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İKİNCİ HAF
TANINİÇİNDE 

Sovyet - Alman harbi 
ikinci haftanın sonuna 
yaklaşmasına rağmen 
h<!nÜz her iki tarafın va
ziyeti hakkında da kat'i 
bir fikir edinmek vazi
yeti hasıl olmamı§tır. 
Herhalde harbin iki ta
raf için de bütün imkan 
ve takatleri harcıyacak 
bir netice ile nihayet bu
lacağını ııöateren ema
reler vardır .• 

Jazan: ETEM iZZET BENiCE 
Sovyet • Alman harbi ikinci 

haftasının sonuna yakınlaŞ'for. 
Her iki tarafın barp teblqleri 
mii&lıet ve fevkaliıde mahiyette 
kat'i neticeli haberleri ihtiva ey
lemekten ziyade biribirin.i yalan
larnaY7 U6ul tutan bir çığırı he
def ittihaz ediyorlar. 
Şimdiye kadar anlaıplaa vazi

yet şudur: Almanlar; her cephe
de tahmin ettiklerinin çok üs
tünde Sovyet mu.kavenıeUeri 
ile ve hatta mukabil taarruzlan • 
ile karşılaşmaktadırlar. Binaen· 
aleyh, umduklarından fazla knv
vet ve enerji sarfına mednır ol
maktadırlar, Buna rağmen, mer
kez ve imal rephesinde bugüne 
kadar ağır zayiat mukabilinde 
nıuva(faliyetli ilerlemeler kay
detmişlerdir. Ilarbin siklet mer
kezi fi.maiden ve merkeT.den Mos· 
lı:ova yollan üzerindedir. Fakat, 
bu yolların hakiki anahtarlan 
h~~üz ele g~irilememiş olduğu 
gıbı; Sovyet ord usu da kilit nok· 
!alarmda herhangi bir bozgun 
vennemi~tir .Yani, Sovyet onlu
ıunda panik yo.ktur, Alman ordu
ıunda da mnulduğundan Çtık faz
la kunet ,.e kudret sarfı vardır. 

Her iki tarafın td>liğlerind~n 
öğrenilen hakiki vaziyet .bu ol
duğu kadar; malzeme, harp vası
tası balrunmdan her iki tarafın da 
•onsuz bir har.ama içinde bulun
dukları '"" şimdiki harekat saha
llnda asıl kati netkeli muhare
belerin bu hafta sonunda ve Ü· 

çü~_eü hafta içinde cere,an ede
cegı anlaşılıyor. 

. Eğe~, Almanların iddia eUilıile
rı çevırme tahakkuk eder Minsk 
tölgesindeki Sovyet onl~ları bu 
devre içinde imha olunur; F"nı hu
dutlanndan başlayan taarruz is
tihdaf ettiği muvaHakiyeti bulur 
Leningrad J\loskova yolları b~ 
bölgeden de tutulursa ancak ondan 
ıonra; mü.stakbel harei..at hakkın
da ~at'i tahminlere müstait bir 
vazıyet hadis oolabilccek ve harbin 
ne kadar devam edebileceği hak
kında mütalealar ileriye sürmek 
fırsatı bulunabilecektir. 

Herhalde, şu anlarda So\yet 
~usyan_•_n şimalinde, garp bölge
ınııde dunyanın miıı.lini görmediği 
muharebeler oldui;ıı muhakkak
tır ve Almanlar her kazandıkları 
muvaf(akiyeti; azim frdakirlıklar 
pah~ına kazann1aktaj buna tnu
kabil Sovyetler de en son badde
ki takat ölçüleri ile mulr.avemet 
cöstermelctedirler. 

Cenup cephesine gelince; Al
~anların ~imalde ,." tnerkezde 
ilerleme! • ık . . erıne ınt abıl; Sov3:et-
lerın de R . b , 
k l';>ara ya cephetHnde 

U\'VelJi b" • ır durun1rla bulunduk-
ları yınr harp t••bl· •1 ·o..ı 1 ... ıJ; erı en an a .. 
şılıyor. Rum•n ordu, h .. h • . u enuz 
Prut ?e rını geçenıeıui.ştir. So\'-
yetlerın Ukranya, Od..,..,, Kırım 
biilgesinin kapısı olan ·hu bö~eye 
çok büyük bir ehemmiyet verdik
leri \•e hatta fu-;atını buldukları 
takAlirde Rwnen topraklarına bi
le girmek imkanını askeri bir ha
ta olmak ile beraber; atadıklan 
sezilmektedir. SovJetler, Roman
l·ada a)·rı(a cephe gerisini sars
ınak, kt>ıniinistleri is)·ana te<:vik 
eyleın<"k, Yahudileri faal bir hale 
•okınak gayretini de saı-fa ba~la
n11:~lardır. 

Roınanyacla alınan tedbirler, 
kur'1ına di1ilenle-r yakalanan 
Rus parasütçıi ,. ~ja~ları Sov
Yrtlerin bu tephede faal bulun
duklarının bir delili su ılrnak ge
rektir, Maahaza, Rusl~r lıu böl-

fDeva.mı 5 hıeı a.aşfada} 1 

Bütün harekat sahasını göst-W harita 

Kızı lordu 
Bigalostokta 

1 

şiddetli t a
arruza geçti 

Londra 2 (A.A.) - Helsin
kiden öğrenildiğine göre, Bi
yalostok civarında Sovyetler 
şiddetli bir taarruza geçmiş. 
!erdir. Netice henüz malum 
değildir. Sovyetler bu taar -
ruzda birçok dev tankları 

kullanmaktadır, 

Sarıyerde yanın 
Sanyer Ortaçeş:me caddesinde 

26 sayılı manav Hüseynin dük
kanı ile bit~iğindcl<i OOloici diiık

kamnda yanıgın ç>kıınıştıır. Dük
kanlar kı,,men ;-andıktan sonra it
faiye tarafııdan sıöndfuüla: ;iştıiir. 

Almanlar Du
na Nehrini ge· 
çebilecek mi? 
Tayyareler bllhaı
ıa tankları tahribe 

utraşıyor 
Londra 2 (A.A.) - Sovyetler 

Duna boyunca, Dunaburg ile Riga 
arasında kuvvetli topçu batarya
lan tabıye etmişlerdir ve nehri 
geçmek istiyen Almanları durdur. 
maktadır. 

Muhtelif haberlerden anlaşıldı
ğına göre, Sovyet tayyareleri, Al. 
man tayyarelerine karşı müessir 

surette mücadele etmektedir. Her 
iki tarafın tayyareleri bilhassa hü
cum arabalarını ve tankları, ve 
hatların arkasındaki nakliye kol. 
!arını vurmağa çlışrnaktadır. 

Alman teblıği 30 haziranda Sov
menmı s 1ııeı s...ıa.ı.ı 

Yedikulede Akşamki Yangın 

70 bin liraya sigortalı 
fabrika nası l yandı? 

-~~~~~~ ... ı~~~~~~~ 

Bir işçinin de ağır yaralanmasına 
sebep olan yangında kast var mı? 
y Dün akşam saat 18 den sonra 

":1•kulc Kazlı<;c:"r.ede Kösele so
kagtııda 2 kalı k' · k. 1 :ırga· oselc \"e 
d~rı ı ı.ıbrt'- ı ~ Kasın{ an .Y.:ıng~n çıkınıŞ""" 
tır. Parlayıcı ve , 11, c madJele-
riıı bt>lu'.""1asıı d'Jlayı ittaıye
nın vaıkıttndc yt t nE. ne ra- "'r1en. 
ateş söııdiırülerrıen-. ş ve net··~--de 
f .Jrtka tamamen yan. ışt _ Yan
gır a fıbnka i-;iııdc kaynat, ,n
ta 'ar l'Uga.., v~r.:. ğırın bırd.cını..ı

rc a ıa-,... as sebep olm 1~ ve C't-
(DevMnı S inı:J Sayfa<f.A) 

!Atman harp fabri-
ka[arına hücum 
Londr~ 2 ( A.A.) - lngılız tay. 

yarelcrı bu l(('ce şımali Almanya 
üzcrıne ~ıddô li bır hticum yap • 
'~"!ardır. Btrçok harp fabr'ka • 
11r. J', -\barC man C'd.ılrrıı.şt r Bü· 
y• k vanı;ıııl~r çıkarı m~. infılak. 

vlrr v ıu Kvıon}a ~ıddet.c 

L 'n '. 1 ıımı ır İkı lng,lız tayya
r~.,ı Jvı ı11en1ı.., tır. 

Muharebe 
talii her iki 
taraf arasın
da bocalıyor 
Merkezde Almaa
ıar Leopol şehri· 
ne yaklaşmışlar 

Kızılordu Minsk'in 
şarkına çekiliyor 
Londra 2 (AA) - AlmanJar 

fimal ce\Jl"lesime ve şaı'kta bazı 
muvafiakiyetler elde etm!şlerdir. 
Bununla beraber Sovyet kıt'alan 
intizamla ve keondilerini mıılıasara 
etti:ııınemek için mukabil taarrU<O
lar yaparak ,Min.Sk>n şarkına çe
lı!ihnelctedir. 

(Devamı 5 inci SaTfad&) 

Sooyet Milli SeUimet Komitesi 
4.zcuındm& General Voroşilof 

Finlandiya'da 
dört şehir 

bombalandı 
Londra 2 (A.A.) - Helsinki'den 

bildirildiğine göre, Sovyet tayya. 
releri dört Fin şehrini bombardı· 
man etmişkrdir. Sivil halk ara. 
sında ölüler -.. ardır Bçok mahal
le le hasara uğramıştı. 

Suriye'd e Vişi 
mukavemeti git· 
tikçe zayıflıyor 

Londra, 2 (A.A.) - Snrıyede Vişi 
kuvvetlerinin mukavemeti gittik<;e 
zayıflamaktadır. ?tfüttefikler dünkü 
CUn yeni terakkiler elde etmişlerdir. 

Amerikan llloıaaaa 
mldahalesı meselesi 

Son Heri karakol muharebelerinde 
Vi.;i kuvvetleri dört tank kaybetmis
lerdir. 

A l man yada ki 
vapurlarımız ve 
Amerika seferi 

M aıe Vekilimiz 
ba llaıaıta gazete
mize izahat veriyor 

Münakale Vekilimiz B. Cevdet 
Kerim İnc<'<iayı bir m uharrimi. 
ze beyanatla bulnarak İskende
run lıimanının Ccvkalfıde inki~af 

(Devamı 5 inl'I ~ayfada) 

Londra, 2 (A.A.) - cNe,:york Ti
rnes> gazetesi. AmeM.k.an filosunun 
Atlantik\e müdahalesi !Azım geldiğini 
,.azamktadır. 

İs t a n b ul d a 20 
bin muhtaç as
ker a ilesi var 

VllA7et tedklkle· 
rlala n etı ceııaı 

VekAlete bildirdi 
Vilayet, ~ehrimizde nekadar 

muhtaç asker ailesi bulunulduğu 
hakkınd&ki tcdk!Klerini bitirrnüı 
ve neticeyi telgrafla Dahiliye Ve.. 

\Il<>vam.ı 5 lıııcl Sayfada) 

r BÜYÜK ANKETl 
• Harbin insan ruh ve 

siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 

~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~ 

Dr. Bayan Y orgiya "harp uzun 
sürerse yer yüzü sinir hastalıkla
rının dünyası olacaktır. ,, diyor ! 

Anketi Yapan: Bülent Hamd i ERiM 

B-1 lı:tJraDbrın d.bllrlldlit ı•f· 

ka.I "'" teselll dulu ~ita yUl'tlaruıcbn 
biri o)a.n Balıklı Rıım Hasta.nesinde· 
ybn. Hastanenin k11ruldutuJ>da.nberi 
daha ilk defa. kad.uı hr-k~ı olarak bu
ra<Lı çlljjıı D<>kt<ır ıuaı.ma=ı Yorgiya 
Papa. Vasili.u ile karşı karşıyayım: 

Gen(' Dok.tor Bayan, yeni harbin n:• 
buT'W1d3.n evvel mevcut :ıkıl ve sinir 
ha.ııtla.tıklariyle, harpt('n sonrald bu 
kabil va.k'ala.rm a.rtıp artmadıim ve 
bal'bin sinirler üzerine yaplıfı tesir· 
ı... haitlı:ındakl sualime f1I cevabı 

verdi: 
- Alı:ıl ve etntr -ıı..ıarımıı 

lııarı>len oonra ve bll.Jıa88oa shılr hanıl 
i le bir ka.(' nıisl.i a.rttrtı ıupbes.:.'Zdir. 
Bunıın cLo b:Uılı<a S<•bebl lnsaıılann 
sulh 'lama.nuıda. uğrdıkları bu kabil 
.hastalıkla.r nihayet verasetten dofaıı 
lrıı..al::ırdır, 11:.ılbukt harp normal olan 
bu ha"-lalrklanu &eyrlnl deği,tırir ve 
sa:yllanuı ('Oğa..Jbr. Bir defa s6atir mu
k:ıvrmt·Ueri az ol:in klıru elerin harbin 
dotnrduğu wfalt"t ve ytik~k heye-
canlarla mu1ra-vemct."i7 !"lnlrl-eri boşa.· 

hr \"t bh' ..-tnlr tras Jhjına tntulurlar. 
Bi!hiS:t. •iti"";ıfi hneyanJaz, tüp~len
mrle-r• taı.lal~ır. işte son sinir h.a.r· 
ı.tnd.e bunlar artnı~tır. ("td.ale sahıfe 

olan ülkt"lf'rde harp tf-sirlertn~ bütün 
tf'6lri.TW. ı-o"1er1r ve oralarda yaşıyan 

(Dı:\·a.ıw 5 met S•1fad.a). 

Balıklı hastanesi dok-tarlarından 

Bayan Yorgiya 

'' . Milli Şef 1 Re!ah '' 
facıası 

Dün, Mare,al 

1 

Peten'in mü
messilini kabul 
buyurdular 
Reisictımhttr İımıct İnönü, Fra~

sız Devlet Reisi Marefal Peten'in 
dostane bir mektubun11 kendile · 
rine tevdi atmek iioere httsusi me. 
muriyetle Ankııraya gönderilmiş 
olen Fransız Devlet Nazırlarından 
Baron Benua Meşen'i dün saat 16 
da Çankaycıdaki köşklerinde ka
bul buyunn~lardır. 

Mülakatta Hariciye Vekili Şilk. 
rii Saracoğlu ve Fran.•a ma.•lahat
gii.zıırı UtTey hıızıT bulunmll§la.r. 

Baron Benı.a Meşen Ebedi Şef 
Atatürkün muvakkat kabrini zi
yaTet edeT<>k, huzurunda eğilmi,f 
ve bir çelenk kcymu.ştur. 

Parti Grapanda 
Başvekil esaslı 
izahat verdi 

Hükumetin yapmakta 
olduğu tahkikatın ne
ticesi beklen e c e k 

Ankara 2 (Hususi muhabırimiz 
bildiriyor) - Meclis Grupu dün 
saat 15 de Trabzon meb'usu Hasan 
Sakanın reislığinde toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip Baş. 
vekil doktor Relik Saydam söz a· 
!arak hükümetin meşgul olduğu 
bugünkü siyasi mc•-elelere dair 
ılnsa bir izahta bulunmuş ve nok. 
tai nazan Grubun umumi tasbı • 

(Devamı 5 ln<i S.yfıı.cla) 

( __ H_A_R_P_V_A_Z~İ Y-E-T~İ . 

Baltık memleketleri ve Moskova 
yolu üzerinde ilerleyen Alman
lar ilk zafer fırsatını kaçırdılar mı? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

SOVYET • AL)Ll\.N" CEPHE
LERİNDE: 

Finlandiya ceıf'tesinde Mor
mansk ve Leningrad i.stiıka.metin
de ilki gündür de-vam eden Fin -
Alınan taarrı.ırzJan muvaffakiyetle 
piıskürtülın%. Lc•nirı,grad şe'hrinde 
Sovyetler tarafından !halkı Kareli 
tahkiıınatında çalıştırmak üzere 
fevkalade tedbirler ahnınıştrr. Fiı.
landiya cephesinin siklet merkezi 
ve ka.t'i n~ice yeri Kareli berzaılıı 
ve Laıdıoga gölü bölgesidir. Bu 
it.-tikametler Moslrovaya ve Ba1t:k 

(Devamı 5 ı..ct S.yfadal 

Sümerbank 
Hatag'da bir 
şube açıyor 
Süm"="ı"nk Urnuım Müdiirlüğü 

Halayda bır şube açmağa karar 
vennıştir. Cenup vilayetler.inde 
tetıkikler yapan Umuıın Müdür 
Bürhan Ziıhni SanU6 bu şubenin 
Antakyada açılmasını muvafık 
görmüştür. Llzıım .gelen hazıl'hk
lar krsa bir zamanda tamamlana
cak ve şuıbe bu ay sonuna doğru 
açılacakür. 
Diğer taraftan Şarık viliiyetlerin

de açılacak ycnı şubelerin hazır
lıkları kzşa kadar bitirilmiş ola
calctır. 

Sovyetıerı Vladlvos
tok yoıue yardım 
Vaşington, 2 (A.A.) - Vladlvostok 

,.oıu ile Sovyetlere harp malzemesi 
gönderilmesi için tedbire-ler lillınmış
tır. 

KI SA.CA 

Alman • Bas harbi 
karşısında Japoa1a 

A. ŞEKIP 
Alman • Rus harbinde, en 

ziyade merak edilen bir mevzu 
da Japonyantrı vaziyetidir. Bu. 
güne kadar, Tokyodan sarih bir 
ifade alınmış değildir. 
Maliımdur k~ Japon~·a, mih

verin üçüocü azasıdır. Yani üç
lii pakta dahil dnlctlerden bi
ridir. Japonlar, Alman • Rus 
harbi başladı başlıyah sık sık 
kabine toıılantımrı yapyorlar; 
bn toplantılara, kara, deniz ve 
bava kuvvetleri ~()eri, diğer 
mükhassıslnr "'' bazı !jdler de 
iştirak ediyor. 

Nelı>r konuşnyorlnr?. Tahii 
bu nokta m~uliimüzdür. 

Fakat, şu nokta dikkate şa
yandır ~ Japonya, Alınan • 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
BIB BAKIŞ 

Alman ord 
su Minsk'·n 
şarkında ha· 
rekata geçti 

1 1 

1 

Romanya da 
Sovyet para
' at c ı ı e rı al 
ıaklıya alar 
idam edilecek 

Bütün Şark cephe
sinde Alman taz
yiki gittikçe şidde-
t ini a r ttırıyor 

SOVYET VE ALMAN 
TEBLİGLERİ 

Dün neşredilen Sov-yet \re A1-
11an tcblığlt-rine gOre1 muharebe 

\oaıiyetl ŞöyJ., hulasa edilebilir; 
Alman tebliği, cephenin nier

kezlnde, Biyallst<ık'un Şarkındaıd 
(Devamı 5 inci Sayfada) 

Rus harbi karşısında sarih ola· 
rak bir fikir siil IC'lltiş değildir. 
Japonyanın elini a)"afını bağ

lıyan, nıalUm olduğu üzC"re, A ... 
merika Birleşik De,ldleridir. 
Bir telgraf haberi, Ameril\anın , 
kıt'a dışına ao.kcr göntlernıek 

üzere hazırlıklar yapmakta ol· 
doğunu bildiriyordu. 

Amerikan rnütehas..ıı:;ı:,larınn 

kıt'a dı~ı de-dikleri ~er ncr j. 

dir?. İn~iltcrt·ye ~·erdrm ıu1?. 
Yoksa. Uzak Şarkta, Japon · 
tephesi nıi?. 

Anla~lan ~u ki, Aınerika ile 
Jap-0n.} a. birhirlcrin karşı, ma· 
nalı jestler yapın:ıkta ve mani
dar söLler rnrfetmcl<tedir. 

Ruz\'clt, So\ yet ltus~ a) a ~·al"' 
dıın edilccci;in bildirınişti Bu 

)·ardun. Japonya)- 1 tutınnk ek· 
!inde de olabilir 

Herhalde, Tok)\>nun yeni ka· 
rarı nıerakla hl'l"lenmeğc dcber 
mahi)·ette olacaktır. 
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EYl'rLV 
HALiT 

J\;~ethur kadın avcısı E
yüplü Halit, bir ıazetede ha· 
tıralanm aqrediyor. Bu bah
ıi, arkadaşlar arasında konu
ıuyorduk.. Bir arkadq töyle 
dedi: 

«- Eyüplü Halit, yıllarca 
kadın avlamıt ve böyle geçi· 
nip ıitmiş .• Şimdi de, galiba, 
hatıralarını neırettiii ıuet• 
yi avladı .. ,.. 

ÇORAP 

i'dESELESı 

İplik yokluğundan, çorap 
imali azalıyormuı.. Çorapçı· 
lar itiraz etmifler, elde mev• 
cut nizamnamenin kabili tat· 
bik o madığını ıöylemitler-

Bütün mesele, kadın ço
raplarından çıkıyor. Bayan· 
lar, incecik çorap aiymckte 
ısrar ettikçe «çorap meaele
ıi» devam edecektir. 

Ben, ıuna hayret ediyo
rum: Son iki yıldır, kaduı ço
rapları gittikçe pahalanmalı:· 
ta devam ettiii halde, ıayın 
bayanlarımız, daha ıılı: çorap 
siymek hevesine kapiliyw· 
!ar. 

Ah, bu çora~r! •• 

TAYYARE 

MODASI 

Amerika, bir rivayete ıô
re, cünde i1u bin tayyare, 
bir batka rivayete ~. ay• 
da üç bin tayyare yapıyor. 
Ne kadar yaptıitnı Allah bi
lir. 

Yalnız, merak ediyoruz: 
Yaptıiı bu binlerce tayyare 
nerede?. 

Garp cephesine, Şark cep
hesine, Orta Şark cephesine 
ıönderiyor mu?. 

Bir ahbabımız, fU espriyi 
yaptı: 

«-Tayyare modellerinfu 
modası o kadar çabuk eski
yor ki, ay batında yaptığı, 

ay sonunda mü.ı:elik oluyW", 
galiba .. » 

BiR AGIZDAN 

ŞARKI 

Bizim Osman Cemalin bir 
yazısını okudum. 8q on ar· 
kakdat kıra ıezmiye gitmit· 
ler, hep bir ağızdan ıarkı 
aöylemitler .• cHep bir ağız. 
dan türkü çağırmak itte böy· 
le olur.» Diyor. 

Evet, radyonun türkü öğ. 
retmesi iti bqladıktan son· 
ra, hep bir ağızdan ıarkı aöy· 
lemek moda oldu. Bunun bir 
fayduı var: Falsolu ıealer 
belli olmaz.. Giiriiltü aruın
da kaynar, ıider. Halbuki, 
tek batına konutmalı:, türkü 
aö,-1-ek, baiırmak ne _.. 
dar?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 108 

Telefon 
hatları 

Şehirler arası hatları 
yeniden takviye 

olunuyor 
Münaklat Vekaleti, şehirler •· 

rası telefon hatlannı takviye için 
tedkikler yapmaktadır. Son za • • 
:ınanlarda telefon görüşmelerinin 
artması karşısında ihtiyaca kafi 
gelmemeğe başlıyan Eskişehir • 
İzmir ha,larında ilk tedbir !er a
lınacaktır. Buraya yeni kuran • 
portörler konulacak ve böylelikle 
ayni zamanda daha çok mükfileıne 
yapılması temin edHecektlr. Diğer 
ıehirler arasındaki ihtiyaçlar da 
tesbit olunmaktadır. 

BABEBLEB 

ViLAYET cıtr BELEDIYEı 

* Vaa ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar, Avrupa tren yolu güzer • 
giihında bulurum teneke mahalle -
lerin ist.imlakı için alakadarlara e
mir vermiştir. Teneke barakaların 
isti.'nlakı için tespıt olunan 20 bin 
liraklı tahsisat Belediye bütçesin • 
den ayrılnuştır. Mahallenin arsa. 
lan Emliki Mlliyeye ait olduğun
dan, ayrıca arsalar da istimUk o .. 
lunacak buraları yeşil saha haline 
konacaktır. 

Tlrk DemzcWğl 
Dün, Türkiyenin bütün sahille

.rinde, çok ına-ıı bir bayramın yıl· 
dönümü kutlandL. Kabotaj hakkı
nın Türk bayrağıruı inhisar edişi· 
nin yıl.dönümü &lan 1 temnuı:z, de
nizdlik tarihimiz itibarile çok e
heımn.iyetli bir üdiseııiıı ifadesi
dir. 

Birçok aeraaim ve şenliJderle 
kutlanan 1 t-uz, Tüd< tarihi-

. .--n· . . .._ ·~-DlD ~·~• ınaXISl..De Uil'y•nm••'Ul-
clır. Bir :ıaıoanlar, bütüa açık de
aizlttde hakim olan Türl< band .. 
rası, Osmanlı İımparatorlui:wıwı 
çölJne devrinde, okarasularmuzda 
dahi bir misafir haline ~üştü. 

Kabotaj hak.kını almak içİG Lo
zanda çok çetin müc:adeleler yap
tık. Bu mücadelenin en feyizli 
neticesi, deniz ticaret füonurzun 
inkişaf ve istikbalinde idi. Nitekim 
mesela 1925 deki deniz tkaret to
najı ile 1941 deki tonaj arasında, 
insana iftihar veren büyük bir 
fark vardır. 

Fakat, Türk sahilleri uzun ve 
çoktur. Deniz nakliyatı, !bu mem
leketin candamarıdır. Bngünkü 
tonajnnızla iktifa "'emeyiz. Türk 
deniz ticuet filosnnu baıgünküniin 
kat kat fevkine ~ıkar:mak mecbu
riyetindeyiz. Türkiye, denizci bir 
memleket olmak ı.tuarmdad.r. 

Cumhuriyet hükiımcti, yakın bir 
istikbalde bu hedrle varmak için 
çalışıyor. 

REŞAT FEYZi 

• 

Günün meselesi: 

Vap 
ff·asa 

rlarda kömür 
u unu temin 

Yapılacak tasarrufun °ıo 50 si 
makinistlere bırakılacak 

Vapurlarda azami kömür ta. 
sarrufuna ehemmiyetle çalışıl • 
maktadır. Münakale Vekili B. 
Cevdet Kerim İnccdayı bu mev
zuda şunları söylemiştir: 
•- Denizyolları vapurlarında kÖ· 

mür tasarrufu için bir karar alın
dığını biliyorsunuz. Bu karara gö--Yeni muvakkat 
Spor sahası 
Dolmabahçe'de 
spor müsabaka
ları yapllabilecek 

re vapurlanmızda ekonomik sür. 
at tatbik edil~ ve tari1elere ha· 
lel gelmemek şartile yapılacak kö
mür tasarrufunun yüz.de 50 tutan 
süvari ve makinistlere bırakılacak 
l'ır. Denizyollannda ta.tblk edilen 
bu kararın Devlet Demlryollanna 
da teşmili münasip görülmüştür.• 

Kırk kuruşa 
satılan Francala 

Bazı fırtnlarda 
geceleri gizli satış 
yapıbyor muş 1 

* Beyoğlunda 2, Eminönünde 
3, Kadıköy ve Bakırköyünde 1 
sinemanın yaogın tehlikesine kar· 
şı kafi tertibatı haiz olmadıkları !============== 
görülere" noksanıarını tamamıa- B a s ı n B i r 1 i ğ i 
=~:in ikişer ay müsaade ve. umumi kongresi 

Belediye, Dolmabahçede İnönü 
stadının yapılacağı sahanın dü • 
zeltilmesıne karar verııı.i,,'tir. İşe 
başlanmıştır. Buradaki arazi ka
zılmakta ve Lam bir stad sahası 
şeklinde tesviye edilerek düzel -
tilmektedir. Saha tamamen düzel. 
tildikten sonra stadın inşasına 

başlanıncıya kadar burada spor 
müsabakaları yapılmasına müsa
ade olunacaktır. spor sahası bu -
lunmıya•ı Galatasaray klübünün 
burada antrenman yapması da 1ıe. 

min edilecektir. 

Alakadarlara yapılan şikayet • 
lere gör~. bazı kimselerin pahalı 
fiatlerle gizli gizli francala sat • 
tıkları anlaşılmıştır. Bu yolda ha· 
reket edenlerin bilhassa bazı fı • 
rmcılar cldul.lu ve bunların gece
leri çıkardıkları küçük francala -
lan adamları vasıtasile beheri 15 
kuruştan satılıp kilosunu 40 ku. 
ruşa get.!rdikleri öğrenilmiştir. 
Belediye ve diğer alakadarlar bu 
yolda ehemmiye'le tedkik!ere baş· 
laınışlarclır. Yakalananlar hak -
kında Milli Korunma kanununa 
göre takibat yap1lacaktır. 

* Lastik bulamadıklarından 
dolayı taksilerini yıllık fenni mu
ayen1!ye getirıniyenlerin araba • 
!arının mahallerinde muayenesi 
için tedkikler yapılmaktadır. * Belediyenin şehrimizde 4,5 
milyon !ıra!ık gayrimenkul em • 
Iaki olduğu anlaşılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: * Fi:ıt Mürakabe Bürosu bir 
tel iht!kannı meydana çıkarmış. 
tır. Dün cürmümeşhut yapılan ve 
faturaları ele geçırilen bu tel ihti
karında fimll oI:..nlann metresi on 
kunış'.an aldıkları teli 3 .. kuruşa 
sattıkları anlaşılmıştır. Mesele bu
gün Fiat Mürakabe Komısyonun.. 
da tedkik olunacaktır. * Fatihde bir bakkal kilosu 48 
kuruşa satılması Lizun gelen şekeri 
52 kuruştan satmak isterken ya • 
kalanmış ve Fiat Mürakabe Bü • 
rosu tarafından derhal Müddei • 
umumili)!e teslim edilmiştir. * Fiat :Mürakabe Komisyonu 
çuval ihtıkiırı üzerindeki tahki • 
katını ikmal etmiştir. Üç çuval 
taciri zincirleme ticaret yapmak 
suçile Adlı)'1!ye verilmiştır. 

MOTEFERRIK: 
* İzmitte Ak.'lleşe nahiyesinin 

Süleymaniye köyünde 19 yaşında 
İbrahim oğlu Mustafa değirınende 
bir fare görmüş, fareyi tu:.mak is
temiş. Fare de değırmenin çarkına 
glrmiş, Mustafa da arkasından 
koşmuş ve muvazenesini kaybe .. 
derek çarka yuvarlanmış, be'i ve 
kollan kırılıp ölmüştür. * İzırutte pazar günü Hava Ku· 
rumu tarafından tertip olunan gü.. 
reşler peit kalabalık olmuş. civar 
köylerden akın akın halk geldi • 
ğinden izdihamdan kaza olmam.ası 
için müsabakalar yarıda tatil et. 
tirilıniştır. Bu pazar devam olu -
nacaktır. 

Türk Basın Birliği merkez hey· 
eti reisliğinden: 

Türk Basın Birliği ımıwn1 lam· 
gresi temmuzun 7 net günü mer
ke:ııde t<>planacaktır. 

Kongre Azalarının teşritleri rica 
olunur. 

Tamir olunacak 
sokaklar 

r • • "" --, ADLiYE ve POLIS ...... .1 -

Y eşilköy treninde küçük bir 
köpek yüzünden çıkan hadise! 

enç blrllız 
maı:aııam edUdJ 

Belediye ~•!iği, Binbirdireık, 
Hüseyinağa, Sultanodaları, Cafe- ~ 
rağa, Kabasakal, Mimarsinan cad· Hayvanla 2 ncl mevlde Otaran 
de ve so~aklannın esaslı .k 'hakaret :u ile ı • ., ha se 
rette tamı:r olunmasını karar!~ 
tırm'Ş't;r, Yeşillııöyde Nu.ruz:iya sı>- Yeşilköye evine giderken, ya- polis 2 ci komireri olan kocasının 
kağ: da tı:m.ir olunacaktır. nındaki köpeğe üçüncü mevki bı· tabancasını kapmca ateş etm.iş- ve 

Gazi Terbiye Ens· 
titüsü kampı 

let aldığı halde ikinciye oturtan kocasını ağır surette yaralamıştır. 
Minerva adında b;r kız, tren kon.. Yaralı hastahaneye kaldınlnuş, 
döktörlerine itiraz edince kondök- suçlu kadm yakalanmıştır, 
törler polise müracaat etmişler ve 

Müddeiumumilik hadise hak· 
An'kara Gazi Terbiye Enst>tüsü işe müdahale eden polis Refik te 

balen te~bi.yesi şuibesi talebeleri Millervanın hakaretine maruz kal- kında tankikata başlamıştır. 

Bundan bir müddet evvel Feri· 
köyde, Fra"lsız mezarlığı önünde 
bir arsada karısı Fatmayı evve!ii 
tabanca kabzası iTe ve sonra da 
bıçakla yara!ıyan Recebin davası.. 

na dün ik:ncı ağır cezada başlan
mış1 ır. Dünkü cebede Fatma Re· 

için Pendikte bir kamp kurulması mıştır. K a r 1 s 1 n 1 n i ç i n 
kararlaştır~Imışt..r. ~a ~pta tale- Dün, 1kinci asliye cezada Miner.. yaralama istemi• 
belere denız sporla:ı.le ızcılık hak- ' vanın muhakemesi nihayetlenıniş- T 
kı:ııda dersler venlip hareket ı.::r ı ı· M hk M. 

t rı1a kt K b b 
ır. a eme :nervanm suçunu 

yap ı ca ır. amp u ayın e· . .. • .. 
şinde açılacak ve bir buçuk ay de. ı sabıt gorduğünden _suçlu kuı 1 ay 
vam edecektir. hapse ve 30 !ıra agır para rezası

Üniversitede ·kmal 
imtihanlar• 

tTniversite fen ve tıp fakültele
rinde ikmale kalan talebelerin Mı. 
tihanlanna dünden itibaren baş
lanmıştır. İmtihanlar 15 temmuz· 
da sona ermiş bulunacaktu. 

Bezezyan Lisesinde 
Bir müddet evvel lise kısmı lağ

vedilen Bakırköy Bezezyan lisesi .. 
nin bu kere de orta kısmı bazı se
bepler dolayısile !Ağvedilıniştir. 

- Yook ... Güzel mi güzel. 
- Devam et, devam et .. Dudak· 

na rarptırılmıştır. 

Kocasını tabanca ile 
yarahyan kadın ! 

Dün Pangaltıda hır yaralama ha 
disesi olmuş ve İffet adında bir 
kadın kocası Ta la tı ta banca ile 
ağır surette yaralamıştır. 

İffet, bir müddetten beri koca. 

cebin kendisini öldürmek için pe .. 
şine taküdığını ve vak'a günü de 
lrendisir,e evvela tabanca ile ateş 

ederek, kurşunlar isabet etmeyin
ce de tabancanın kabzası ile vur. 
duğunu ve sonra da bıçakla muh

sını kıskandığından aralarında ge· telif yerl~rinJen ~ yüzünden ya .. 
çiınsizlik husule gelmiş ve sık sık ı.-aladığını söylemiştir. 

kavgaya başlam~ardır. • Mahkeme dün gelen şahitleri 
Pangaltıda Eşref Efendi soka· dinlemiş ve tahkikatm genişletil. 

ğındaki evlerinde, karı koca dün mesi iç'n muhıl.kemeyi diğer bir 
de kavgaya tut~muşlar ve İffet güne talik etmiştir. 

sun. O demindi. Ya şimdi? 
-Odanda mı? 

- B:ı.c.! Kokla! 

KOL KOLA 
!arının lezzetini unutmadığın ha
ra yutkun.ınalrından bel1L 

- ······ 
- Öyle bir sanlışın vardı ki 

kua. 

- Burada öpüşmek daha kolay 
değil mi? 

Ve, kapıyı kilitleyip delikanlıya 
yakiaştı: 

N:>ei, ıster iı;!emez burnunu kı· 
zuı ıı5ğsüne değdirdi. O zaman 
Seniha, imi bir hareketle üstün . 
den bürnüsü attı: 

Naci; ürkm~ gibi geriye çe. 
Müellifi: 

- Sizi beklıyor efendim. 
- Odasına mı çı.lı:aynu? 
- ·e zara~ var. Maamafih is-

terseniz siJy .ıyey .m, ağı ya insin. 
- H")'ı.r hayır ..• Ben yukarı çı

kanın. Sen o heriflcrın valizle • 
rini benim odama gönder. 

- Haa ... Unutuyordum efen • 
dlın. Bilmem kızar ınısınız• Fakat 
ben sizin odanızı de ış t.u-dim. 

- Neye? 
·- Otel boşaldı da. S.re daha iyi 

bir oda vem.eyi d~ündtun. 
- Güzel kaç,ncı katta. 
- B:rinde. Adanal1 kı •nkine bl. 

tişik. Ara kapısı da varcilr. Sek.iz 
numara. 

Ve gü'illllSİyerek, göz kırparak 
)'l'.!lek cebinden çuardığı bır kü· 
çillt anah ;.arı dellkaniı.ruıı eline sı-

izamettin NAZiF 
kıştırdı. Naci: 

- Mersi. 
Dedi. Fakat merdıvene saldım. 

ken durdu. Metridoteıe bir beş 
liralık: frrlattı: 

- Seni hanın odası haııgisı 1 
- 16 numara. 

16 numarlı oda. 
Bu od:ı, geniı;çe ve aydınlık bir 

oda ldi. Naci bu odanın kapısını 
hafif aralık buldu ve hiçbir me. 
rasJrıe lüzum hissetmeden ıçeriye 
da'dlğı zanuııı Senıha kendisini 
tatlı bir tebessüm ile karşıladr. 

- Gelıniyeccksin sanmıştun:. 

- Niye? 
- Adanalı sana pek sırnaştı da. 
- Adam sen de. 
- B.?ğenmi)W musun? 

Naci yatağın kenarına ilişti: 
- Gözetle:ınlş gibi konuşuyor. 

sun~ 

- Gözetledim tabii. 
- Azizim, sen karlar üstiinde 

uzanmış yatıyordun. Ne zaman 
kalktın 7 Ne :ı:aman geldin de gör. 
dün? 

- Deh. Eşekfan değil mi? Sen 
kıza gidince ben orada oturup 
aptal aptal bekkr miyim? 

- Ne yaptın? 
- Sen otele girince fırladım. 

Arkandan koş•.um. Aceleden salo
nun kapısını kapamayı bile ala1 
edememlştin. 

- Ne yapayun? Dayanamadım. 
- Benıın kıırşmıda neye daya-

nabiliyorsun? 
- Seni de öpmedim mi? 
- Öööit! Ta.rilıten bahsediyor. 

- Senı ne diye odama davet et. 
tim? 

- Ben konuşmak istediğini san
mıştım. 

- Tablt Koıwşmak lstiyurum 
armna, erkekle kadın gibi. 

- Fakat bu bir arzu meselesi
dir. 

- İstemiyor muson beni? 
- Hoşuma gittiğini inkar ede. 

mem. 
- O halde ne bekliyorsun? 
- Seni arzu etmemi... 
Odada btr limon çiçeği kokusu 

vardı. Naci sözü değiştinnek is. 
tedi: 

- Oh. I Ne güzel koku)'Qt". 

- Şimdı kolonya ile b!r masaj 
yaptım. B>ık! Kokla i"rasını. 
Kızın ijstilnde bir bürnüz vardı. 

Bunun !'llkasım a".arak göğsünü 
deLl:anlıya yaklaştırdı: 

kildi: 
- Aaa ... Aaa .•• 
- Yılan ml gördün? 
- Hayır amma ... 
Seniha, çıplak dizlerini delikan. 

hnın d'zlerine değdirerek: 
- Biliyordum zaten ... - dedi • 

istemiyeceğinı biliyordum. 
- Aldanıyorsun. 

- Sahi mi? 
- H:ç şüphe etme. 
Seniha kollarını geı;ıcin boynuna 

doladı: 

N acl, dudaklarile kuın yarı açık 
dudaklarını büsbütün açarak diş. 
!erini öptü. 

- Oh' Ne mes'udum! Kalbim. 
den bir yük kalktı. 

- Şımartıyorsun bt:'ni •.• 

- Demek bana ehemmiyet ve-
• riyordun 

Çiçekli 
Refüjler 

Sayfiye yerlerindeki 
caddeler hep 

bu şekle konacak 
Belediye, şehir caddelerindeki 

refüjler ile park ve bahçeleri süs
lemek için kendi fidanlıklannda 
çiçekler yetiştirmeğe karar ver • 
ıniştir. Şimdilik sonbahar çiçek
leri yetiştirlecek ve bunlar her ta. 
rafa dikilerek şehir süslendirile
cektir. Belediye bütün geniş cad
delere çiçekli refüjler yapmağa 

karar vermiştir. Bilhassa sayfiye 
yerlerindeki caddelere evvela re
füj yapüacaktır. 

Şehrimizde bir 
atlcıhk kursu 

açılacak 
Beden Terbıyesi Umum Mü • 

dürlüğü alakadarlara gönderdiği 
bir emirde şehrimizdeki beden 
terbiyesi mukelfeflerinc mah>us 
olmak üzere bir atı .. ~lık kursu a· 
çılmasını bildırmiştir. Kurs iki ay 
screcek ve mükellefler burada 
mıi.kemmel birer atıcı olarak ye
tişeceklerdir. Kursun bitmesinden 
sonra mezunlar arasında müsaba.. 
kalar yapılacaktır. Kurslar devre 
devre tedrisata devam edecekler· 
dir. Bitirenlere muvafiakiyetlere 
göre ehliyet verilecektir. 

Merinos Jtlnlerl 
naıd ço altılacü ? 

İktısat Vekaleti yerlı fabrika • 
larımıza Jazı:n olan Merinos yü. 
nünü tamamen dahilden temin için 
mühim tedbirler almağa karar 
ver:ıniş~tr. Bu yoldan olarak Kara
cabeydeki Merinos çiftliğinden 
memleketin her tarafındaki köy· 

lü!ere çok ucuz fiate Merinos ko. 
yunu verilecek ve bu koyunlar· 
dan diğer koyunlardan çok az ver· 
gi alınacaktır. Yakında bu hu • 
susta bir kararname çıkarılacak· 
tır. 

Yo sul çocuklar 
için müsamere. 

ler verilecek 
Yardım Sevenler Cemyieti, yok· 

sul asker a!lelerine, kimsesiz ço
cuk !ara E-saslı yardımlarda bulun .. 

mak için müsamereler tertip et -
meğe karar vermiştir. Cemiyet 
menfaa:ıne tertip edilecek bu mü· 
samerelerin hasılatı hayır işle • 
rine tahsıs edilecektir. Cemiyet 
bu yold:ı ha7.ırlıklara başlamıştır. 

Garson parası 

zorla ahnır mı ? 
Belediye tarafından içkili ve iç

kisiz eğlence yerleri için yapılan 
tarifelerde garson parası mecbu· 
riyeti konulmadığı halde birçok 
eğlence yerlerinde müşterilerden 
zorla garson parası istendiği gö.. 
rülmektedir. Belediye bu hususta 
alakadarlara bir tamim yaparak 
sıkı kontrollerde bulunulmasını 

bi:dirıniştir. Halkın böyle bir va
ziyet karşısında kaymakamlara 
veya en yakın polis memuruna 
müracaat etmeleri tavsiye edil • 
ın.,ktedir. 

- Yirmi dört saattenberi gö
zümde tütüyordun. 

Kız, san saçlarını dalga!:ındıra 
dalgalandıra başını sallıyarak gü.. 
lümsedi ve dudaklarını dellkaııl.ı. 
mn burnuna dayayarak mırıl -
dandı: 

- Yalancuı ... 
- Hat;a gözlerimi yumunca göz 

kapaklar;mın içinde yine senı gi>
rüyorum. 

- Öyle ise neden irltildin? 
- Do.(\ruyt.: söyHyeyim mi? 
·- Kaşiannı pek çattın. Her hal. 

de mühim birşey olmalı. 
Naci, kollarını kızın beline do .. 

ladı: 

- Dinle .•. - dedi - Çok ihtiyat.. 
sız hareket ettin. Emniyet Direk 
törüne tdefon etmşls:in. 

- Nereden biliyorsun? 
- Kendisi söyledi. 
- O nereden keşfetmi~? 
- Çocuk! 
- Nereden keşfedelrilir? Yoksa 

beni burada gözetliyorlar mı? 
(Arkoısı Var) 

• 

Dünyanın ıssız 
yerlerinde •• 

Yazan: Ali Kemal SUNMA!i 

Aınıeriık.a.lıılıar lbir gün olup da 
şu Avrupa haı!bine karışacaklar 
mı?. Geçen sefer o.lduğu gi>i yine 
eski dünyanın kavgasma gire<:eıkr 
ler mi?. Herlıalde artık bu bahis 
üzerinde durarak şimdiye kadaz 
ileri siiıiilmilş ta:lmıinleri tekrara 
pek de Iüzwn görulımi.yebi.U. Hal· 
buki asıl merak edüen de ·isti kball 
keşfetmeğe u:ğ'"flllaıktadı;r. Bunun· 
la bera.ber Ameriıka ,bıııhı;i açı.!ı:nca 
mevzu yalmz yeni dü~an.n eıSki 
dünya kavgalarına girip giıııniye
ceğinden ibaret değil. Bni daha 
geniş twtma.k !azını: 

Meselii Amerikalılar kendileri
ni en ziyade ne taraftan tt'blikede 
görüyorlar•. Suali üzerinde duru
labilir. Büyuk Okyanmrtaraf.ndan, 
japonya cıhetindcn keruiılı•rine 

bııgün yarın mu.hakkı:k hır teh
like var mı?. Bu hU5u.staki neşri· . 

yata, söyll'nenlerc, yallılanlara 
rağ;men bir k.sım Aımcrlkalıların 
da Uzaık Şarkta Amerikanın oy· 
nıyaca.ğı büyü.it rofür olımadığı fik· 

J 

J 
• 
' 
1 

• u 

n 
li 

ılı 

k 
e 

;r 

ıı 

rinde ı.ıırar ettiıklerı anl~ıloıak1a-' , 
dır. Böyle olunca neden jaıponya .... W.::~ 
taraf:ndan Amerikanın başma bir 
iş açılsın?. diye d~ııiiyurlaT. 

Lakin ilave etmek lazım ki A· 
merıka efkarı umumiyc9inde SÜ!'" 

atlı değişiklil<ler de olabılir. Bu.
gün böyle diişümncıkte ısrar gö&
teren Amerilcal.ların yarın.ki vu· 
kuaıt karşısında başka türlü bir 
karar vermelar.i de müınOCün. Dün• 

ya içleri daımi bir değişiklik ar
zederken yalnız bir türlü filue 
bağlanman>n da doğru görülııni· 
yeceği olur. 

Fakat şu veya 1bu herhangi ne
tice zuhur edecek olur.;a oli,un A· 
merikamn miidafaas;ndan mes'ul 
olan Amiraller ıçin mesele her ci· 
betten tetkik edilmi§, ona göre 
tertibata gir~tir. Eı·~•'Ç Bü· 
yıü.k Okyanusta buyük ve ·nyi baş 
gösterecek. Ala,;ka yarını adas'n-
da ));r h.ava W;,.ii vücutle gotırı di-

ği daha evvel malum olmuıştu. Ha· 
ritaya bakınca ,ıın.lo ve yeni dünya· 
nın hirle;.1:iği ıs>ız di) arlaraı, dun-
ya kurulıdu kuırulalı da;,mi bir sü
kun içinde sayısıız amrlar geçirmiş 
olan yerlerin bir gün en tahnp
kiır, gürültülü rnuhareobe •·csaiti 
ile harp sahnesi olacağ.nı d~n· 
mek çok esk:den hıı.tıra gelir .nüy-
di'.' Fakat A!askanın Sıtkır limanı 
artık bir hava üssüdür. Son.ra bil· 

kaıLin oralarda vüoude getirm:~ ol
duğu adaları, adac>kları da unut· 
mamak Lizıan. Alask.a öle Kamçat· 
ka arasın.da birer atla.mataşı gibi 
dizilmiş duran Aleut adalaruıa da 
Amerikalılar d:ıha enci san>p <>l· 
mı.şiardır. Gerek Alaskaıda, gerek 
bu adalarda Amerikalıların bır 

takun eh<'mmiyetli müdafaa ter
tıı1ıatı almasına karşı japonlar pro
testo yağduımakta gecik:ınomişler
dir. Fa.kat b8§lanan iş durıınamo/ 
tır. 

Daha aşağılara bakınca da Ok

yanusun askerllkıı;e en işe yarıya
cak adalarınııı ~rikan Amiral· 
!erince ele geçirilmiş old~u görü
lür. Bunlardan bir kaç :ııümreyi 
saymak kolay: Mldovay, Havay 
Vak, Guam .. gibi. 

Kaç senedir Anglo - Sakscın fıl~ 
minin bir tereddüt içinde, ka t'i ka · • rarını daha veremiıyor halde bu· 
1unduğunu 937 de Çin V(lkayi4 ek> 
layı,;ile İngilizlere ve &rncrikalı
lara karşı japonla.rın alıınış oldu
ğu va:ciym de göst:&rmişti. İngilıız
lerle Ameriıkal.lann kafi karar 
veremeyişleri karşısında japonıar 

daha ilerilere gitti. Hele Avrupa
da harp çııkıtılcta.ı:ıbcri japonla ın 
kendini ne kadar kıirlı sayd •iı 
aşil<ıi.rd..r. 

Tarihin böyle garip görüne.·ek 
nice misalleri var: Yuvarlak ~r 
hesapla hundan s .. ksen sene evvel 
Avrupa d<>nanmaları giderek ja

pon sahilierıne top atını~lar <liye 
meşhurdur. Bu;;ün de top atan.~r• 
mütkemmel h:ırp gemilerine mat le 
olaonlar var. Fakat şimdi Uzalt 
Şarkta japonlarm Çinlilere attıgı 
tıaplarm sesi. Uzak Şaı1k sular nd• 
japon donanmasınzı daiıml saret
te oradan oraya gidip gc1rne.;ı vat• 
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~HARBİNİN 
: MESELELER/ 

nür Melikesi! 
t YSttine 'ka!n,a.rruş. Bu ta
ıurelerin altüst edılmesi
akal gözönünt• gcıticici bir 
nlatmak için kafi görülcm 
ndır. T taş ü tune koy
lmadn eır.ek ,." zaman ıs-
. iştır. Drunek kı kolay ol
ıır iş. Taşı taş UZCI"lne ko- ı 

k içın her de u.zwı b;r 
ıe ru devrı lazım. Ta;ı 
•ne kalmama:k ıüzere bir 
ıyı yakıp y kmct< için .:;e 

ıan istemiyor. Bir '1arp 
ı1 

~nın eskiden kalmış ma
mın harap bakiye-lerİ.I' 
_>derken duyulan hüzün ve 
tarif edilir gibi değildir. O 
ri söyletmek, onlar."l ar
nanzaranın li~an ııt anla
bir iş. Bugünlere<! Suriye 

-beler; olurken eskı Ted- ı 
fevkal<i.de lbir kabilivette 
} bir kadın hüküınd~rın 

•ılrcl.üğü bır ırnemk•ketin 
öyleniyor. Tedınür \'aktile 

. 'IUre muş. Oranın Zeııobya 
~ melika;i varmr;. Bu .bir 
ıdmıdr. Ccsaıret ve metaneti 
ı ile zekasından dıdıa aşa
di. Miladın üçüncü a.;rında 
.ar onun memleketini tah
ı~ler, kraliçe harpte fe.vka-

avemct ve cesarotle kıcn
utmıış, fakat Ustün lru\'"Vet
;şı galebeyi ~emin edeme
ı uzaklara kaçarak ç(Hler
kaybebmek iSterken galip

r dü.şmüştıür .. 
meraklı ve acıklı !hikaye-

• tarihin en fovkaladıe kaıduı
rtebesine çıkarmr;tır. ze
dı galiba sonraaıdn Zeyneb 
Su i min de böyle bir hu" 

,. 

var. Zeyneb adlılarda 
ıa meziyetlerile tanınmış. 
ıztırnplara uğrıyarak fev

metanet göstermiş olanlar 

" m"likesi denmiş olan Ze
~ın askerinin başına geçe
ı~rebeleri idare et.m<>k fev
gı yanında hir de orrun sa
ki yaşay~ında !,'futerdıği 
emri altında bulwıanların ı 
" rnenl>utiyetini artlırmllj- ı 

mu'kaıbil krali.çenm ıhük
bazı yerlerin ahalisi de 

• ve ihti!j3ma d~ün ;mış. 
:arşı da sahanatın parlak-

termeyi -bir siyaset ica-
• ihu zeki kadın öyle anla
::'. ha~_atı.n her safüasına 
• ~m<>gı de biliYQrdu. Onun 
:trafında parlıyan efsane
oes= ne kadar kuwetli ol-
soylıımeğe lüzum yok. 
.llı~a.tıtlığı onu da.ha 

tır. 

""'" galip hülcümdarı bu 
afer araibasıoda bır esir<>
<)rna sokaklarında gezdir
r şan ve şeref işı. 'bilnı" 

ı talihin.in oo darlıesi ai
Jan edcımedi; boyun eğdi. 
ıan edebilirdi?. Onu daılıa 
.şka bır ıl<adın gösıtermişti. 
·1 mahvolduğunu, kendôsi 
-ete düşerek Roma sokak
ge_ııcı.~ihnekten b~ka ha
'.,ibır um1t kalmadığını an
':>u hayata veda ooebilm°" 
S bir çare olarak k.,..Ceclen 
ta var. Zenobya daha !m 
~ Yaşamak için 0 e.;arete 

O zamana kadar ölümle 
karşılaşmış olan bu kah

.sil ondan kıorkmamak liı
i.ı.ğ; zaman ı.irl gii<;termiıı 
)!na sokaklarında bir esır 

---
~Bl ttOMAN: 4.9 

1 

Cesur ve Metin olan bir 
kadının hatırası bugünkü 
Suriye muharebeleriyle 
tazeleniyor. 

olarak galip hüki.i.mcların zaferini 
sü,;ler gibi gezdiril"l1ek felaketini 
düşündükçe Kleopatranın kanın
daki bütün asal<ıt ve necabet kanı 
yarunağa iba:ılaıınoş. Nihayet ölüm
d_~n başka şifa o\ınıyacağını gö
:,U1 ne_e bu kanı yılana zelhirleterek 
o muş. 

Zen<:ibya yazık ki galibin acı.ma
•ım •beklemiştir. Galibin acıması 
olıruyacağı gi.bi mağlubun göster
mış olduğu kahramanlığı ta.kdir 
edebilmesi de şüpıheli birşe:y. Eski 
zaman muharebelerinde kahra
manl;ğın pek büyük bir mevkii ol
duğu söylenir. Mağlı'.ıp olmamak 
şartile ~hramanlık çok cüyük, 
fakat yenıldıkten sonra onun mü-
~fatı verilmiyor. Meğer ki mağ
lubun cansız cesedi galiıbin huzu
r.una getirilmiş olswı; o zaman ga
lıp ıç~n şöyle birkaç keHme söyle
mek 5.<let imiş: 

. - Bu bir kahramandır. Cenaze
sı en parlak merasimle kaldırıl
sın .. gibi. 

• • 

HALK~ 

SÜTUNU-J 
lı Ve lıti Anyanlar, 
fİ}ııiy«ler, ı__,.m. 

~ ve rrıİİf/ıiJlJ.r 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız lı Arıyor 

. Lıse son sınıfını jkm.al etmiş genç 
~U' kız resmi ve hususi mtieS!:ieselerde 
ı.ş aramaktadır. İş sahiplerinin Son 
T~lgraf H~k sütunu vas.ıtaslyle (Sa
mıye) ısmıne müracaatları rica olu
nur. 

Ders Vermek lstiyen Bayan 
~ate kala.n talebelere Fransızca 

ve lngilizceyi çok kısa bir zamanda 
metodik olarak öğretirim. icap edertte' 
evlere de gider ders veriririm. Arz~ 
edenlerin Son Telgraf Halk Sütunun ... 
d~ Ba.yan N. A rumuzuna müracaatle
rıni nca ederim. 

1, Arıyan Bir Genç 
Orta mektebi P. iyi derecede ikmal 

etmiş 16 yaşında zeki, çalııkan; yelun 
bır genç husus! mü.esseaelerde, yazıha
nelerde1 bürolarda, kütüphanelerde 
kanaatkar bir ücretle kendisine mü
nasip iş aramaktadır. Bakırköy Osm.1'1.
niye mahallesi Kıreçocağı sokağında 4' 
nwnarada Recep Bulçın'a mektupla 
müracaat. 

lı uıyan genç kız 
Ortaokul 1 inci sınılından tahsili 

bırakmış 16 yCl,)ında mütevazı, temiz 
bir aile kızıyım. Yaşım ve tahöilim 
ile mütenasip bir iş bularak çall,)malı: 
istiyorum. Arzu edenlerin Son Telgrat 
Hallt Sütununda Meüıhate bir mek
tupla rnilracaatleri.ni dilerim. 

lı arıyor 
Ticaret Lisesinin 2 inci sınıfında ı 7 

yaşında bir gencim. Daktilo ve ~u
hasebe bilirim. 25 lira aylık ücretle 
ış anyo_:urr'· Taliplerin Son Telgraf 
Halle Sutununda Abbas;ı müracaatle
rin i rica ederim. 

fş arıyau bir genç 
E7lülde lise olgunluk imtihanını 

v~ecek olan çalışkan, Fransızca da 
bılen bir genç; az biı· ücreUe bir ~ a
ramak.tadır .. Tuliplerm lüllen Son Tel
graf Halle &lıtununda 6:Türk..'>oy> a mü
racaatları rica olunur. 

Ders vermek istiyen bir zat 
Yüksek ve temız bir aileye mensu 

~~-şlı bir zat aile nezdinde ço~kta:a 
urkc:;"e Fı·ansızca ve piyano d 1 . 

ver · . ers erı 
ma meyı ve terbıyeleriy1e mıe-şgul ol-
~ arzu eder. Taşraya da aider 

u edenlerın H. R rumuziyle So~ 
Tlelgraf gazetesine mbracaatlaı-ı rica 
o unur. 

'r Cinayet Davası 
Yazan: ETEM 

bir iddia ve iftira\ ı red
ıükriyeıün prestİ!ikar ve 
iırlarınm adi bir katile 
rtaklığı etmiyttcklerini 
erim. 

ı'er profe,örün bütün bu 
ı:ülüyordu. 

<sek h" k' a nn n1uhtereın 
· ~iındiden bu kadar telaş 1 
et ·· 

1 •• gosterı~esini tavs.i-
ırını. lienu·· • b" h" b" ' . •IZJÇlf 
m•ş d=1ı·· s·· ı· e .,.,, •· • oy ıyeceği-

İZZET BENİCE 
nın asıl tel" h 
t't-ği .. 

1 
a~ ''e eye<:"an gö~tere-

belde!Nn ~~ gelttektir. O günleri 
ınesını k d" . 

B en ı!';ınden dilerim 
Undan · 

. . sonra :"IIıızaffcr: 
- Hakımler b. . . . 

k ld ·· ır ık, 'ııaLiın daha 
a ı, nıusaade hul"urun 

devam edeyim. ıız onlara 

Dedi ve.. Şükrü.ıen S<>rd • 
Ş ""k . • ıı: u rıyenın Yiİziinde .. 

1 · d b" · "tab·· · ' goz e-rın e ır ga) rı ultk. his::.ettiniz 
m?. 

- Ne gibi? r Yakınla~ıl·or. B .. a 
neınuru Ş"'·-" ugu 
1"17 b u.1UUd~n. rica 

azı b"· 
1 ızce tooevvür 

" an n<>kt l \uf a arı aydın!at-

- Gözlerine kan oturmak yü
zünde takallü,at bulunmak gi-

1 bi. 
olan taraflard 

it tiddi b' ır. 
•r tavırla ilave 

C..r <.: • 
"""lıa '., arlr, d • a!jl-

- Hayu. 
:ifuzaffer bundan sonra bir sual 

daha sordu: 
- Sükriye yatakta çıplak mı ya

tıyordu?. 

dığına göre, yapılan tecrübe
ler İyi netice vermi§tir. 
Ekmeğin maliim halitası 

yine ayni kaldığına göre, ıek
li baaton olunca, neden daha 
pifkin çıkacağını merak edi
yoruz. Bazı semtlerde öyle 
ekmekler çıkıyor ki, cidden 
nefistir. Bu fırınlar, ayni ha· 
litadaki unu ncuıl böyle gÜ· 
zel bir ekmek haline getirebi
liyorlar!. 

Bizim anladığımız, ekmek
lerin daha pifkin olması me• 
selesi, fırın ve fırıncı mese· 
lesidir. Hüsnüniyetle hareket 
eden ve itina ile iı yapmayı 
kabul eden fırınlar, pek ala 
muvaffak oluyorlar, Va.ziyet 
açıktır. 

Bir kısım fırıncılar ise, ek· 
meğin pi§kin olmcuı lii:z:ım ge· 
leceği noktasını hiç düfünme· 
diklerinden, bildiğiniz gibi, 
bir çok semtlerde ekmek ha
mur bir halde çıkıyor. 

BÜRHAN CEVAT 

Kapalı çarşının 

bozuk kaldırımları 
&!lediye kaplı çarşının kaldı -

rı.mlarını derhal tamir etmeğe ka-

rar vermiştir. Yapılan tedkiklerde 
çarşı yollarının çok bozulduğu ve 

bazı yerlerde yürünemiyecek ha. 
le geldiği görülmüştür. 
Çarşının e•as tamiri yolllardan 

sonraya bırakılmıştır. Yakında 

yolların tamirine başlanacaktır. 

r "' 
t~~lüe!J[t 
rn·~rmliJJt 

Deniz Banyoıu 
Acaba 5u deniz banyosu mevsi· 

minde kaç kişimiz .sıhhatimize 

dikkat ederek denize giryoruz?. 
Bilhassa gençlerin sıhhat kaidele
rine hemen hiç aldırı~ ettikleri 
yoktur. Me~eıa denize tok karnı
na girmek hiç bir zaman caiz de
ğildir. Çünkü tok karnına yapı
lan her yorucu iş, hatta cinsi mü
nasebet bile ölüm tehlikesine yol 
acabilir. Pek sağlam kalplilere 
kalb hastalığı. verir. Tok karnına 
denize girmek, midede ve dolcıyı
siyle kalb üzerinde reaksiyon 
yapar. 
Bir de denize girenlerin kadınlar 

çok meşgul olmamaları ıazundJr. 

Çünkü, den.izde vücut gayri ihti
yari hareketler yapacağı için yo
rulur. Bunun üzerine ikinci bir 
yorgunluğa en sağlam vücutlar 
bile kolay tahanuTLül edemezler. 

Bunun içindir ki deniı. banyo
sunu sadece bir eğlence değil, 

,.tıh! bir spor teli\kki etmek la
zımdır. 

\._ J 

Merkez memuru bir saniye dü· 
şünerek cevap verdi: 

- Hayır çıplak değildi. 

Muzaffer bir sual daha sordu: 
- Tamaınile yatak halinde mi 

idi? 

MAHKEMEL E: 
• 

"Bunu öldürmek, yılan öldürmek, 
kafir öldürmek kadar sevaptır.,, 

-"""fı- Yazan: B0SEYIN BE•ÇET 3--
Dava, bir tarla meselesinden 

çıkma biı· tatili uzuv davasıydı. 

Davacı, Sol kolu sakat, orta yapılı, 
Karayağız, kaytan bıyıklı, olduk
ca sevimli bir adamdı. Maznun, 
iri yarı, topuz gibi, korkunç ba · 
kışlı, kriminel tipli idi. İnsanın 
rüyasına girse, yahut, gece sokak. 
ta karşısına çıksa, muhakkak ödü
nü patlatırdı. 

Hakhn davacıya: 
- Anlat bakalım Veysel, dedi. 

Nasıl oldu bu iş. 

Davacı, çolak kolunu, gövdesine 
yapıştırdı. Zayıf, hazin bir sesle 
anlatmağa başladı: 

- Köyde bizim bir tarlamız var
dır. Senelerdenberi, bunlarla ara
mızda nizalıdır. Bunun amcası ba. 
şı külfilılı, eli silahlı bir serger -
deydi. Ondan herkes titrerdi. Ba.. 
hamı da korkuttu. Bizim tarlayı 
on beş sened'.r o sürüyordu. &!n 
kaç kereler söyledim. 

- Baba, dedim. Bunun tapusu 
bizim üstümüzde... Hükiımet de 
bizim hakkımızı korur.. Tarlayı 
sürelim. Hükiimete de haber ve
relim .. Bunu tarlamızdan çıkara. 
lun ... 

Babam kavga, gürültü adamı de
ğildi. 

- Bırak Veysel, dedi. Şerrine 
nalet (lanet olacak) olsun. Bu ka. 
dar malımız, mülkümüz var. Bir 
tarladan ne olur? HakkımıZ1 ah
rette alırız .. 

Baham müslü.ınan adamdı. Böy
le şeylere itikadı vardı. Bana ka
lırsa, ben dünyanın hakkını dün. 
yada alınağa taraftarun. 

- Fazla, lüzumsuz lafları bıra
kın da şu iş nasil oldu, onu söy. 
leyin! 

- Bıldır, sızlere ömür, peder 
vefat etti. Ben tarlayı artık ken
dim sürmeğe karar verdim. Çok 
geçmeden bunun amcası da öldü. 
Artık engel kalmadı. Üç ay kadar 
evvel, öküzleri koştum; tarlayı 

sürmeğe haşladun. Bir gün sür -
düm, iki gün sürdüm, Üçüncü gü
nü bu Mahmut peyda oldu. Beni 
tehdide başladı. Aldırmadım. Bir 
hafla sonra mıydı neydi, elinde bir 
çifteyle geldi. 

- Çek öküzlerini tarladan! de
di. 

- Çekmem, dedim. Burası bi. 
zim tapulu tarlamız. Şimdiye ka
dar gasbettiniz, sürdünüz, ekti -
niz, biçtirriz.. Artık yağma yok .. 
Bundan sonra malımıza sahip o. 
la cağız. 

Bu Mahmut: 
• - Bana bak, banabak! dedi. bu 
tarla benim amcamın tarlasıdır. 
Öküzleri çekecek misin, yoksa ya
pacağımı yapayım mı? 

- Sen ne yapabilirsin? dedim. 
ben de ... Ateş olsan cürmün (cir. 
min olacak) kadar yer yakarsın .. 
Senden gelecek bela, arabasile 
gelsin. 
Kalktı bu, öküzleri sapandan 

söktü .. Boş koiverdi. (koyuverdi 
olacak) 

- Ne yapıyor•un Mahmut? De
dim.Seninle kötü kişi olmıyalı.m. 
Sen de biliyorsun ki, bu tarla be
nim babamın ba tapu malı ... Çe
kil şuradan!. 

Derken efendime söyliyeyim, 
çıkardı sırtından çifteyi.. Çevirdi. 
Çevirdi dipçiği.. Başldı böğrüme ı 
doğru vurmağa bir vuııdu bir da. 
ha vurdu. Üçüncüsünde yakala
dım dipçiği .. Çifteyi o çekti, ben 
çektim .. Derken efendim, kurtar
dı tüfengi benim elimden .. Atla
dı birkaç adım geri.. Doğrulttu 
çifteyi bana .. Üstüste, ikisini de 
boşalttı.. Ben atladım yere.. Am
ma, allayıncıya '<adar da, bu sol 
kolum (çolak kolunu oynattı) dar
madağın oldu. Sonra, işte, has • 
tanede eklediler, püklediler, böv
le kaldı .. Kolumwı diyetini iste -
rim. Söyiyeceğim bundan ibaret .. 

- Kolwıwı diyeti için kaç pa
ra istiyorswı? 

- Bin beş yüz lira ... Çok iste
medim. Ömrüm oldukça işten güç
ten kalacağım. Şimdi otuz beş y •
şındayım .. Elli yaşuna kadar yasa· 
sam, ayda otuzar liradan sened~ 
üç yüz altmış, on senede üç bin 
altı yüz, efe_ndlın on beş senede .. 

- Bırak, bırak hesabı sonra Y'l
parsın .. Bin beş yüz lira istiyor -
sun dernek? Otur! Söyle bakalım 
Mahmut, ne diyeceksin? Bak bu 
adamı çifteyle yaralayıp sakat bı
frakmışsın. Hem senin cezalanma
nı istiyor .. Hem de bin beş yüz 
lira tazminat istiyor. 

Maznun ayağa kalktı .. Korkunç 
gözlerini çevire çevire, sıtma gör
memiş, gür bir sesle konuşmağ:ı. 
başladı: 

- Benden birşey istemeğe hak
kı yoktur .. Tarla benim amcamın 
tarlası.. Amcam ölünce, bize kal. 
dı.. Bu ı a amcamın ölmesini fır· 
sat bildı. Zaten sağlığında da ba. 
hası bizim yerimize kanca tak -
mıştı. Bu da geldi, tarlayı sürmeğe 
başladı. Gittim, iyilikle söyle -
dim olmadı .. İşte o gün yine git
tim söyledim .. Küfür etti. Öküz. 
!eri sapandan çıkarıp koyuver -
dim. Dama koştu .. Bir çifte getir
di.. Dipçiğile bana vurmağa baş
ladı .. Ben dipçiği tuttum. O nam. 
ludan tutuyordu. Nasıl oldu bil
mem .. Tüfenk patladı.. Galiba o. 
nun eli ta.kıllı tetiğe .. Bu vurul
du. Benim kabahatim yoktur. 

- Pekı kabahatin yoktur da ne
den kaçtın? Üç aydır neredeydi ıı? 
Üç ay kaçmışsın.. Sonra burada 
İstanbulda yakalanmışsın.. Kaç
manın sebebi nedir? 

- Korktum efendim .. Kaza çı. 
kınca, korkumdan kaçtım.. Zat~r.. 
işlerim vardı.. İzmire, Aydına, 
Menemene, _Torbalıya, Tavasa, ll'a
la gittim .. Işlerimi bitirip İstan
bula döndüm. Köye ııidip teslim 
olacaktım. Yakaladılar. 

(Devamı 6 net sayfada.) 

gelince; bu teklifi ayıbın ayıbı o
larak bulmamak imkilnsızdu. Bir 
defa cinayetin üzerinden aylar 
geçti. Belki zavallı günahsız Şük
riyeuin toprağa bırakılan cesedi 
çürümüş bile bulunuyor. 

Şükrü bu sual karşısında tered
düde uğram~ bir halde cevap ver-

di~ Pek dikkat etmedim. 1 

tamamile anlaşılmn bir SU" oldu
ğu g;bi merkez memuru Şükrüdeıı 
sorduğu -her sualiıl hede-{ ve mana .. 
sı da kafasının içinde gizli idi. Za· 
ten çok merak edilen taraf da bu 
idi. Pı-ofes-Or Cemil de bu talep 
kar~ısında şaşirmiş gibiyıdi. Ha
kin1ler karara varmadan önce ken· 
di.4iini toparladi, hemen söz istedi 
ve. 

Onun yüksek ruhu buradadır ve 
ıztırapla, ,bühtanın ve heyecanla 
bir an evvel sizden kana kan ~
tiyen davası için hiikünı istiyor. 
Onu oyalanıak. o günkü çaına~ır
larını istemek bahanesile muha
kemeyi n7ak günler i~inc bırak
mak arzusu herhalde dürü:.tliiğiin 
emrettiği bir~cy oln1az. Hem. çü
rümüş dediğimiz cesede ait çama· 
şı.rları nereden bttlrnak n1ün1kiln· 
dür?. Bunu avukat arkadaşunız 
düşiinm.,kten aciz midirler?. Ça
maşular hiç şüphesiz o giin ce.et
ten soyulmuş, atı~ ve bugün 
için yok olmuştur. İmha edildiğini 
kendisinin de yüzde yiiz bildiği ça
maşırların muhakemeye getiril-

Muzaffer suallerine d<ıvam edi-
yordu: 

- Yatak halinedıı maksat, yani 
bir gecelik falanla yatakta bııhıu
mak. 

- Bilmiyorum. Ne giyindiğini 
iyice tetkik etmedim. Fakat, her
halde çıplak dcğldi. 

Muzaffer bu cevap iizerine ha
kimlere döndii: 

- Maktulün üzerinde bulunan 
çamaşırların ınahkeme:;e geti.ril
n1esini istiyorum. Bu husustaki ka
rarınızı dilerim. 

D<ıdi. Avukatın bu talebi her
kes üzerinde hayret uyandırdL 
Avukat ne yapmak istiyordu, ni
tin camaşırları ı:eti.rtiyordu? Bu 

- Yüksek heyeti hakime, avu
kat arkada~ıiı yaptiğl bu teklifi 
gayet ayıp buldum. Demin de ar
zettiğim gibi muhakeme heyeti 
beyhude yere meşgul ediliyor. Suç
lıı ı•ekili bir takim sualler soru
yor, kafasının içinde gizlediği tak
tike göre i~·i veya kötii cevaplar 
alıyor. Bunların hiçbirinin bir fay
dai ameliye ifade ettiğine ve ede
ceğine kani değilim. Cinay·et •a
rhtir, cani ıneydandadır. Böyle i
ken muhakeınenin seyrine hiçbir 
tesir icra etmiyccek olan bir ta-

l kını vahi suallerle sizleri me'fgııl 

j etmek herhalde yerindı- olmasa 
gerektir. 

Bunun dışında kalan 'on teklife 

mesi teklifini herhalde yüksek he
yeti hakime benim kadar garip ve 
yer>i~ bulurlar, 

(Ark .... Var) 
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Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
iKDAM 

B. Pro!~r Şukrü &ı.biıu:ı cA\-rupa 
Birlifiıt isimli bucünktı. N.t yu.ıswa: 

cFran.sanın da, dün tahmin ettiği
miz g.bi, Sovyet Rusya ile sıya:,i aıa
kal~ıru11 kestiği anla~ılıyor. Böylece 
Avrupa kıt'asında Bol$evlk1erle il&:ili 
devlet hemen kalmadı. 

Esasen bir kısım devlE'tler Kızıl 

Rus hükUmetini te....">SSÜS tarih.indenbe
ri bir türlü tanımak istememi$lerdi. 
Din \'e millki~t n1efhumlarına büyük 
bir t~assupla bağlı bulunan bu mem
leketler siyasi \ e iktısadl zaruertlcr· 
le de muterarrik olmadıklan itin Mos
kovanın elini s;ık.roayı ve onu tanı.nw ... 
yı ihmal edebilmişler._ Bunların ara ... 
sında faraza İsv_çre gibi çok dikkate 
deger bir n1en1leket te vardır. Cenev
re, !\ılilletler Ceınıyetinin merkezi ol
duğu \e Bo~e\ık Rusya da bu cemi
yete, Alruanyndan e\'\'Cl iıza, olrlu&:u 
için Hariciye Komiserleri veya daim1 
nıurahhasları kalabalık hey'eylerle bu 
Şl•hirde uzun müddetler oturdukları 

halde nihayet ev sahibi sıfatiyle olb'"U.fl 
İs\' içre Federal veya Kanton hüküm et 
ve idaresi Bolşevikleri tanıınak 6te· 

mem~lerdi. Bw hususta iideta yenil
mez bir taassup gö;itermckten b;ill 
xalmamıslardı. Bazı ufak tefek ko
münist propagandası veya Bolşevikler 
trafından İsviçrede yapılan suikastler 
havayı gt!rgin tutmıya daima klı.fi gel
rnistir.> 

Diye ba~makta ve bilahare iUD.
ları yazmaktadır: 

•Hiristiyanhğa sonradan ıtrenler, 
bütün heveslerile meşbü bu 7Cni diJ.n .. 
ya din işlerinde gayet hassas olduk ... 
!arından, mülkiyet ve kapital şekil

lerine bağlı bulunmaları için bir cok 
sebeplere maliktirler.• 

CUMHURiYET 
B. Nadir Nadi .Duıt.hela'ln defra 

bir g-örüşii» isimli b~ bat ya...
sında.: 

cMeşhur Sosyoloji Alimi Emile Dur
kheim, cemiyetin biribirne eklenmiş: 

bir ferdler kalabalığı demek olmadı
ğını, içtimai h3diselcrle ferdi bünye 
arasında zarurl bir mUnasebet arama·· 
mak lüzumwıu Qnlatmıya çalışırken 
ttöyle der: 

c- Muhteht kimyevi maddelerin 
imtizacından nasıl yepyeni bir mad .. 
de meydana celirse, muhtelit terdlerin 
bir arada yaşamasından da yepyeni 
bir varlık doğar. İdrojen, oksijen v~ 
saire gibi bir taklITl. maddeler, muay.-. 
yen nisbet ve ~arUar altında birleştik
leri zaman eJde ettiğimiz yeni madd~ 
onu vüc~de e:etiren diğer maddeler· 
den hiç bi$ıe benııemez. MeselA, iki 
atcım idrojenle bir atom oksijenlıı im ... 
tzacınd1;:tn husule gelen suda idrojenio. 
ve okşijenin hassalarını arqtırmak, 

kimya ile bir parça ıneşgul olanlar na ... 
zarında &ülünç değil midir? İşte, bu
nun gibi, bir çok ferdlerin daiml ola 
rak bir arada yaşaması demek olan 
cemiyet tc, kendini teşkil eden !erci ... 
terden ayrı ve müstakil bir varlıktır 
İçtimai hBdiscleri ferdi yaradılı~la ıza
ha kalkn1ak, kimyevi bir te~ekküldıP 

esas maddelerin hassalarını aramıya 
benzer, yanlıştır.> 

Diye başlamakta ve 1918 galipleri· 
nin kafalarında muayyen bir dünya 
nizamı kurmayı tahayyül ettiklerini 
söy liyerek: 

Beyazıt meydanının 
ısttkbalde aıacatı 

'ek ıı 
Uzun zamandanberi, yo

lum dü§Üp Beyazıda çıkma• 
mııtua. Belki, garip bulurau· 
nuz; evet, burnumuzun di
bindeki Beyazıda çok zaman 
var ki gidememiıtim. 

Geçen gün, Küllük'te bir 
ahbabı görmek üzere, o tara· 
fa doğru yürüdüm. Kapalı
çarııdan geçip, camiin önüne 
çıktığım zaman, hayret için· 
de kaldım. 

Meğer, Beyazıt'ta neler ol
muf. Eski bildiğimiz Beyazıt 
meydanı ortada yoktu. Her 
taraf istimlak oluıımuf, açıl· 
mı§, :ıııkılmı§tı. Meydan fe
rahlamıı, geniılemiı, daha 
havadar olmuı .. 

Laleliye doğru giden yo
lun bu derece geniıletilebi· 

leceğini hiç dütünınemiıtim. 
Beyazıttan bakınc;ı., Aksaray 
görünüyor. Burasının ne ka.. 
dar dar olduğunu hatırlar11° 
nız. 

Küllüğe eidip, oturunca, 
yudum yudum kahveıni içer· 
ken, tunları düıündüm: 

«- Sayın Valimiz Liitfi 
Kırdar, lstanbulda ilk imar 
hareketine batlarken, yalnu; 
Beyoğlu cihetine ehemmiyet 
verildiğinden ıikayet eder, 
dururduk. İşte, İstanbul tara• 
fının en güzel meydanı da a• 
çılıyor, tanzim ediliyor. 

Gazetelerde, bir haber gö
züme iliıti. Beyazıt meydanı· 
nın asfalt inıaatına ve tanzi
mine 10 Temuzda baılana• 
cak .. 

Ümit ederim ki, yaz sonu· 
na kadar, meydanın bütün 
noksanları tamamlansın .• İn· 
taatı müteakıp, Beyazıt mey• 
danının, Taksim meydanın· 
dan çok d&ha güzel olabile
ceğini dütünüyorum. Çünkü, 
bu meydanda, tarihi bir çok 
eserler var. Beyazıt camii, Ü
niversite kapısı, İnkılap Mü
zesinin iıgal ettiği medrese 
vesaire .. 

Beya2ıt, bütün bu tarihi e
serleri, yüksek mektepleri, ta• 
lebe toplulukları ile, lstanbu
lun en ciddi ki>§esi ve bir kül
tür merkezi olmaktadır. 

lnıaallah, yakında, ne za· 
mandır arzu edilen talebe 
yµrdunun inıaatına da baıla· 
nır. 

<Halbuki işler böyle yürümedi. Dün· 
ya nizamı uğrunda, ka?"ıhklı bütfu.1 
dünya kuvveUeri çarpışhtı ve bunla .. 
dan bir tanesi üstün çıktıı:ı halde, o 
üsıün çıkan kuvvetin dediği olmadı. R. SABiT 
Çünkü Uurkheim haklıdır: İçtimai o· !========~~====~ 
luş, rerdıerın veya çarp,..n kuvvetle- Rakı" a· ıemı· nde 
rin iradesi dışında, kendine m.ahsus 
tekamül ~artlarına bağlıdır.> demek- kavga ? 
tedir. 

TAN 
B. Zekeriya ~ cTüritl7eıUn d.11 

olyasel:bıin ana ı>ttnSlplerl.o lslmll bu
g"\111.kü baş :razlSDC!a ezcümle şıuılan 
yazmaktadır: 

cTilrkiye, hiç bir r.aman siyasetJnde 
· harici tesirlere kapılınarruş, !ı4ç bir 
devlet aleyhinde bir harelcete le;ıeb

büs tmemiştir, Türkiyenin biç bir 
devletin davası ile alakası yoktW' • .eı .. 
zim ana prensip:..mi.z, bu büyük badJ
dere harp harici kalmak, istiklAlimizl 
korumak ve bize karşı bil.inüniyet ve 
dosUuk hisleri besliyen bütün devlet ... 
lerle dost olmaktır. Bu vuzuhun bu
landırılmasına razı değiliz.> 

İstanbul A51lye 5 tııcı Ilnluılı; ur.-
klmlitinden: 491/H8 

Hazinei Maliye Muhake:nat Mü
düriyt'ti tarafından Fotini ve Recep 
namlar·ndaki şahı~lar aleyhine yapı ... 
lan takibe nazaran rnuddeaaleyhlerden 
Fotini Şekerciyanın murisi Vıçen şe ... 
kerciyanın kazanç vergisinden hazi
neye 4058 lira 9 kl'nış borcu olup bu 
borcu ödeıneden vefat etme · ,.e mu
risi olan Fotini de mirası t"l.'Cidetme• 
mesi ve ölü Viçenin Sel;inik Bankası-

• na borcu olan 34592 liraya n1ukabil re .. 
hin ettiği 54304 lira 86 kuruş kıyme
tindeki 101 sandık manifatura men.su ... 
catını diğer müddeaaleyh Recebe tem
lilc etmi} olduğundad bu l<>ml.ikin ip
tali istenmesi ütt-rine müddeaaleyh .. 
lerden Fotniye Beyoğlu Tozkoparan 
havlucu Recep apartımanına gönderi .. 
len dava istidarr i;Ureti w mubake .. 
meye gelmesini muta.zammın da\•eliye 
muamileynin balen lkametg~hı meç
hu" bulunduğundan bo.hisle i<ıde edil .. 
miş olduğundan 3/10/941 Cuma günü 
saat 14 de mahkemede h:ızır bu1unc1

-

ması ve usulen da\·aya on gUn tın
da cevp ve-ı"lresi hususlar il eıı teb
li!: olunur. 

Ha~ı<o,·de oturan Ömer oğlu Ah. 
met Cetm ile arkadaşı Mustafa, 
dün rakı i~rlerken sarho~luk yü
zünden kavgaya tuluşmu~lardu. 
Kavga arasında Ahmet belinden 
çıkardığı kamasını arkadaşına sap 
lıyarak muhtelif yerlerinden yara· 
laınıştır. 

Yaralı Balat hastahanesıne kal. 
dırılmış, suçlu Ahmet yakalanmııt
tır. 

Biri!"i.zi·"DEgai 
_t1e~ımezın 1\ 
Paşabahçcdc ek
mek işi in ti zam a 

konmalıdır 
P...,..baloçede oturaıı B. nllan<4 

Ya.D!"or: 
lVIe<.·muu 2000 den fazla işçı ça

lıştıran, müteaddit fabrikaları 
muhtevi w Jl n;;ı.n köyümuz:de 1 
tek. fırın vardır. Fakat bu fınnın 
ye,·miye ~lediği yinnl iki çuval 
un kiti gelmemektedir. Sonra; 
fabrikalar saat 16 da paydos edil
diği halde fırın r;aat 15 te kapan
maktadır. Bu yüzden bir kaç gün
dür ek:mek tedarikinde müşkülilt 
çekmekıe,.iz. Belediye R•isliğinln 
ve Beykoz Kaymaitarnlıpnın fırı
nın daha geç kapanm;,sı ve fazla 
ekmek imal etınesl hususunda 
nazn dikkatlerin' celbetmenlzi 
rica ederim.> 

SON TELGRAF - B~ dılei:ı e· 
hemmi;retle kaydediyor ve aUka
darların ruı:z:ar dıkkat ne koyuyo· 
ruz •. 
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&-~ _ tpUNY A MESELELER!J1 

l• d d • d f LONDRA A 
ş a amı a ınsan ır. iltica etmiş 

valf.ık o~lardır. 
Bu son .<isin ~seyahatleri hak· 

k• •ela söylend, ine göre, <'r iki 
naz r !ng ltereve gitmek üzere 
Fransaıkn ayrıldıktan sonra, İs
panyol topragından geçm~k mec
buriyetınde kalmışlar, fakat k~m
dilerini göstermemek için lbüyüık 
kasaların içine giz1enımişler ve 
kamyonlarla nakledilmişler. 

===:.= __ ç_ev_i,_re_n_: _r_A_ı_K __ E_R_c_1r1_E_3== olan h •· A met 
Bır iş ad.ımını tenkid etmeden ı 

evvel, insan, onun haya•ın:n ne 
old"ğunu aa dJ~ünmelid r. Saba. 
hın saat dokuzundan ak amın ye 
d, ,ine kadar masası başında otu
r~p satış veya alış fia'leri için bn 
yttna sual sorar CL.ırur, sorulana 
cevap verir. Bu da adamakıllı b:r 
ıştir sanırım. 

İşte Grin adlı saf bir ad~mca. 
ğız, pa:ronu rôrmeı'!c geld.gı va· 
kit, onu, is ode •n1 bitiş'k oda · 
dak kızlar. haber vermeden içeri 
sokmak 5temerrişlerdi, lakin o, 
keyfiyeti haber vermeğe giren 
kız.n arkasından daldı: 

- Mister Egbert ile, Mister 
Sanders de yanınızdaydılar. Benı 

hemen bir cankurtara narabasına 
koyarak hasttneye gönderdiniz. 

Patron hafızsını yokladı, ve bir 
şeyler hatırlamağa çalıştı amma, 
nafile .. Maamafih o kadar çok hiı. 
diseler oluyordu ki, b:.ınlardan b:
rini unutabilridi. Adam patrımun 
bu nutkanlığı-ıı sezerek affe 'ıa"r 
bir tebessümle: 

- Ben sizi rahatsız 0dip üzrr:e
ğe gd,,-,~dim, ddi. Tc~~ı<kür ıçin 
.Mis·er Egberte miira,·aat eWğim 
zaman: cBana değil, hıyatını His. 
ter Sanders'e borçlusun'• dcdı. 

Ona da gittiğimda o: •Hiç ban3 te. 
şekkür etme, sana bu iyiliğ; ya
pan Mi.ster Ranson'dur• dedi. A
lirrnapl·k hanginizdedir, bilemem. 
Ben vazifemı yaptım, hepinize k. 
şekkürlerimi bildirdi111. 

Memleketleri 
ellerinde olma
dığı halde nasıl 

Kasanın içinde seyahat yirmi sa
a tt<m fazla sü rm ü.ş, en nihayet 
Portek ı hutlurlunu geçerek Liz
bona vaımıı~lar ve oradan da İn
giltereye ulaşrn:şlardır. 

görüyorlar ? • 
ış 

Abnanya, b '" mcmler.etleri 1 

peyderpey işgal ett.i<tcn sonra, bu 
memleketle'rin kendilerini meşru 
addeden hükümctleri de birer bi
rer Londraya gitLıler. Bu harlbin 
garip cilvelerinden biıi de budur. 
Memleket elden gittiği halde, ken
dilerin hiıliı o mcrnleketn dirijan
la.rı addederler ve hepsi de halii 
Almanya ile harp halindedirler. 

BU HÜKÜı lETLERİN TABİ 
OLDUKLARI :-/iZAM 

İngiltere hükümeti, kendi top
raklarına ;ıtıca eden bu altı hükO.-

• meti resmen tanıdığı için, bunlara 
meşru bır şekil verebilmek için, 
bazı kanunlar tanzim etmek mec
buriyetinde kalmı:şt.r. ·Müttefik 
kuvvetler beyannamesi• ile bu 
hükiı.mctlerin kendi tebeaları ü
zerindeki hükümranlıklarını ta
nımıştır. Hukukça bu hükUmet
ler keruli tobealarını ruikere ala
bilirler, ordular teşkil ve kendi 
müstemlokelerini idare edebilirlrr. 

- Affedersin;z Mister Ranson, 
çok meşgul olduğunuzu takdirden 
acız d gilım. l\laksadım sizi ra • 
hatsız etmek değil, sadece bir te. 
şekkur. Eve• randan bır teşekkür 
•cin Siz "a\'a\ımı kurtardınız. 

henüz has:aneden çıkmış bulu • 
r.ıyorum. 

Patron, hayretten adamın yü
ziıne bakakaldı Bir adamın ha. 
yatını kurtarmıştı' Bu nasıl ol. 
muştu acı:.ba? Fazla düşünmt'ğe 
vak:. bulamadı, o kadar meşgul
dü ki kaybedecek zamanı yoktu: 

- Bir taks mı dedinizdi? De
mek hastaneden henüz çaktınız?. 1 

- Hcrıtiz di.yemem, tedav;mi 
yapan dı ktor, bu kazadan kurtu i. 
mün hayırlı bir tcsad ii. oüsbü'ün 
kt'ndıne gelmen için birn da J:;,r 
sayfiyede istııahat et, M ster E_g
bert san" bu şekılde bakılmasını 
istedi, dedı. Tabii yine kendısirıe 
müracaat ettlm, netice, y!ne te. 
§ekkür için sıze gelmeme muncer 
oldu. 

Londraya iltica eden bu devlet 
veya hükümet reisleri, Nazırları 
acaba lngilterede nasıl bir niza
ma tabidirler• :Nasıl faaliyet gös
terirler?. İngiliz hükümetinin anı
rine verdikleri kuV\'etler nedir? 

Şimdiki hald<\ Londrada. mem
leketleri i>gal edilmiş ol.ınakla 'be
raber, müselliı.h mücadeleden yaz 
geçmemiş olan altı •meşru• hüku
met vardır. Bu hükümetle'rin lis· 
tcoinın ba.~ına •Milli Fransız ko
mitesi. ni getirmelidir. Bunu Ge
neral dö Gol idare eder. Bundan 
baŞ'ka Danimarkalılann. Roman
yalıların ve Avusturyalıların da 
teşkil ettikleri diğer üç komite 
vardır. Bunlar da memleketlerinin 
bugünkıü siyasi vaziyetlerini tanı.
mamaktadırlar. 

Bu beyanname mucibince, bu 
hükümetler •harici ezmcmılekd• 
imtiyazlarından da istifade etmek
tedirler. İngiltere bu hükumetle
rin meşruiyetlerini tanhIIlakla, 
binnetice Alman i~gali altında te
şekkül etmiş olan diğer hükumet
leri tanııınıyQr demektir, 

- Haftada iki, üç yüz adama 
yardım ediyorum, dedi, eğer bu a
rada siu de bir iyiliğim dokundu 
ise bahtiyarım, i::tminiz? 

Patron gülümsüyordu, o müşte. 
risine göre, iltifattan hakardc ka •. 
dar muhtelif tarzda teb<·ssüm e· 
derdi. Bugünkü barnbaşkaydı, is
temeden de olsa, insanca bir i.ı 

yapmış bir adamın memnun te. 
be~.ümü id. bı:.. Adam: 

- İsmım Grin, dcd .. Eğer siz 
ve sau asılzadeler benı doğruca 

hastaneye kaldırmasayd. nız, bu. 
gün karşınızda bu 1 unamıyacak • I 
tim. I 

Patron göründ~"il kadar da sa
de değildı, Mıst<r Grin'in söyle. 
diklerine •nanmamıştı. Karşılığı 

olmadan bırşcy . apmak adeti ol. 
madığı g:bi temiz ve halkçı bir fa
zileti de birazcık naz.k bulmuşt•1. 
Lakin cdiğer asılzadl'ler. sözünrte 
emniyet \'erici bir eda ,-ardı. 

- İçeri geliniz Mister Grin, b;r 
kaç dakikamı size verebilirim. 

Az kalsın cucuza verc•bilirim• 
diyecekti. Adam ka· keti dizlcrin'n 
üstünde, gösteri:en iskemiey~ o
turdu. Sıhhatli ve şayanı hürmet 
görünüyordu. Bir çocuğunki gib', 
saf bakışlı mavi gözleri ,·ardı. 

Kendisinden hiçbir şey istemeyip 
bilakis teşekküre gelen bir adam. 
la konuşmak, patrona iz:nli bir 
gününün ferahlığı kadar rahatlık 
verdi. Bu karşısındaki şayanı hür. 
met adamın fatilet, ona sirayet 
etmişti. Bu adam ona minnettardı. 

Adam söze başladı: • 
- On sekiz ay e\"Veldi, yollar 

çamur ve t'rinıiş karlardan vıcık 
vıcık geçilmez bir haldeydi 1d, 
işte sizin bindiğiniz taksi bana ve 
içinde öteberi sattığım el araba
ma çarpmış beni ve arabamı d.ı 

çamura yuvarlamıştı. 
- On sekiz ay evvel. Amma da 

eski bir tarih ... 
- Harı-ov yolundaydı, bir cu

martesi günü, saat de on buçuktu. 
Sırtınızda suvare elbise.si \'ard:. 

- Muhakkak bir partiden ge. 
liyormuşumdur. 

Adam kasketini t'lıne alarak 
ayağa kalktı: 

- Fakir bir adamın, tabii etti
ğiniz masrafl~rı size öd2yı·mem, 
yapabileceğim şey bir teşekkür • 
dür, ve borcumu paradan g.:-~ rı 

ne suretle istersenız eda etmeğe 
razıyım. 

Patron bu fazı;et karşısında e
zıldi, buzüldü. İyılik yaptığı bir 
insanın, sade fakat minnet dolu 
sözlerle duydugunu <-ade etmesi, 
ne tatlı şeyd' !. Vak'ayı hala ha. 
tırlıyamamıştı. Hafızasının bu 
nankörlüğüne için için gülüyor. 
du. Adam gitmeğe h"azırlandı, pat· 
.-on duyduğu iç ferahlığının bit. 
mcsini istemedi, adama: 

- Bir dakika durun, dedi, hep. 
sini hatırladım, evet, hastaneye 
sizi yatıran, sayfiyeY" gönderen 
benim. 

Yalan söylüyordu. Lakin yala
nına kendisi de inanmıştı. Hatta 
çamurlu, karlı geniş bir yolu, bir 
tarafa devrilmiş bir satıcı ara • 
basını, yerde yatan bir kazaze • 
deyi hayalinde yaratmıştı. Adam 
patronun hafıza kuv\·etine hay. 
ran olmuş bir vaziyette haykırdı: 

- Demek hatırladınız! 
- Hatırlamaz olur muyum? Bir 

insanın bir hemcinsine hiç mesa
besinde bir iyiliği dokunabilir, fa
kat iyilik gören yüzlerce insan a
rasında, sizin gibi candan, içten 
teşekkür edeni pek azdır. 

Bu söz onca. bu teşekküre çok 
içten yapılmış bir mukabeleydi, 
bir iyilik yaptım bari tamam ol. 
sun fehvasınca adama sordu: 

- Şimdi ne yapmak fikrinde • 
siniz~ 

- Tekrar el arabamla işe baş
lıyacağım. Bükülmüş belimi bir 
kaç defa doğrultmuş bir adamım. 

- Amma arabanız parçalanma. 
dı mıydı? 

( Devamı 6 ın.."ı sahifede) 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : M. SAMİ KARAYEL 

Padişah Veziriazama bir tokat vurdu 
M~me ısti) erek ağlaınak..a olan 

çocuğu bahane ederek o gün ne 
kadar emzikh kadına rasg~lmıışs;) 
cümlesinin rr.cmelerini, çocukları

nın ba~larını kestiı'mi~, kesilen 
çocuk ba~larını meme yerler:ne 
kadınların gögıi,lerine mıh lal.mı§· 
t;.r 

Evlatlar.n n ctı.-..ni ar.alanııa, 
nabatarına. :ı ahu. ak.ine yed:r
mt-,de eğlenırd 

Lisan 1 o 'ı.;i!ine gelıruş dört yüz 
:Macar drlikanl.sını, ;ıahut ticaret 
ıçin gdmış- beş yıa. kat ar Bohem
j,\< a baziı·ı::anmı b.l,ı.:rhep kazık-

lara oturtmuştur. Gadrine bu su.
retle uğramış efradı be;.criyenin 
adedi yfrmi bini müt~v&dir. 

Prens Viliıd iki senedenberi ver· 
gi.:;ini keı;ffii;.~i. Çakll'cı lI.na.a pa
~a bunun sebebini ;.o.Tn.ık ve gön
dermek lüzumunu ,f: tar clnıek ü
zere rne.muı· cdilrr }tİ. l!..ı.kkıı.ı<la 

edilen gaddaran~ n ~.:ır. ·l~ üzt•ri
ne padişah fena haı<1<' gazap et.
mıitir. 

Padişah gönderdiği murahhasla
rın da birer i.kıb<ete kurban gittı
ğini öğrenince $nirll'ndi. 

lT°"tt .. ı, bunlar ... " abcr veren Ve-

Yukarıda bahsetliğimiz altı hü· 
kümet şunlardır: Holanda, Nor
veç. Bclı;:·ka, Polonya, Çelooı;lo

vakya. Lüksembuf{;. 
DEVLET VE HÜl<Ül\1ET 

REİSLERİ 
Bunların dördü yalnız hükumet

leri ile değil, devlet reisleri ile de 
tem.sil edilmektedir. Filhakika 
Holanda. Norveç. Polonya ve 
Çckoslornkya devlet reisleri 
Londradadırlar. Bunlar da sırasi· 
le şunlard.r: Krallç<> Vilhelrnina, 
Kral HaakLın, Cumhurreisi Rayki
yeviç, Cum!ıurre!si Beneş. 

Belçika Kralı Leopold Belçika
/la kalmc>tır. Lüksenburg Düşesi 
Prenses Şarlot ise, çocukları ile 
beraber Amerikaya gitmiştir. 

Londradaki bu hükümeıtler el· 
!erinde kalan ve emirleri altında 
bulunan kara, deniz ve hava kuv
vetlerini idare ederler. 

NAZffil .AR 
Bu nazırlardan çoğu, işgal edi

len memlc>ketlerinden ~-:r yolu
nu bulup kaçmışlardır. Mes~li 
prof.OOr Ge~brandi sanki LiıhPV· 
de imiş gN>i komple bir halde bu
lunan Hohnda kabinesine riyaset 
eder. 

Hatırlardadır ki, Polıonya hezi· 
metinden sonı::a General Silrorski 
hükUınetini Fransada Anger şeh
rine naıkletmişti. Fransız mütare
kes: üzerine General ve hükume
ti İn,giltereye geÇ'IT'eğ muvaffak 
oldu. Norveç kabinesine de yine o 
zamanki Başvekil Nigardsvald 
Londrada riyaset etmektedir, Hal
buki Belçika, ancak A1ınan taar
ruzu başladrğı zam~nlki kabinede 
bulunan bmkaç nazırla temsil e
dilmektedir. Bunlar da Gut ve 
Vleşuverdir. Daha S011radan ayni 
kabinedeki nazırdan Şpak ve 
Piyerlo da LoıWaya gelmeğe mu- 1 

ziriazam Mahmut paşanın üzeri
ne yürüyerek bir tokat vurdu \•e 
'huzurdan kavdu. 

Padişah derhal Kazıklı Viladın 

üzerine sefer emretti. Llkin Vi
liıd, da:ha e\"Vel davrandı. Askeri
!<' Bulgaristaıuı tt>cavüz etti. Orta
J.ıiıı kana, atC§t' boğdu. Yirmi ibeş 
bin esir ve hesapsız malla avdet et
ti. Esirleri işkence ile öldürdü. 

Sefere Rumeli ve Anadolu as· 
kerinden başka donanma dahi iş

tirak etti. Boğazdan çıkan kuvvet
li bir donanma Tunaya girdi. Vi
dinc kadar gitti. 

Ilazı tarihlerde Fatih Sultan 
Mehrnedin dnnanma ile Ulalıa ka

dar gittiği mervtdir. Lakin ötc
denberi pad•ı•hlar deniz ı;eyaha
tinedn çekinırlerdi. Fatlhin bu 
bapta istısna ~kiline mı.inuoebct 
yoktu. 

Veziriazam MiJılll'l.ll paşa ber
mutat ön<le olarak Ulaha girdi. 
Türk ordular. Yuna boylarını bir 
kere daha aşmıştı. Birçok yerler 
i§gal olund ... ?.!emleket i~·inde ıle-

Danimarka, Romanya ve Avus
turyalılar tarafından t~ikil edi
len kmııitelere gelince: bunlar ay
ni nizama tabi tutulm<ı.maktadır. 

İngiltere bunlar:n anevcudiyet
lerıni kabul etmekle beraber, ko
miteleri •bir hükumet olarak teliik
ki etmemektedir. Hatta •Milli 
Fransız kıomitesi, de hakiki Fran
sız idaresini temsil eder maıh;yet
te görülmemelotcdir. Fakat Gene
ral dö Golün de İngiliz hükümeti 
gibi bu k.omiteyi bir .Fransız hü
kumeti. olarak kurmadığını ilave 
etımek lazımdır. 

MÜTTEFİKLER ARASINDA 
İŞBİRLI(il 

Gazetelerde Hür Frans zların, 
Polonyalıların, Holandalılarm, 
Çeklerin yaptıkları i lcri .okuyo
ruz. 

Xorveç hükumet:, yekünu üç 
milyon ton tutan Norveç vapur
larını İngiliz hiikı'.rmetinin emrine 
vermiştir. Belçika ve Holandallar 
da mü:;temlekclerini müşterek da· 
vanın hizmetine ha•retır.i,lerdir. 
Belçika Kongosu, Felemenık Hin
distanı gibi.. 

Pıcılonyalılar ise, Fransız hezi
meti sıralarında ta.mamile teçlhi2 
editmi~ iki tümeni kurtaı:ımağa mu
vaffak olmuşlardı. Bu ask.erler ve 
bunlara ilaveten Polonyalı pilot
lar müşterek dava iç'n çalşmak· 
tadırlar. Yakın Şarkın bir yerin
de birçok Polonya alayları olduğu 
söy lemneık ted ir. 

Polo!'lya filosundan kurtulan .bir 
kaç harp gemisi de lnıgifü filosu.
nun yanında yeralmıştır. General 
Siloorskinin, Polıcınya Milli ban•ka
sın n ihtiyat altınlarını lngi1t.ere
ye kaçıvmağa muvaffak olduğu da 
söylenmektedir. 

Hür Fransızlara gelince, bunla
rın Habe~istan ve Suriye cep!ı.,.Jc
rinde çarpıştıklarını her gün ga
zetelerde okuyoruz. 

Bunlardan başka Hı~landalıların 
üç kruvazöı:ıii, üç lıorpitGsu, üç 
gambotu, birkaç mayn vapum ve 
denizaltıları Uzak Şaııkta ayni da· 
vaya hizmet etmektedirler. 

M. A. 

riye varılcl ı. Düşmandan eser yok
tu. 

Vilat, kendi evlat ve aileı;ile be
raber ahalisini de t.oplıyarak Kar
pat dağlarına kaçmış!:. Ormanda 
saklanmıştı. 

Rumeli beylerbeyisi Viladı ta
kip edryordu. Padişah Viladın ya
kalanmasını, maiyetinin mahve
dilımesini irade etm.işti. 

Rumeli ıbeylerbey isi Viladın ma
iyetini perişan et~i. Hepsini kılıç
tan geçirdi. Viliıd, Macaristana 
kaçtı. 

Fakat Macar kralı Matyas Vi
liı<lı yakalıyarak hapse attı. Sultan 
MP.ilım<'t Ulah memleketini baştan 
b;ışa çiğnedi. 

Sult•n Mehmet, Vila<lm kardeşi 
Radıolu Ulalı beyi tayin eyledi. U· 
l:ı.lı kıt'as.ının her tarafına )>'!yıl

mı~ olan akıncı askerinin topladı
ğı ganaim pek çoktu. Mal ve eş
yndan ibaşka yüz binlerce hayvan 
d;ı\ıi alındı, 

Türk akıncıları Ulah memleke
tin h.1rabey" döndünlüler. Bu 
su-etle V !adın yaptıklarıııın irti· 

Havay adala- ONUN 
Ya~anmı~ A~k vf' Mac,.ra Hntırııl ' 

---· ---- ----•• •• •• 
rı yeryuzunun 
cenneti ••• Hayatını Anlatıyorum ! 

Gft -bl 1- -d p I Yazan: HALÜK CEMAL u r n e as -
ilk O yanusu un ce- Sevinçle çıktığım evime çiğne 

No. 

11~~~k.:ı!~n•~~~ıci~inkP:~: miş bir kızlıkla dönüyorduTI 
xücude getirilmiş olan üslerin en mü
himlerinden biri de hiç şüphesiz Ha

vay Adalarıdır. Bu sebeptendir ki, Ha

vaydan sık sık bahsedilir. 

E\"\'Clleri bu adalardan, ancak ta
bi~guzellikleri için bahsedilirdi. Bu

gün ise, bu yeryüzü cennetinin günün 
birinde Pasifiğin cehennemi olup ol

mıyacağı ihtimaH göz önüne getirilir. 
Havay, yahut Sandviç toplu adaları 

1898 flt'llCsinde Amerika ya ilhak edil
mişti. İrili ufaklı yirmi adadan müte
şekkildir. Pasifik Okyanusunun orta

sında kaJmı~ olan bu uzak adalardan 
dokuzunda kimsecikler oturmamakta
dır. 

Şimali Garbiden Cenubu Şarkiye 

doğru uzanan adalann bir ucundan ö
bür ucu 900 kilomE'tre tutmaktadır. 

•- Müjgan abla gelryor. Müj
gan abla geliyor! .• 

Heyecanadn titriyordum: Bu; 
çocukların iyi h~valaroa ılıemen 

her ak.~am mektepten gcli~ken 
kardeşimle beni karşılarken yaptık 
!arı bir adetti. Hepsi bizi görünce 
koşa koşa yanımıza gelirler, ko
nuşa konuşa, cıvıldaşa cıvıldaşa 

kapıya kadar götürürlerdi. Bazan 
harçlıklarımdan kestiğim para ile 
onlara çikolata, ~eker alır, da.ğıtır
dım. Küçü•k yaramazların binbir 
şakla!banlı.kla, neş'e ile kapışma· 
!arını, seyretmek, eteğimin etra
fına toplanmalarını görmek en 
masum ııevlclerimden ·biriydi. Da
ha o vakitten onları sever, henüz 
çocukkı-n bile içim bebek sevgisile 

cesaret edemedikleri •bu sual 
ran küçük Mualla oldu. Ş 
ğımdan 'bakalı geçmiş, kap 
önüne gelmiştim. Çantamı ~ 
Gkkı:ıken annemin verdiği tJ' 

vay, vapur parası 25 kuruş ' 
ğu g1bi duruyordu. Hepsinı 
verdim: 

•- Ben artık geriye dönm 
Arkadaşlarına sen çikıolata al 
ma iyi taks>m et, kavga çık~ 
kocaman bebek!.• 

Küçüklerin hE1P5i sev· 
çırptılar. 

•- Teşekkür ederiz Mü,ig3 
la! .• ve sonra bir meserret 
mu;ru arasında ba.lokala koşu 

En büyüğü olan Ha vay Adası 11.000 
kiloınctre mıJrabbaıdır. Dünyanın en 

mühim iki yanar dağı bu adadadır. 
Biri ~Ianua Kca, diğeri l\tanua Loa 

yanardağları .. İkinci yanardağın kra
teri 1.5 kilon~etrc murabbaı tutmak
tdır_ Ve daima zl'"'cban halindedir. 

dolardı!. 1 
Şimdi onların böyle koşuşup ya

mana üşü meleri mektep dönüş
lerimi hatırlattı. Ah o vakitler ne 
kadar kaygısız mes'utmuşuım!. Yi
ne öyle olmak, siyah göğüslüğüm
le hep küçük, hep çocuk kalmak, 
aşkı. ~,·giyi, hı-le böyle zehir gibi 
kalbe inen. günaha götüren ıbir 
sev<layı bilmemek ne iyi, ne kafi 
bir saadetmiş!.• diye hazin hazin 
dıü.,oündüm. 

Mektepte hocamız her z 
söylerdi: ·Sevindireni Allah 
vindirir. küÇ'ijcük kalblcrin 
saf tezahürlerile bir çikolata 
dünyalnra kavuşmuş gibi se' 
mes'ut, herşeyden haıbersi2 
rularm arkas:ndan ba'karkef. 
sözü hatırladım. Yaralı gönl~ 
biricik emeliyle gökler.in ıJ:ıi1 
kurta.rıcı~ına yalvan:lım: 

Tonhı adaların nüfusu 323.000 kişi 

kadardır On dokuzuncu asrın başla

rında nüfusları takriben 400,000 kişi 

olan yerli Polinc1.yahlar, şimdi 300.000 
e inmiş bulunmaktadır. 

Şimdiki mecmu nüfusunun 26 bini 
Çinli, 24. bini Portekizli, 30 bini Ame

rkalı ve ... 128 bini japondur. Şeker 
kaınışı, pirinç, kahve, tütün, bambo, 

ananas, n1uz, portakal ağaçları yeti
şir. Öküz. koyun ve at yetiştirilir. 

Fakat bu adalar coğrafi ve stratejik 

vaziyetleri dolayı~iJ le bir eok millet
lerin hırslarını tahrik etmiştir. 

En büyükleri Hav.ay, Maui, Oahu, 
Kauny, f\tolokay adalarıdır. lfepsi de 
volkanik arazidir. 

Oah11 Adasında Ameriknlıların mu
azzan1 bir deni;ı: ü leri vardır. llavay 
Adillarının n1crkczi llonolulu'dur. 
(Nüfusu 80,000) dir. 

Asya ve Avustralya ile An1erika a
ra~·ında Pa lfik Okyani..ısunda en bü
yük nıerhtılc bur~~ıdır. Yedi "'apur 
hattı burada birle~ir. 

Yaramazların hepsi bir anda et
rafıma dolmuşlardı. 

Türlü afacanl.klarla kuşlar gibi 
ötüyor, peşimsıra yürüyerek .,.ıc

ğime dolanarak yine bakkala SÜ· 

rüklemek istiyorlardı. 
Fakat içim öyle bezgindi ki neş'e 

!erini gözüm görmüyordu. 
Eve yaklaştıkça yavaşlaşan a

dınnlarla ortalarmda yürüyor, on
lara, k:sa. kuru hitaplarda bulu
narak dudaklarımda sönük bir 
t .. bessümle, gıpta ile bakyıcırdum. 

•-Bugün çikıolata yok .mu Müj
gan abla? .• 

Demindenberi hepsinin bir türlü 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 

Tahmin ~li İlk Tf'minah 

31,ou 2,33 

39,62 2,98 

38,00 2,85 

1366,00 102,45 

60,00 

Fatihte !loca Üvey! n1ahalll'sinin Şem· 
scttin Sami sokağında 112 ci adada 3042 
harita numaralı arsa arkasındüki 31 
metre murabbaı sahalı arsa. 
Fatihte Hoca U,·ey:ı maha1lesinin Şem
settin Sami sokağında 112 ci adada 
3211 harita numaralı arsa arka'F-ındaki 
39, 62 metre murabbaı sahah arsa. 
Fatihte Hoca Üveys mnhallcsinin Şem
~ettin Sami sokağında 112 ci adada 
3042/1 harita numaralı yer arkasındaki 
38 metre murrıbbaı sahalı arsa. 
Fatihte Kirmasti mahallesinin Fevzi
paşa caddesinde 96 cı adada 136,67 met
re murabbaı sahalı arsa. 
Fatihte Kirmasti mahallesinin Keser
ciler sokağında 39 cu adada 30 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedeleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı arsalar satılmak 
üzere ayrı ayrı açLk arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 
~Iüdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 14/7/94l Pazartesi günü saat 14 de Da
imi Encümende yapılacaktır. Taliplerin tlk teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale günü muayyen saatte Daimt Enctiı:rıende bulunmaları. (5169) 

+ ... 
Belediye hududu dahilindeki bazı şoselcrin katran ve bitüm mah1ütiy1e 

kaplanmas işi kapalı zarf usu1iyle eksiltrneye konulmu~tur. 
Keşif bedeli 24.,622 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 1846 lira 68 kuruştur. Mu

kavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri, Genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje 
keşi( hü13.sasiyle buna müteferri, diğer evrak 123 kuru~ nıukabilinde Fen İşleri 
~1üdürlügünden verilecektir. İhale 14/7/94.1 Pazartesi günü saat 15 de J?aiml 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ınektupları, ih.;ile 
tarihinden sekiz gün evvet Belediye Fen İşleri Müdürlügilne mürcaatıa alacak
ları fennt ehliyet ,-e 491 yılına ait Ticaret Odası vesikalo.rı iınzalı şartname ve 
kanunen ibrazı liı.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numarah kanunun tarifatı 
tevresinde hazırlıyacakJarı teklif n1ektu~l arını ihale günü saat 14 de kadar Da-
imi Encümene vermeleri lfı.z.ımdır. 5063> 

kamını yüz misli olarak aldılar. 
Bir gün Fatih Sultan Mehmet, 

Bükreoş civar.nda gezerken bir te

•peciği aştı. Birden kendisini ka
zıklar ormanı içinde buldu. Bin
lerce ceseLler fena manzaralarile 
kokularile hissiyatı tazip edıyordu. 
Hamza pruıanın cesedi eJ!bisesin
den belli idi. 

Sultan Mehmet pek r;üteessir 
oldu. Bunların ·kaldırılmas. nı, i

cap edenlerin gömülmesini em
retti. 

+ 
Bu sıralarda Buğdan devleti, 

devlete sadıktı. Ulah seferined va
zifesin i ifa etmişti. Fakat Buğda
nın da bize karşı olan mevkii sağ

lam değildi. Çünkü Lehistan kra· 
J.na kıs.men sadıktı. Ana olan ra
bıtasını 'kesmemişti. 

;!;lu sıralarda 11/enediklilerle mu
harebe şiddet ke.~betmişti. Avrupa 
yeni bir Ehlisalip hazırlamak ü
zere idi. 
Buğdan bu Ehlisallbe iltihak etti 
Lehistan, Macaristan tarafların-

dan imda.t aldı. Bunu haıı.,r alan 
Fatm Sultan Mehmet, İşlrodra ö

nünde 1bu'1unan Rumeli 'beyle~be
yisi Hadım Süleyman paşaya e
mir gönden:li. Hemen Buğdan Ü· 

zerine hareket etıınesini isıtedi. 

Hadım Süleyman paşa, kış üze. 
ri Romanyaya girdi. Düşman Türk 
kuvvetlerinin ,geldiğini gorunce 

kaçtı. Karpat eteklerine çekildi. 
Süleyman paşa, düşmanı dur· 

madan taki.p ediyordu. Elli bin 
düşman üzerine Karpat eteklerin
de hücwn etti. 

Fatih ordu.sile daha harekete 
geçmemişti. Avrupa F atihi, Ro

manya üzerine yürüyecek zanne
duyordu. 

Fakat lbaharda Türk ordusu ha
rekete geçtiği zaman seferin Ro
manya üzerine olmadığı anlaşıldı. 
Çünkü, donanma ile asker Kırım 

sahillerinde bulunan Cenevİ2 

mÜblemlek"l~inin fethine memur 
cdili;ı .ordu. 

(Arkuı var) 

«-Ne olur sen de beni seV' 
Şerefi.mi, sevgimi kurtar A]lsi 
ğım!.. 

Kapının zilini çalarken şa 
!arım zonkluyor, yüzüm ya~ 
du. Heyecandan titriyen ' 
dümle az daha eşiğe oturaca 
kalkaımıyacağım zanneıcliyord 
Daha bir gece wvel terterni1 
vaı-1 kla, bütün bir neş'eyle 
ğım kapıdan örselenmiş ibir 
çiğnenmi~ bir kı7Jıkla girrn 
lümlerden de acı geliyordu. :B 
günah>mla kendimi beyaz, l 
y·uvama layık göımü>orduın. 
vefakar Şükran bulunmasayd 
rac.kta ağlıyacaktım!. 

Kesik aki.tlerlc inler gilbi Ç 

yan zilin sesine ilk k~an kard 
oldu. Pencereden beni görun.-1 
çığlık atarak: 

•- Geldi. Ablam geldi anrı' 

Diye meııdivenlere fırl:ııd~ 
pıyı açmasile beraber yeni :bit 
yat kcparması bir oldu: 

•-Ah ablacığıım o ık adar r1' 
ettik ki... küçük bir çocuk 
boynuma sarılmış y<iiıllimü. lf 
mü pusıclere boğuyor, arada ıl 
soruyordu: 

(Arka.<t ( 

]auLMACA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
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Soldan Saia: 

ı - Alkolü çok içki, o!JcoJO ' 
ki, 2 - Yaydan ('ılc.ar, erkek 
şart edatı, 3 - Meyva, AvruyJ 
dağ, 4 - İlişikli, 5 - Çok degıl 
tu.rka vakit, 6 - hf.eyva, masd"' 
K eyfi yerinde, renk, su, 8 - V 
çöktüren ses, baskı, 9 - Yoklult 
eder, çabuk olarak, 10 - Hayv~ 
det. 

Yokarıd.ut A.,airya: 

1 _ Bir nevi salatalık ot, }. 
tanda bir ı-;<~hiı·. 2 - Akılhca, nı 1 
yet., 3 - Bır nevi üzüm, 4 -
haksıı, 5 - Dvc, 6 - İşDret ed<\C 
turlar, 7 - BagışlarrıR, kıht, 

milrebbi, 8 - Dinlermıek. ft1 

müdafi, 9 - .Esa. adın~l, 10 ./ 
car biberi. 

Diıokii Bıılınac&nullUl h>.ll eclJlısıM 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 B Ey L ] RIBjEI' 
2iSA•YeAS 
3 R A slplu T_, t iN' 
4ARAeB .AD ı E 

s o E • 'Als•• YI 
6 ~ r j-ı 'e u e1sj E 
7 R .,M ı_!. L t e N I 
8ACENT A . 
9!N• c · · A 'N A ı i< , 
10, E N ~E • . N i E IY !!V 
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(ÖQ -,a;,uwo mctmıım1 ~ 
AJaııa b<lllenlerlnden ~) 

Tellıiaed-: 11-Aldha. 

- . -
Amerika Bahriye Nazırı, 
İngiltereye harp malze
meai tealimatını temin 
için donanmayı kullan
mak zamanının geldiği
ni söylemiştir. Çünkü 
her inta edilen bir gemi
ye mukabil, harp malze
mesi yüklü üç vapur ba· 
tınbnaktadır .. 

Amerika Bahriye Nazırı albay 
Kncıks valiler.n •cnelık toplan .ı. 

&uıda bir nutuk söyliyerek bilhas- ,:============= 
Hutzinger beyanat:a bulunarak, 
Suriyede mukavemetın devam e. 
deceğini ve bu hususta icabeden 
bütün tedbirlerin alındığını söy
lemiştir. Suriyeye yenid~n tayya
reler gönderilmiştir. 

JAPONYANIN VAZİYETİ 

sa demiştir lt.i: cAtlantij;i Alman 
tehdıdinden kurtarmak ıçin do. 
nanmamın kullanmak, vurmak 
zamanı gelmektedır. Hitler, Ame
rik:>ya arkasını çevirmi§ken, harp 
maaemesını tesliha..ıru temın için 
donanmayı kullanmalıyız. Ticaret 
geınısi zayiatının bugünkü nisbeL 
te devamı Hitlere zaferi temin e- Japon resmi sözcüsü, gazeteci-
der. Bu senenin iUt beş ayı için. ler toplantısında, Alman _ Sovyet 
de 2.190,000 tonluk ticaret ııemisi harbi dolayısile, Japonyanın hat
ba mıştır. Şimdiki halde Amerika tı hareketi ne olacağına dair soru.. 
ve lngilttrede inşa ed len bir ge- lan bir suale, her halde bu hususta 
m ye makabli üç gemi batmakta. birşeyler neşredileceğini söylemiş, 
dır. Yalnız gemi batmıyor. Bun- fakat bu bapta hükumetin resmi 
!arın naklettikleri tayyareler, top. deklarasyon yapacağını zannet -
!ar, cepı:ıaneler ve yiyecek mad _ mediğini ilave eylemişlir. 
deleri de batıyor.• NANKİN HÜKÜMETİNİ 
KAN ADALILARDAN ÇÖR ÇİLE T A.'<IY ANLAR 

ZAFER ll'!EŞ'ALES Japonya tarafından meşru Çi.n 
Londrada, Dovning Strit ıo nıı... hükumeti olarak teşkil edilmiş 

;r,,aradakı Başvekalet dairesinin bulnan Nankın hükumetini, AL 
h:ıhçesinde, lııgi!ız llaşvek.ı.1" ç-· nıanya ve İtalyadan sonra, Bulgar, 
çıle Kanadanın harp ;.tik 1 or- Macar, Slovakya ve İspanya hü-
i<t" k" - razına k" l ..., ıra ının btr remzi 

0
,__ umet erı de tanımışlar ve key. 

me ' 1 -'4l1 <zafer ı· t N nk" 
K 

ş a esı. Verilmiı;tir. Bu meş'ale ıyc ı a ın hli.kumetine bil -
anadada dol~tılı:tan sonr . dirmişlerdir. 

bombard a. hır İSKENDERİYE BOMBALA.'<Dl t man tayyarcsile İnı?il 
creye getı:rilmiş:ir. Meş'a!ey· ç·." İskenduiye, dün sabah erken -

çile K~nada tekaüt nazırı t~kd~r- den yeni bır hava taarruzuna 
e;mırır. Bundan başka Kanadam manız kalmıştır. I kişi ölmüş, üç 
Nazır, Kanada Başvekili d k lı 

1 

k:şı yaralanmıştır. Evlerde hasar 
Kanada Pyal •ti Başvek·ııo _ouz vardır. 
h • r~ kr ı erı ve . 

a.p • az propagandasını ya. . BULGAR SAHILLERİ. 'E 
pan tanml':'ış ze\'a(ın imzal MAYN DÖKÜLÜYOR 
hav b d arını K ır e rııesaj tevdi etmişt· arad-enizde Bulgar karasula • 
Bu rn~sajda, nekadar uzun ve ç: rına bu gece yarısı mayn dökü -
~in 'ursa olsun, Kanad•nm gı . lecektir. Ecnebi vapurlar nihayet 
en Yolu sonuna kadar •-•·· edrı... saat 16 ya kadar karasularında c •· ~ıp e- -egı Yllzılıdır. seyrusefer edebileceklerdir. Bu su. 
HUTZINGER'L.'f BEYANATI la~_a girmeden on iki saat evvel 
Fransız Harbiye Namı ,.,_ al musaade almak lazım gehnek -_ ~ner tedir. 

Alm~n - Sovyet 
harbıne bir bak ş 

b .. .. (1 lad IS&rfadaıı Devam) 
uyük muhas.ıra çeınberının ü 

kuçuk ınııhasara çe.n·h---. ç 
uı;cm ~ .... ayru
h~ v~ bu çeınLeı-lcr içinde bu
t~k "Yt't kı.ı..vveucrı.run gıt .. 
Ur.'i:., daha :uyado Yakından •ıkıi-
ruu b~!::ıe':f~te oldulda.-

Yıııe Aıınan kıı;rnaJUann 
riıdıg:rne ltil'e Al , d-.n bildi
lılinsk:'iıı :ı:>ar , Jnan licrı kuvvetlt!t'i 
var:mıılardır.kı.nda Bere-.:..ı.aa nehrine 

Ş.ı.mal<le Dunab · 
&'Cn1ş bir cepheo_e ~ ~ Rıca arasuıda 
mıştır ve bu neh. Wla ııcnrıne varıl
la-'-- . ır moı~ad<Jrt noJı:ta 

•...,. ıeçılrniştır, -

.,_ı:.,,,boılfteıı ~.ka doi!ro iki k ld 
--rlı en Alman o an 
rıc.ıt et.len c: vıe Slovuk kuvvetleri 

.;tOVyet kollarını ta.ki 
mekıedır. İlk Slovak P eı
S'7Vyot ordusunda b 1 lebllğme gore, 
bu !arata ce-.n<k~:" Slovait;ar 

Alman tebUtuıe göre, 3o llaziranda 
!:';"~ı.cr 280 loıyyare luıybeıınışıer
'-~- uru.ırdan 216 il bava mulıarebe
""'wde de,,"!. iiJm41 ·· 
FIN CEPHESiNDE ur. 

f'ın tcbligine Un gore, S<l\'yetJer Fin 
d)yada mi.deiıılludit !ere . -

P•ra;sülçüler lllWrtn.i 7tt munı:ent 
rı.n ekseruı d-h- lene de, bunla

~ yerılit .ı.nerkı.:u, 
sız bır haıe e'.l?tu"ı- . zarar-F u.u•~ıerwr. 

ın layyarec.: lcri dun ltancö .. . 
ne beyannameler aLm uz.erı
l:ü!aıeşıoln Onüne ı ışlar ve kan dö
clakı ı;ovyet ,can . çmelı; uzere, ora-

uronunuu teıılun 1 ~ıru 1.alep e'mışlerdir o .. 
Helainlu'wn 150 kilo' 

de buluruuı Han u u:ıetre Garbın-
dün ögleden .,,O: ye ka'J', Fınleı-- 1 
•~,_ a laıu:ruza ~io-
~..,,. 1 

50\YET 
TESJ..iGİNE Göru: 

ı;., vyeı teblıc;, ~o Hazlranda b··ı·· 
Fın So u ua 
p - vyet hududunda baı!ıyan 
ın tlarttızJanı: 

bildınnekteı;r B wı Pıislı:Urlü uuğunıi 
tün duşınan ~~v u. ~e adet.,.-e W>

veıneı &dcteı:u.n:ledir me i<aıoı nıUka-
!ılo<>kovuchı. <.l • 

alum ışar "~&ece sa.at ı.so de ilk 
dar si.ırnıu,tu.r lit~ alarm 2,45 e ka
Dıı0ıır. >r hiıd- Ola'8.• 

:ı l Haııranı 1 Teının...., 
&ece Morman..ır. Dv'"''- batlıyan • --. Dobr lsk, 
Lule lstıkametlerinde ın~ "" 
devum etnı.t~Ur. eler 

nsk ve Dobruisk lı11k.ıımeııenı,d 
Alınanlar gedik açmak lçln buırı.~ 
ııaır..,tı..r ıi!slenr eraır. Pinde, 
loı>çu. tank Ye hava kuvvetleri bu 
~lılıarebeye ~tirak e!m4tir. Bır gün-

e Yal. ı.ı btr Sovyc.ı rııoıaı 28 , 27 Af .. 
rnan nkı t..ıhrft') rtm ı !it r. 
b .ovn bır Amerikan aı:ınsma 
6~ &öre. l.aıJl&™ida 16 ile 
Ya Y ,. ar .n ı c kclt.e ve 16 ile 45 
u" rı 'lal< ka l:tr Lenlııçad ve 
tc ' · :3hl"ı.A nları ıs.bh etınek 
~n "m:ı1<1a • 
Kc. 'U< '-'AD •Ki • o vn:r 

B .:iOLo~ 
F 

ll<JtJarı k P • dalcı So''Yet Konso!os
tizcrc r \ nı1 v ~ bı>atılma.!t 
bı •h 1 lttıc eıtı Sovy t diplomatlan 

~ ~\.l YAy~~U~ 
• AşU-rçtiu:n 

men 
1• ••>ıır·~ ar L Sovy.,Uerın R 

- ına oman- 1 ~iiJô~ı.t.c.rıe tedlıifçi 

Almanyadaki 
vapurlarımız 

• . (1 ı-ı a.yf&Ua ~) 
ett:rıleceğini söylemiş ve diğer 
meseleler hakkında da şu iza • 
ha.tı verıniştır: 
•- Amerikaaa birikmiş malla

nmız.ın buraya nakli ve ihraç 
mahsullerimizin Amerikaya götü
rülmesi için vesait temıni müm
kıin olmadığı takdirde bir veya ilti 
vapurumuzun Amerikaya gönde. 
derilmesi düşünülmektedir. Fakat 
bu hususta ka,'i bir karar verilme
miştir. Bu seferler münhasiran bir 
veya iki defaya mahsus olacaktır. 
Devamlı bir sefer programının ta
biki mevzuubahis değildir.• 

AL.\1ANYADA KALAN 
VAPURLAR 

Bunu müteakip Almanya ı!e im. 
zalanan dostluk paktından sonra 
Almanyada kalan vapurlarımızın 
getmLp getirilemıyecegi hakllnn
da muharririmizin sorduğu bir su
ale İncedayı şu cevabı vermiştir: 
~ Almanyaya evvelce sıpariş 

edilıp paralrrı verilen ve memle. 
k_etimize getirilemiyen vapurlar i
şı tamamen halledilmiştir. Vapur
lar için verilen paralar ve faizleri 
tamamen tasfiye edilmiştir. Bina
ena'.eyh Almanyadaki vapurların 
denız tıcaret filomuza ilavesi şim-
dilik mevzuu bahsedilmiştir.• 

Almanlar Duna neh· 
• • 
nnı geçecek mi ? 

U lıılci S~f&daa I>eyam) 

:r_eue.rin. 300 tayyare keybettikle.. 
rmı ıddıa etım>ktedir. Sovyet teb
liği ise o gün kaybolan Sovyet tay. 
yarelerinin miktarını 108 olarak 
göstermektedir. Bu tebliğe göre 
Almanlar ayni günde 200 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

• Balıkçılar yarımadası civannda, 
hır Sovyet destroyeri bir mayne 

taçarpmış ve hasara uğramıştır Ve 
tnır d"- · e ..,ne;.: üzere en yalcm li-

mana iltica etmiştir, 

Zağrep te ekmek 
vesikaya tabi 

Londra 2 (A.A) ö . . . .. · · · - ğrenıl-
diğıoe gore, Zagrepte ekıınek !bu-
günden itibaren vesikaya tab'-'. 
t- ''ıır. 
....,nere ihl tay ve'rilecBktir. 

ajanlar indirmekte olduğunu bildlr
ınektedir Yq hrinde 500 Yab\ıdi 
komünistin ku11iwta dızlldiğlııi yaz
mıştık. Roııuuı.ya hükflmetı, bu ted
hişçileri z.ama.ıunda bildinniyenlerln 
bütün aileleri efradı ile kuı'ıwıa dizi
lecek! enru bild.inııl;tri. 

Bir Alman mu
habirinin Türki
yeye dair görüşü 

Berlin 2 (A.A.) - Alınan maL 
bı.ıatı, Türk • Alman muahedesi
nin tasdiki münasebetile Ulus, 
Cumhuriyet ve İkdam gazeteleri
nin Başmakalelerini .iktibas et -
mektedir. 

cFrankfurler Zeitung., Ankara 
muhabirinin cAltı Ok. başlığı ile 
yazdığı bir makalesini neşrediyor. 
Bu makale şu bakımdan alakalı.. 
dır ki, Türkiyeyi siyasi an'aneleri 
olmıyan, münhasıran zirai ve oto
riter bir memleket olarak tanıyan 
Alman efkarı umumiyesine Tür
kiyeyi hakiki çehresile bildirmek
tedir. 

Muharrir, Cumhuriyet Halk 
partisin:.n vazifesini ve Türk si. 
yasi hayatının seyri üzerindeki 
rolünü anlayışlı bir tarzda ifade 
etmekte ve dahili siyasi hamlenin 
ve Cumhuriyet fikirlerinin bariz 
vasıflarını çizerek millet ile Parti 
arasındaki münasebeUeri tetkik 
eylemektedir. 

Makalenin ikinci kısmında Türk 
devletinin iktısadi teşebbüs un -
suru olarak gördüğü işi uzun u
zadıya tahlil edilmck.cdir. Ma • 
kalede deniliyor ki: 

•Yeni Türkiye Devleti, Türki. 
yeyi iktısaJi bakımdan feci bir 
vaziyette bulmuştur. Ecnebi ser
mayesinin iktısaden yutmak gay
retlerine kar~ı mücadele etmek 
mecburiyetınde kalmıştır. Türk 
iktısadi meselesi ancak beş sene. 
lik planla halledilmiştir. Bu plan 
Türkiyenin sanayileştirilmesini 

derpiş ediyordu. İşte bu suretle. 
dir ki Devletin mürakabesi altın
da şirket:cr kurulmuştur. Bu şir
ketler şimdi tam bir verimle ça
lışmaktadır. 

cAltı Ok• bugünkü Türk refa. 
hının esas temeli olmuştur.• 

Amerlkada lurlE 
lyar ta sısat 

Vaşiılbiuo 2 (A.A.)- Bu sene
nin kanunusanıisinderıberi par ıa
mentıc> taraf>ndaııı kaıbuıl. edilen 
tahsisat y!!kıiu 40 milyar dı:>lar o
lup bunun 26 ımilyarı iear ve iatt'e 
kanunu mudbince mıill müdafa
aya t<>hsis edi.l.ıni.ştir. 

japonyanın 

vaziyetinde 
mahsus de
ğişiklik oldu 

Londra, 2 (A.A.) - Tokyodan 
öğrenildiğine göre, Alman - Sov
yet harbi meselesinde japonyanın 
vaziyetinde mahsO.S bir değişiklik 
olmuştur. Bununla beraber, Tok
yoda, Matsuoka'nın istifa edeceği 
şayiası tekzip edilmiştir. 

Nankin hükii
meti tanındık-

tan sonra .. 
Tokyo 2 (A.A.) - Nankin hü.. 

kumetinin tanınması şarki Asya
nın ve yeni dünya nizamının ku
rulması lehinde yeni bir adımıdr. 

İşte Japon gazeteleri bu başlık
lar altında Nankin hük\ımetinin 

Almanya, İtalya, Romanya, Hır • 
vatistan ve Slovakya tarafından 
tanındığını Japon milletine haber 
vermişlerdir. 

Nankin hükumetinin Tokyo el
çiliği neşrettıği bir tebliğde di -
yor ki: 

Milli Nankin hükumeti artık 

müsavi bir devlet sıfatJe Japon. 
ya ve Man9uko ile birlikte şarki 
Asyanın kuruluşunda işbirliği e. 
de bilir. 

Nankin 2 (A.A.)- Nankin bü
kfını.etirı.i hu-kukan tanıdıklarına 

dair Ahn.an ve İtalyan hariciye 
nezar~Uerinin tezkerelerini Nan
kin Çin hük\ı.mcıti hariciıye nazırı 
Hsulin bugün alm:şıtı.-. 

N ankin resmi m..ııii!J.eri milııve
rin bu tanı.ınasını N anlcin bü:kll

metini siyasi hakıandan çak tansin 

edecek kıymetli bir amil olarak 
kar;tlamışlat'<Lr. 

Almaniar Riga
yi işgal ettiler 

Berlin 2 (Radyo) - Alman 
umumi karargahının fevkalade 
tebliği: Alman kuvvetleri Rigayı 
işgal etmişlerdir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 ın.,ı Sa.yfadıuı Devam) 

memleketleri €>'risine uzanma~ 
tad ,-. Sove:ytlcrin burada bir a
d :m geri ıı"kilııwleri bile hataı:
dır. Zira ınıiidafaası Jmvv~>tli arazi 
ve tahkimat mın1a.kası Finlere ve 
Alman11'!'a kaptırılmuış &acak>trr. 

Fakat Pirıısk 'baıtaıl<ılığı ile Fin
landiya körfezi ara>rnda.ki geniş 
mınıtaka en büyük meydan mu
harebelerine sahne ol.makıtadır. 
Topyak:Un denilcıbıilir ıl<i Alman 
tank ve zırhlı tümenleri bu mın
takada ınnuınıiyeUe biri şi.ınal ve 
şimali şarkiye, diğeıri tamaınile 
şarka olınaık üzere taaIT'.ızlarına 
devam elmekıtedirler. Balılık meın 
leketlerini istila maksadile şimal 
ve şimali şarkiye devam eden Al
man kıt' a!M'ı Dona ·nelııin.e var
mışlar, nehrin tiımalinde muan
nidane mukavemet eden Sovyet 
kıt'alarile karşılaşarak dU'llmağa 
medbur ikalmışlardır. Faka.t Do
nruburg - Liıbav şehiııleri Alıman.
larrn eline geçmiştir. 

ve feda edihnesi göze alman art
cı kuvvetleridir. Eğer Ahnanlarm 
iddia ettij;'İ veçhlle iki So>vyet or

dusu .muhasara adamış olı;aydı, 
Estorıy ayı müda.faa eden Sovyet 
ordusu şimdi şarktan kuşattlmış 
olur ve Alman orduları Novgo
rod - Vltehsk - Gomel lıa.tıtına 

varnnış bulwıurlard.ı. Bunun için 
va2liye't Svyetlerin l~ine olma
ma.l<la beraber A:l.nı<anlar urndulı:
ları veçhile henüz lbüyü.k bir zafer 

kazanamamışlaroıc. 
Piıısk bata:klığı cenubUtıı:ia Al

manfar Leınberg:n şimal ve ce
nuptan şadk.a dı,'rıı Sovyet cqıhe
sini yarmağa ve kll'Şat.mııya çall§l
yı:>~lar. Taibli bu taarruzların he
defi Kiyefe ilerlemekıtiır. Fa:k.a·t 
Sovyet k:1'aları yarmıya ve ku
şatmıya meydan verımeden es.ki 
hududa çekıilebilirler. Prwt bo
yunda Sovyetlerin va.ziyeti sağ
lamdır. Abnan - Rumen tümen- · 
!eri henüz Diınyester nehri !bo
yuna varamam~laııdır. 

Fakat ne de olsa, Alınan ordu
ları bazı muvaffükiyctler kazan
m~lardır. Boolar.n en mühimmi 
şimıdlki iıalde ikidir; 

1- Ahnan ordulan ScwycUeri 
Baltık sahillerinden ayır.ına.k ü
zerediır. Li~vanya ve Lctonran·ı:ı 
büyük kısmı. Almanlann eline 
geçmiştir. 

2- Alm orouları Moskrn:aya 
uzanan yolun ~ari li.çte binni 
ge!'i!er.indc btrakıır..~ardır. 
~ Balt!k deoözidde :SOvyet 

donanınasın'.\11 vaziyeti gittikçe 
v:ıhım bh' hal almaktad?r. Bu 
donanma 'ÜslÜZ kalarak mahvol
mak tehi kC$ c maruı:dur. 

- - ·-- .... - "Jlll' ·.- .r. - -

1 Fransadan da 
1 

gönüllü asker 
gidecek mi? 
Vişi 2 (A.A.) - Başvekalet u

mumi katipliği aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

İşgal altuıdaW mıntakada ol
sun, seroest m.ıntakada olsun, 
Frarmz gönüllüleri Komünistliğe 
karşı Avrupa mücadelesine iştirak 
arzusunu gösteriyorlar. Hiçbir 
Enternasyonal kaide buna mani 
dcğ.ldir. Bu gibi teşebbüsler Fran. 
sız birliğini ere ihlal etmediğin • 
den hü~<iimelin h<ına hiçbir iti -
razı yoktur. 

Maamafih bu gibi tasavvurlann 
ancak aiiıkadarlarla işgal maka
rnalı arasında halled.Jmek lazım 
ge'eceğin; hatırlatırız. 

Sovyetlerin 
bu sabahki 

tebliği 
A 

resmı 
!lloskova, 2 (A.A.) - Bu aabob. 

SovyE:t en.fonnasyon bürosu tarafın
dan n~redılen harp tebliği: 

1 Temmuz günü, !.Iurmansk, Han
goe, J\.linsk, Lodz istikametlerinde 
şiddetl muharebeltt cereyan etm~tir. 

Diğer istikaınetlerde ordularnnız, 
devlet budutlannı sıkı sılaya muhafa
za etm~ler, ye bunu tecavüz: etmek 
te~bü.silnde bulunan duşoıanm b\ı. ... 
tün taarruzlarını tardetrnlşlt-rdir ~ 

Murmansk cephes:nde düşmanm fa
ik kuvvetlerle yaptığı hücumlar, sid
deUi muharebelerden sonra tardeail
miştir~ 

liantoe istikametinde d~an, bazı 
ycrlerd~ t."larruza getm!t. takat ordu
muzwı mukabll hücumlariyle bu ta
arruzlar kınlmıştır. 
Düşmanın Dino nehrini Garpten 

geçnıe.k. te~ebbüsleri tardedllrniştir. 

?-.1tn.skte ordularımız mukabil taar
ruzl::ırla, düşmanın piyade ve tank cü
züta·nlarının harekatına mini olmuı
tur. 

Lodzda ordumuzun şiddeıtli muka
bil taarruzları ile ve diğer mini ted
birlerle, büyük düşman kuvvetlerinin 
taarruzu durdurulmuş, dılşımıın bu
rada insanca ve malzemece çok bilyük 
zayiat vermiştir. 

PlAn dahilinde ricat eden ordumuz, 
verilen emir ftzerine Lemberg (Liwv) 
şehrini lerke\miştir. 

Muharebe Talii 
(1 lQd Sa.Ffadaa D.-) 

Aılmanlar, cephenin bu kıı,mm. 
da avantaj1'armdan istifade etmek 
içın ~"iti1meıniış gayre!tler saric>t
mekıte ve Sovyet .lwvvetlerini ku
şatmak için küUe !halinde alaylar 
feda etmclctedirler. 

Tanklar arasında mclıare<be 
Min.skin hemen civanııııla ayni 
şiddetle devam ediyur. 

Halen, askeri bakıımdan umumi 
vaziyet, ~i~ değildir. Gen.iş 
cephede y'llkarıdan aşağı her iki 
taraf·n yığidoğı Jruvvetler boğuş
mal<tadır. Harbin muikaMeratnu 
tahmine imkan vel'miyen bir tı>
mevvüç olımaktadır. Talih her iki 
taraf için müsavi 'bulurmıaktndır. 

MerkP2Xle ve Romnnyaya doğ
ru cenup ım~vzilerinde Alman 
gayret~ K.rz.ıkır.d.u tarafından sa
rahatle dı.:rduruJıımışt.ur. Slovak
lar, Macarlar, ne de Rumenler 
ştmd~" kadar Alım""'lara lkıi.fi 
miktarda yard:ım l"Clememişlerdir. 

B•rlın tt'lbliği, Karpatlarrla ve 
Pripet bataklığının öte tarafında 
Alman kuvvetleriniın mll'Vaffaki
yeblor kazandı.ğını ve Loopol şeılı
r;ne ya:klaştıklarını ısrarla 'bildir
mektedir. 

lstanbulda 20 bin 
(1 tacı Sa:rfadaa l>enm) 

ka.Jetine bildirmiştir. Şehrimizin 
16 kazasında 20 bin kadar muhtaç 
asker ailesi bulunduğu tesbit o -
lunmuştur. Ş hirde ve köylerde 
bir ailenin a6keri maiset masrafı 
da Vekalete bildirlmiştir. Şehirde 
beş kişllık bir allenin ayda 30 \i_ 
raya ihtiyacı olduğu kararla,.=ış
tır. 

İ9l 1 et Tkıı.rel llhbk-1ndea: 
K:ıı acaboy Harası l\lıidürl~ iza

fetle i.ı. lllu.'ıakemat MıldürlüP ta
rafından Si,.kecide Salkıınsöğüıte Alt 
Vefa rnuesse.csınde Alı Vefa a
leyhine açılan 9:l6/422 No. lu da
va nclices· de üç yU. liranın tahsili 
hakkında ı;;:ı~ • olan 2013/941 ta>ihll 
ilim bi1•Lebl: :t iade edilmes1 üzerine 
bı • ay mOd etle ilfuıen tebl$nc ka 
rar veri c::ek ıl " nın bı uretl de mah• 
keme diva.1 la' '1< kıl:: :rruı ol-
duğundan k 'f tehi • m:ütumına 
kaim olnak 'I t! ~ı. K. nun 
141 nrı m ıne tevflJuın llln o .. 

Kovm>, Vilna ve Grodnooan 
Minsk - Moob:>va u.mıım! iıst>ka
metinde güıı.lerdenb.-ri devam e
den A\man yanna taarruııları bu 
günlerde ilk hrzmı kay~etmiştir. 
Almanlar bu bölgede yani Biya
lisrok - .Minsk arasında iki Sı:11:yet 
ordusunun >hata edild ~ini 'bild;r
mişlerdi, şimdi de bu .İnuıhasara 
çembcrinin üç kıiiçük m~asara 
çcınfberine aynldıığını ve &wıyet 
teşel<'küllcrinin imlıa edildiğini 
ya:ınıakıbdrrlar. Faka't bu vaziye
te u)"gun değildir. Zira hu !bölge 
iki Sovyet ordu.sunu a:lınaz; en 
aşağı 300-400 bin iır<ranıdan mü
rekkep 5-6 -kdkır<'uWk ıki ordu
mın müdafaa mnlısadile bu !böl
gede yıry ima.sına ln&an yakıt.ur. 
Derinliğine fru:la tertibat alınaır3-
ğına göre muhasara ediln iki 
Sovy,ıı ordusu değil. geri çek ""' 
büyük kısımlarla irtiıba.tı 'kesilen 

:llizce işle Sovyetlenn muık:ıl:ıi' 
tedbirlcrle önlemelen ıazıım ge
len sevkulceyşi mselcler bunlar
d,r t lı.ıımr. 
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İkinci haftanın~ Büyük anket 
• • d ( (l l;ıel a) lad.uı Ue .. m) 
1ç1 n e mllleUerill bıir mukavemeU 1 ıuı, 

ı lııasWıia k.,...ı isl•ıla.ll:ın rol< otı.n in-
CB11=·kaJıedaı Deyan) s:mlal'ı w. ISl.ltıu· 

zede mukabil bir taarruza geçseler ( 1a pla.&u, fakir za)'lf ıı...ıu. oqilll 
dahi, herhalde mu•·affakiy ... t ih- aeı."klery ~""- •en&ln >LRd hallı. a.-
t.imali •ok ~r.phelidir. Belki de, """"da b11 &liri hMlalılla< b"""o ıe-

s Y- rir. Seri be' tlı·'·ı-a 7 llQI'. haeııLUan 
Alman erlı.iınharbiyesi Romanya fulal ........ 
cephesinde şimd;ki halde faal hir Bugımkıi harp yrnl denilecek bir 

ilerlemeden ziyade mukavemet h~ a-'e ... u...ı. decild.ır •• \1 .... 

ted.birlcri.ni alntlŞ olarak So\'~Ct ~ih. bwıu muUa.k. t.a •oylıyemem. 
C-ü 11.r.rp manleiLetlorindea oUmb:e 

ordularını meşgul etm~yi ve- mer- mWJ••zamgn ııhbi mt'cmaaJar ıelmi• 
k- -ph--'- ~ -•·' ~ük· u·· hafiflet· -.. ...... emuu.~ ,, T•r. •i=·'C'Lr.ylt n.rs da 7enl bir 
meyi düşünmüş olabilir. Al- hastahk bl= de meçhwdur. Şimdi 
maalar için birioci siya i ve askeri yalnu ,ura.sı muhakak ki harp. bil· 

he4Pf; herhalde Moskovaya var- bas& bu sinir harbi m•v<ut biı.twl 
·-'- ........... ft llkıl -lahiLl&nnm _.... 

maık, ı ... kovadan Rus CWRllQ- llnl m-Iİll ol4ute k&cLv ı.r1.ımmt-
riyetl ... rini teşkil eden birlikler tır. Ben .ı,. dalı.il oldukum halde !<it· 
halkına hitap eylemektir. Mosko- mil bdml- .-. _...,...ell.od 

•·anın en kısa yolları ise; şimal "e -· - -"' lecnü>eluim ... 
merkez bölgesindedir ve harp ole mesl<*i mtifUtdelttimle söylü:ro-

rum. Bıınıın -i hilkalin, ır.bla.tı.a 
bütün dehşeti ile şimdi ba :rellar iradını - fada hauaa ya.raı-
ve bu geçitler üzerinde cereyan maadır. - l""""lanaı iliuniill 
evlemektedir, Maamafih, bu kan- kncaiıııa veres YVa Talaoı miidala• 
lı boğu~ma sonunda ortaya çıka- - &önder ... bir a.lleR ail.Yıın. ı.ı.-
cak netice ne olursa olsun; ha-- rap çeken binneıice .dnir ha..ta.la,iuıa 

tutulan bAbadan dn.d< annedir .. 
şeyin ba~ında şu hükme varmak Doktor Bayan yeq;ya'Dln oideri 
liız:mdır ki, harbin seyri iki taraf burada l>ıllmiı9'1. Gal(' mttlıaleban: 
için de bütün kudret ye imkanla- -« E&w hal'p - -k olar-
rın harcanması lüzumunu ortaya 1&!-» 
koymaktadır. Hrrhalde, mücade- San sualime dudaklannd& l<ii~ıili 
le sonunda hrr iki taraf da çok bir tebeaumliO "" "' -ıı tümle ile 

ceva.p venıli: 
yorgırn diişmü olo<alı.lar4ır. c- Harp daha :rıUana ...,...,., ..ıe-

ETEM iZZET BENiCE "'* .ı.._ Wı.at ı.ır tlhhi l'l>zle ~ 
J'eb'ıllrim ili savallı dlİllya &bıir n 

Yeflkulede ak,am
kl yangın 

(l inci Sayfadan DenmJ 
rafında bulunan benzinlerin de 
parlaması alC'Vlerin biyü:mesiııi 
intaç etmiştir. 
Verniğin parladığı esnada kaza

nın yanında dLiran işçilerden Ha
san muhtelif yerlerinden ago.r su
rette yanmıştır. Yaralı Yl"Cliliule 
Ermeni hastanesine kaldırYrnştır. 
Yapılan taihkikat net.icesiııde fa.b
rrkan:n .Aıhen ··e .Münlıa sigorta 
şirketine 70,000 löraya sigortalı ol
duğu anlaş>lmıştır. İtf~e yang>
nın tamamen sönrliiriilmesi için 
geç valate !kadar uğraşmıştır. 

Sigorta parasına tamaan tı.a<li

sede bir kast lbulunuıp lbulunana
dıığı zab>ta ve müddeiumımıilikçe 
ehemmiyetle araştırılma>Jı.ta, ala
kadarların ifadesi alınmalııtadır. 

Busıdan ha ka, yangın esnasında 
fabrikanın müdürü Markıınun da 
hafü surette yaralandığı anlaşı

larak tedavi altına aJ.ınıruııtır. 

Bava gazı Uatı ı 
derecesi ve tazyik 

Havagazi fiatlerine ram yapıl • 
ması hakkında Belediyeye yapı -
lan mürı:.caaUer Makine Şubesi 
müdürlüğü tarafından tetkik e -
dilmiş ve neticede fiatlerin arttı
rılmasını mucip olacak derecede 
esaslı bir sebep görülmemiştir. 
Di~r tara.!lan gaz tazyikinin o. 

tuz beşe dıişmes.i halkın §iltayet.. 
!erini mucip t'ldı:.ğundan tazyik 
derecesi Belediyece şirkete ya -
pılan tebligatla yine kırk beşe çı
kartılmı}.ır. 

akıl lıa.stalıklaruun dımraaı c9>1 bil' 
manan alacak.tar.-

Moskova Fin lan-
diya ile munase
b atını kesmedi 

Londra 2 (A.A.)- İngiliz - Fin. 
1.andiya siyasi münasebetlerinde 
hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Bu gayri tabiilik §Undan ileri 
gelmektedir: Rwı ve Finlandiya 
diplomatı.an lılr:i Helsinkide eli • 
ğeri de Moslmvada yerlerini mu
hafaza etmektedir. Binaenalexh 
Moskova, Finlandiya ile siyasf 
münasebetlenni kemneğe lüzwıı 
görmedikçe Londraruıı böyle bir 
tedbire teressül etımesi için hiç 
bir sebep yoktur. 

Askerlik işleri 

Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - 337 doğumlular ve bu do

ğumlularla muayeneye tabi kısa 
hizmetlill1J'in ve sıhhi hallerindell 
dolayı ertesi seneye bırakılmış di. 
ğer doğumlulat.uı yoklamasına 1 
temmuz 941 c:ie başlanmıştır ve 
31 a.,"uslos 941 tarihinde hitam bu. 
lacaktır. 

2 - Yoklama aşağıdaki şekilde 
ve nahiye nahiye mükelleflerin 
alacakları numara &ırasile yapıla
caktır. 

A - 1 - 7 temmuz 941 Fatih 
merkez nahiyesi. 

B - 8 • 15 temmuz 941 Kara • 
gümrük nahiyesi. 

C - 16 - 22 temmuz !Hl Şehre. 
mini nahiyesi. 

D - 23 - 31 temmuz 941 Samat. 
ya nahiyesi. 

E - 1 • 7 Ağustas 941 Fener na
hiyesi. 

F - 8 • 15 ağustos 941 Eyüp ki 
Refah faciası zası merkez nahiyesi. 

ıııe ...... 5 ınrı S•:<f-) G- 16 - 22 ağustos 941 Rami na. 
bine ikt.ran etmiştir. Bundan son. h!yesile Burgaz. Boyalık, Ama -
ra Refah vapurunun ne suretle 
battığı hakkında Kütahya meb'u
su doktor Ali Süha Delibaş tara. 
fından verilınşi olan takrir üze

rine münakaşa açılmış V'!! Millf 
Müdafaa Vekili Saffet Arıkan bu 
meSeleye ait uzun ve etraflı iza. 
hat Vfimiştir. 

Vekili müteakip IÖZ alan birçok 
hatiplerin mütalea ve tenkidle • 
rine bizzat Başvekil doktor Ref"ık 
Saydam ve Milli Müdafaa Vekili 
tarafından cevaplar verilriktıen 

sonra bu mevzua dair talcrirler o. 
lrunarak hükümetin yapmakta ol
d;-ğu tahkikatın neticesine intf • 
zara karar verilmiştir. 

Bunu mütlak,p, İstanbul meb
usu General Klımı Karabek:ir 
kahve ve francala teniatı hak • 
kında Ticaret VekAletlne tevcih 
ettiği takrir üzeri"e müzakere a
çılmış ve Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökmen bu takrirde mevzuu balı. 
solan mueleler hakkında etraflı 

beyanatta bulunmuş, sual sahibile 
diğer hat.pler de miitalealarını 
söylemişlerdir, 

Grup, asker ailelerine yavıl -
ması ıcabedcn nwavenet lı:ıkkın
dalo Komısyon raporıınu vaktin 
geç oJ.ınası do1ayısile per ',e 

gün:J ayrıca hı• toplantı yapıla -
rak mıizakeresinc karar venniş 
ve J t 19,30 da celseye nihayet 
verilm:ştir. 

vutköy, A}amıa. 
'• Bıığhıca koöyleri. 

H- 23:31 &ğıı&b 941 bütıün kı· 
sa hiıımethlerle ertesi seneye terk
lerin yoklınr.ası. 

3- Lifieyi bitirmiş ve daha yillc
sek okullara girmiş Okıurlar da soıı 
y-oklamalanm zamanında yaptıra
camrdr. Bilahare senen içicde 
daha yülıısek cııkullra girere"" ~si
i:a gEflirirler!'e idare heyeıtl kara
rile ıdesı seneye bırakılacaıklar
dır. 
~Halen lbir okula dt"Vam eden 

otııurlar da futoğrafları ve pulsuz 
mektep vesikalarını beraber getir.
melerı lazımdır. 

5-- Bütünlemeye ·alan okurla· 
r;n imtWıanlanıu hu iki ay içinde 
ikmal ederek geçecekıeri sınıfa gö 
re mektep vesikalan ge>ti!:_meleri 
Iİ1'Ü m:~ır. 

6- Ahvali lilhl:ıiyeied dolayıı;ile 
erlesı seneye kalanla:r nahiyeleri 
mü.kelleflerile ıkur'a mecrsine ge
lecekler ve ellerincrekı rapor1ar nı 
da beraber getiree i!ı:lerorr 

7 - Yoklama Cuma.-t• gii eri ha
ric olmak üzere bu g!h sab:ılı sast 
8,30 elan 12,30 a kadar devam edecek
tir. 

8 - Yoklama yeri Fal h askt'rlilr şu· 
besi bin:ı.sındad1r 

9 - Şimdiye kadar birinci yokla
masını yaptırnıamış olanlann ik y k
laması bir an.da yapılac;atmdan ki 
adet zarf ve dört fototı"af ıctlrccek
len:!ir: 

10 - Temfttaz ve Aj!t. ay arm-
da biUmazeret yoklamal.:ınnı yapl r
mıyanJarın ve maz .. eU ni muteber> 
vesıicalarla z:ıman -:ıda bfütirır'yeııl~ 

rtn 1111 No. lu k -::ımn 58 in mnd· 
olunur. 
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Birçok 
İtalyan 

aşiretlerden ayrılan vatansızlar 
emellerine hizmete koşuyorlardı 
VI 

ŞEYH SÜNUSİNİN BİR 
MÜRACAATI 

Azız.yedeki Osmanlı orduga -
hında çok buhranlı gün!H yaşa
nıyordu. 

Miralay Neşet Bey, daha şehre 
İtalyan asker:eri çıkmadan evvel 
Va!. Vekili Besim Beyi yalnız ba. 
ıına bırakarak elindeki cüzütam-
larla Azıziyeye çekilm~, orada 
<ırdugaha geçmiştL 

Teşrin!evvelin ilk günleri, yal
nız teşkilat yapmak ve istihba -
rat işine ehemmiyet vermekle ge
çırilirken miralay Neşet Bey de 
k<ıyu, Jı:oyu düşünüyor: 

- Bu işin sonu neye varacak? 
Bu toprakları eldeki kuvvetlerle 
nasıl müdafaa ve muhafaza ede
ceğiz? Acaba hükumet merkezin. 
den, İstanbuldan yardım yapıla -
bilecek mi? 

Suallerini zincirleyerek bun -
!ara cevap vermeğe uğraşıyordu .. 
Vaziyet vahimdi .. Trablus istika. 
~. çöle, vahalara gönderilen 
keşif Jııollarmdan birbiri ardına 
gelen rap<ırlarda fena habetler 
vardı. Bu fena haberlerin ~da 
da m!ilbim nasliçli Selim Efen
diden gelen •Vali vekili ve diğer 
Osmanlı memurları bugün İta! -
yanlar tarafından tevkif edilerek 
meçhul bir semte gönderilm~ • 
!er ... > 

Haberi vardı. Bunu müteakip 
de, her keşif kolu İtalyan kuvvet
Jcrınin muhtelif istikameL!erdeki 
ilerleyişini rap<ır ediyordu. 

İtalyanların her ileri atılan a
dımı, Osmanlı kumandanının ke. 
derini arttırıyor, Neşet Bey ne 
yapacağını bir türlü kestiremi • 
yordu. 

Bülül' bunlardan başka çölde 
de İtalyan tahriklerinin, Bankodi 
Roma tarafından hazırlanan pro
paganda tatbikatının neticeleri 
kendini gösteriyordu. 

Birçok aşiretlerden ayrılan va. 
tansızlar, İtalyan emellerine, müs
tev'.i düşman ihtiraslarına hizmete 
koşmuşlardı. 

sı de vardı. Aşıret .• n reısi Cemil 
Fuat ısimli bir mel'undu .. Daha 
üç yıl ev,·cJ Bankouı Romanın teş. 
kilatını ilerlet~ıği sıralarda Cemil 
Fuat kendi arzusile İtalyan ama. 
!ine hızmet etmeğe gönüllü koş
muş, üç yıl boyunca diğer kabile 
ve aşiretlere muzır ~r0paganda -
!arın aşılanmasına tlmil olmuştu. 
Şimdi de Trablusa çıkan İtalyan. 
!arı iyi karşılamaları için aşiret
ler nezdinde tehdit, vaid, taltif gibi 

çarelere baş vurarak hain t~b
büslerinin neticelerini devşirme. 
ğe uğraşıyordu. Fuadiler mesele
si Neşet Beyin iyiden iyiye ca • 
nını sıkıyordu. Çünkü Şeyh Sü
nusinin gayretile Cemil Fuat mel
ununun aşiretler arasına sokmak 
istediği nifak ve ikilik bertaraf e. 
dilebilecek bir halde olmasına 

rağmen Ccmıl Fuadın adamları 

ve asayişsizlik yüzünden yeniden 
yabancı çeteler, Tunus yolile Os
manlı kuvvetlerine sevkedilen 
harp malu!tnesi ve mühimmat ka
filelmni vuru}'1lrlar, orduya bü.. 
yük ve teli.fi edilmez zararlar vc
riy<ırladı .• 
Neş'et Bey, ılk iş olarak Fuadi

Jerin tedibini düşünmüş, buna ka. 
rar ver'llişti. Fakat, koca Libya 
çölünde, uçsuz bucaksız kum de
nizinin hangi &emtin.ıfe bulun -
duğu kestirilemiyen bu mel'un va. 
!ansızı bulmak ayrıca bir mese -
leydi. 

-

Bir Çok Ge~ç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Ct.-n('liklerine mağrur olal'ak guzelliklerinln temadisini müm
ku.n kılacak olan yüz tuvaletir.e bi&cine kalmışlatdrr. Kadın

da dikkat edilmcei pek m uhl.IP. olan nokta: Cildin incelik ve 
'taravetini ebediY.en muhafazadır Seneler, binbir vazife icin

d"' c:alışan \·e yorulan genç kadınların biam;ın Q~manıdırlar. 

Bedeni ve di.maği yorgun 1 ıklann neLıcesi euddeler el~stik.i

yetıni kaybederler ve cildtle {Leke) diye tnv~if edilen avanz.ı 
(rüıg~r ve günes;jn de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu a:ibi 
Mlcitta ve bu &:ibi avanza karşı Krem Pertev; terkibinin kuv
vet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabtden kurtanr. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ı:r sevdiklerine tavsiyeden hAli 
kalmadığı Krem Pertev ile günde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir zamanda siz de nıu- • 
teri1 olacak..oı-ıruz. Krem Pertevin yanın asrr1ık beynelmilel ıöhreti 

asılsız d•ğilfür. Ondan istifade ediniz. 

Jstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

~ -ı.n Mııııa.r- tlaytı Tolan İlk T<mlna.tı 
Azı Coi'a X""'t s. Lira. x. Lira 

Sadeyağı. <Urla> 150()- 2000 160 3200 00 240 

Yumurta 1000()-15000 2 300 00 Z3 

Kuru aolan JOOO- 1500 7 105 00 H 
Patates BOO- ıooo 8 so 00 ) 

Ekmek 25000-32000 12.25 3920 00 2H 

Karaman eti 1200- 1800 50 900 00 ) 
Dağlıç eti 300!>-- 3500 55 1925 00 ) 
Kuzu eti SO<>-- 1000 48 4SO 00 ) 298 
Dana eti 50!>-- 700 40 2SO 00 ) 

--~-
Btq pıthcan 1800- 2000 • 80 00 
Orta patlıCıın 1500- .2000 2,911 5S 
T. Bakla cİmtin 30()- 500 11.25 81 25 
T. B;ıkla c Yerli> 800- 1000 5 50 
Araka iç 200- 300 21.50 64 50 
Kırmızı barbunya 200- 3'10 17,20 51 60 
Yeıı:il 500- 700 10.40 72 80 
Çalı fasulye 30!>-- 500 10 50 
AJ.·~e fasıılye DO!>- 1000 13 130 00 
Kır domates SO<>-- 1000 5.33 53 30 
Dolmalık > • 300- 500 7.45 37 25 
Dolmalık bibe< 300- 500 11 55 00 
Taze bamya 20()- 300 ıs 54 00 
Kabak İzmir 30()- 500 13 65 00 
Kabak cYerli> SU!>- 1000 5 50 00 13Q 
Taze soğan 200-300 demel 1.50 4 50 
Maydanoz tOO!>-- 1500 • 1 15 00 
Dereotu 200- 300 > 1 3 00 
Limon 250!>-- 4000 3 120 00 
Semizotu 300- 500 8 40 00 
İspanak 1500- 2000 7.92 15S 40 
Pırasa 150!>-- 2000 4.43 ss 60 
Lahana 1500- 2000 6.13 122 60 
Havuç 30()- 500 6.33 31 65 
Kök kereviz. 30CI- 500 9.80 49 00 
Taze yaprak 10()- 150 10 15 00 
Yeşil ııalata 50!>-- 700 ı 7 00 
Karnıbahar 50!>-- 600 13.25 79 56 
Baş rnglııar 400- 500 6.48 32 40 

Okulumuzun ihtiyacı iein alınacak erzak ve ~ebzenin cinslerjyle miktar ve 
muhammen bedelleri yukarda gösterilmiştir. 14 Temmuz 1941 tarihine müsadif 
Pazarteı;i ~ saat 10 buçukta Beyoğlunda Liseler Muha~ebeciliğinde açık ek

siltn1esl yapılacaktır. Taliplerin mezktir gün ve saatte yüzde 7,5 teminat mektup 
veya makbuzlariyle komisyona, ~~r1nameyi görmek üı.erc de mektebe müracaat-
ları ilftn olunur. .5178> 

İtalyanlarla sür'etle teşkil et
tikleri yerli jandarma bölükleri 
bu kabil adamların iştirakile mey. 
dana gelmişti. 

Cemil Fuat ile adamları muay
yen bir yurda malik değildiler. 

Nerde akşam orada sabah usulile 
geçinen Fuad;leri arayıp bulmak 
için birçok müfreze çıkarmak, el. 
deki az kuvveti böylece ikinci ve 
müstevliden daha hain bir dahili 
düşman peşine müfrezeler ayır -
mak suretile zayıflatmak çok zor
lu bir işti. Fakat gerek Türk de. 
nizcilerinin binbir tehlikeye göğüs 
gererek hayatları pahasına kaçır
dıkları harp malzemesi ve cep -
hanenin selameti, gerekse çöldeki 
aşiretlere devamlı şekilde aşılan

mak istenilen propagandaya son 
çekmek arzusu böyle hır hareketi 
göze almak zaruretini mecburi kı-
lıyordu. 1-------------------------

Şimdi bu jandamialar, başların
da birer fes ve omuzlannda İtal
yan kolonyal jandarma ünifor • 
ması bulunduğu halde vazife 
,görmeğe koşrr. uşlar, ilk işleri de 
yerlilere ve Osmanlı tebaasına 
zulüm etmek oluyordu. 

Bütün bunlar, Trablustaki Os -
manlı kuvvetlerinin kumandanını 
ümitsizlii:!e sevkediyordu. Karşı
sında taptare, dolgun mevcutlu, 
modem silahlı ve vasıtalı b1r ordu 
ile muhasama vazıyetinde bulu. 
nan ve yokluk, yoksulluk i~inde 
bocalayan Osmanlı kuvvetleri na
ııl harp edeceklerdi? 

Yine bu arada, çöldeki bazı u
fak aşiretler, İtalyan altınlarının 
pmltısile gözleri kamaşarak iha. 
net ve hiyanet yolunda ileri adım
larla faaliyete geçmişlerdi. Bu a
şiretler arasında, ötedenberi ça • 
pulculukla geçen (Fuadi) kabile-

İşte, Osmanlı kumandanı, bu 
doluya koyup aldıramadığı, boşa 
koydukça dolduramadığı mese • 
leyi nasıl halledeceğini düşünür. 
ken yaver yanına gırdi. Amirini 
selamladı, an!attı: 

- Şeyh Sünusi hazretleri tara
fmdan gönderilen bir heyet zatı

alinizle görüşmek istiyorlar, dı • 
ıarda emrinizi bekliyorlar .. 

,~ .... , 
Hücum 
borusu 

(Bir miidlkıılleo1-i raı.alnıı 
bohmcluiu 1çbı teerik:ısmı 7ua· 
mıya.n aı*adatlllll.2: Jta.Jıml Yaiu 
•imdi tyll<şmiş bulunduğundan, 
bUZ"ündaı tttbaren mwıta~ 
ya'lJSına devam ecıecettttr. Bu me
rakh tarihi maceranın n.ha.t.n.lı
Jı :riisindeu bö7le bir &rızaya uf
ra.mış obnasma kendisi de icül
mettte ve okuJDCulaT'ından örür 
•H-...ı.tedir. - SOS TELGRAF) 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 57 
Yazan: Fnıncis Machtırd 

Bu evlenme işinin 

Çeviren: lıkender F. SERTELLi 

altından neler çıkacak 
bekliyorum diye sabırsızlıkla 

Zaten kaıpıcı janın, 'bıı işi be
nim yapmadığıma inanmaması da 
bunu göstemnıyoc muydu? 

l\lerdil·enden dikk• t ediyorum: 
Ayni tip.. çehres~ saçları, boyu 
tam kendisi.. odamda bulu.ıı.an ce
set. 

Ve şiındı dirllm~ olarak, kapı
cın n bürosu öniJnde birin~ beHci 
~ henüz lbürosuna gelmemiş olan 
kapıcıyı ·bekliyordu. 

TersyUıürıe döndüm... •bir kat 
da<ha yukarıya çıkarak merdiven 
boşluğundan gözet!tyorum. 

Çok ı:eı;me<ii .. jan -eeUyoır. 

Bürosunun Jı:apısmı \kendi anah
tarile açtı .• 

İkisi <birden içeri)-e girtliler. 
Bu fır.attan istifade ederek 

merdivenlerden indim ve kendimi 
sokağa attLIII. 
Aklımın almadığı, _havsalamın 

kabul etmediği bir nokta var. Bu 
adam beninı odamda ölmti§ olarak 
yerde yatıyordu. Nabıızları nasıl 
hareketsizdi?. Kallbi nasıl durmuş
tu?. 

Onu bi:r iki kere muayene et
miştim. 

Yoku böyle 'lı.ileli bir ölüm hi-

dul ve yetim maaşı 
dikkat nazarına 

Tekaüt, 
alanların 
lstanbul Defterdarltğından : 

ı - 1883 numaralı mülk! ve askeri te.kaüt kanununun, her altı ayda bir 
;yapılmakta olan yoklama muameleleri hakkındaki 61 inci maddesini değişU

ren 4056 numaralı kanun mucibince zat maaş.lan sahiplerinin nü:tus cüzdanları 

ve resmt senetleriyle birlikte mensup oldukları malmtidürlüklerine müracaat 
ederek kayıt muamelelerini yaptırmaları lAznndır. 

2 _ Kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne göre Ağustos 941 niha-

7etine kadar kayıt muamelelerini yaptırmır-mJaruı aylık.lan tediye edilmiye
cektir. 

3 - Maaşlarım Emlak ve Eytam Bankasından Iskonto etUrmek suretiyle 
alanların da Atustos 941 nihayetine kadar müracaatla kayıt muamelelerini 
yaptırmaları emcbuıidir. Bu muameleyi ya.ptırmıyanlann dahi aylıkları bankn-
ca jskonto edilmiyeceklir. Keyfiyet il;ln olunur. c5228> 

Tophanede lst. Saraç evi Md. den : 
İmtihanla .Ala!ranga nal yapabilecek san'atkAr alınacaldır. Selimi7e Nalbant 

Okulundan diplomayı haiz olanlar tercih olunur. Taliplerin İsta.nbulda Tophane-
de Saraçevi l\lüdürlüğüne müracaatları. (5262) 

disesile beni aldatmışlar m:ııydı? 
O halde kapocınm bana atfettiği 

(insan öldürme meıharetl) nin en 
büyüt'ü, en esrarengiz tara!; on
lara aiL kalıyordu. Zira, keııdi6inı 
böyle cidden ölmüş giıbi göstere
bilırnek, muvaffakıyetlerin en bü
yüğü idi. Hayatta bu rolü oynamr.
ğa muvaffak olan ıb;r adam, daha, 
neler yapmaz ve ibenim gibi k.im~ 
leri kandınna.zıdı?. 

Nefsimi, büyük bİT imtihan 
karşısında mağlı'.lp görüyor ve 
kendimden utanryordum. 

Bir kapıcı ve onun şerikleri be
ni - açıkça _ alda~lar ve av
lamışlardı. 
Güniın birinde bana: 
,_ Bu adam, odasında birini 

boğmuştıur .. katilin biridir.• 
diyebilirler ve ıbununla her 

zaman da tehdide yeltenirlerdi. 
Bu ijiıı. ıı;inden nasıl çıkacak

tmı? 

Kapıcının y'ÜıZÜm! bu entrikalan 
haykırarak \'ursam, ac~a iyi ıbir 
hareket yapmış olur muydum? 

Dirilen ad anun pek ınaılı.ir bir 

hakkailıaz okluğuna hükmederek, 
sokakta gidiyurdum. 
Kapıcın .n odasına giren ibu es

rarengiz adam aca'ba şimdi kapıcı 
ile ne plan kuruyor, neler konu
fUYOrdu?. ,,. 
Evlenme işi de nerden 

çıktı? 
Kapıcı jan o akşam, ·benimle ta

nıştıracağı Madaım janetten ran
devu alacaklı. Buna ben de mu
vafakat etmiştim. 

Bu evlenme işinin altından ne
ler çıkacak diye bekliyordum. 
Hem de sabırs12lııkla .. 

Ve belki de bı. sayede (B. M.) 
japon teşkiliı1ının içyfufuıü öğ

r~nebilecel<tim. 

Bir gazinoda otuTuy'Drum. 
Entellicens Servisten - işe baş

lamadan evvel - icaıbında birile 
evlenmek veya bôr kadını metres 
tutmaık gibi !ı8.dİ6clerde beni ser
best bıra;k:mışlardı. Zaten hangi 
işin içinde bir kadın parmağı yok
tu ki?!. 

2 Temmuz 1941 
18.00 Pr(;gram ve Memleket Saat 

Ayarı. 

ıS.03 Müzik'. Dans Havaları (Pl.) 
18,30 Konuşma· J\.lemleket Postası. 

18.25 Konuşma (Dış Politika H~-

diseleri). 
lS.45 Çocuk Saati. 
19.30 l\1emleket Saat Ayarı, ve A-

jans I ta berleri. 
19.45 Müzik: Fasıl Sazı. 

20.ıs Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Halk Türküsü 

ögrcniyoruz - Haftanın Tür
küsü - Ziller Türkü.sil. · 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
~luhsulleri Borsası. 

21 10 Müzik; Solo Şarkılar. 
21.25 l\.füzik: Riyaseticümhur Ban

dosu (Şef: İhsan Künçer). l 
Necip K~zım Akses: Marş. 2. 
G. Pare~· ~Iönüe - Kapr~~. 

3. V. Vallace: Maritana (U
vertür), 4. Nuri Sami: Fan
tezi, 5. Glazounov: Stenka 
Razin (Senfonik Şiir). 

22.10 l\.tilzik: Karışık Şarkılar ve 
Türküler. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haber1eri; E.'!bam - Tahvi
llit, Kambi70 - Nukut Bor
ııası. (Fiyat). 

22.45 Müz.ik: Cazband (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ve 

Kap8Jlll. 

YARINKİ PROGRAM 

7 .30 Proıram ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafif Parçalar (Pi.) 
7.4!J Ajans }JaberJeri. 
8.00 Müzik Hali! Parçalar Progra

mmn Devam. (Pl.) 
8.30/8.45 Ev.in Saati. 

12.30 Procrıım ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Müzik: Saz Elerler!. 
12..:4.5 .AJans Haberl"ri. 
13.00 Müzik: Hafif Türküler. 
13.15/14.00 Müzik Kanıık Prog-

ram (Pl.) 

Sul!analuııet Blr!nd Sulh Hukuk 
Mahkemeslmktt 941/67~ 

Davacı İsmail Alper tarafından da
\ .. ab, Beyoğlu Tepcbaşı Sakızağacı cad
desinde 38 sayıda Nikola ?ı.iihailidis a
leyhine, inşaatını taahhüt eylediği kı
sım ile diğer hususlardan alacağı olan 
cem'an 295 lira 80 kuruşun tahsili 
hakkında açılan davadan dolayı dava

lının ikmetgahının meçhuliyeli hase

biyle ilfmen yapılan tebligatD. rağmen 
mahkemeye gelmediğinden gıyabında 

icra kılınan duruşmasında: 
Davn1ı Nikola Mihnilldis'c, şalı~t 

dlnlenec<·ğinden bahisle gıyap karan
nın 15 gün müddetle illınen tebliğine 

vt:! muhakemenin de 21/7/941 Pazar
tt.' J günü saat ı 1,30 z.a titlikine karar 
verilmiş olduğundan ilfın tarihinden 

itibaren 5 gün zarCında itiraz ttmccliği 
ve o gi.tn ve o saatte mahkemede bu
lunmadığı takdirde muhakemesinin 
gıyabında icra kılmacagı tebliğ yeri
ne olmak üzere iliin olunur. 

BORSA 
ı Temmuz 1941 

Aoıbf Te ıtar•11 
1 Sterlin 5.22 

100 Dolar 129.5275 
ıoo Frank -
100 Liret -
100 isv Fr. S0.30 
100 FloriD. -
loo Rayiom-* -
100 BeJca -
ıoo Drahmi -
ıoo Leva -
100 Çek Kronu -
100 Peçe ta 12.SD 
100 Zloti -
100 Pencö -
100 Le,. -
\00 Dinar -
100 Yen S!.0175 
100 İsv Kr. 30.SS75 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 398 19.35 

Bil'!ıassa japanlar ve Almanlar 
bu gibi işlerde kad.nlardan i!ltüade 
etmesini çok iyi !bilirlerdi. 

Ka.pıcının bana - evlenmek ba
hanesle - tanı.tırnak istediği kadın 
hiç şü~ yoktu ki, beni avlamak 
kastile faaliyete geçecekti. 

O benim kim olduğumu 'bilmez
di, bilemezdi. Ona h!!I'halde Ti
Vong icap eden taliıınatı oYereıcelk>ti. 
~azinooa bunları düşünerelk si

gara içiyordum. 
Şimdi sırtımda iki mühim yük 

vardı: 

Biri - Alman casuısunu takip 
etmek, 

Diğeri - japonların (B. M.) teş
kilatını ıkeşfetmek. 

Bunların bırinci:;i, bana verilm~ 
resmi bir \'azife idi. Bu, zamanla 
takyit ve tayin edilmiş bir iş de
ğildi. Alman casusu.nun izini bu
luncıya kadar uğraşacaktım. 

(Elnlellicens SeI>vis) in kanaa
tine göre Alman cususu Pariste 
bulunuyordu. Bu Seibeple şimdilik 
Pari.ı;t~n bir ye-re ayxılamazdı.ın. 

~Var) 

• • • 
. DAHAKIMGENÇ 

GÖRÜNMEK İSTİYOR? 

"BU YENi KEŞiF 
BENi 10 YAŞ DAHA 
GENÇLEŞTiRDi,, 

t:Kendimi o derece gençleşmeğe 
muvaffak olduğumdan dolayı gayet 
mes'udum.> diye Bayan Belkia ,.az.ı .. 
1or; 

Bu çirkin ve esmer tenden kurtul
dum, on beş ıün evvel ;yüzümde bu
lunan bütün tizgilerle siyah nokta
larım kayboldu. Bugün, acık. tatlı ve 
cazip olan cildim, bütün arkada~an
mın gıpta nazarlarını çekmektedir. 

İJk defa olıırak, me~hur bir doktor'
un cildi gençleştiren yeni bir unsurun 
k'lli baklrnldaki maluı!eyi okudu• 
ğurn zaman kendime bu derece pya
nı hayret ınüsmir bir lıesir g6Tecejiml 
düşünmemiştim.> 

Sizde ayaen 
yapabilirsiniz 

Cild hüceyrelerinden isUhraç edilen 
bu yeni ve kıymetli hulasa, tamüss:ıh
ha bir genç kız cildindeki bütün tabii 

Hikaye 

İş adamı da 
insandır! 
( 4 üncü. sayfadan devam) 

- Mister Egbert eksik olmasın, 
işe başlıyayım diye birkaç b.ank. 
npt verdi. 

- Yeter mi? Mister Sanders bır 
şey yapmadı mı? 

- Yapmaz olur mu? Allah on
dan da razı olsun. O da iki İngiliz 
lütfetti. 

Patron içinden düşündü: •Hepsi 
üç liracık .. İyiliğe teşekkür etme
sini bu derece iyi bil~n bir ada. 
ma üç liracık verdiler diye dost. 
Janna adeta içerledi. O, onlardan 

1 
çok daha alicenap olduğunu gös
terecekti. Hemen cüzdanına el attı 
ve dostlarının üç lirasına muka
bil beş İngiliz vererek müzayede
ye çıkarılan fazileti satın aldı. 

Patronun akşamı nasıl edip ku. 
lübe gideceğini düşünmekten baş
ka şeyi kalmamıştı. Hele şükür 
iş bitmiş o da soluğu kluüpte al
mıştı. İki dostunu sigara dümaru 
arasında hararetli bir domino par. 
ti.sine dalmış buldu. Vak'ayı on
lara anlatırken onları kıskandıra
cağını düşünerek titreyordu; her 
ikisi anlatılanı sakin sakin din -
Jediler, dinlediler ve ondan sonra 
katıla katıla güldüler. Patron'. Bu 
kahkahalar da nesi?> diye kızdı. 

Mister Egbert'Je Mister San • 
ders bir an için kahkahalarını 
tutmai{a uğraşLılar, lakin buna 
galiba imkan yoktu, zira kahka. 
haları büsbütün şiddetlenmiş ve 
sıklaşmıştı. Nihayet, besbelli, gül
mekten yorulmuş olmalıy<lJlar ki 
sigara dümanları arasında San
ders'in sesi duyı;ldu: 

- Nasıl kahkaha atmıyalım a 
bireder, ortada ne kaza var, ne 
kazazede, ne de cebimizden çık. 

mış üç rapel..• 

DişJerinizi muhafaza etmek işlerse

niz, sabah ve gece yatarken R İ D A 
diş suyu m:ı.hlüH.ı ile dişlerinizi fırça
layınız, akabinde gargarasını yapınız. 

1 
1 

ve zengin unsurlarına rnüşabihtir. 
Viyana tl'niversltesi Pı·ofe::>örlerİ.ll' 

den Doktor Stejı::kal tarafından keşft' 
dilmiştir. Genç hayvanların cild flil' 
ceyrelerinden kemali itina ne seçile' 
ve .BİOC~ tAbir edilen bu cevhe' 
cild gıdası olan penbe renkteki TO' 
KALON kremi terkibinde vardır. 

ller akşam yatmazdao ev·vel onu si 
rünüz. Uykunuz esnasında CUdinfj 
bu kıymetli unsunr massedl:r. na~ 
aÇ.lk, daha taze ve nermin ve DAW' 
GENÇ "" tatlı bir cildle u;yanacal<!!' 
ruz. Gündüzler için de (Yağsız beya' 
renkteki) TOKALON kremini ku11" 
nmız. 

• celi41arun11dr 
Bu basit tedavi usulü 'Sayesinde bfl 

kacbn on yaş daha gençlOf"bilir. ~ 
gaıç kızın gıpta nazarl,y le 1ıa1<aı:sf 
nermln bir cild ve yumuşak bır uİ 
temin edebilir. Cild unsuru olan TO' 

kalon Kl'eınlerinin mücc;sir ncticclef 
garantilidir, r.ıemnun kalmazsanız pi' 
ranız iade edilir. 

e TAKVİM e 
llaml 1357 
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19 

Hızır 
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MABBEMELIBDI 
(3 üııcü s;hffede11 det:~,J 

- Peki.. Şimdi sen, çiftenin 1 
nin de;; 1 Veyselin nldui!unu ido 
dia ediyorsun.. Bir de, tarlanı' 
tapusunun amcanın üzernd€ o 
due:unu sövlüvorsun, övle mi? 

- Evet .. Tahkik edebilirsiniz 
Çifte benim değildir .. Benim çıf 
tem bulunmadığını herkes bil11 

Bütün köylüler bilirler. Tarla d 
amcanıındır. 

Hakim, tarlanın tapuda kinııl 
üzerinde kayıtlı olduğunun Taıı:, 
İdaresinden sorulmasına ve mll'' 
nunun çiftenin kendisine ait ol 
madığını isbat etmek üzere gös 
terdiği müdafaa şahitlerinih ç' 
ğırılıp dinlenilmesine karar vıl 
dikten sonra, maznuna: . ..ı 

- Mahmut, dedi. Senin hak~' 
da, sorgunu ) apan Sulh n:a~· 
kemesi tevkif kararı vermiş .. ili 
kufiye; halinin devamına kat 
verdik. Mevkufsun. Haydi bul<1 

Jım .. 
Mahkemeden çıktılar .. Mazıı 

kendisinı göturen jandarmaya: 
- Kolunu kırdım diye beni t 

ki! ediycrlar, dedi. Halbıı1<i, ııl 
vermeliydiler. Bunu oldürmt 
yılan öldürmek, kiıfir öldür;J 
kadar sevapt:r. Ko!unu kırrıı 

değil, öldürmek lazım bunu J' 
h~rkes kurtulsun .. Sen bunun 
olduğunu bilmezsin .. , 

Jandarma: 
- Haydi, yürü, dedi. Bunl9 

h "k' .. 1 ' bana söyleme, a ı_m: soy e ... rf 
rü bakalım ... Ve onu ne ka•a 
merdivenlere doğru götürdü .. ~ 

Sahip ve Başmuharriri: Et;; ti 
Benice - Neşriyat Direktöril 

Cevdet Karabilgin 
SON TELGRAF Matha~ 

lstanbul Sıhhi 
ve eksiltme 

arttırrıt' Müesseseler 
komisyonundan : 

Ley1t Tıp Talf'bE: Yurdunun aıı •11080Ct~ çoğu «148200> parça çamaşı 
yıkattırılması i~! kapalı zL1rfla eksiltm87 e konulmuştur. 

1 - Eksiltme 18.7.941 Cume ffintl saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat \·e 
tim.at Muavenet l\Iüdu, ~ügı.i bina('ında kurultı komisyonda yapılacakhr. 

2 - Pttuha ·1n en fıat c7'i74> lira c25 :t kunı~tur. 
3 - !.·tuvakkat ten :nat .sa~, lira c07' kuruştur. 
4 - İst<'kliler şarln<110eslat hf'r gün kon;isyonda görebilirler 
5 - İsteklıler 14.91 ydı Ticaret Odn sı ves kasiy1 c 2490 sayılı ka~unda lı 

vesikalar ve bu işe yeter mu\akkat temıııat 'TıC'ktup veya makbı..zunu ve t~-..,. 
havi zarflarını ihale bQO.tinden bir N1:at evvel uıakbuz mukabilinde komisr · 
vermeleri. c~,V5> 


