceğini ümil. ederiz. 

oı ova•nın bom
bardımanını Ruslar 

nasıl kaşıladı 
Moskova 23 (A.A.) - Sovyet 

hiıkümet merkezinin bombardı. 
manı hakkında, Moskovanın sa -
liıhiyctli mahfillerinde tebarüz 
ettirildığine göre, C'Cphede Rus 
mukavemetini kırmaga muvaf -
fak olamıyan Almanlar, şimd Rus 
şehirluinde sivil halkı bombar -
dıman etmekle, Rus maneviyatı. 
nı kırmağa çalışmaktadırlar. 

Sovyet tayyareleri cephedeki 
tahripkiır akınlarından maada, 
Finlandiya ve Romanyada da 
muvaffakiyetli bombardımanlar 
yapn;akı adırlar. Sovyet tayyare
leri düşman hatlarının gerilerine 
paraşütçüler de indirmektedirler. 

Londra bele iye re
lslnln bfr telgrafı 
Londra 23 (A.A.) - Londra 

Beledive meclisi reisi, Moskova 
Belediye reisine aşağıdaki tel -
grafı göndermiştir: 

Moskovarun maruz kaldığı za
rardan dolayı Londra halkının 
sempatilerini Mosk.:ıva halkına 
bildirmenizi rica ederim. Bu gay. 
ri insani hücumların tesadüf ve 
tehlikelerine ayni zamanda biz de 

·maruz bulunmaktayız. Muk:ame. 
metin verdiği iftihar duygularile 
sizi selamlarız. Sonuna kadar bir
likte dayanacağız. Zafer bizim -
dir. 

Bulgar nazırlarına 
Romada ziyafet 

Roma 23 (A.A.) - İtalya Ha -
riciye Nazırı Kont Cinao, Bulgar 
Başveltili M. Filof ile Bulgar Ha
riciye Nazın M. Popof şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

+ Kudüs, 23 (A.A.) _ Ceneral 
john Chrystall Suriye mütareke ko
misyonu Reisliğine tayin cdilmlştlr. 
General Dt~verdillac ınütarcke komis
nunda. da Vişi hükUmetini temsil ede
cektir. 

Hatayın kurtuluşu 
(l inci Sahlleden Devam) 

Bu mutlu gün mUnasebetiyle daha 
sabahtan her taraftan bayrnklar, tak· 
lar ve çiçeklerle dc..natılu.ı.$ !ıaJc akın 
akın 7ı.:1lara dob.L;.lmü~tü!'. Saat 7,5 t• 
Belediye :f,ah.çcsinJe:ki Ataturk ve İr.· 
önü büstlerine çelenkler kunulmu:;tur. 

Bu sıradJ, garnizona mensup kıt'a
larla, mektepliler, gençlik te~kil6tı, 
esnaf birlikleri ve halle bugünün şere· 
fıne y;:,ıpılacak geçit re:sınine i:ı;tirnk et
rrıek üzere lisenin arkasındaki Spor 
meydanında toplanmışlardı. Tam se· 
k!ze btş kala atılan blr topla, Ebedi 
Şer Ata.türkün mnnevi huzurlarında 
tazim durusu yapılmış ve bu ihtiram 
sırasında bütün fabrikalar dU.dU.kleri
ni, otomobil, otcıbüs ve kamyonlar kor
nalarını fasılasız olarak ı;alnı~lardır. 
Herkes oldugu yerde durarak Büyük 
Kurtarıcının şnnh hatırası önünde 
şükran ve t;\z.imle eğilm4tir. 

.> - s TEM .ın· .t.: l.'.:·ll 

Her şey bekle· 118 yaşında bir 
nen neticeye genç ortadan 

bağlı kaybolrlu ! 
(Başmakaleden De\'am) 

kaladeyi isterken; dünya hadis~ 
!erinin geçen seneye nazaran da
ha \'ahim bir vaziyet iktisap etti
ğini de tebarüz ettiriyor. 

japonrndaki hare><ctlcre ve ln
mı1dann-;-alara ınilvazi olarak A
mcrikadaki tcd bir ve cndi~e ha
vası perde perde arttırılmaktadır. 
Bütün bu müvazi ve mukabil ted
birled• hasıl olan hava karşısında 
yine bu sebepledir ki, 

- Amerika ve japonya harbe 
giriyorlar mı?. 

Suali her gün, her ağızda tek
rar ediliyor. 
japonyanın fırsatlar ipucu verir 

vermez. kendisi için çizdiği genll
leme planına uygun harekete baş
l1~·acağ'ı ve buna hazırlandığı mu
hakkaUır. Anıerka da hem ken
disini miidafaa, hem de japonya
nın den1okrasiler ale~·hine harbe 
girişmesini meniçin hazırlanmak· 

tadır. 

Fakat, bizim şahc;;i görüş ve 
kanantinıize göre; heniiz ne Ame
rika, ne de japonya iÇ,in harbe gir
menin zaman-• gelmemiştir. Her 

iki tarafın hattı hareketini Alman
Rus harbinin beklenen neticesi ta· 
yin edecektir \'C he1"5ey beklenen 

bu nctceye bağlıdır. 
japonyanın Uzak Şarkta, Pasi

fikte, Hint sularında genişlemek, 
hakim olmak, nüfuz tesis etmek 

arzusu muhakkak ve aşikardır. 
İlk fırsatla bu ırzusunu tahakkuk 
ettirmek yoluna gireceği de yine o 
nisbctte muhakkaktır. Fakat, ja
ponya; her vakit tebarüz ettirdi
ğimiz gib~ çok ihtiyatlıdır ve bu 
emellerini en ehven ~rtlar ve 
fedakarlıklarla tahakkuk ettir· 
mek azmindedir. 

Rus ordusunun mukavemetten 
düştüğünü , .• Rus ordusunun mu
kaYemctinde fayda bulan İngiliz 
ve Amerika ümidinin zayıfladığıru 
görebilen bir japonya; işte o vakit 
ilk önce Sovyet toprakları hududu 
içinde ilerleme~·i düşünecek ve 
bunu yaparken de İngiltere ve 
Amerika ile ihtilata d~mek iste
miyecektir. japonyanın Ilindiçini
ye, Hong IConga, Hindistana, Fili· 

pin adalarına, Yeni Gineye şu ve 
bu İngiliz, Fransız, Belçika, Holan

da müsteıulekesine taarruz etmesi 
ve Amerika ile harbe tut~ması 
ancak, Alınanyanın Rusyayı mağ
liıp ehucı;ine, Rusyada yerleşme· 
~ine, Avrupa snna~iini tamamile 
seferber eylemesine, Rusyayı ye· 

niden orgauize etm~inc, İngiliz 
miistemlekelerine yayılma hazır
lığını bitirmesine bağlı olabilir. Bu 
ise; 1941 in değil, 1942 nin i~inde 

olabilecek şeydir. ş:mdiki halde 
Rus mukavemeti kırıldığı ve Al
man orduları Rusya içinde ser
bestçe ilcrlemiyc başladığı takdir

de; japonyanın Japacağı ;adece; 
ilanı harpsiz bir şekilde ve ·Rus
yada inhilal var• usulüne daya

narak Sovyet Aksayi Şark hudut
larından içeriye dalmaktır. Sov
yet inhilali vukua geldiği sırada; 

İngiltere ve Amerikanın da Sov
yetlcrdcn bekliyccekleri bir kuv
vet ve yardım kalmıyacağına gö
re; japonyanın bu hareketini - ha
zırlanmıya ve baztrlıklarını hitir
nıi)-e devam edebilmek için - bir 
sebebi harp telakki ebnemeleri 

Tokyonun ümidini teşkil edebilir. 
Aksi vaziyette, yan~ Almanya

nın Rus ordulannı çözememesi 
takdirinde; japonlann kıınıldıya· 

cağna biz kani olanlardan değiliz. 

japonya, berşcyin başında Çin
de miicadelenin tadını tatmıştır, 

daha Çin işini bitirmeden başına 
yeni gaileler açmak kararına va
sıl olamaz \'e daha ziyade maruf 
tabiri ile •lüpe konmak. emelin
dedir. Bu emel ise; japonlar tara
fından, ancak ve ancak Alman
yanın Rusyayı yenmesi ve inhi
lale sevkeylemesi ile tc~ebbüs 
haline sokulabilir. 

Böyle bir neticeye varılıp va-

1 

nlamıyactığını tayin için ~; he
nüz vakit vardır. 

ETEM iZZET BENİCE 

Kasımpaşada Koraman ma!ıallesi:n
de Fesci sokağında oturan 16 y&şla
rmda Arif isn1.indc bir genç ilç gıin 
e\·vel orta.dan kayWlmuş ve blıtlın a
ramalara rağJnen h l<.ı. bulunamamııs· 
~ır. Ari! aynı adreste bakkal Bnyan 
ismetin oğludur. 

Ari! Pazar günü Floryaya gitmiş, 
gece saat 24,30 da dönmüştür. Arıt, 

Ertesi ~bah evden ('lkarıı.k bir d::ı.ha 
dönmcmi~tir. Bu kayboluştan derin bir 

1 teessür \'e heyecana düşen annesi po
lise başvurmuş ve tahkikata başlan
mıştır. 

Moskovanın 
bombard manı 

(1 in<ıl Sahif.W-n Dovıım) 
rine gelmeleri önlenrrı;ştir, Hiçi 
bir askeri hedefe isabet olmamı'f,ı/ 
tır. Evlerde yangınlar çıkmış:ır. 
İki hastaneye de ciddi surette isa· 
betler olmuştur. 

Rumanya Krah 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

memleketin mınnettarlığ.nı bi1 
drimiştir. 

Başvekilin zevcesi Bn. Antones 
ko da harp yaralılarına tatlı söz. 
!er söylemiştir. 

Sovyet Tebliği 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

düşürmüşler ve 14 tayyare ko.ybet .. 
miş1erdir. 

Tebliğde, Pazartesi gecesi J\1o.:;ko .. 
vaya yapılan Alman hava hücumunda 
22 düşman tayyresinin tahrip edildiği 
bildirilınekte ve bu ıakam, bir gece 
hücumunda elde edildiği için mühim 
olarak gösterilmektedir. 

DeUne mtlCebaııısı 
(1 inci Sahlteclen Devam) 

öğleye kadar bu şekilde yapılan 
aramalara rağmen henüz dcfinedeıı 
bir esere rastlanmamıştır. Maama. 
fih mütehassıs muhakkak surette 

defineyi bulacağını söylemekte ve 
hatta yekünu yirmi sekiz tane o· 
lan hassas aletlerinin şimdiden 

toprağın altında maden cisimleri 
keşfettiğini yalnız bunların yerıni 

aradığım ve yakında herşeyin mey_ 

dana çıkacağım ilave etmektedir. 

Mütehassıs bu sabah arama yerin
de bulunanların Üzerlerini aram~ 

ve madeni en ufak eşyaları çıkart. 

nuştır. Bu arada birkaç kişinin 

altın nişan yüzüklerini bile mah. 
zurlu görerek hassos fıletler;nin 

yanılmaması için bu yüzükleri de 
çıkartmıştır. 

lltlçtlk kamp talebe
leri btlyftk bir mQ
ıamere hazırladı? ar 

Şehrimizdeki ilk ır.ektepler için 
Erenköy, Kızıltoprak ve Maltepe
de açılan kamplara devam eden 
talebeler tarafından 25 ten°'Ilı.<Z 

cuma günü Fenerbahçe m~sıre ye
rinde büyük bir k; r eğlencesi ter

tip olunmuştur. Talebe velilerı ve 

maarif erkanının davetli buıun
duğu bu eğlence saat 15,30 d• baş
lıyacak, saat 20 ye kadar de,·am 
edecektir. 

Talebeler tarafından op~· mü
sabakaları, yüzme yarı~ları yapı· 
lacak, oyunlar oyr> nacaktır. 

YlnUl deri lf atı eri 
Yünlü derilerin 1 Ağustostan 

•or,ta ihracı menedilmiş olduğun
dan evvelce ihraca: için yapılmış 
olan mühim miktarda stoklı:.r tek. 
tar piyasaya ci.ökülmeğe başla • 
mıştır. Bu itibarla fiyatlarda ha -
fif bir tenezzül başlamıştır. 

re TAKVİM e 
RM:rt1 1S5'J Hızır Bk'1 "'il 

TEMMUZ C.AHİR 
10 79 28 

Yıl Hı AJ 7 \•-~· t:..r:i 

s !) Vr.k.I s n 

TEMMUZ -----
5 48 Gti.not 9 J 3 

23 
13 20 ötıe ~ 46 

17 18 hlad! 6 43 
20 34 ~ 1200 

~arşaın~a 
22 29 TMoı 1 54 

3 39 '"" . 7 05 

Topkapı Maltepesindeki 
komisyonundan 

satınalma 

t - Pauırlıkla 100 ton to, seker alınacaktu'. MuMmmen bedeli 47270 li-
radır. . 

2 - Evsa! ve ı;arUar Topkapı - Maltepeslnde Aslı:er1 satın alma komıs-
7onunda görülebi:lr. 

3 - Pauırlık 25/7 /941 Cuma tilnü saat 11 de komisyon binasında yapı-

\"ali ŞUkrti So~mensUer, berflberin
de Tuğb<ıy Şükrü ı \•nadlı, Belediye 
Reısi. P~rti ve HalkC'\·ı ReL .. lerl oldu
ğu halde tanı saat sekizde tören yerin
dekı kıt'aları, gençlik teşkildtını ve 
halkı sel;lınlıyarak tribündeki yerini 
almış bulunuyordu. Bundan sonra İs
tikl.1.1 l\'Iar~iyle ıneraiime b.ışlann1ı., 
ve Türk Bayrağı tfircn yerindeki dlre
ge ağır ağır çıekilm ştir. BUAhare de 
geçit resn1l yapılacaktır. Öğleden son
ra 15 te P:.ır i binnsında bir kabul 
re~i yapılacakhr. Saat 17 de muh
lclıf heyf't1er yeni mezarlığa giderek 
Şct.;tler .'\bidcslne çelenkler koyacak
lardır. 

n;_;ytik fener olayın:ı gece saat 21 
de ba~lanacakt.ır. 

lacaktır. . 

ı 4 - Kat'I ~inat ıakarriı.r edecek fıyat üzerinden alınır. ihale ıünü ı-
lim edildiiiı takdirde temlııat alınmaz. c5972> 

• 



Yavaş yavaş Şeyh Sünusi milisleri arasında 
Osmanlılardan hoşnutsuzluk başlıyordu 

Ve .. bu kara:r_üzerine Cümeyle 
kab.lesinden ayrılan yüz otuz 
atlı hemen hayvanlarını hazırla
<iılar.. Bir saat sonra Şeyh Sünu. 
si ordugôhından ayrılan bu kol, 
başlarında Emir Reşit Samdani 
ve Emir Fuat olduğu halde Cev
detiye vahasına doğru harekete 
geçti .. 
Cemıl Fuadın Şeyh Sünusi nez. 

dindeki teşebbüsü tam bir neti
ee vermemekle beraber pek de 
boşa çıkmamıştı. Emir Reşidin 
hareketinden sonra gerek diğer 
Emirler gerekse Cümeyle kabi • 
lesinin kadınlan ve ihtiyarlan 
hep bu meseleden bahsederek sa
baha kadar uyumamışlardı. 
Yavaş, yavaş Şeyh Sünusi mi • 

lislcri arasında Osmanlılardan 
hoşnutsuzluk beliriyordu. Şeyh 
bütün bu hareketleri önlemek için 
icabeden her şeyi yapıyor, menfi 
düşüncelere mani olmağa ça1ı -
şıyordu . Bu işte Cemil Fuadin 
tahrikinden başka b ir sebep ol. 
madığını pekala kestiren Şeyh 
Sünusi, miralay Neşet Beye gön
derdiği adamların avdetini ve Os
manlı kumandanının vak'a hak
kındaki vereceği tafsilatı bekli. 
yordu. Eğer hakikaten ortada hiç 
bir sebep yoıı::ken Cevdetiyedeki 
Cümeyle kabiJesi bir tecavüze uğ
ramışsa artık mücahitlerin Os • 
manlı kuvvetlerile el ve iş birliği 
yapmaları tamamen imkan hudut
larının dışında kalacaktı. 

Mücahitledn ordugahında bu 
fikir ve karar anarşisi devam e
derken yola çıkan iki Emir, Emir 
Reşid ile Cemil Fuat hiç Sl s çı. 

karmadan ilerliyorlar, ik i:,.i de 
gözlerini karanlıklara mıhlamış, 
kulnkları atların kumlarda çıtır

dılar yapan ayak sesler inde, Cev. 
detiyeye yürüyorlardı . 

Emir RC§.it bu sebepsiz tecavü-

zün mahiyetini düşünüyor, Ce • 
mil FuAt ise Cevdetiyeye varma
dan evvel Emir Reşitten ayrıla -
bilmek için bir çare düşünüyordu. 
Çünkü Cevdetiyeye varıldığı 

takdirde Ebu Cafer bütün haki
kati olduğu gibi anlatacak, şimdi 
kendisine dostluk gösteren Emir 
Reşid ise bu sefer kendisini bağ. 
lıyacak, bütün kabileler Cemil 
Fuadi ve Fuadileri hain ilan ede
ceklerdi. 

Bir kere yakasını kurtarıp ken. 
di kabilesinin başına geçse Cemil 
Fuat bütün bunlara zerre kadar 
ehemmiyet vermiyecekti. Çünkü 
İtalyanlara dayanarak yaptığı i§
lerin yine onların himayesile 
üstesind€n gelmek çok kolaydı. 

Emir Reşit bir cümle ile bu dü.? 
şünceyi bozdu: 

- Şu hadise nasıl oldu bir defa 
daha anlatır mısın ya Emir? 

- Hay hay! 
Diye Cemil Fuat Şeyh Sünu: 

siye anlattığı şekilde uydurduğu 
vak'ayı bir kere daha tekrarladı. 
Arada bazı ilaveler daha yapa -
rak Emir Reşidi mümkün olduğu 
kadar hiddetlendirmeğe, Osmanlı
lar aleyhine tahrik etmeğc çalış
tı. 

Artık sabah oluyor, ufukta şa
fağın ilk beyazlığı fnrkediliyordu. 
Cemil Fuat birden sözün mecra. 
sını değiştirdi: 

- Daha Cevdetiyeye bir gülnük 
yolumuz var. 

- Evet .. Akşam üzeri orada o-
lacağız! • 

- Orada istirahat etmemize 
imkan da yok! 

- Niçin? 
- Osmanlı müfrezesi muhak. 

kak ki hala oradadır. Belki bize 
de hücum edecek, silahlarımızı 
teslim etmemizi istiyecektir. 

(Arkası l'a:r) 

lstan~u levazım Amirliği Satmalma Komisyonu İlin lan 
Kild.an 

Adet 
Fiati 

Kuruş 

---
Cinsi 

28,000 235 4540 Tüylü kromlu pösteki. 
28,000 205 4130 Tüylü Şaplı pösteki. 
Yukarıda yazılı tııylü pöstekilerden kromlu veya şaplı olmak Uzere 28,000 

edet L ınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/7/941 salı gilnü saat 14 de Tophane
de Ist. Lv. Amirli&! stın ;ılma komisyon unda yapılacaktır. Nümune, evsaf ve 
ıartn 'T!Clerı komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte teminatlarlyle ko-
misyona gelmelerl (116 - 6110) 

* 
Pazarlıkla 50 adet kapaklı ka-

zan., 100 adet kepçe, 50 adet ten
cere ve 10,000 adet bakır bardak 
alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 7790 lira ilk teminatı 574 lira 
25 kuruştur. Evsaf ve nümune • 
leri komisyonda görülür. Taliple. 
rin 25/7/941 cuma günü saat 14 de 
Tophanede Lv. !Amirliği satınal
ma komisyonunda bulunmaları. 

(87-5821} 

* Beher.ine 70 santim fiat tahmin 
edıl~m 14 milyon alüminyum ça.. 
dır düğmesi alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 25/7/941 cuma günü 
saat 14,30 da tophanede İs. Lv. A
mirliği satınalma komisyonun -
da yapılacaktır. İlk teminatı 6150 
liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (90-5824) 

* 
Beher adedine 70 santim fiat 

tahmin edilen 12 milyon beş yüz 
bin adet alüminyum çadır düğ. 
mcsi müteahhit nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
25/7/941 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede lıt. Lv. Amirliği sa • 
tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. İlk teminatı 5625 liradır. 
iNümune ve şartnamesi komisyon
da görülür. Taliplerin belli va • 
kit~ komisyona ~lmeleri. 

(91-5825) 
11-

* alma komisyonunda yapılacaktır. İs-
teklilerin ıeUrecekleri nümunelerden 
beğenilmek suretiyle alınacağından 
talıplerin nümune ve teminatlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(115 - 6109) 

Beher kilosuna 550 ku~ tah
min edilen 5800 kilo 46/12 No. ba
lık ağı ipliği alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 25/7/941 Cuma günü 
saat 14,4-0 da Tophanede Lv. a
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 2392 lira 
50 kuruştur. :Nümunesi komisyon
da görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (94-587n) 

* Beher kilosuna 42 kuruş tahmin 
edilen 30,000 kilo sığır eti alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 
7/941 cuma günü saat 11 de Top. 
hanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
teminatı 1890 liradır. İsteklilerin 
belli vakıtte komisyona gelmeleri. 

(111-6049) 
+ 

200 adet yüz ila dört yüz kilo 
alır benzın bidonu alınacakhr. 
Bidonlar yeni bulunmadığı tak
dirde kısmen yeni veya müsta -
mel olarak alınabilecektir. Buna 
ait evsaf ve şartname komisyon. 
da görülür. Pazarlıkla eksiltmesi 
25/7/941 cuma günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satına!. 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (89-5823) 

* 

Rekor - Sıhhat - Doğan 
ldrofil Pamuk Şirketinden: 

Bahçekapı Yeni Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi 
sipariş yeri olarak açmışlardır. 

Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar ıolan siparişlerin işbu adrese 
• verilmesini. Bunun haricinde fabrikalarca sip&riş kabul edilemi
yeceğini muhterem müşterilerimiz<' bildirir, saygılarımızı sunarız. 
Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han İdrofil 

Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve gedikli erbaş mekte .. 

bine talebe ahnacak 
.Aşğıdaki ~arUarı haiz olanlar Deniz Lisesi ile Gedildi Erbaş Mektebine 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz Lisesine gırecek Taliplerin: 
l - Yaşları birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşları iki.ncJ sınıf için 16--19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay biiyük veya kuçiı:: olanlar da kabul ea1lecet..ı. . 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları alınacağı gibI lisenin birinci 

sınıfında lkmnle kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz GE'dikli Erbaş Hazırlama Okuluna ginnlyc taliplerin: 
1 - Yaşlan 11 - 17 olacnktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhtcll! sı

nıflarında ikmale kalmış olanlar da alıncaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bır sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu ~rtları haiz olup Deniz Lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama O

kuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağuston 941 tarihine kadar İstanbulda bu
lunanlann Kasımpaşada Deniz Komutanlığına, hariçte bulunanların da mahallt 
Askerlık Şubelerine muracnatlan. c5i08> 

Çanakkale Deniz Komutanhğı Satın 
Alma Komisyonundan 

l - Çanakkale deniz komutanlıı,'1 birliklerinin ihtiyacı olan erznk aşağı
da gosterildiği gün ve saatlerde fhaleleri kapalı zarf ve açık eksiltme ile ya
pılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlikte ihale günü ve saatinde 
Çanakkale denız komutıınlığı satınalma komisyonunda bulunmaları. 

3 - Kapalı za.r.fla yapılacak ihalelerde lç ve dış zarfları kırmızı balmumu 
ile mühürlenmiş olarak ihnle santinden bir saat evvel mnkbuzu mukabilinde 
komisyona verilmiş olmalıdır, postada vnkı gecik.meler naz.arı itibara ı:ılınm;:ız. 

4 - Aşağıda miktarı gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır etleri bir ek
siltme ile yapılacak oldub'UDdan talipler her üç eti de vcrmege mecburdurlar. 

5 - Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz. komutmılığı saUnalma 
komisyonu ile İstanbul dcnız le\•:ızun sa.Unnlma komisyonundan ve İzmir 
mu tahkem mevki satmalma komisyonu başkanlıklarında . gonılebllir. <5569> 
Kılo u Cinsi 

16000 Sığır eti 480.00 Kapalı zarfla 28/7/941 Pazartesi S. 15 de 
12000 Koyun eti 450 00 > > > > > 
9000 Kuzu eti 337 50 ) ) ) > > 
8000 Zeytin 240.00 Açık ckslltme 28/7/941 Pazartesi 16 da 
7000 Sabun 262.50 > ) 28/7/941 Pazartesi 16-30 da 

c5569> 

Topkapı Maltepesindeki Sallnalma 
Komisyonundan 

ı _ Bin ton kunı :fasulye kapalı zarf usuUyle satın alınacaktır. Muhrun
men bedeli 270000 liradır. 

2 - Şartnamesi her gun Topkapı -Maltepcsinde Askeri satın alma komis
yonunda görtilebllir. 

3 - Eksiltme 5/8/941 Salı günu saat 15 de Topkapı Maltepe saUn alına ':ko-
misyon binasında yapılacaktır. 

4 - Eksıltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
5 - Muvkkat temın t 14550 lıradır. 
6 - Teklif mektupları 5/8/941 Salı g\inil ıtaat 14 de kadar satın alma ko

misyonuna verilecektir. 
7 _ Şartnamenin 4 cil maddesinde istenilen vesikalar muvakkat temina

tın konduğu 1.arf içerisine konulııcaktır. 
8 - Fıısulyeler toptan ihale E'dllebilccef1 gibi ayn ayn taliplere de ihale 

edilebilecektir. c5976> 

~brikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
15 ton Parafin alınacnk 

Tahmin edilen bedeli cl6.50(h lira olan 15 ton Parafin askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez sa tınalrıa komisyonunca 25/7 /941 
Cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız-
dır. Kat'i teminat c2475. liradır. c5885· •· ··· ,, ... .... 
Malzemenin İhale gün 
clnsl Vl' Saati 

100-250 ton Toluol 28.7.941 Pazar-

Muhtelif Eb'adda sekiz 
kalem ve ceman 3800 
M3 kereste 
3 kalem galvanizli demir 

tcsi 14 

28.7.941 Pa
zartesi l 4,30 

tel ve galvanizli demir 28.7.941 Pa- . 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

114465 

220400 

Xat'! Sartname 
Teminat Bedeli 
lJra Kurut 

13U46.50 573 

24540 002 

saç levha zartesi 18 26500 3975 133 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde askeri fabrikalar wnum müdürlüğü merkez satın
alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. M~ham.me? .beden: 
rile kat'i teminatları şartn&mc bedelleri hızalarında gostc:ı).lmıştır. 6056 

* * 
İhale gün Muhammen bedeli Teminatı Malzemenin clns 

ve miktarı ve Saati Lira Lira 

5 Kalem boya 24.7.941 Perşembe 11 lO 475 1571.+5 

15 ton zeytınyağı 24.7.41 Perşembe 14 12 750 1912SO 

8 ton beyaz. &ıbun 24.7.941 Pcr cm-
be 14,30 4.800 720 

l O ton bezirynğı 24.7.941 Perşembe 15 15.000 2250 

1G5.5 ton meşe kö- 24.7.941 Perşem-
1737.75 milrü be 15,30 11 .585 

75 ton lüleci kili 24.7.941 Perşembe 16 5.625 843.75 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve sa
aUerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu merkez satınal1?a komisyonunca 
ihale edilecektir . .Muhammen bedellerlle kat"I teminatıları hizalarında gösterll-
miJUr. Şart.nameleri parasızdır. •6055> 

+ 
3000 ton ~elik demiri alınacak 29/7/941 Salı günü saat 14 de pa

zarlıkla ihale edilecektir. Şartna-

me • 12> lira c40. kuruştur. Kat'i 
teminat c27319. liradır. Teminat 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir. 
ANCAK: 

Her ıabah, öğle ve ak
ıam, her yemekten ıonra 
mutlaka lırçalamal/ ıart
tır. Bu uıulü 1a1madan, 
muntazam bir metodla 
takip edenlerin diıleri 
mikroplardan, hastalık
lardan mııhalaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olarak kalır. 

Eczahaudcrle büyük Itriyat 
mağazalarında bulunur 

--. •. . . - 1 
ı- --:::.f( . -~- - -. ... "'"ll"" ·-·-
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23 'l emmuz 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Milzlk: Dans Milz.iği {Pl.) 
18.15 Konuşma: Memleket Postası. 
18.25 Konuşma: (Dış Politika Hıl.-

dlseleri). 
18.45 Çocuk Saati. 
19.30 Memleket Saat Ayan, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Milzi: Kadınlar Faslı. 
20.l 5 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Halk TilrksU Öğ

renıyoruz Hnftnnın Türkü
sü - Ttırkti. 

21 .00 zı.aat Takvimi ve Toprak 
l.lahsulleri Borsası. 

21.10 Mtizlk: saz. Ef:erlerl. 
21.25 Müzık Riyaseticılmhur Ban• 

dosu (Şef İh~an Künçer). 
22.10 MUzik: Solo Şarkılar. 
22.30 Memleket saat Ayan, Ajarus 

Hnberlerl; Esham - Tahvl
l!ıt, Kambiyo - Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 MUz.ik: Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 Yamki Program, ve 

Knpanş. 

YARINKİ PROGRAM 

7 .30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7,33 Müzık: Hafif Program (Pl.) 
7 .45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müz.ik: Hafif Parçalar Prog

ramının Devamı (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program. ve Memleket Saat 
12.33 Milzik Fasıl Hey'eti. 
12.45 Ajnns Haberler!. 
13.00 Müzik: Fasıl Hcy'eti Progra

mının Devamı. 
13.15/14.00 1"1uz.ik: Karışık l'Aog

urn {Pl.) -
RALCO 

ACVATIC 

Tahmin edilen bedeli ·248.190• 

lira olan 3000 ton çelik demirı as

keri fabrikalar umum müdurlüğü 
merkez satınalma komisyonunca 

mektubu mukabilinde rc 3o avans '*' Nazarı Dikkate : Beh<!r kilosuna 100 kuruş tahmin 
l'dl n i 2Cl0 kilo keçı kılı nlınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 29/7 /941 Salı 
gunu saat 16 da Tophanede Lv. Amır

lıg satın alma komisyonunda yapıla
caktır ilk teminatı 540 liradır. Talip
ler ıı belll vakitte komisyona gelmele
ri N.ımunesi komisyonda gorülur. İlk 

Kilo 
800 50/12 Balık ağı ipliği. 
800 60/12 Balıkağı ipliği. 

verilir. •6054• 1 f 333 doğumluyum, Alafranga ve 
l=========--==::z========-=::::o:========= 1 ~ Alaturka sofrıı cılığı bilirm. Her-

~ hangi bir yerde, herhangi bir evde 

tem nah 540 liradır. (117 - 6111) 

* 1000 adet soba borusu ve 150 adet a-
Jııafranga dırsek alınacaktır. Pazarlıkla 
eksıltmesi 1/8/941 Cuma ıilnil saat 
15,30 da 'r.phaneee Lv. Amlrliti sat.m 

Yukarıda No. ları yazılı 1600 
ikilo balık ağı ipliği pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 25/7 /941 
Cuma günü saat 15.~ de Topha
nede İst. Lv. amirliği satınalma 
komisvonunda yapılacaktır. Talip-

lerin belli vakitte komisyona gel
meleri. Tahmin bedeli 904-0 lira 
ilk teminatı 678 liradır. (9th5877) 

1f 
Beher k ilosuna 52 kuruş tahmin 

edilen 8000 kilo koyun eti alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 

7/941 cuma gunu saat 11,30 da 
Tophanede Lv. Amirlği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 

teminatı 624 liradır. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelme -
leri. (110-6048) 

~ çalışmak istiyorum. Namuslu, dil
~ rüst bir gencim. Yedimde Bon
~~ servislerim de vardır. İstlyenlerln 
~ adresime mektupla bildirmelerınI ~ 

~,. rica ederim. J 
~ Galatasaray Çiçekçi sokak No. 8 ~~ 1 
~~ Tataroğlu Ktız.ım yanında Şabnn 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~irek 

l:icner kilosuna 25 kuruş fiyat tahmin edılen 5C ton p tıirize t ~4 
günü saat 12 de kapalı zarf usulile ek siltme ile ıatın alın. cakt.r. Mı:h 

bedeli 12500 lıra olan ilk teminatı 937 50 kuruştur Şartn.ame ı herg 
misyonda görülcbllir. İsteklilerin belli günde mı:.ayym s.7tıtlen en az b 
önce;ı.e kadar kanwıl vesikaları ile blr\iktc tekl.J mektupluı-ını Fındıld 
tınalma komlsyonuna makbuz karı;ılığı vermeleri. c5583> 

* + Beher kilosuna 9 kuruş fiat tah. Be.her kilosuna 2 }.uru 
min edilen 4882 ton kuru ot 4/8/941 tahmin edilen 4651 tm~ odıl 
günü saat 16 da kapalı zarf usulü 8/941 günu sa .. • 16 da kupı 
eksiltme ile satın alınacaktır. usulü eksiltme ile satın alı 
Muhammen bedeli 439380 lira o- caktır. Şartnamesi her gil!l 

misyonda görülebilir. Mul1 
men bedeli 93020 lira olup ıl 
aninatı 5901 liradır. istek! 
belli günde en geç saat 15 e 
dar teklif mektuplarını tyıll 
karşılığı Fındıklıda satınaltıl 

lup ilk teminatı 21325 lira 20 ku. 
ruştur. Şartnamesi her gün ko

misyonda görülebilir. 460 tondan 
aşagı olmamak üzere şartname. 
deki kayda göre bu miktar ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
İstekrlcrin belli günde en ıgeç 
saat 15 c kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda satınalma komis.. 
yonuna makbuz karşılığı verme-
leri. c5927:. 

+ 
Pazarlıkla 7000 liralılt 200 kalem 

oto malzemesi satın alınacaktır. 

Pazarlık 28/7/941 günü saat 11 de 
Fındıklıda sat.nalına ke>misyonun
da yapılacaktır. Liste her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli glin ve saatte komisyonda 
bulunmaları. c5959 :. 

misyonuna vermelerı. 

• 
Beher kilosuna 31 kurııf 

santim fıat tahmin edilen 35, 
döküm benzin 25/7 /941 günıl 
11 de pazarlıkla satın alıil9 

tır. Muhammen bedeli bir 
yon yüz yirmi yedi bin yed 
kırk sekiz liradır Kat'i terıı 
doksan bir bin üç yüz otuz • 
ra kırk dört kuruştur. şart 
si her gün komisyonda görll 
lir. İsteklilerin bellı g ün ,c 
atte Fındıklıda satın alma ~ 
misyonuna gelmeleri. .595 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğündetı 

Mektebin (6) parçada (23,5) dekardan ibaret olan yemek1ilC 
ların n on hin kilo tahmin edilen bu seneki mahsulü açık arttı 
konmuştur. Muhammen bedeli (600) Jiradır. Arttırma 4 Ağu&l 
Pazartesı günü saat 14 de Hal.blıd a Zirnat mektebindeki komi·' 
yapılacaktır. İst<:klilerin belli gün ve saatten evvel ) rıt ra<:akitır 
de yedi buçuk teminat makbuzile birlikte ayni yerde toplanan J.: 

yona müracaatları ve şartnameyi her giır. İstanbul Zir«at Mtı 
ği.inde ve bağları da mahallinde görüp tetkik etmeleri. 

Üsküdar İcra Memurluğundan 

Gayri menkul Satış İlanı 
L<>Iter Konstandaranın Osmanlı Bankasına olan 4174 lira 74 kuruş b 

dan dolayı mahcuz olup Kadıköyünde Z ihtü Paşa mahnllesinde eski Jlı 

çeşme yeni Tahtaküprü sokağında k{ıin ve Kaclıköyü t<lpusunun 76 cildf!l 6 

sahife inde ve 18 sırasında mukayyet eski 10 yeni 76, 76 No. lı ve zemini 
Emirıycden ve Seliın! kadim .. ·aklından mukaddema ikı çayır clyevm tıısı 
Kanununun neşrinden muhtes maakulube ve tamamı 7100 lirn kıymeti ırııı 
mcncli bir kıt'a bostan ve zemininin 15 hıssc itibariyle dört buçuk hlS ııJC 
tekrar 96, da borçluya ait 48 hissesinin 2280 No. lu kanun nazara alınırı 
retlyle açık arttırma ile aşağıdnkı eı;ktıl ve ı;erit dairesinde -....!ıraya çe,'1 
sine knror verilm~tır. 

HUDUDU: 
Tapu knydına göre büyük bahçe: 
Sağ tarafı cevizli bostanı mutasamfı Petro ve müşterekleri, sol taraf~ 

narlı çayın Hacı Tanaş ve Pandospolos, arkası Körderc, cephesi Yeni yol ~ 
men bahçıvan Hiristo ve Vasll haneleri; evka! ve Torna arsası ile ve 

Küçük Bahçe: 
Sağ taralı Abdillkadir Behçet ile evlatları Mehmet Ali ve Fatma ı1' 

çayırı, sol tarafı Cevizli bostanı mutasarrı!ı Petro ve milştereklerl ıırJı;nsl ıı'I 
dere, cephesi Bağdat caddesi ile mahdut olup heyeti umumlycsI 14200 ı1f 
murabbaından !baret içinde taş ve 56 metre murabbaı bina ve muhtC 
nallar lle bir su birikintisi mevcuttur. 

ı - İşbu gnyri menkulün arttınna şartnamesi 2/8/1941 tarihinden iti 
1 

937/5221 Üsküdar İcra Dairesinin numarasında herkesin görebilmesi içlP 
tır. İlfında yazılı olanlardan :fazla :maHlmat almnk istiyenler, iı;bu şaf1ll 
ve 37/5221 dosy numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttımaya iştirak için yukandayazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe 1 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla d!ğe r al{ıkadarların 'e irt.fak hakkl ~ 
lerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle 1'aiz ve masrafa dıı!J 
iddialarını işbu ilan tarlhnden itıbaren 15 gün içinde e\ rakı mu bltclcri1~ıı 
likte memurlyetimize bildirmeleri kap eder. Aksi halde haklıın tapu siC 
sabit olmadıkça satış bedelinin p:ıylaşmasından J:ınrıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştı rak_ edenler arttırma şartnamesftı1 1 
ftluş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etml~ad ve 

olunurlar. 6 
5 - Gayri menkul 19 Ağustos 1941 tarihinde Salı günü saat 14 ten 1 

kadar Üsküdar İcra Memurluğunda üç de!a bağnldıktnn sonra en ço.k ıı 

na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 illi ıı 
veya satış istlyenln alacağına rüçhanı qlan diğer alncaklılar bulunup ts 
bunların bu gayri menkul ite temin edilmiş alacaklarının mecmuundan f 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhildil baki kalmak Uzere arttırma 15 gi1tl J 
temdit edilerek 29 Ağustos 1941 tarihlnde Cuma güniı saat 14 ten 16 ya 1 
Üsküdar İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiycnin , 
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edIJıniŞ iıl 
ları mecmuundan faz.laya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ıni 11 
şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilıneue ill

9 

pılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 
ıcıı 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ver etı • 

ıet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunanık kendisinden ewcl JI 
sek teklHte bulunan kimse arzetınls olduğu bedelle almağa rrızı olurs.1 0 

olmnz veya bulunmaz.sa hemen 7 gün müddeUe arttırmaya çıkarılıp. e~c 
arttırona ihale edilir. İki ihale arasındnki fark ve geçen guıılcı içın yil:t J1I 
hesap olunacnk fnlz ve diğer z.a.rarlar ayrıca hukme hacet krılmaksı:wı 
yetınıiz.ce alıc1dan tahsil olunur. {Mndde 133) 1 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricindeolarak yalnız tapu ferağ ha.re:;. 
senelik vakıf ttıviz bedelini ve ihnle karar pullarını \:ermlyc mecbıırdtJ1ıııe 

Mutertı.k(m vergiler, tenvirat ve tanzifat ve deU:l~ıye resminden Jl'lıı 
belediye rusumu ve müterakim vakıf lcaresi alıcıya aıt olmayıp art:?" d 
linden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte U~ 
ra Memurluğu odasında işbu Uft.n ve ıösteıllen arttırma §artnamesi 937 
satılacağı illın olWlur. 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 

Tah. Bed. 

660,00 

667,00 

İlk Temi. 

49,50 Unkapanında Kasap Demirhun sı 
lesinin Yeşiltulumba sokağınd11 

mnralı bina ankazının satışı. ,ı 

60,03 Unkapanında Haraççı Kara Jf 
mahallesinin Üskilplü sokağınd• 
29 numaralı ev ankaz.ının satışı·~ 

Tahmin bE'dellerf ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı iki ~l 
kaz satılmak tızere Ayrı ayrı açık arttırmaya konu!muştur. Şartname!~~ 
v MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 4/8/941 paz ı1' 
n~ saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 1lk temlnnt 11ı 
veya mektuplııriyle ihale günl muayyen saatte Daimt Encümende " 
ları. ( 8023) 


