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STALİN'İN 
NUTKU 
Sovyet Şefi Alman iler
leyitini _gizliyemiyor, fa· 
kat, bu ılerlemeyi acı bir 
akıbetin beklediiine ve 
~im~ ord~~arının mai-

• lup edılecegıne inanıyor. 
Sovyet Şefinin nutkun
da müphem ve tereddüt 
uyandıran yalnız bir 
nokta var ki onu da hi
diaelerin istikbali ay· 
dınlatacakbr .. 

:r azan: ETEM İZZET BENiCE 

~ taarrıu.u on dört &iiıılük 
setin, kanlı ve dıılı§etli bir sav 
safhasından IOnra· hem- b Af 
ee he · .. • - emen 
1 

P nın her bölgesinde ltir iJer-
eme &.rzetmektedir. Bu ilerle · · 

kat'i neti<eye ve nihai safh y~n 
tikal d' d aya ın· 
h .. e ıp e emiyeceii hakkında 

enuz hükiim verilemez. Sovyet 
orduJar ·· tün' ı us mukav-te de· 
nm ediyorlar, Almanlar da ta
arruza. 

• . Al_ı:n~nlara &Öre hedef: Başlanan 
iŞi •ur atle bitirmek Rus ord 1 • 
rını b' d ' u a 
b 

ır efa daha kımıldıvamaz 
ale soluııaktır R 1 ••. . us ar ıçın de :•Ye: Alman taarruz ordularının 
amle kabiliyetini kırmak, bu 

:rduları yıpratmak \e Rusya için
; vurmaktır. Şimdi bu iki gaye 

•
1 tarafın da maruz bulunauğı 

nrhai. safha hakkında hi bir kat'i 
tahmın 7 · · k ç . emtnı aydt>tmeden bü-
tün 'dd · . ~ı etı ile çarpı.:ınıakta dnam 
edı;vor. 

Sovyet Rusyanın ,.e Komüniz
manın Şefi Stalin'in Sovyet rad· 
yolannda "a" 1 lr.ın . ' ,ı an nutku hu ba· 

.1dn~ dikkate şayandır. 
Stalın. Alman taarr 

nuı b"t.. uz orduları-
u un muka\"enıete ra· 

ilerlemiye muvaffak old klgmen 
iklb n arını 
f et hakkında ümidini nıuha.' 
aza eylemekle berab....- •iivle-

mekten çekinmiyor, ' 
lı Sovyet Şriinin bu hmu•taki ih· 
arı flldur: 
._ D" . . UŞmanrn en iyi knvn·tle-

~nın tahribine rağmen; düsman 
ilerlemekte devam ediyor, Litvan
:rayı, Leton<·anın b .... k b' k 
aı, B .,. uyu ır ısmı-

eyaz Rwıyanın garp kl'Smını 
~e garbi Ukranranın bir kısmını 
ışgal etmiştir .• 

~akat, Stalin işgal edilen bölae
lerı \'e taarruz ordu ·unun i1erle
nıekte devam edişini tebarüz etti· 
rirk~; ~erbin müstakbel safha
ları uzerındelr.i nikbin u" 'd' . d 
izJı . mı ını e 

ar edıyor ve Sov~ et halk 
mane · ~- ının 

vıy~ .... ın bozulmaması .. 
l<ap ed ta""'-· ıçın en ......ui yapıyor: 
. •- An<ak, Bitlerin ordusu nk· 

!!'" Na.polyonun ordusu gibi mağ
wp edileeektir .• 

ta ~vyet Şefinin halka yaptığı 
t ~:•.ye, ~apolyona karşı yo.pılaa 
e ".~erm hemen hemen tıpkısı. 

na murauat tavsiyesidir Alın 
erdul d · an 

•rnun aba ilerli}e<eğini he-
•Mıa katan Stalin; bu ihtimal k 
psında Alman ordusunun he a~
re<eği noktarun bir oül b • hr gı
'lte b' t 'h ' . ır ara· ' ır arı i çölr.üntü h )' 
nı~in" . f B a ı arzet-

ı ıs Jyor. unun İf·in de h 
terkedilec:ek mabalde1<·- t ki er 
-L·) ı s. o arın 
., ..... masıru, naıklolunmasını, im-

(Devamı 5 inci 81.•fadaı 
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tlkrcıynad(ı AlmAnliınn tıımncık Utediktm ilk hedef: Dinyeper lahil \erinde Kiye{ ,ehri ve rıhtımlan 

Sovyet Tebliği ! lngilizlere göre 

Kızı/ordu hava JAPON': A 
h "'k . . t . . harbe seyıra ımıge ını • 
tesise başladı cı kalacak 

Muharebelerin ardın
dan yeni muharebeler 

V8$1nglon, 4 (A.A.) - 5aliıhl
yet mehatilin kanaatine göre, ja
ponya Alman - Sovyet muharc
b('"J karr sında aeyırcl • k&lmıya 

karar \·errrıiştır. Bu vazıyet Pa~i .. 
fikte sulhu temin etn1ektedir. 

Londra 4 (A.A.)- Resmi Mos- J 
loova teıbl.ğinde 'bildirildiğine gö- ---.----,,.-----· 

raklarını i.tila ettikleri üç m.nta-

Kızı/ordu her 
defasında kıs
kaca girmedi 
Tanklar bir defa daha 
vazifelerini yaptılar 

Londra 4 (A.A.) - Sal.fıhiyet'i 
bir askeri münakkit, bir İngiliz 
gazet.-s nde yazdığı makalesinde, 

(Deva.mı 5 int'f Sayfada) 

Alman • St v J&t 

BABBINB 

aıa BAKIŞ 

Alman ordu· 
su Leningra· 
da doğru sür· 
atleilerliyor 

' 

Sovyetler ~ 
ita llllgeye mi· 
ilim miktarda / 
ta•ll lluvvetı , 

gladerdller _J 

Alman - R u me n 
teşekkülleri P r u t 
Nehrini geçtiler 

SOVYET VE ALMAN 
TEBLİGLERİNE GÖRE 

Son Sovyet ~e Alman tebllgle
r~ne göre, Şark ceph<'sJnde vazi
yet şudur· 

So\")'Cl tebliğine ı::öre, her ta
ru!ta \'<ık şiddetıi muharebeler o1 
n ektadır t1unnansk ts.tikametin
de t<.ıkı iben iki !ırka kuvvetin
de Aln.a11 piyades)nin taarruzu 
uzak:Jaşu rılrnı:tır. 

(OeYamı 5 hı<'İ Saytada) 

"-------J re, Alrr.an kıt'alarının Sovyct top- M 1 L L 1 ş E F 
kada Sovyet bt'aları anudane 

:a~~~:;:~~ii:ı~~~·;;:~;~r.~ j1 

Düa Ankara Devlet -Bİ-R BÜYÜK TIBBİ HATA MI? 
(Den.mı 5 inci Sayfada) 

konservatuarını • 
Kaptan ve ma
kinistlerin ter· 
fi imtihanı 

21 Temmuzda 'başıı. 
yaca k, dört gfln 

slrece k 
Mayısta yapılması icabederkeı, 

gec ken kaptan ,.e makinistl~rın 

terfi imlıhanları 21 temmuz günü 
Ort<lkö,· Den1z Tıcaret mekte -
bin<le b;,~J ,·a~aktır. 

21 temmuz günü her sınıf kap- ı 
tanlar SC\ ı sefain kı.mından tah-

( l}t>vanu 5 O('İ Sa) rada) 

şere11endır1111er /lamat Başkut ibi Bn. 
Cumhur Re;sı ismet nönıi dün • · • 

Ankarada, Dede! Konservatua· lffe t ne den o•• ıdu•• ? 
rı ı şercfler.dırerc'<, ı.k mezun ta- • 
lebcnin diploma merasımindc bu
lunmuşlardır . 

.M>erasimde i,tikliıl Marşını mü. 

tcak p, l\!aar,f VekiL Hasan Ali 
Yiicel mezun talelx'ye bir hitabede 
blt.lunmu~ \'e ilk olarak mezun o

lan 12 talt'beye muvaffakiyetle
rini temennı etmiştır. 

Milli Şef Tiyatro kısmını birin. 
cilikle bitiren Ertuğrul İlkin ile 

Konserrntuar kısmını birincilikle 
bitiren Nazmiye S:l~"'lryrya birer 
altın saat hediye c< ııı~lndir. 

~~~~~~~~ .. ,~~~~~~-~ 
Morgun raporu uzerine yanhş teşhis 
koyan doktorlar takip edilecek 

ı 1Kahvecile
lrin hiles i ı 

r BÜYÜK ANKETl 

Çekirdek k ah ve le
r l n ıuyunu alıp 
ıonra ıatıyorıarmış 

Alakadarlar şehrimizdeki bazı 

kuru kahvecılerin yaptıkları bir 
hi~ hakkında ihbarlarda bulu • 
nulrnuş ve tahkikata başlanmıştır. 

GI. Kazım Dirik'in 
cenazesi bu sabah 
lzmire gönderildi 

Gül hane Cenaze m erasim le 
hastahanesinden 

Marakaz vapuruna 
alınarak 

konuldu 
Vefatını dün teessürle haber 

verdiğimiz Trakya Umumi Mü
fettişi ~neral Kazım Dirikin ce
nazesi dün akşam saat 18,30 da 
Edirneden otomobille şehrimize 

doğru yola çıkarılmış ve gece ya
rısından sonra Gülhane hastane. 
sine getirilerek bu sabah büyük 
merasimle merhumun vasiyeti 

mucibince vapurla lzmire gönde
rilmiştir. 

Cenaze merasiminde, Vali ve 
Belediye Reisi Lı'.'ıtfi Kırdar, Bi- , 
rinci Ordu Müfettişi Oorgeneral 
Fahrettin Altay, İstanbul ve Met • 
kez Komutanları, Vali muavinleri, 
Emniyet Müdürü Saliıh3ttin Ars

lan Kurkud, idare amirleri ve 
Trakyadan gelen Umumi Mü!et. 
tişlik erkanı ile merhumun dost -
ları hazır bulunmuşlrdır. 

fDenmı 5 ln<'I ~ayfada) 

(H AR P VAZİYETİ) 
1 Baltık memleketlerinin istilası ve 
l buradaki Sovyetlerin mağlubi
yeti ihata ile tamamlanmaktadır 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
A kcı ı yazılarımııı:da ne kadar bi· f-;;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;;,: 

tanif bir r hal<Nre le lıareket 

rttiğtmızı g<ıslermeı; !çm, şinı<lı- BAŞVEKİL 
den soNa: Alman - ~O\'\·et resmi 
kaynaklar ndan çıkan en ıv .:ihim •• M 
haberle~ karş laşt rmak suretile ugun ec.-
yazmayı müna .p gördük. Bur a- ı• b 
ra tabiye ş·rt a .na ve sevkulceyş ıste eyanat 
ölçülerine güre baz a•kcri mülfı-

hazalar ·l~w etm~ktc devam ede- verecek ı e r 
ceğiZ 

1) Şİ:\IAL - FTh'LA...~IYA 
CEPHESl1''DE: 

So,· ·et- (Murman.sk) iltika
ır.etinde tnkriben iki tümen kuv
vetinde düşman piyadl'Sinin taar
ruzu uzakla tırılmışt.r. Kareli ber
zahı üzerinde kıt'alarımız düşma
nın bütün hücuıınlarmı, dü~ana 

(De,·anu 5 inti Sayfada) 
----<O----

Oç Alman şehrine 
bava akını 

Londra 4 (A.A.) - lngiliz tay. 
yareleri Duisburg, Brem ve Ko
lonya şehirler;ni bombardıman et
mişlerdir. Dört tayyare dönme -
miştir. 

Tenkid ve Mülôhauı: 

Baş vekilimizin 
beyanatı radyo ile 
de neşredilecek 
Ankara 4 ( Hu>-usi mulıabi· 

rimitden) - Meclisın bugün 
öğleden sonra yapacağı ıop • 
lantıda bir aylık yaz tarilıne 
karar ı·ereceği zannedilmek
tedir. Bu münasebetle Bw; -
rekil Doktor Refik Saydam 
tımuıni siya.<i ı·aziyet hakkın· 
da mufassal lieyaııa·ta bulu
nacak t•e bu beyanat radyo 
ıle de neşredilccektir. 

Harbiri İnsan ruh ve 
siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 

Merhum Bcıya.n İffet Ata.. 

Eski İstanbul posta, telgra1 ıbaş 
müdfulMinden Hüsnü Göııkeyin 

kızı, müddeiumumilik ilama! da
ire.;i başkfıtifi Bayan İffet Alaz 
evvehl<igün hususi bir hastanede 
yapılan bir apandisit ameliyabn
dan 9Cl'Ilra ölmüştür. şehrimirl ad
liyesinin güızide memurlarından 

biri olan Bayan İffetin ani ölümü 
derin bir teessür uyandırmıştır. 

İhbara göre kuru kahvecilcrden 
bazıları l:alka tevzi etmek üzere I========== 
aldıkları kahvelerin evvela suyu- Z O R i Ş 

bi . kelimelerden, ciimlelcr• 
den ... ibaret değildir. Bunların 
hepsinin bürünmüş olduğu fa
kat bu müşahhas şeylerle ifa
desi kabil olnuyan gizli bir can
lılığın mahsulüdiir. Daha açık 
söylemek için ~unu di~·ebiliriz: 

~~~~~~--.. ~~~--~~-
Cerrah paşa hastahanesi asabiye 
mütehassısı Doktor Şükrü Hazım 
Tiner'in şayanı dik kat fikirleri 

Anketi Yapan: Bülent Hamdi ERiM 

Doktor Şii.kril Hazım Tiner 

Cerrahpaşa Hastanesi Emrazı Ak

liye ve Asabiye müteha~ısı Doktor 

Sükıii H5zım Tiner anketimize şu ce
vabı vıerm~tir: 

cBtr kısım sinir hastalıklarının hu
sule a:elmesinde heyecan; tees~ür; 

ltori<U vesaire (ibl ruhi sarsı.ntılann 

rolü çok büyüktür. EhemmlyeUi bir 
\jzüntü ve teeS'Sür geçiren kimse, e
eer sinirlerinde istidat \"arsa, bu is-

(Deva.mı 5 lool Sa.yfada) 
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IK r 
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Ölümde bir tıll:ııbi te~is hatası
nın bulunması ihtin)ali bu tees
sürü arttırıı:ıış ve adli,.ecc ehem
miyetle hadiseye clkonarak cMet 
hastaneden morga kaldırılmı~tır. 
Moıgda otopsi yapıld:ktan sonra 

(Devamı 5 inci S:ıyfada) 

NOTLAR : 

V azlyetl naııl 
giriyorsun? 

Bizim mahut arkada§la &örilşüyor

dlık. 
- \•aziyeti nasıl görüyorsun?. Al

manlar mühin1 muvaffakıyetlerin
den. Ruslar mühim mlidafaalarLndan 
bah . .::cdiyorlar. Neticeyi nasıl t.ahmjn 
edıyorsun,. .. 

Dedi. Kendisine: 
- llenüz ne Alı11anlar, ne Ruslar 

hakkında netice bakanından bir hü
küm vermek, kat'ı bir tah•nın yap
mak bMıim için de. kimse için de 
mümkün değildir .. 

Diyerek, ilave ettim: 
- Şiındilik bana dü~en: Her iki ta

rrı.fa da At:•ıh go.ıyret versin .. dernek-
ten ibarettir. • • 

(Devr.mı 5 inci St.J'fada) 

Parti grupunda 

Milli Müdafaa 
Vekiline itimat 

beyan edildi 
C. H. P. Meclis Grupu dün fev

kaliide olarak toplanmıştır. Cel -
senm açı:masını muteakip kürsıye 
gelen Baş,~kil Dr. Refik Say _ 
dam, Partı Umumi Heyetinin ge. 
çen salı günkü celsesinde Milli 
Müdafaa Vekili Saffet Arıkanın 

(Devamı 5 inci $&7fMta) 
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H. S. S. 

Her uman uğradığım bir ki
tapçı dükkanında gözüme gü
zel cildile itinalı bir kapak 
çarptı. Elime alıp baktım: Bu, 
son 7amanlarda çıkllll§, kü~ük 
bir kitaptı. Üzerinde büyük n 
nıuhte~em bir isim. Yanı ba~ın
da ter<iime edenin adL Bu ikin
cisi.ni tan1nuyordun1. Olabilir, 
dedim. Ve alıp yeni bir tanıdık 
da kazanmak için, münasip bir 
zamanda, bu itinalı <ildi oku
dunı .. 

Bu tesadüf, o gündenberi be
ni şunları yazmı)·a zorladı: 

Bir noter mukavelesi bir dil
den öteki bir dile nakledilebilir. 
B ir muahede metni iııtenilen 

herhangi bir lisana çevrilir. Bir 
ilim kitabı, aslından hiçbir şey 
kaybetmekszin, lehçesi o sevi
yeye varabilmiş başka bir dile 
naklolunur. Fakat, fakat bir 
san'at eserine gelince .. burada 
durmak IBzımdır. Bir san'at 
eseri, ki kendinden başka kim
S.ye benzemez, onu başka bir 
dile nakleden adam, derin bir 
hataya düşmek tehlikesindedir • 
Buna diişmemek için onu •ez· 
nıek ister. Aı.lmda. hakiki ma• 
nasilc san'at e~erleri • baz.dar~ 
mızın ve benim okuduğum ki-
tabın tanımadığını mü • 
terci.mia'8. zanneitiii 2'İ • ı 

Bir elektrik cereyanı, .;a'11 
dola~tığı. kaletıiği şeyden ayrı 

olmakla beraber, o şeyden .elle 
tutulacak şekilde aı·ırt edilc
n1eı..se, büyük san'at eserlc.rin· 
de de. bö) le kelimelerin Ye 
cümlelerin, bııli'ı"O bu maddi 
\:e mü~ahhas sekill('rin arltac:ın
da saklı bir ruh. bir elektrik re
reyanı, bir ürpt.·rıne. Rİ7Jidir. 

Bunu ezmi~·C'u i11~rın. (t ~an'at 

~t·rinin llıgat 1nünalar1nı 'a
zar; ciiınlelerini kop~·C' c·<l,.r ,.e 
ortaya kokusu, rrngi bulcn •. n, 
nt"f<-s ve nabzı du:\ ulan !'anlı 
bir sahife ıerine. ~·azık ki. filü 
birş~y koyar .. Bu halde r-.r 
nakledilmi' dtjtildir. 
Okuduğum itinalı kapakla, 

meşhur isn1i ta~ıyan ~ahiCC'de-
kl terciiınc de bö~ le i:li 1-..re: 
San'atkfir susn1uş konuşmu'.'-·or; 
hah ,.e edası felce uğratılınıs; 

nefes aldığını bile i~itıni~ orsu· 
~unuz. 

Güç şey!. Bü~ ük san'atkıir
ları, zanıanın, nıodaııın, ze,·kin 
JYpratan kasırbalarından ma
sun kalabiln1i~ hakiki arti~t1eri 
bir dilden ötekine nakletmek 
korkunç bir iştir. 

Kalenıi her eline alanın buna 
yapabileccf:i vehminden sakın
malıyız. 
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r.;;;~;;ı·, Çorapçı

f lar birliği 
ÇUVAL 

VE HEYBE 

Çuval fiatleri üzerinde de 
zincirleme ihtikar vak'aları 

yapıldıiı haber veriliyor. Bu 
hidiaeden müteeaair olacak
lann fazlaca bulundujwıa 
kanim. Çünkü, mahimya, İn· 
aan hazan, muztar vaziyette 
kalınca, çuvalı bozup berbe 
yapar. 

Çuval da ohnayınca, ne ya
pacaiız?. 

Nasreddin Hocanın kulak
ları çınluın 1 

BOB -STiL 

GENÇLERE DAiR 

Bob - Stil gençler, kendile
rini müdafaaya batladılar. 
Hakikaten, Bob • Stil eenç.. 
!erden mürekkep bir zümre 
var mı, bihniyorum. Yalnız, 

eeçenlerde, ciddi bir sazeto
de, Bob • Stilleri müdafaa e
den iki aütunluk bir yazı o
kı.ıdwn. Bu yazıda diyorlar 
ki: 

c- Bob • StiUiii kuvvet
lendiren aebepler, sençler 
için toplantı ve eilence yeci 
ohnamaııdır. • 

Trikotajcıların da 
iştirakile bir koo
peratif kuruldu 

Şehrimizdeki trikotaj ve top -
tancılar da aralarında bir mahdut 
mes'uliyetli kooperatif kurmuş • 
!ardır, Nizamnamesi Vekiller He
yetince tasdik olunduğundan K•ı· 
operatif ve ortaklarına p~uk ip
liği tevziatına bqlamıştır. Koope. 
ratif her türlü iptid.ıi maddeyi te
darik edecektir. Halk Sandığı da 
Kooperatife kredi açmıştır. 

BfJÇfJB BABEBLEB 

ViLAYET "• BELEDIYEı 
* Kıymetli evrakm bayiler ta. 

rafından nasıl satılacağı, muhte • 
lif mahallerde bulunan müessese

lerin kazanç vergileri, gezici öğ. 
retmenlere verilen paralardan ha.. 
va kuvvetlerine yardım vergisı 
kesilmiyeceği hakkında maliyece 
hazırlanan tamimler vilıiyetlere 
gönderilmiştir. * Belediye, Üsküdar Halk Pla
jının tamirine başlamıştır. Bu işe 
sarfedilmek üzere 300 lira veril
miştir. Plıijda bir de büfe yapıla. 
caktır. * Birçok sucuların memba su. 
!arına hıle kattıkları ve sahte mü
hürlerle su sattıkları anlaşılmış -
tır. İstanbul Belediyesi bunun ö. 

nüne geçmek için sıkı bir kontro. 

lflilR 
Mimar Proıt•a dair 

bir tekili 
Adana şehrinin maballl ve be

lediye bütçesi müzakere ve ka
bul olunm~ .. Bir gazetede, buna 
dair okuduğum küçük bir haber
de şu satırlar da gözüme ilişti: 

•Adana için, bir şcılıircili.k mü· 
teha sısı getirtilecek. Bwıun içia 
tahsisat ayrıldı.• 
Aklıma hirşey ıeldi. Kimse da· 

rılıp gücenmesin. Bizim İstanbul
da bir şehircilik mütehauıM Prost 
var. Prost, m.,slekdaşlan arasında 
temayüz etmi§, beynelmilel bir 
şöhret yaymış, kıymetli bir filim 
ve san'at adamıdır. Bu zat aslen 
Fransızdır. Fransa yıkılclıktan 

sonra, Prost, Franr;aya gitmekten 
vazgeçerek, İstanbul Belediyesile 
olan mukavelesini uzattL Bir ri
vayete göre de, daima buraWı ka
lacak. 

Demek ki, Türkiye, tesadüfen, 
böyle kiymetli bir adam kazan
mıştır. 

Şu veya hu şehrin veya beledi· 
yenin yeni bir şehircilik mütehas
s1sı getireceği haberlerini cidden 
hayretle okuyorwn. 

Kanaatimizce, Prost, İstanlıul 
Belediyesinin değil, Dahiliye Ve
kiiletinin malı olmalı ve mrsaisini 
yalnız İstan.lıul çerçevesi içine in
hisar ettirmemeli. Bütün memle
kete teşmil etmelidir. 

Bllıniyorum, aiikadarlar, bu 
teklifimi nasıl karşılarlar7. 

REŞAT FEYZi 

insaf beyahu, Bob • Stil 
sençlerde eğlenmiyoraa, dün· 
yada kimae eğlenmiyor, de
mektir. Onların, eilenceden 
bqka bir fey yaptıkları vv 
mı ki?. 

la tabi tutulması emrini vermiş '. ir /==============

KADINLARIN 

BiR ŞiKAYETi 

Bir muharririn iddiuma 
söre, kadınların bqlıca tiki
yeti fU im:ı ! 
• Boy kııalığı. 

V • bunun için, yani boyu 
uzatmak için neler yapmalı?. 
Kadın itleriyle uğr&f&n mii
teha111ılar, bir çok taniyo
lerde bulunuyorlar. 

Kadınlar uzun boylu olur
aa, ıüpheaiz daha zirif görii
nürler. 

Ben, fU noktayı merak e
diyorum: Kimıe, akıl kıaalı

iından ıikayety etmiyor '.'fO 
bir tedbir dütünmüyor. 

BiZiM 

DOSTUMU2:. 

Bir gazefede, seçenlerde 
bir makalerıin aerlevhasında 
fU auali okudum: 

Türkün doatu kim, düıma· 
nı kim?. 

Muharrir ne cevap vermiı, 
bilmiyorum, çünkü, makale
nin alt tarafını okumadım. 

Fakat, müsaade ederaeniz, 
ben, acizane ıu cevabı vere
ıım: 

Türkün doatu yine Türk
tiir. Dütmanı kimdir?. Şim

~ilik malilm de;iL •• 
AHMET RAUF 

Edebi Roman: 110 

Ayrıca 3 milyan adet kurşun mü
hür de ısmarlarrmıştır. 

TiCARET.,. SANAYi: * İstanbulun ihtiyacı için Ti
caret Vekaleti 10 ton çivi tahsis 
etmiştir. Bu husustaki Vekalet 
emri geldikten sonra derhal tev. 
ziata başlanacaktır. * Ticaret Vekaletile İktısat Ve
kaleti arasında yapılan temas neti. 
cesinde İstanbulda evvelce inşa. 

sına başlanıp da natamam kalmış 
hususi eşhasın inşaatlarına sarfo
lunmak üzere günde 30 ton çimen
to verilmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca İstanbul Vilayeti emrine 
yeniden 10 ton <'ivi kontenjanı ve. 
rilıniştir. 

* Altın fiatleri yükselmekte. 
dir. Dün bir Reşadiye altını 2530, 
külçe 315 kuruş, beşibirarada 111 
lira idi. 

MIJTEFERRIKı 

* İstanbul NüfuJ Müdürlüğü
ne Nüfus Umum Müdürlüğü Şef
lerinden Muharrem Eren tayin 
edilmiştir. 

* Üniversite Talebe Birliği ni. 
zamnamesi Dahiliye Vekaleti ta. 
rafından tasdik edilerek Üniver
siteye gönderilmi ş ve nizamname 
mucibince yapılması icabed<!n ha
zırlıklara başlanmıştır. * Bulgaristanlı Yakup adında 
biri 13 muhtelif hırsızlıktan son. 
ra yakalanarak Adliyeye veril • 
mıştır. Yapılan duruşmada suç -
!arını itiraf etmiş ve tevkif olun. 
muştur. * Hava kunımu tahsildarla -
rına yaptıkları tahsilat mukabi • 
linde yüzde verildiği hakkındaki 
~ayiaları kat'iyetle tekzip olun • 
ıııtistur. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Ha şunu bileydin! 
- Öyle ise siz Galibe ile apar. 

tıman komşusu olmazdan önce 
babası iıe tanışıyordunuz. 

- Çoktan. .. Hatta adamcağız 
karısını bırakıp beni almağa bile 
kalkışmıştı, 

- Bak sen hele" 
Kız bu cevapları verirken renk. 

ten renge gir iyordu. Bazan sus -
aıak, konuşmamak, fazla izahattan 
kaçınmak< is .er gibi oluyordu. Fa. 
kat bu tereddüdü çok sürmüyor 
ve hayatmın esrarı bir çorap sö. 
kügü gıbi gencin gözleri önünde 
çözüi<1..vordu. 

Nihayet Naci sunturlu bir kil • 
ffır savurarak haykırdı: 

- Baban olacak herif, nasıl u
VJımadan scnı bu hale sok~u ve 

sen bu işi nasıl kabul edebildin? 
- Ben babamı çok severim. 
- Fakat bu bir intihar .• 
- Onun için seve seve ölüme 

de atılabilirim. Maamafih ne ya
lan söy lıyeyim. Bu hayat benim 
de hoşuma gidiyordu. 

- Ya şimdi? 
- Şimdi •.• Seni tanıdıktan son. 

ra ... 
- Naci, sözü derhal değıştirdi. 
- Bu hayatın nesi hoşuna gi. 

diyordu? 
- Evvelıi kendi hayatımı ken

dim kazanabiliyordum. Elime bol 
para geçiyordu. Ben lüksü çok St'!

verim. Pırlantalarun var. Gar • 
drobum model elbiselerle dolu. 
Güzel kürklerim var. 

- Bunları b11jka türlü çalıia. 

Şehir T iyatrssu ar• 
t istleri dönüyorlar 

Cenup ve Şark vilayetlerinde 
büyük bir turneye çıkan İstan • 
bul Şehir Tiyatrosu artistleri bu 

ay ortasında şehrimire dönmüş a. 
lacaklardır. Artistler şimd i Or -
duda temsiller vermektedirler. 

. 
K üçük çekmeceye 

büyük rağbet 
Flo1'yanın ilerisindeki Küçük.. 

çekmece köyüne bu sene görül • 

memiş bir rağbet vardır. İslan -
buldan bile köye giderek kilolarla 

et alarak dönenler pek çoğalmıı 
tır. 

Devlet Demiryollan Dokuzuncu 
işletme Müdürlüğü bu vaziyeti 
görerek Floryaya giden banliyö 

trenlerinden birçoğunun köye ka
dar gitmesine karar vermiştir. 

Francala raporla
rının llontroltl 

Bazı francala fırıncılarının hü • 
kılmet veva belediye tabibliklerin. 
den tasdıkli olmıyan raporlarla da 
francala verdikleri haber alırunıı 
tır. Bunun üzerine dün Belediye 
Reisliğinden kaymakamlıklara teb 
liğat yapılarak francala fırınların
daki raporların hergün kontrol o. 
lunması bildirilmiştir. 

Peynir s toku 
Fiat Mürakabe Komisyonu şe. 

hirdeki peynirlerin stok vazi~ti • 

ni tetkik etmiş ve şehrin altı ay • 
!ık ihtiyacına yel'ecek kadar pey • 
nır bulunduğunu tesbıt etmıştır. 

rak da kazana bilirdin? 
- Başka türlü çalışarak, yani 

ne yadarpım? Kendimi satmak 
daha mı iyi olurdu? 

- Şühesiz hayır •.. Fakat .. 
- Dinle, dinle ... Ben pek şıma-

nk büyütüldüm. Halamın çocuğu 
olmadığı için Riyoya gitmezren 
önce o ~ kocası beni burada pren
ses gibi dolaştırırlardı. Sonra Ri. 
yoda da daha muhteşem bir hayat 
içine girdım. Babam avuç dolusu 
para sarfediyordu. Buraya geldi. 
ğimzi zaman eniş.emi berbat bir 
halde bulduk. Yakalanmış, hapse 
atılmış. Bizde de para kalrnarruştı. 

- Neden? 
- Neyimiz var neyimiz yoksa 

Riyoda bıraktık . Yanımızda yal
nız yol parası ve annemin mücev
herleri vardı. Buraya gelmezden 
önce izimizi kaybetmek için, Av. 
rupanın hemen her mühim şeh. 
rine uğramıştık. Son yüzüğünü 
annem burada satı. 

- Buraya gelmeniz büyük ce
saret! En sersem balık bile olta· 
dan kaçarken .•• 

Günün meselesi: 

Tiftik rekoltesi bu 
! yıl çok yüksek 
Yeni rekoltenin 8 milyon kilo
yu geçeceği talı mi n ediliyor 

Memleketimizde tiftik keçisi ve 
Merinos koyunu son birkaç yıl 1 • 
çinde mühim miktarda artmıştır. 

Elde edilen son malfunata göre, 
bu yıl memleketimizde mevcut 
tiftik keçilerinin miktarı 4 milyo • 
nu geçmiştir. Bu hayvanların her 
biri vasat! olarak iki kilo yün ver. 
mektedir. Bu itibarla önümüzdeki 
tiftik rekoltesinin 8 milyon kiloyu 
geçeceği tahmin edilmektedir. Bu 
yünlerin kilosu vasat! olarak 2 li. 
radan ihraç edilebildiğine göre bu 
yıl yalnız bu mahsulden memle -
kete 16 milyon lira girecek demek
tir. 

Tiftik istihsalatında memleke • 

timizin eıı büyük rakibi olan Kap. 
da bu cıns hayvanların günden 

güne azalmakta olduğu öğrenil -
miştir. 5-6 sene evvel 8 milyon ki. 
lo kadıır olan istihsal 1,5 milyon 
kiloya kadar düşmi4tür. Bu saha· 
da memleketimire yegant'! rakip 
Amerikadır. Buradaki istihsallt 
bizimki kadar olmakla beraber, 
evsaf itibarile bizim mahsulümüz 
daha iyidir. 
Diğer taraftan Merinosçuluk da 

günden güne terakki etmektedir. 
Köylü bu hayvanlardan mühim 
miktardR istifade ettiğinden bu 
cins hayvanların kesimine hemen 
hemen lıiç tesadüf edilmemekte • 
dir. -Gıda maddeleri 

Kontrollerin sıklaştı
rılmasına lüzum var 

Belediye Reislii!i, kaymakam. 
!ara ve teftiş heyetine bir tamim 
göndererek gıda maddeleri üze • 
rinde sıkı kontroller yapılmasını 
bildirmi~tir. 

Her dükkandaki gıda maddele. 
rinden nümunler alıncak ve bun. 
!ar derhal tahlil edilecektir. Son 
günlerde gıda maddeleri üzerinde 
bazı hilelere tesadüf edildiğinden 
bu sıkı kontrole lüzum görülmi4· 
tür. 

Peşte Panayırı 

Gönderilecek nümu
neler hazırlanıyor 

Peşte Panayırına gönderilecek 
nümuneler ve grafikler hazırlan· 
ıınaktadır. Ticaret Odası bu işle 
meşguldür. Panayıra İnhis;ırlar 
Umum Müdürlüğü de iş '. irak ede. 
cektir. Bu münasebetlae bir tica. 
ret heyeti de Macaristana giderek 
temaslar yapacaktır, 

* Mersinden gönderilen 831 çu. 
va! kahve dün şehrimzie gelmiş
tir. 

,---(ADLİYE ve POLİS,_""'_ 
Paşabahçede bir genç; nişanı 
bozan sevgilisini yaraladı! -Sokakta 7 yerinden bıçaklanan Naciye 
Haydarpaşa Basta ilan esi a e kaldırıldı 

Dün Paşabahçede kıskançlık yü 
zünden bir yaralama hadisesi ol • 
ınuş ve Mehmet Tarhan adında hir 
gt'!nç uzun müddettenberi nişanlı 
bulunduğu Naciyeyi bıçakla yedi 
yerinden ağlr ıurette yaralamış -
tır. 

Vak'aya sebep Mehmedin nişan
lısı Naciyenin aralarındaki nişanı 
bir müddet evvel bozmuş olması • 
dır. Naciye, dün Paşa bahçede so • 
kakta giderken Mehmet önüne çık 
ınış ve kıza kızgın olduğundan ha
karet etmiştir. Kız da bu hakare
te mukabele edince zaten gözü 
dönmüş olan Mehmet bıçağını çe. 
kerek Naciyeyi yedi yerinden a -
ğır surette yaralamıştır. 
Ağır yaralı Naciye sıhhi imdat 

otomobili ile Haydarpaşa Nümune 
hastanesine kaldırılmış, suçlu Meh 
met yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Bir alrgla mıh. 
kim• teYkU edildi 
Balıkpa.zanııda Makısudfye ha

nında 12 numarada lcalay ve ıııişa-

- Bizimkiler, cburaya dönece.. 
ğimiz kimsenin hatırına gelmez• 
kanaatinde idiler. •Hem tutulur. 
sak polisi para ile kandırmak ko
laydır .. > da diyorlardı. Yani se
nin anlıyacağın, evdeki pazar çar. 
şıya uymadı. 

- ..... . 
- Ha! Ne diyordum? Eniştemi 

babam hapishanede ziyarete git
miş. Ga1ibenin babası eniştemle 
iş görürımiş . Eniştem ...-ıu tavsiye 
etmiş . Gal:benin babası kesenin 
ağzını açınış. Kont ile arkadaşları, 
babam ve Galibenin babası bir 
şirket kurmuşlar; işe başlamış -
lar. Bir r.kşam babam vaziyeti a
çıkça bana bildirirdi. cElimizde 
b ir hayli mal var ..• dedi • Eğer 
bunlara ürehilirsek •ken~;mizi 

kurtarırız. Aksi takdirde ben di
lenci olurum. Siz de aç kalırsınız .• 
Ve bana yaptığım işi teklif etti. 

- SPn de kabul ettin. 
- Evet ... 
- Baban eskiden ne iş yapar-

mış? 

- Çar ordusunda albay .•• 

dır ticareti yapan Ma~ Pardkı 
bundan ·bir müddet evvel 35 lira
lık ıiki sandrk nişadın 70 liraya sat
tığından Asliye İkin<:i Ceza mah
kemE6i tarafından 2 sene sÜI'gilne 
ve 500 Lira para ceızasına maıbktım 
edikınişti. Dün ayni mahkemede 
Marlııo Pardonun ikinci ıbir ihthkar 
davasına lıııkıl:ı:nıştır. Maııik.o Pardo 
kendisine müşteri olarak müracaat 
eden Sinop tüccarlanndan Halile 
le.alayın kilosunu 45-0 kuruştan sat
mcştır. Yüz kilo kalaydan 30 lira 
gibi gayriınuhik bir kar temin eden 
Marıkıo Pardıo muhakeme netice
sinde tevıltl!f olunmuş ve şahitlerin 
celbi için rnııha.keme diğer ıbir güne 
talik edilmiştir. 

~ski.darda ı ı t m a 
macadele merkezi 
Üsküdarda bir sıtma mücadele 

merkezı tesis olunması kararlaştı • 
l"limıştır. Bu merkez bilhassa Üs • 
küdar - Çamlıca arasındaki saha. 
da sıtma mücadelesi ile meşgul o
lacaktır. 

- Hayret! 
Güzel kız, gözlerini ailerek mı • 

rıldandı: 

- Doğrusu, ben de hayret edi. 
yorum. 

Ateşle barut ne zamana kadar 
yanyana kalabilir? Bu genç ve ha
rikulade güzel kızla bu sağlam de
likanlı ilelebet bu halde kala -
mazlardı ya .. İçtinabı kabil olını.. 
yan netice geldi çattı tabii. 
Kısa bir sükiitten sonra, bir an 

b irbirinin şiddetlenen ve sıklaşan 
soluklarını dinledikten sonra de
likanlı, hiçbir merasime lüzum 
görmeden parmaklarını sarışın 

buklelere daldırdı ..• 

Belki bir saat sonra ... Belki de 
daha fazla ~üren bir sevişmeden 
sonra, dudaklarındaki ateş sÖn -
dükten ve dudakları bir aslan 
pençesine döndüren ihtiras geç • 
tikten sonra Naci boğuk bir sesle 
mırıldandı : 

- Babandan ayrılabilir misin? 
Kız, gözlerini tavana d i kmişti, 

Hileli 
Çikolata ! 

Belediye çogalan hi
leli çikolatalar için 

tedbir aldı 

Alman - Sovyet 
harbi ve Viş l •z 

Yazan: Ahmet Şükrü EsMFlııb<;'· 
Hariçten kakao gelmediği hal· 

de piyasaya bol bol çikolata çık. 
ması hayret uyan~ ve ya • 
pılan tedkiklerde kavrulmuş fın

dık tozuna şeker karıştırılarak çı · 
kolata yapılmakta olduğu görül. 
müştür. 

1939 ağıııstos pakt.run i.mz# • i 
üzerine, Sovyet - Alman münase'f'ran 
!betleri bir muamma halini aldlta\"e 
ve bu muamma, yirmi ay ~zülr~ ı·., 
medi. İki devlet lbirföirine, dostlu) c h 
ve saldırmazlık paktı ile bağla.il' ok. 
mışlardı. Fakat aca.ba Jı:arışılıkllf b 
münasebetlerinin içyüzü ney<li! , ka 
Zaman nman, aralarında şiimuıJftiı•c
bir anlaşmanın ~uıt okiUğuDI ~ 
delalet eden emareler zuhur edeli r ı" 
zaman zaman da dootluk perdesi " 1 
arkasın.dan iohtilaflar ıbclirirdi. 

Belediyenin verdiği bir emre 
göre bundan sonra çikolataların 
üzerine hangi maddelerden ya. 
pıldığı yazılacak ve hll.U bun.:ı 
göre satılacaktır. 

Dk mırakabe llnr-
111n11 biti renler 

Ticaret Vekaleti tarafından a -
çılan birinci Fiat Mürakabe Kon. 
trolörlüğü kursunun nihayete er. 
diğini yazmıştık. Bu kursa iştirak 
eden İktısat Fakültesi talebeleri 
yapılan imtihanlarda diğer tale • 
belere fai k bir surette muvaffa
kiyet göstererek çok iyi derecede 
mezun olmuşlardır. Kurs mezunu 
olan talebelerin tayinleri hemen 
yapılmıştır. 

Talebe ıerglll 
Eminönü Halkevinden: 
Evimizin salonunda 4/7 /1941 

cuma günü saat 14,30 da Bergaına 
orta okulu resim öğretmeni İsmet 

Toprak tarafından talebesinin bir 
sene zarfında vücude getirdiği 

eserlerden müteşekkil bir sergi 
açılacaktır. Sergi her gün saat 
13,30 dan 18,30 a kadar açıktır. 

Fenerbahçe mesi
resinin iman 

Belediye Reisliği kışa kadar 
Fenerbahçe mesiresinin tanzimi. 
ni alakadarlara bildirmiştir. Bu. 
nun için lazım gelen para bü~çe

den aynlacaktır. Fenerbahçenin 
şimdilik bütün yolları yapılacak 

ve sahilleri temizlenecektir. Rıh. 
tım inşaat.ı sonraya bırakılmıştır. 

Münakale Vekili 
deniz sporlannı 
himaye edecek 
Münakalat Vekaleti, memleke. 

timizdeki deniz sporlarını teşvik 
ve himaye etmeğe karar vermiş -
tir. EvV>Olce Denizbankın nizam. 
namesinde de bu şekilde bir hü. 
küm bulunduğu için bankanın 
haklarını devir alınış vaziyette o· 
lan Denizyolları Umum Müdür • 
lüğü bu işle de meşgul olacaktır. 
Bilhassa sahillerimizdeki kulüp.. 
!er için idare tarafından y~ sarı
dalları yaptırılacaktır. 

Sirkeci banliyösün
de y eni ilave trenler 

Devlet Demiryolları Dokuzuncu 
İşletme Müdürlüğü 13 temmuz 
pazar gününden itibaren Velie • 
fendi at yarışlarının devamı müd. 
detince her pazar günü Sirkeci
den saat 13 ile 14 arasında koşu 

yerine iki hususi tren kaldıracak
tır. Bundan başka diğer trenler de 
kosu ;:ı-~rinde duracaklardır. 

Uzun kirpikleri, yandan bakı. 
lınca sık dişli tarakları andın -
yordu: 

- Çok acı olur benim için. 
- Başka çare yok Seniha. Ken-

dine yeni bir instikaınet verme. 
!isin. 

- Ne yapabilirim? 

- Orasını bana bırak. 

-Ya annem? 
- Onu da bırakman lazım. 
- Çıldırırım. 

- Çıldır ... Fakat ölme, 
- Ölmemi istemiyorsun.. Gü-

zel 
- ........ . 
- Çıldırmamı da istt'!mesen ol

maz mı? 
- ........ . 
- Annemi olsun görebileyim. 
Naci, ani bir kararla doğruldu. 

Yataktan fırladı; 
- Sevgilim ... Şey .. Çocuğum" 

- Sevgilin olmayı tercih ede. 
rim. 

Vişi ile Almanya arasıındaki ı;ıe 
nasebetlerin mahiyeti de ayni mıl': tmı 
ammayı arzetmektedir. Hatta br)nlar 
zı noktalardan daha büyük bil yı 
muamma .. Almanya, l:ıir sene e1'>ldUğ 
ve!, Vişi hükiimctile mütare!driliz 
imzaladı. Ondan sonra da sonbrıiliz 
hara cloğru da Vi~iyi · birli(1iıı'>ir 
davet etti. Ve Mareşal P eten, Al- i}k 

man Führeri ile yaptığı meşlııılneyı 
rnülakatta bu işbirliğini. prensif!'raro 
itibarile, kabul e<tti. Ondan sonr•arı · 
u= zaman, bu iŞbirliğinin tarİ' ar 
file uğraşıldı. Viışi devlet adamlll"'filizl 
rı Paris ile Vişi arasında meJ<lJ er o 
dokudular. Yap:lan müzakerele' tle 
etrafında birçıok rivayetler orta)'• ki 
atıldı. İngiliz ve Amerikan kaf t 
nakları, Vişinin, Alnıanyaya Fra1' t al 
sız donanmasını, ve hava ve dl!' nd 
niz üslerini terlretmesini taalıQ-ıiil t e 
ettiğini bildirdiler. Bu iddialar ll!'öylly 
eyyüt etmeımştir. Yalnız Vişi bil' ri 
kılmeti, Irırk isyanı sırasında Al- vle 
man tayyarelerine Suriyede!Oıazırı 
tayyare meydanla:·ını kullanma' lnı 
!arına muvafakat etmiştir. Ge~alnı 
bu da Almanya ile Vişi arasınd• e n 
bir anlaşmaya delalet ediyord"" rla) 
Fakat bunun şümul ve mahiyed dar 
ne olduğu ifşa edilmedi ve gizll ·tu 
kaldığı içindir ki lngilizler da~'ırarıs 
ziyade şi.i,pheye di.L;tüler. ile fr 

Suriye tayyare meydanların il 
Almanlar taraf.ndan kullanılın'1ini 
sı, Vişi ile İngiltere arasında bit!r. 
muharebenin başlamasına s~ Hu 
teşkil etmıiştir. İngilizler, Almııfl' t 
!arın Suriye üzerinde daha geni! ğu 
emelleri olduğunu iddia ederek ıı\ans 
na karşı lıikayt kalamıyacaklar de 
!bildirdiler ve Hür Frans z ku'\l'Ve ilinde 
!erinin yardımile, şimdi mevcıl i 0 
olınadıklan görülen Almanlaflıe Fr 
Suriyeden ihraç etmeğe karst e zar 
verdiler. İngilizler bu teşe.J:>büslk-e 
girişi.r'ken, başlanan h~rek8tın aS' 1 
keri olmayııp, siyasi olduğunu b~11nın 
dimıişlerdi. Anlaşılan Suriyed"'"'rtt.r 
Fransız kuvvetlerin'n Vişiye ola~ıma 
bağları hakk.ıda yanlış malum• a 
~!ar. Çünkü o'Siyast. ohnaJ _ B 
üzere ıbaşlıyan harekat, belki ~·ilk i 
bu mUharebenin en çetin bir mil'lştı 
cadelesi mahiyetini alnnştıx. 111' tı 
gilizler, lbir aydanberi Suriy~k~ 
çarpıştıkları halde pek elıemm da 
yetli sayılacak muvaffaJ<iyetlı;f,ter 
kaydetmi>j değillerdir. Fransız a~ 
keri, Fransıa: topraklarının miıd~le 
faasında bile, bu derece çetin d e ç 
vüşmemiştir. Neticede İngilter6 akJk' 
ıbugün, Vi~i Fransa.sile de ılıarp h'jte 

0 
!indedir. Almanlar, oolUd de b~ 
dövüşün bir İngiliz • Fransız ha B 
lbi olduğunu tclıarüz ettirmek~ u, 
çin Suriyeye müdahale etmek! ,.ı7'1 
çekindiler. Ve geçen sene, bu ı 
manlarda biribirile itıtifak hal~a 
de bulunan i.ki dost devlet ı b t. 
gün biriıbirile dövüş halinde buiıı~ndı 
dukları görülmektedir. Almarb'~be 
Vişiye bütün sempatisini gösteri'*. r 
yor. Nasıl •ki Vişi de İngiltere iil"rnı 
giriştiği mücadelede Alımanya 
sempatisini g&teıımekıtedir. B

00 
E D 

Vi.şi ile Almanya arasındaki ııı 
nasebetlere esrarengiz bir re 
veriyor ve Vişinin Rus harbi k 
Ş!Sında ki vaziyetini tayin et.me 
bu esrarı büsbütün derinieştıt' 
miştir. ·A 

Almanya, Rusya ile h&tbe gio·. 
şir girişmez, Vişi hükumeti de 'Ff!.. e 

• yetler Birliği ile münasebetle~ 'r d 
kestnhŞtir. Filhakika Fıansı2Ia • ve 
Sovyetler Birliği 'ha~kında s~.l<a 

. pati beslemelerine hic;ıbir se'D". •k 
yoktur. 1934 senesinden SO~ nd 

Fransa ile beraber yürürken t 
1935 •tnesinde de aralarında ~ ilte 
karşılıklı yard ;m paktı imzal Ved 
mış rken, Sovyetler Birliği ıı t 
nazik ıbir zamanda Alımanya~ _ 
dostluk paktı imzalıyarak Fra <li .. 
nın ezilmesine karşı lakayt 1' ,..,, 

1 

.rmştır. Şimdi ayni Fransanın linı 
nu Sovyetler Birliğine misiile •ka; 
demesi tabiitlır; Fakat Vişinin . ..rı ;n 
rarı, Sovyet . Fransız münaseıll"J n · 
!erini orta~a atın~ l:ıulu_~~-ul!0.,r tdı] 
çindir ki dıkkate layık gorutııı nu 
tedir. Eğer bu karar y :;ln z F't;.ı ~ e 

(Devamı 5 inci sahife' 
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giltereyi tenkid 
Ya~an: Ali Kemal SUNMAN 

<k'lleral V eyg<ınd gı.-çcn gtin ga
liba Fasta ııöyledıii)L bir nutııkta 

' · ·müiteük İ.ngiltcr<'nin art.Jc 
Fransaya dlişm•n olduguırn c!ı. ı
've eın-..ı.ş. Vi.1, F"ransası .le h

,·ı·.- J e arasrnd k.ı lllUTIJ.$>1.,_, r t · :: ı 
le halde oldugumı tarife lüıum 
ok. s .. r.yedc dc:am ~en harek-.'.ıt 1 

bu hususta k.if. fıkrı verivor 
"'kat b.r ·ıs FramızJ.ır_ 1· İn
•il er ye kan: ~ !er dü u _.,,duy-

. ~ qJôukları § mdi 'lT .ıF olan 
> r k ey.f,yet değildır Orta Avr.ı.pa 

< ıeri ç k ·g. zaman 'bu k.ı-
. Fr~nsızlarır sözleri!<', kalem
le İngiliız siyasetine nasıl hü-

: 
1 ctt ?.~ d~ha urıutLI=lmamıışt1T. 

)nlara ı::oı e lıııgiliz siyaSC'li Fran
ıayı bıra.kmııştı. Fransanın dostu 
~~uğuııu tekrar ~n hÇbir İn
ııhz ~evlet adamı ydkiur ki ln- j 
t~ız imparatorluğunun en llfa.k 
>lr rrrtmı:aatin.; Fraıısanın 00 bü- ı 

'.hır 7<>nfaati uğrunda feda et
~<')' kai>ul etsin. Yabancıların 1 
ran.;u:ları yalıı;rı: Fransıız olduk- 1 
arı ll;ın sevdiklerine ınımmak 
~adar safderunluk olur mu• In 
(!izler herşeyden evVoel vat·= 

r oldukları için ken<lı mc.ı 1 ıetı · · ne-
erı.nm menfaatlerini ~r şey irı 

kmde tutarlar. Onlarla müna.
•ttıe bulunanlar için bu en ro

t alınacak bir hak1kattir. Tabü 
•undan dolayı da ingilizleri ten

l <'tırnak muva.fılk olıınıyacağını 
ylıyen Fraııısr~lar gcçm harpt<-n 
rı Fraı..aya karşı en sanırım bir 

General Veygand'm bir 
nutku timdi eski hahra
ları tazeliyor .. 

devam eder g~bi olmadığım yaz
maktan geri dımnadıgı görülüyor
du. 

Bu ·hıaıp Fransa ile İngiltere a
ras;nda yeni 'bir ittifaka vücut 
verını..; iken g~ sooe Fransarun 
A".'upadaki mağlubiyeti bütün 0 
>ttifak üzerine kurı.ıhnuş hesapları 
Wlmuş oldu. 

B~. harpten <>vv~l ~>da 0vrupada 
başgosteren wk.ayi Ingilizleri ten
kit eden Fransızları i&liki>al için 
şoylc d'4Üi1diınr~tü: 

;:- Bu Jıadiseler ilerisi için iyi :bir 
alamet degL Inııi!tere Avrupada 
Fransayı kend; askeri gibi ıkul
lannıak iste·~ ~ti. Dünyada yegiıne 
dmüz km"Vt•tne malik hır dovlet 
iken İngiltere karada da Fransa.ya 
bu işi gördurıneyi heeap etmiştL 
Halbuk, Ingilrl dManmasın.ın ;;;
Ukıba 1 için bugün daha hazı;rlan
ması Iazını gelıyor. 

Bu ık.tsliın mtlharriı'ler ıçin İngil
terenin zayıf taraflarını goslerınıek 
devamlı !bir iş olmuştu . İki ılıö,yük 
ha~bin arasında İngiltere ile Fran.
sanın mün~sdbetleri iyi devam e
diyor göründüğü senelerde yazıl
mış. söylenmiş ne varsa bugün de 
V~i Fransası içion onla.rı daha~ 
ka bir tarııda tekrar elımdk saoriki 
iirleot hükmüne girdt. 

,._HALK-----.. 
SÜTUNU 

Seyyar b6rekçller 
Bir muharrir arkadafın 

yazdığı fıkradan hatırladık. 

l•tanbulda, seyyar veya yerli 
bir çok börekçi, çörekçi, po
çqcı vardır. Bilhassa, sabah
ları İfe giden vatandQfların 

yol ağularmda bekliyen bu 
unal, harıl harıl ve sıcak sı
cak börek, poça, çörek satar· 
lar. Yağ liatleri malum. Un 
vaziyeti malum. Buna rağ

men, bu böreklerden ve po
çalar tahmin edemiyeceğiniz 
kadar ucuzdur. Bunlar ncak 
sıcak yenir. O kadar sıcak ki, 
ağızı yaka yaka .. Zaten, bi
raz •oğudu mu yenmez, ii.de
ta bir köıele kesilir. Bütün 
suçu meydana çıkar. Bunla· 
rın elueriııi gayet kötü mal· 
zeme ve yağla pİfmiş, sıhha· 

te •on derece zararlı ıeyler· 
dir. 

HazırlanlJ tarzı da meg

huldür. Nerede, nanl hazırla
nır, kimler yapar?. Bunlar da 
malum detildir. 

Bilmiyoruz, bilhcusa sey

yar börekçi ve poçacılardan 
birer nümune alıp tahlil etti
rilmif midir?. Böyle bir tah· 
lilin ne netice vereceği görü· 
lecektir. 

MAHKEMELERDE-: 
Kelin merhemi olsa 
kendi başına sürer 

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

1 Saşma.karrtrler 
1 Ne Diyorlar·? 

l KD A M 
B. Abidin Da,·er c.japoya ne yapa

cak.7> is imli bugünkü baş ya1.ısında 

ezcümle ~unları yazınaktiıidlr: 
c.jc.ıponyanın yUzde yüz, bU' japwı 

:oiya~cti takip e<iCce~i muhakkak ol
makla ôeraber, J<'lponycırun başkaları
na alet ohnıyaç~ını iına eden sözler 
hayli n1ünidard1r. Bunu, japonyanın, 
Üçler PDklı ile bağlı oldugu Mihvere 
karşı :ı.öyledigini de tahmin edenler 
VO!f, 

"Onun indallahta sözü makbul 
olsa kendi bu hale gelmez!,, 

BfJSEYIN BE•ÇET =ı j Y•zan: 

.Bize kahrsa, jıtponya, daiırıa oldu
ğu gıbı ıhtiya1.k5.r bir siy&!Set takip e
diyo:-. So\·yetlerlt! kar,ıı harekete ıe

çerse, bu adnnın kendiSıni .6ı.nglo -
Sak:;onlarla da ka~ılaştıracağın_ı dü
i.ünüyoı· ve Alnıeıın - So\l yet harbinin 
inkişafını bekltyor, Japon İrrıparator
luk konferansı bel.ki kat'i karannı ver .. 
mı;.tlir; bu kararuı vo.kli ınerhunu ge
lince tatbik cdilıneıt Uzere, şuudilık: 
ıizli tutulduğiJna ~üphe yoktur. HPr
halde japonyanın ne yapacağı gUnün 
en mühım siyasi me~elcsi olınuştur. 
japon ıuuammasının anahtarı, Sov
yet - Alman ordulan arasındaki 

meydan muharebelıerınin netice;! için
dedir.> 

Kuzguni bir Araptı. Ayakta Bir daha da, bağlanır, bir yerlere 
durmaktan, belki de daha ziyade gidemez. 
ihtiyarlıktan, yorulmuş olacaktı Zavallı baldızım da kocasına 
ki, mahkemenin kapısı önündeki deli gibı aşık.. Eh, ne de olsa ko-
bir iskemleye: cası değilmi, anneciğim? Varını 

- Oooh! diye çöktü .. , yoğunu buna verdi işte ... Hiç de 
Yanında bir bekçi ile bir poliıı fayda etmedi. Adam bir karıya tu. 

yine vicarında da dört beş kadın tlmuş. Onunla kapanmış .. Baldı. 
vardı. zımın semtine bile uğramadı. 

Yaşlıca bir kadın, baş ör!'i .u - Kızım .. Ben senden yaşlıyım. 
genç kadınlardan birine yaklaştı. Tecrübem çok .. Sen bana böyle 

- Kızım, dedi. Sizin de mi bu bakma .. Ben saraydan çıktım .. Ne-
mahkenıede da\•anız var? ler bilirım. O arabacılara, bahçi-

- Evet, diye cevap verdi genç vanlara ;işık olup da büyü yaptı. 
kadın .. Bizim değil ya, işte :,izim ran sultanlar mı dersin, ;;ehzade. 
demektir. (Diğer baş örtülü genç ler mi dersin, neler de neler gör-
kadını gostererek) hanım benim .düm. Bi:ıyle şeylerden fayda çık. 
baldızımdır. Davacı o, biz de şa. maz. 
hidiz. Bu aralık mahkemenin kapısı 

- Kimden dava ediyorsunuz? açıldı. Üfürükçü Hacı ve diğer ka. 
Baş örtülü genç kadın, kuzguni dınlar içeri girdiler. Baldızının 

ihtiyarı gösterdi.. maceraı;ını anlatan ba;ı örtülü genç 
- İşte bundan... kadın da mahkemeye dogru yü • 
İkisi bir kenara çekildiler. Baş rüdü. Onu dinleyen yılşlı kadın da 

örtülü genç kadın, birçok kadın - onu takip etti. Mübaşir: 
!arın marazi dertleşme ve anlat- - Şahitler dışal"I çıksınlar. Bu 
ma ihtiyaçlarına benziyen bir hal. davanın şahitleri mahkemede kal-

C:UMHURIYE.1 
B. Yunus Nadi ju.ponya, Amerika> 

isım1i bugünk:u b~ yazısında Alıuan
Sovye~ harbi ka~ısında jaPonsa ve 
Aıneri.kanın vaziyetini. tahl.H etınekte 

ve: 
Alınanya - Sovyetler hdrbi japon

yanın gözü önüne bi.ıtun Asyanın 

mukadderaıru bir kere daha sermiş 

bulunuyor. Yarın bütün A::.yaoın tali
hini bahis mevzuu ettirecek hiİdiseler 
kar;o;ısu1da japonyanın sakit ve lakayt 
kalınası imkanı yoktnr. BUtun Asya 
dernek, ayni zaınanda çok buyük ölçü
de bir Pasifik ıneı;ek.-st de d~ıncktJ.r. 

Bugünün Atlantik Okyanusu ınuhare
bclerine ınütenazır olarak yarın Pasi
fik. Okyanusu mücadelei.C'rı.ne şahıt ol
maklığımız ihtimaU yok. değildir. Bi
Uı.k.is bu ihtimal gün geçlikr;e yak
laşıyor. · vlet adaımı olarak eski hariciye 

azın Lord Grcyrleın !başka kimse 
, lmedıgini de ileri sürerlerdi 
. alnız haıı>ten sonra gelen harı
. ıye naz:rlarmdan Sir O.,;t,cn Çem
. rla)•n az çok nıUstesııa ç·· k.ı ·· 

1, Ve /Ki Ar•yanlar, 
ıikıiyetler, temenni

lq ve müıküller 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız l, Anyor 

le anlatmağa başladı: masın! dedi. 1 
- Bu ihtiyar Arabı görüyor mu- Şahitler çıktılar.. Baş örtülü 

Kızlar arasında sun? Eskidenberi, bizim çocuklu. genç kadınlardan biri ile kuzguni 

BURHAN CEVAT 
Henüz lngiltereye yardıın merhale

sinde bulunan Aınerikanın da harbe 
fiilen i~tirak etınedikoe bu yardımı 
müessir s:.ı.retle yapa.mıyacags kanaa
tinde çok terif.kki etti&ı &örüluyor. A
merika Bahriye Naıırı Albay Knok..i"
sun filli Amerikan ınUdahaleslnin ar
tık daha ziyade gecikmiyeı.-eğine ait 
son sözleri çok ıniinalıdır. Amer!kada 
orduya :,;inıdiye kadar ıni.sli görülme
mii blr triiklar olaıak 70 n1ilyar do
larlık yeni tah!'d~at verllm4;tir. 

ğumuzdanberi mahallede otu - üfürükçü hakimin karşısında yan 
d L' • U 1U 

a r ra nsanın ötedcnbtti =mü 
. Lise son sın1!ını ikmal etmiş genç 

~ır kLZ resml ve hLLSu:ı.i müesseselerde 
ış aramaktadır. iı sahiplerinin Son 
Telgraf Halk sütunu vasıtasiyle (Sa
miye) ismi.ne müracaatları rica olu
nur. 

b• rur. Ta o zamandanberi fala ha. yana durdular. Hüviyetleri tesbit 

tu olmakla meşhurdu Llkin 
. ansızlar onun da İngiliz lira
ıle frank ~selele- _, F 
ğ . • ~ ... e ransayı 

ıl kendi memleıkel'n' 

ır oyun kar, büyü, tütsü yapardı. Son.:a- edildi. Üfürükçülkten maznun 
dan hükfımet yasak edince, gizli Hacı İsmailin yetm.İlj dört yaşında 

Beş altı ıkrz ~ugu bir arıoya 
bak.mag· a başladı. Amma, birçok olduğu anlaşılıyordu. 

geldiıklert zaman, şöyle ibir <>yım 
Dera Vermek latı'yen Bayan d şeyleri de bilir; gaipten haber ve- Davacı mevkiinde duran baş 

ıini df ~·· ··. .. 1 .n mcna ... 
, ışuomu.ş oldugunu :;öyler-
.r. 

oynıyı:ıbilirler: EV'V'elii ört tane ·· t··1.. k d · rir, yapt!ğı büğüler _ bilmem, ben or u u genç a ın, davasını an -
Ikınale kalan talebelere Fransızca renk seçerler. Meselıl. yeşil, sarı, lat • b ı d 

ve lngilizceyi çok kısa bir zamanda yaptırmadım ya, öyle diyorlar • maga aş a ı: 
, Hulisa İıı,gil1z siyasetın1<1. geıçen melodik olarak ögretirim. icap ederse' mavi, pembe. eksir gibi tesir edermiş. İskambil - Efendim .. Dört aydır kocam 

.
• tenberi FTa.nsayı t.Takıınış ol- evlere de gider ders verfririm ~ Bu renkleri söyk..ınek yasaktır. falına bakar .. Kahve falına bakar.. evi bırakıp kaçtı .. Bu Hacı İsmail, 

ugu~· h edenlerin Son Telgraf Halk SÜtunun- Oyunculardan biri diğerine so- Yıldızlarla, Kuranıkerimle fala beni kandırdı. cKocaru avag"ına 
·- er. ves1le ile te'-ar eden d B N , 

'r "" a ayan · A rumuzuna müracaatle- r.ar·. <N asııl •bir elb;se yaptınmak b k El b k N 1 d ı ı getirec • · 1 di · · tt L ansrzlar ~itte-reyi o!ıer ~eyden rini rica ederim. a ar.. e a ar. e er e ne er... eg<m.• ye, ıyı saa e o 
•. de loendı tnenafiın· 

1 
dikılndu-- 1 .. _ iııtiyorsunuz bayan?. öteki cevap _ inanma kızcag"ızım. inanma!. sunlara baklavalar, helvalar, doL 

• d ..., t .tU"ıyan Bir G enç 1 1 " 
1un. "ndolayıheırn te-'-ı• elmB-ın· verir: •Krrmıızı çiçekli emprime- Küllü müneccimün kezzab! derler. ma ı>r a ziyafetler çekti.. .>JÇ tane 

•IK " ...... , Orta mektebi P. iyi derecede ilan.al ..ı-ı.• 1 
ı olınadığmı ilave ederk!r hem ebni1 16 ya,ında zeki, çalı,kan; yetim "'"' Hepsi yalandır. a tınımı, elli lira da paramı aldı.. 

e Fransanm İngütere \'İiz~en bir genç hususi müeaı;c...,lerde, ;razıha- Eğer kim yasak olan rerakleroen - O da netlemek? Kezzap fi!An Beni dolandırdı. Hiç de faydası 
zarlara uğrad>ğausa~makla'-'· nelerde, bürolarda, kütüphanelerde birini söylerse, gaj yerir. diye... o1madL Ben paralarımı isterim. 

ır-~ı s· . "' kanaatkar bir ücreUe kendıs· '"• mü- H0 '·ım· Ha Isın' ail 
u .. n., er ılıa - - Yani, bütün müneccimler ""' cı e: 

1 . · ·a or.ta Avrupa nasip is aramaktadır. Bak1rköy OsmA- · 
elerı ba.,,~stercııg··; Ahn _ niYe mahallesi Kireçocağı soka"ın"- • EJI!ll!.1ü• yalancıdır! demek. - Ismail, dedi, Bak, &en Ü'fÜ-

anm orta A . "'n 5 ~ ~ ~ ~ • ~"- "'J''k vrııpaıda üf numarada Recep Bulçın'a mektupla a e ·ı •. •_., ... ., - Bu müneccim değil ki.., Bü- , ....... çu u yapıp bu kadının para. 
rttırmak .. n =u ~ !arın '-·-- N Ü 'UZere faaHvete 1l'09t;gi müracaat. ğücü, falcı, a anacığrm!.. ı a~ • .....,ın.. eye yaptın? • 

,amanlar Fransnların.şiloiıyeti art- İt anyau genç lna ·~Jl'"~l ;]~ıı~~iol. - İşte, falcılara müneccim der- fürükçülüğün yasak olduğunu bil-
• .a artıyordu. Ortao!tu! 1 inci sını!ın.dan tahsili - ---~ I ..... ~ 'iT ler .. A kızım, sen de İstanbulda miyor musun? 
-: Bcrlindeki İngfü'Z -'"i3i ora- bırakmıi 16 ;rqında mütevazı. temiz Bira ve cıarap yaşıyorsun da müneccimin ne ol- - La vallahi!. Ben üfürükçü de-
akı Fr ~ bir aile kızıyım, Yaı;ım ve tahsilim 'f • "il B ansız clçiı.inm «ini '-'-y- · la duğunu bilmiyor musun. Falcı da, . g .. en tanımam bu kadın! 
i t -ıt" M.1..1.d ~e. mütenasip bir i:s bularak çalıjmak: yer e avraa 
' ırmak şöyle dursıaı bunu .,.,.._ istiyorum. Arzu edenlerin Son TeJarat J büğücü de müneccimdir. Hele - Peki paralarını alıp kocası 

l~~lınyor. Ne Avu buııyanın. ne de Hallı: Sütununda Me!Ahate bk melı:- Eskiden yaz sıcaklarında lı- böyle yıldızlarla, ayla, güneşle için büyü yapmadın mı? 
k<>slo,•akyan111 Almanya tara- tupla müracaatlerinı dilerim. tanbulda çok ayran sarfedilirdi.. iş yapanlar müneccimin dikil.la • - La! 

. dan ele geçirilmesi halinde İn- İt Arıyor Şimdi dikkat ederseniz. 0 kadar sıdır. Müneccimler için ne derler?: - Ll! Ne demek? 
ı.lte. renin ses çlkarm .. \:':ll·ag·ını r·n- Ti t L" çok ayran içen insan görınezsiniz. ç·· b .. . I H . , - a care . ısesin'.'1 2 inci sınıfında, 17 Hatta seyyar ayrancılar bile kal- ' ıı var azı mııneccım er. - ayır, yanı .. 

· ~liz s'.'firi.nin anlatır ıılbı olduğu Y illlda bır _ııencım. Daktilo ve mu- madı. Halbuki ayrwıın •ıhhi ba- •Yazarlar ba il<? cimler. - Peki.. Bunlar senın dei(il mi? 
oyJenıyor. Çiinkü Avusturya ile hasebe bilirım. 25 lira aylı.k ücretle kınldan vücudümüz için ne kadar Yalan s~ler pohpohçular• Bak, bunları evinde bulmuşlar .. 

Yeni A\Tupa buhranı 1914 - ı918 
harbini gölgede bırakacak veçhile ci
hanşümul bir mahiyet almağa doiru 
-ve artık sür'atle-. yürüyor Al-

VA T A N 
B. Ahmet Emin Yalman c.Vavel 

Hındıstanda> ısimli bugünkü b-. ya
zısında ezcümle şwılan yazmaktadır: 

cGeneral Vavelln 1-findl.standalıtı ln
&iliz kuV\'etleriain Ba .. kumandanlı
tma geçirılme.iİ, gözlefimiz önüBC ye
ni ufuklar ac;mışhr. Vavel, harbin ye· 
tiştirdıği en kudretli İngiliz kuman
dandır . .r.tücadelenin ağ.ırJık merkezi 
nerede i3e orada kull:ınılması peit 
tabiidir. İngiliz kumandanına Hindis
tanda bir vaziC~ \'erilmesi şuna de
lalet eder ki, İngiltere, harbın ağırlık 
merkezi A:-.-yKya ge<;tıgine \'e Alınan 
ileri hareketinin günün birinde Hin
distanı tehdit cdcbileeccğine kaildir. 
Şimd:ye kadar harp deyince gözü

müzün önüne k~.h şurada k<ih bura
da t..ıı:ı artan biı y .. tng1n geliyordu. 
Şjn1di bütün Aııiyayı i1.;ine ..ılacak ka
dar geniş bir yangın yen tasavvur 
etmemiz icap edt:cPkıir . ltayalimlz ne 
kadar gen~ olur . ..a ol!tun, Böyle bir 
vazife kar;.ısında aci~ d:ıyn1aması 

imkan.sızdır.• 

TAN e, Çe.kıos?ovakya ile de İ•><•ı"l•--e ış arı;ro.rum. Taliplerin Son Telgraf faydah olduğunu hep bH!riz. Hem S l L. • 'kik . ...., -=· ı:aııı: .sutununda Abbasa müracaalle- • oyar ar •ı.uSta ın.<a!tı• Hakim, kürsünün üzerinde du-
a; ı Surette ali.k.adar degiı..u.. rını nca ederim. de yapılması ne kolay ~ir. Yo- Bunlar böyledir. Eline dii§tün ran üzeri yazılı bir devekuşu yu. B . Zekeriya Sertel tAlmanl;ır Sov-

.ıJle Onun ic>.-i A 1~ _ __ --~· f_ ğurdun içine lab'ımıza göre, az . yet harbiyle ne kazanınak i~tivor• .. > 
'· . .,.n n><ıı.aaya da isledi- q a nyan bir genç veya ~ok su katarız. Süt gibi bir miı, beneksiz siyah horozdan baş- murtası, bir En'am, ecişbücüş ya- isimli bugünkü haş y:ızı,,nda: ' 

B }1'1P•Y'O<" .. ve saire gibi. ~!Olde u.e olgunJuJı: imtihanını me!jrup elde ederiz. !ayıp altına, iyi saatte olsunlara zılı bir takım kağıtlar ve saireyi •$ark cepli ~hıdc de,·om eden 
r u~ la.rzdaki yaz.1.ılar bir kısıım v~r~k olan: çalışkan, FranstZca da Ayran bir defa midevt oldu- ziyafetlere kadar nekadar mas - gösteriyordu. Hacı İsnıail , harp, hu ça:·p:s~n1r.y.J '\ıhne olan yer-
\Yasıt kim:llharrirlerin devamlı su- bllen bir ıenç; az bir ücretle bir iı a- ğu gibi, harareti keser. Yoğur- raflar ç1karırlar. tnsanı soyup oo. - Benim. dedi. Onlar benim lerin hıhr:p t..'ttilC..:igıni, blt ~abaların 
' e ~v t ramaktadır T I' ı · dun fazileti aynen ayranda mev- h ı·· d ·ı d h ıu l ---rva 1 Slıra!!\:ıJla ah?e . . a ıp erın lütfen Son Tel- ğana revirirler anmı.a, eskiden kaldı.. Evde duru- ma su un en, .-.anayı ıı .;'1. a .... yo -

park Ge o........ graf Halk sütununda •Türk.soy• a mü- cuttur. Vücudümüzde biriken ~ larıııdan derhal 1 ~tifadeyc 1mk:"ın kal-
a.kit en. neral Veygandaı da racaatıarı rica olunur. toksinleri de!etmıye çok yardımı - Aman ne iyi de biliyorsunuz yordu. Ben yapmıyorum üfürük. mdıgını göstermektl'dir. Harp uzadığı 
endi vaoı .. Y~zdJğı 'lrlakalelerde . HuBıui d e r s verh•or olur. Mesela bu sıcaklarria hara· anacığım .. Baldızıma da tıpkı ÖY- cülük.. t .. kdırdo bu İn>kim blisbutiin oriadan 
. rnElV'kımın e!lı~m.tni~'Ct' . alı J ret! dinlendirmek L<liyenler. bir le yaptı. Komşular bu Hacı İsmail' Hacı inkar ediyordu. Şahitler kalkacaktır Fakat Sovyet Rusya Fran-
n· ihti'-•atka' rl"k .. l 1 

IC 1 Illcokul Cocuk.larına yeni sıs· lem .,_ kadeh soiuk şarap veya. bira ice- ib' · ı ili -'·"t ' • gos ermcltle be- s ıı ı 'avsiye ettiler; gitti. Hacı .demiş dinlenilmeğe başlandı. Evvela bir sa g ı mağlup <'>li eb rse, 0 ,_, 
ıbe_ r. İ""'ı·ıız· ·~ Fran•ız sı"yaset- u ere tecrübeli bir muallim .J~ ceklerine bir bardak ay11ı1n içse- '--r <ey deg·ı· eb·ıı· c Al 11anya ha 

..., ·~ ·~ verın k · t· =<> ki: kadın komiser dinlenildı. Bu ko- ~ • ş ' r ' ' -rının ~ kııt ıb'rtb e ıs ıyor. Arzu edenler Şişli E- ler, ne olur~. Herhalde sıhhatleri kikaten bütün S·n·yet kaynaklannı 

s~~~~v=a~;;:~ı:rr~:ın=:e=u~y~g~u.n~=~:;e:k~ız~ı :so~ka:k:l/:2:n~uma::~'~i!!:d~a~Z~i:y~a:v~' e:h-~~~n:amın:::a::d:a:ha::ço::k:iy=ı=· :ol:u:r===~~,:::B~e~n:o~n:u~s~e~n~in:a~~~·a~ğ~ın:a:g:e~t~i-~=m=is=e=r=, =c!ü:rm::ü:'m=e~şh~u~d:u:y~·a=p~m~ış:t~ı·~~~e~ld~•::_rdf>rek uzun müddet harp edebi-l ~dre>1ne müracaat elJllelidirler. rırım .. Gelir av aklarına kapanır.. ( Dt!t>amı 6 ıncı sahifede) lir.> demektedir 

H O .\1 .\ :-, : fi 1 

• 
ır Cinayet Davası 

Yaıan: ETEM İZZET BENiCE 
• e hi~ şüphe yok ki bu anda .,,_ 
~r duyan, hilen bir ruhun salıibi 
•ve ruh denilen şey \arsa mut
ka benim burada ve bir !..alil ol
·ak f'h 0 met \C zannı altında bu· 
nduı,'unıa \e astl canilerin ~er-
st do!a,lıkları · · · .. . na nıu '~~ır ve 
uteessiffü 

V •dadın h. .. 1 . . 
n lele . . "°' erını ~uza{fe-

lı[ındc ısrar edisi lakin etli' 
- llalı;" . r • 
di .. ~ler, \en Şükriı enin cc-

uzcrın<ie k 
tuı. b n ~ı arılan ça nıaşır-
linı. ~ra~·a rttirilmesini teklif 
•kat a~ ııek tabü bir tekliftir. 

;n'redud~•.t arkada~lar hu dile-
101 "k 

tl. i\teın .. Yu s.ck bururnnuz-
.; •dtlar ege kadar ısrarlarını var· 

nu .,,; .... 
ı ~ etnı~ı:.. maıı_a ve hedefini ta

lcıa bvJuııu)orunı, 

~caba çan1aıu·J ... rın lıuraya t;eti
tahut-s,ndc h.\;utlileriu.i iirküten b.ir 

ı-af n1• \·ar., , .. __ 1 •• 
· • ~'oucn çckihl'.\-Ol"1ar., 

~ahit ır. • k · · 
cok . .t: r ez ıneınuruntlan bir 
. se~Icr d 
sord ~.. sor unı. Bu11lar1 niçin 

ubunıu 1d -
d 

• . . ' 8 lf{lnı cevapların 
egeruu hl'n L·r 

hareketı"nıd,...ı .. ' ı~ oruın. llcniiz bu 
''" takti .. ka nıı.ş olan arkadasla~rı ,b·rıyama-

.. :. ıın una da 
saldırdılar. Bö~h·liıkle hk . 

k . . .. ma eıneyı 
uzatma 1'1edı~ın1; sö leoiil 
Mahkemeyi uzatmaık tate..3: er. 

Bö~·le bir öddiaya ancak gülü 
b'.lir . .\lulıakeıneyi uutıma.kta :: 
ııım ne ıneufaatiın olabilir?, u.,.. 
nim meofaa-tim olmadığı gibi mü
ekkiliınin de lıiçlıir menfaaü Yok
tur. O vicdanının ve alnının bütün 
temizliği ile bir an öru:e buradan 
kurtulnıK, hürriyetine kavupnak 

ister. 
Sizo sadece bir ııoktayı ifşa el· 

n1eık.liğime ınüsaa.dc bu;\-·nı-uu. 
Merkez n1eınurunu11 ifaJclcri ba
na çok şe~·Ier öğretnıi~tır. En ba~
ta talıkikatuı bazı nokıaları da ek· 
sik ~·apıldığı. ve katilin iaın bir 

te~~i~le burala geti.ıilıne-di~ini is
bat ederek olan \'Csikalaruı n1cv~ 
cut olahilec~ğini gö~ltriyor 

Kendilerinden tahkikata ait bir 
çok şe~ ler sordum. ı·a ceYap \·er· 
mediler. phuı da 'erdikleri ce
vaplarla ~ordu~unı ~ylere tahki
kat esnasında hiç tenıas cdihne(nliş 

olduğu hakikatini orta) a koydu
lar. Kan lekeleri tahlil edilıııeıni~
tir. Cesedin pencere. ·e dayanan 
nıcrdivenle içeriye ahnlp alınm1-

yacağı bir k~ifle toobit olumna
nuştır. Silah s""lerinin bir ev İ(in-

• de duyuhnamış olmasındaki im
kinsnhk üzet'inde durulnıanıt trr. 

Daha buna mümasil bir cok nok
talar ihmal edilıni.tir. Bu.nların 
hepsini ~ahit huz~nuzda söyle
di. Bir cina)et tahkikatında, da
vasında esa. olaıı bu nuktalarıa 

ihmal edilmiş olması kar~mclıı 
müekkilimi nası~ biT yanhş tahkik 
ve hazırlık netkesiun l'&rdığı hü~ 
küm ve kanaatlere tcrkedebiliriın. 
O yanlışlıkları bulmak. tashih et
ınek, tah.kikatı bizzat n1ahkeme
niz huzurunda tanıaınlaınak \'C a- ı 
.i:ılc.t(' ınuhtar old114'11 ıl(ı'.,er.ı isti· 
k;:1neti \'ernıek ıneı:hııri.\cf \'azi
fl'~:Hc lıa~b:ı ... ·ı. ın. Bu itıb'lrladır ı 
ki. Şükriye.ı.u ı zerııırlckı c;aına~ır

ların ne \ar ı t.,r1J.n11 taınanuna 
buraya gct:ı ilnır ini i teınekte 
haklıyım. O •·~1r :~ırJar Mltİnim 

ki, adaletin hckt:isi 'e ınünıessiti o
lan !->İzle~e hir!:ok !ie~·ler if~a ede
cektir. Bu itibarla te\;lilımtlc mu
sırrını. 

Anıkat ;\tuza[(er "Merini bi
tirdikten ~onra, en Önl:e merke-ı 
memuru Şiikrü •Öz istedi: Şükrü 
~.-vr~lın ve bezgin bir ,örünüş i
çinde~di. 

- Yüksek he~·eti hakimeoien 
ınii•aadc diliyorwn. İşim bitti ise 
Yrıece~m başka izahat ) oksa ı:-i
dt•\·iııı. 

Dedi. Oııuıı halinde: 

-Var .. 
Des...'niz de, 
- Yı>k!. 
Desen.iz de gidcteğim arük.. di

yen bir eda vardı. Muhakemenin 
ve n1ünakaş.alaruı uzıul seyri için
de artı.k .rnrıılduğu belli oluyordu. 

Muzaffer. 
Bcndenizin soracağı bir şey 

yok. Kararınıza hağlı. 
Dedi. Hakim: 
- Gidebilirsiniz.. 

Kararını tebliğ etti \-·e arkasın
dan sağ sol nıtizaker~i \-'C fısıl
da~ıalar yapt&ktan sonra nli.iddei
umuo1iden sordu: 

- Çama~ırlar için yapılan tek
lü hakkında ne diyorsunuz? 
Müddeiunıwni bir saıüre düşün

dükten sonra: 
- Eğer muhafaza edi.lmrı i;c 

getirtilmesmde bir ınahtur yok· 
tur. Talebe iştirak ederhn. 

Dedi. llakim tekrar yanı<l•ki ar
kadaşlarından sordu: 

- Ne dersiniz? 
Suali de, eevalıı da gizli olan bs 

sor~ •e daruşlardan sonra hikİlll 

kararı .ı ı bildirdi; 
- Çaın~ırlarnı getirilnıesi ~in 

müdd~iuınunıiliğe tezker" yazlıl· 
masıı:~~ .. 

''e hu karardan S/lnrlıl ihive etti: 
- CelseIİ oıı da~ika i~in tatil 

ediyorum. 

CELSE AÇILINCA 

Celse tekrar ac:ılınca nıüba~ 

- Cahil.. 
Diye ,.._ıendi. Salonu dolduran 

ve koridorlara tasım dinle) kiler
den hi(:birisi ınuhakeıne-niıı saat
ler süren uzunluğundan ~-orgun 

ve-ya şikayetçi gö1ükn1ii~ ordu. 
Artık herkes arlan bir heyecan 

içindeydi. Biraz sonra Cahit gel
di. 

Esnler, kara kurt•, yorgun tipli 
bir görünüş içindeydi. 

Hakimin sualleriııe \'<'rdiğİ ee
vaplaTdan kendi .. inin eıJuni.vet di

. rektörlüğü ~inayet n1asa...;1 "'rfi ol· 
duğu anla 'thyordn. 

Hik~ın: 

- Cinayet ·yerİllıC' nc- zanıan 

gelcliniz? 
ı.s.rtr 1 la.r) 

Birayı, yazın aaııı 
ve nerede lçmeU'l. 

Bütün meıel~, alkolü aa 
içkilere revaç temin etmek •• 
inhisarlar ldareai bunun içia 
çalıııyor. 

Gazetelerin yazdığına gö
re, aıcaklar baıladı baılıyalı 
bira sarfiyatı artmııtır. Do. 
layısiyle, bira imali de artb
rılmıttır. 

Yaz sıcaklarında dereceai 
ağır içki insana dokunur. 

Amma, öyle ak§amcılar var
dır ki, hararet kaç oluraa ol· 

sun, mutlaka alııtığı içkiyi a• 
rar, bulur ve içer .• 

Bira güzel içkidir. F azlaıı 
karın ~i§irir. Sıcak olursa içil

mez, acıdır. Fakat, buzlu bi
ra insana rahatlık, neş'e ve· 
rir. 

Ben, şahsen, hiç bir içkiye 
dütkün değilimdir. Fakat, 
yerinde ve zamanında her iç
kiyi içerim. 

Bira nerede ve nasıl içi
lir?. Bira, bence, yemek ara
sında veya yemekle beraber 

içilen bir nesne değildir. Bi
ra, daha ziyade, akşama doğ
ru bir ikindi kahvaltısı zama
nı tercih edilir. Günler sıcak .• 
Meseli, akşam saat 7, 8 sula
rında, bir deniz kenarındası

nız. Serin, rüzgarlı bir yer .. 
Önünüzde kadınlı, erkekli 
bir çok insanlar denizde ban
yo alıyoı-. !çiniz, hafifçe ezil
mittir. Bir ha&ır koltuğa gö
mülüyorsunuz. Buzlu bir tiıe 
bira getirtmi§siniz. Taze, yağ· 
lı katar peyniri .. Biraz kay
namıf yumurta.. Bir parça 
ekmek .. 

Bu suretle içeceğiniz iki ve 
hatta üç tite bira kat'iyyeu 
d okunmaz •• Yalnız, ağır ağır 
içmek lizım.. Zevkle, rahat 
rahat .. Biranız bitmiıtir. O 
zaman, saat dokuz, dokuz bu
çuk filin olmalı •• Biraz dola· 
tır, ge'Zinirainiz. lttihanız a• 
çılmı§tır. Öyle tatlı bir ye
mek yerainiz ki, aormayın .• 

Zevk bu ya, batka türlü ve 
b atka ıartlarla bira içilmesi
ne aklım e r mez. Hele çakır 
keyif o lma k için bira içmek, 
Jıiç te akıl karı değildir. 

Benim tavsiye ettiğim ıe!.
li, isterseniz, bir defa tecrübe 
e d iniz. 

R. SABiT 

raıuıyeye aarll 
11.oada 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü 
dürlüğünde toplanarak bazı mü -
him kararlar vermiştir. 

Komisyon ılk olarak fasulyenin 
perakende sa tıışlarma azami sa lıt 
fiat tesbit e:miştir. Komisyon 

Ticaret Vekaletinin çalı fasulye • 
sine koyduğu 17 kuruşluk fiatı 

esas olarak kabul elmiş ve mah • 
sul mıntakalarından buraya kadar 
her türlü nakliye masra!larını he. 
sap ederek çalı fasulyesine 21 kıı
rll§ perakende salış f;atı koymuş 

tur. Diğer neyi fasulyeler bu fi -
ayttan ~şağı satılacaktır 

Bundan başka dökme loptan mı. 
sır fiatleri 3.5 kuruş olarak t~ 

bit edilmiştir 

B i r i!"'i.zi."DE~Dİ ı 
_.t1ep ımtzın ı ı 

Dondurm a ve 
ekmek ihtikarı 

Bir oltayuc11muz yuı1or: 
1 - Korne :ı~ ayakt.:. yenen 

dondurma her yerde beş kuruş

tur ve bwıun sf"rmaycsi o kadar 
aı.d~r ki, kazanç muhakkak suret~ 
te yüzde yüzdür. Dün, Karaköy
deki muhallebiçilerden birisinde 
yediğim bir dondurmaya 7 buc;uk 
kunış aldılar! Fiatleri gösterir ta
rilede bu fiat yazılı olmadıtı. için 
hayret ettim. Fakal ç.a.rn5.çar iste
dikleri !lati verdim. 

2 - Küçük büyük lokantaların 
hepsınde, listede: cEkmek narh 
üzednden> kaydı olmasına rağ
men, 950 gram hk ekmeğin dörtte 
birine 4 kuruş almaktadırlar ve 
bu suretle ekme~ın 950 gramı ıcs 

k "UŞ3 gelmektedir. Belediyenin 

1 b :.nl rla da u raşm_a..1'1 Y"('rindc o-
zanncderım. 

~-------J 



4 - SON TELGRAF - -::::;-4---:;T:E:lllMU:::Z~l;:94:1:-----------------------------------------------------------., 

Aşk Nedir? 
-1= Yazan : ZİYA VEBBi =t== 

Komşumuzun güzel bir kızı var. 
d: O genç, ben gençtim. O ateşli, 
hen arzulu idik. Kız ara sıra bıze 
gclır, konuşurduk. Böylelikle ara 
mızda arkadaşlık, dostluk ala • 
metleri belirmeğe başladı. Bazan 
bana: 

- Necdet ağabey. 
Bazan da: 
- Necdet. 
Derdi. Bu da kızların tuhaf. an. 

Jaşılmaz huylarından bir;dir, der, 
geçerdim. Bir mayıs günü bahçe. 
de sırt üstü uzanmış bir kitap o
kuyordum. "'1uzip kız sessiz, sa
dasız gelmiş, oaş ucunda çömel • 
miş. Beni seyred•yor, ne okudu • 
ğumu takip ediyormuş. 

Onun gelip baş ucumda bacak· 
!arını açarak çömeldiğinin far · 
kında olmamış'ım. Bundan başka 
~ok sessa geimiş olacak ki, anla. 
mamıştım. Fakat, kitabı okurke'1 
şunu itiraf edeyım. Bir kadın ko. 
kusunun burnumda gezindiğini 
hısscdiyordum. Buna rağmen al· 
dırmıyor, ehl'mmiyet vermiyor, 
kitaptaki bahisJ.,,rin beynimde ya
rattığı bir hulyadır zannında idim. 
Komşuluk hakkı yüzünden o. 

nunla gül yaprakları arasında ba. 
zı el, dudak tecrübeleri yaparak 
dostluğumuz bir hayli ilerlemişti. 
Zaten böyle tecrubeler olma"8y· 
lı, sessızce gelip baş ucumda ba
caklarını açarak oturmasına im. 
k.ln var n11ydı? 
Kitabın bir vaprağını çevirince 

sahifenin ba~ında •aşk• kelimesi 
kız gibi belirdı. Komşunun kızı 

sevimli sevgilim bu kelimeyi o. 
kuyunca duramamış: 

·- İşte buna inanmam. Bu bence 
yok. 

Birden başımı çevirdim. O çö· 1 

melmiş halde iken: 

1 - Vaı yaramaz nereden çıktın. 
Diyerek baktığım zaman gözle- l 

rim başka yerlere de takılı kaldı. 
O naz11 nazlı: 

- A!I'ma, her ycr;me goz at • 
ma) ın lıen,en .. 

Ded. 
Kalktım. Doğruldum. Yanıma 

oturdu. 
- Peki neye inanmazsın? 
- Kit~pdakıne. 
- Fakat nesi:--e. 
- Aşk kelimesıne. 

- Kitapta olduğu için mı? 
- Hayır .. Nerede olursa olsun 

inanılacak şey değil.. 
- Peki seıı bunu tecrübe ettin 

mi'> 
Kız gizlı, belirsiz pembeleşti. 

İlave etıim: 
- İnsanlar doğar doğmaz aşkın 

kucağına dü~erler. Havatın en bü. 
yük, en leziz mey\'ası a.<ktır 

- Hayır o çürük bir meyvadır. 
Sevgilim neye bu kadar sert 

ıôylüyordu Beni tecrübe mi ed!ynı 
du. Yoksa söyit>tmek mi ist;yordu. 
Bilemiyordum. Kızların birçok 
zaman muamma haline girdikleri 
bC'nce maliımdu. O yanımda tatlı 
tatlı konu. urkeT' kıtap okumanın 
da mana,ı olabi ır miydi? Belli i
di ki o daha aşkın ne demek ol. 
duğunu anlamamış\ Yahut için. 
deki çarpıntının OC' manaya gel
diğin. b<lmivordu. 

O sırada annt>rru:-- ses: duyu:du 
İkındı k3hval:ısına çağırıyordu. 

Genç sevgilim, başka bir gün 
yanıma •ıcak sıcak sokuldu. Ko • 
nuşurken bir kağıt verdi. cBunu 
oku .. • dedi. 
Kağıdı açtım. Okudum. Kağıtta 

şunlar yazılı idi: •Yalnız gözle • 
rinin rengini sevdim. Artık sev. 
mek nedir tadını tattım. Leyla gibi 
Mecnun diye hep seni andım. Mec
nunun aşkıdır Leylayı yakan. Aş· 
kımla seni kalbime bir eş yaptım. 
Neden sen bana daha aşkını söy. 
lcmedin ? .. • diyordu. 

Sonra kağıdın altına not olarak: 
•Aşkın manası bambaşkadır. Onu 
kağıt ü'erinde yazamam .. • diye 
yazmıştı Bütün bunları okuyun. 
ca: 

- Sevgilim aşka yakınlaşmıştır. 
Eğer yalan değilse aşıktır. 

Diye zihnimden mırıldandım. 
Görüyorsunuz ya kağıt:a ya -

zıh sat1J3rda oldukça manalı söz
ler var. 

Sevgilime sordum: 
- Yalnız gözkrimin rengini 

sevmişsin başka tarafımı semve. 
mişsin, neden? 

- Çünkü herşey gözde başlar, I 
gözde bit~r de ondan. 

1 
- İyi, güzel.. Fakat benim göz

lerimın ı"ngi ba~kalarıııda da var. 
Şu halde aynı rengi taşıyanları 1 

da se,·cccksin demek. 

Sustu. Susu'.u acaba ikrardan 
mı geliyordu? Fazla incelemedim. j 
Not diye yazdığı aşkın manasına 1 
dair yaz;ları da kurcalamadım. O 
da kolayca izah edemedi. l:\ e olsa 
gcrl'k? Arcık kiı[!ıt tizer nele ko • 
nuşuyvrduk. Ona şöyle bir cevap 
verd m: Bilrr.em sevdiğimi na. 
s:l anlat•am. aşkımı kolayca ben 
süyl:yey:m. Denizler gibidir and. 
lının tasam. Aşkınla yansam da 
bilemez.;in sen .. . • 

Genç kızı bir müddet takip ve 1 

tecrübe dtm. Xeticede pek hercai 
meşrep rir mizaca malik olduğu 
kanaatine var.: m. Bana kağıt üs-
:üne yazdığı sözlere kendisinin bi
le inanmadığını anladım. Zaten 
;nanmam diyordu. El yazılarile de 
isbat etti Şunu kavnyamadım ki 
beni niçın yokladı' 

Onunla bir müddet karşılaş _ 
madım. Sebebı hercai me~rep olu. 
•undan ileri geliyordu. Soğuk dav
randığımı anladı. Bana bir kağıtla 
şunları yazdı: • Zannettım sen aş· 

kımı a "lıyac:ıksın. inanarak· sana 
kalbimi a~tım. Yanıldığımı anlı • 

(De,.am, 6ncı~ayfada~1 

Merhum Rıza Türmen
in ailesinin teşekkürü 

On br f r 1. -K vt\ u.- ınu ökı::üz bı-

rakarak hayatınıı: batwnnlta ı;olan, 
oğlumuz_ koram, damadırrız ve eniş

ten1 

RllA TÜRMEN'in 
Of:naze mern.iırine t. ak eyl<'yen 

çelenk gcinderen. gerek bi1zat ziyaret
leriyle, gerek mckt •P ,.e telyazılarly
le . .;onsuz •clnHta tJ.zlyet ,-e te~elli
yette bulunan akraba \'e ehibbaya ve 
bilhas~a bedbaht RIZA hakkında 
eş.c;lz bir fedakfırhk' gösteren (Yük
t;ek Tiçarct ve iktısat F<.ıkültesl) ~,,-ka
daşlarına 1ıe'-iekkürlerlmızi sunn1ak. 
kanayan yüre-klerlmizin en güzC'l bir 
tesellisidir 

Cazibe \'C r-1ahm:ıt TUrrr.en- Zer
rin Tu men Sabiha ve Jbrahim Baf
ınacı- İbrah m Ayral 

Son Telgrafın Tarihi T -!frikası: 113 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULAR1 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

Balgrad'ın fethi Avrupa rahatını bozdu 
Tü~k akıne !ar. dal( gcçıtlerinden 

geçince aYdetlerindc mimi ohnak 
üzere asker sc,·koluııur, boğazlar 
ist;!ıkamlar ile seddPdilirdi. Bunu 
hnbcr alm.ş olan Türk akmcıları 
yolu deği~tirirkr, sarp dağlara sa
parlar, atlarını yalçın 'kayaların 
~-zerine plerle ç•karırlar A~·ni su
r•le öbür tarafa indirirle. A~ıbet 

E'n me'mul etmroıkleri taraftan 
hur ıle gafil u• . narıı avlarlard. 
. Tihal oğlu İ>keııder \'e Alı Bey· 

lcr Evnınos oğlu İsa \'e Ahmet 
Bryl<;r, Tur~ an o:ğ!- ö.~er :&·ylH 
f k bu: ..ık hır nam bırak.~ , lardL 

Avrupa. !arın nazarında bunlar 
kahramanlar devrıne lfıynk !evikat
tabia bir takım müt.hi~ mahluklar 
idi. 

i\lali<oç oglu Bali Bı:y Macaris· 
tanda Varadin ~f'hrine kadar git· 
mi~. civarını) ağma etmi:jli. Mihal 
oğulları bir defa Macaristanda mü
himce ·bir ır .. ığliıbiyete uğram~· 
lardı. Macar derebc) !erinden Der 
çı birader er bunlar;; galip gelince 
şü'lıretl<"ri yayı! ışt 

Lakin l\hhalzadel~r ert!'Si se
neden ıt>baren int..kamlannı al· 
maktan gc·ri kalıır.ad.lar. Bazan bu 

COCUK ' . 
ONUN 

Mükafatlı 
bilmecemiz 

İlk aylık lıedlye
lor:mızı dağıttık· 

tan sonra, mC.ki· 
ı atlı balmacaıarı
mızı ayda iki dela 
olara k tertip 

edeceğiz· 

Bize mektup yazan birçok 
küçiik oku) uruJarın11:z1 şiındi
lik a~ da bir defo olarak ter
tiıı ctti(:imiz ınükitfatlı bul
tnacalor111uzın, hi!) olmazsa i
ki haltada bir tertip edilme· 
sini bizden istiyorlar. 

,\!illi pi) ango da aydan aya 
çe1'.i~·nruz an1a biz küçiik okuyu 
cularnnızın hatırını kinnak is
tenıedlk. lirdi) clcrimizin zen
ginli!;in•• hi~bir halel g<'lirmc
d cn , bunclan sonra her ki haf
tada bir mükiifalli bulmaca 
tertip cdecci(iz. Küçük okuyu
~ularrrnızın kendi sahifelerine 
gö•terdiklcri bu alakadan. biz 
de ~ok m.-mnıın oldıık. Tc•ek
kiir cdrriz. 

Ancak ilk R:Vlık bulmacamı· 
zı iJ5n rttijiiıniz i~in. buna -;it 
Jc-ur'ayı <:'ektikten ~onra. gele
cek bulmaea)arımızı. daha kı
sa bir 2:ın1an İ<;İn. yut~ar?da 
söyledii\'imi• gibi iki haftada 
bir terfp edecc~iz. 

!'.limdi!<i halde ilk hulmara
mızın h;:ı ilini cönd<>rıniyen!t>r 
varsa, onla~ın CC'\:abını h~k1i· 
yor uz. 

l J ---·----·-
OYU 

HAVVA , 
KUŞ, BALIK 

(On ki,ıden otuz ki;.ye ka
dar veya daha ziyade çer 

cuk tarafından oynanabilir. 

Oynanacağ• yer: Büyük sa
lon, jiımnas\jkhane, balıçe). 

Oyunu oynıyacııtk çocuklar bir 
halka şeklınde ya ayakta durur, 
yahut otururlar. 

İçlerinden bir tanesi de ·bu dai

renin tam ortasında ya ayakta 
durur, yahut oturur. Bunun elin
de bezden, yalı.ut kağıbtan yapı.1-

mıi, birinin üzerine atıld.ğı zaman 
ac.tmıyacak ş«kilde yu.muşak bir 

top vardır. 
Ortada:ki çocuGc elindeki topu, 

hahlr.ada ·bulunan çoctııklardan bi
risinin üzerir.e atarak hızlı hızlı 

bağmr; 

- Hay,·an, kuş, .bahk. 
Ve on sayacak kadar bir zaman 

içinde bu üç kelimeden bir tanesi
ni tekrarlar. Bu müddet içerisin

de üzerine top at.lan çocuk da hay

van, kuş veya balık ismi söyle
meğe meobuırdur. Fakat bu isiım, 

ortadaki çocuğun en sonra söy ]e
diği ne-vidrn olmalı ve isIDı orta-

akınlar e>nasında mühunce muha
rebeler olurdu. 

Mi.halzade Ali Bey ile İstiriye 
askerleri arasında val<i olan bir 
müsademede altı ıl»n istiriye ~'Ö
valyesi maık.tul doiiçmüştü. Maca
ristanı11, A\,usturyanın, İştiriye
nin güzide ayan.ı ve askerleri de 
bunlar meyanında maktul düşmüş
lerdi. 
Kırınnn ilhaıkı üzerine Bcfilıa 

beylerine Kırun Hanları \'e Tuna 
serhat bey ]eri ilhe olwımuşlardı. 

Bu sureti bütlin şarki Avrupa 
Osmanlı de,·ktinin akınları altın
da kalmı~t: Kının ak·ncıları müt· 
hişti. Adctkri d<' yiil<-'ekti. Elli 
baı, y,üz bin, iki v·ÜZ bin :)ıÜ\'arr 
kuvvetleri Rusyann bir tarafından 
girer, Lehistan m·alarından yürür, 
Macar oyalarını yalıyarak geı;erdi. 

Tuna boylarında \'e Tuna üze
rinde haıt"kM yapan Türk akın
cılarının gö,terdi·'..<IE-r; şiddet. l\la
carların, .\lmanl nn, İtalyanla
rın, Sla\'lar barbarLikları önün
de hiç kalJ)ordu. 

Hunyad" n, Kazık1 Vo)Tada-

Hayatını Anlatıyorun1 ! .. 
. 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 3ı 

Küçük Yılmazın mini 
mini iki Tavşanı 

Her akşamki gibi,· üç baş biı 
gayenin etraf znda toplanmzştıJ 

Arabada .. yanyana, kalib kalbe 
sokulmuş, çaımlııktan dönüyord'Uk. 
Ah dün güzel gün ne çabuk gcç
mi§\i. Sonra; Ada, iskele ne kadar 
ayd"1lıktı. Burası öyle karanl.ık 

ki .. Kalbim de öyle .. Dün akışam 
bu va,!<'L herşeyim ı.şıklı, bcrra>otı. 
Şimdi etraf g'bi ruhum da o ka· 
dar muzlim ki ... 

gayenin etrafmda t0>,;Janm'it 
Babamı bekl.,mek .. kar~ılallllak· 

Yılmaza •bailxısı tavşanlar al· 
m.ştı. Küçiık ~ocuğun annesi ile 
babasuı<lan sonra, yeryüzünde en 
fazla sevtliğ. şeyler de bu tavşan
lardı. 

Her sabah uyanıp y Jzünü yıka
d>kt.an ve ka•n·alt s.m ett.J<ten 
sonra y•aptıi,;• ilk iş, bu 'la'V-şanları 
gidıp göıım~ri.li. 

Bir sabah her gün~ü glbi, yine 
tav~anlara gitti. B;r <le ne gör
sün? Tav~anlar yok!. 

Onlarn beyaz tüylcı:-ini, pembe 
kulaklannı ,.ekendi· ine tatlı tatlı 
bakan güzlerini hat ı rladı. Düşün

meğe başladı: 
Acaba tavşanlara ne oldu? 

Tav<ıınlara ne olduğunu kiımse
cikkr ::ıilmhordu. Bü<tün gece a· 
ğaçlarm üz~rinde uyanık durnn 
bavkuşun bile bundan haberi 
yoktu. 

Y;maz, tavşanlarını bu" maları 

iı;in rasgelü ğine yalvar ~yıordu: 
-- >:e i~lcrseniz, veririm. Tek 

benôm küçük, beyaz. gü .. el tav
şanlar·mı buh .. p ;,-etir. n bana ... 

Bunun üı0rine herkes, tavşan
ları aramagJ cıktı. Fokat güzel 
hcı.y\·anI~ r .n '1 : ~·bir tarafta izllı ine 
:a lanmıyorclu 

Nihayet annE ,. s;pkcıc:de şc:-ker· 
dP-. yapı'mı!'t iki tav!j :ı: ... buldu ve: 
B : • ar Yil ı .. az:n kavholan tav

sanlarında.11 cfaha !~111 li-Jr diye dü
~lincrek sat ın altp ev' getirdi. 

i:'"ı'n1az o ~c ce sc· n<li. Buıılar 
da e!)Kİ tav~,,nlar g~b· telden ev
ltrindP ot ... rup, onlar,1 vercl·ği ye
sil o~lnrJ. yı, f-cekler, koşacn.klo.r, 
r• n ·acaklar sandı. fakot bu ve
:ı t;v5anl:..1 yerlerindc·n kJm.lda
rnıyorlard:. 

Cans.z hiılf:.nzı gd1ı(·ri hart ket
!iz bir 11.aktnya bak ı~<ı r. >Ckc1·den 
ba,aklan k\nuldarr.ı) •ıdu. 

Yumaz bu yeni t.ıv.;anlardan 
ıoşlanmad\. O, cskllc-::ıni arayııp 

dururnrdu. 
Bir defa rlaha bu ümıtle bahçe-

' ye ç·ktı ,.e tav•anlanmrı teldEn ya· 

pı lm ş evlerône doğru ilerl!'<li. Bu
ras:nı <iX' · zamandır boş görm€k 
kend,ne peo'.-t fena gc-liyordu. Hat
tiı gözlerin<leın yaş bile gelıınişti. 
Fakat bu yaslar daha yanağından 
çeTJesinc inrr.edcn, bir<lt;:rı" ... Lıre j ... 

çind<' bir ümiL doğdu. 
Tavşanlar·n telden e"Vindc, bir 

k~edc> toprağa bir del.koyulmuş· 
tu. Bu c'cl k korriunun J'";ana tar· 
]asına çık.yordu. 

da•ki çocuk on savmasını bitirme
den söylenmelidir. 

Mesela: OrtadL1<i ç0°t•'< t·pu a
tarken: .ııa,-van. kus. balık. kuş• 

dedi di""I"...,· Üzerine t~p gelen 
çocuk. ortadaki C'n savıırıcıva 'ka
dar, bir kus i~rnı bulup söylcme
ğe me<:bu.ıxlur. 

Bu kuı;;; i'-·mi, kf'r'"1 =c:inden öner 
oy-uncular tarafınırlan g()vlenm?ş o
lan kuş isimlerindı:n !birinin tek
rar nlmamak lazımıdır. 
Eğer Loola vurulan çocu<:. böy

le~e istenilen Ce'Vabı tam vaktin
de verernivecE'k olursa, yer'ni or
tadaki c.~·· .. :_: 1 ar de<t,o;.;tirir vr r<be 
olur. Böykce oyuna devam edilir. 

n;n, hatta hrııncinslerine r(\·a gör
dükleri muamele dere<:e;ine kadar 
Türkler hiçbir vakit 2k.nlar,rıda 
gaddarlığı ilerlctmemi~lerdır. 

Mihal.oğlu Ali 'e iskender Bey
ler, Evranos oğlu Hasan ve İsa 
Beyler, Mallkoç oğlu Bali bey, ve 
birçok saneak beyleri J\facariı;.ta

nın oonulbundan geçere'k Erde! 
kıt'as.na dahil olmuşlardı. 

Macaristan ve Erd 1 beyleri 
külli kuvvetlerle meş.'lur İstifan 
BatorinJ1 'kuırnandaSl altına -~!u
lar Tül'k akıncılarının hattı ric'at
lerini Kestiler. 
Yakı olan muharebeci<' iptida 

diliiıman taraf! pıeri;;an olmu~ ve 

istifan Batori altı yara alarak di.ış
miiş iken imdada yt-tcşcn Tamı~ar 
kıontu ·bunları kurtarmı~tır. 

Bu a,kmda vr İstifan Batori ve 
To..~· '~'·ar kontu il" yapılan tenk
t.e Türk ~k ııcıları ntu:ı bin ';"hit 
\'C·rnıişlerdır Bu i-<İ devlet ara
sıı.nrla m ntazan1 orduların yeiptı

~ı b tr mu~ arebc dPgq. akın nıu
s neTıtlfri u .• 

Yılmaz sevindi. Belki de bu de
lilk sayesinde tavşanlarını ıbula· 

caMı. Hemen evdeki •büyük ba
basına koştu_ o, tavşanların ade

tini bilirdi: 
- Acaba bu di>liık.len mi gitti

ler? dedi. 
Nihayet büyük lba.bası da deliği 

gördü. Yılmaz sevindikçe sevini
yordu. Büyük baıl:ıa ile 1.<>run kcmı
şunum 'ba!ıçesıine gcçmeğe karar 

verdiler. Yılımaz: 
- Belki küçük tavşanları orada, 

ağaçların arasında bulurum. E
ğer bulursam, yum~acıık kulak.la· 

rını nas.! okş<yacağ•m, nasıl okşır 
yacağım, diyordu. 
K :ıom'iular, tavşanlarını arama

ları.na izin verdiler. Artık büyük 
baba ile torun, her tarafı araşt.r
mağa başlamışlardı. Yılımat ara
da bir: 

- Pamuık! Pamuk! Pamuk! di· 
ye seslenıym, buna cevap alama· 
yınca bu sefer de: 

-- Cın! Cin! Cin! Cm diy" ses
leniyord~. 

Lfrhnnal::ırı yeni yetişmi~ tnrla
~'ı bul•rr,u ş olan Paıruk ile Cin ora
da kend :1crine mük<.mmel -bır zi· 
yafct verrccd:le m~guldüler. 

'.\' ,hau: bulı.:ndular, ele geçti
l~r. Çocuk srv~r.c:ndt:n duram!yor. ) 
z.pz ... p ~q~ı yordu. 

İki daK.ka wnra Yılmaz küçük 
beyaz dostlarına kavuşmuştu. Kü
~·uk tel <Vdekı del;~ t<m;ir t>dilip 
kapanınoı) a kadar, tavşanlar Yıl
maz .n "tasında kald·lar. 
Şimdi Y 1maz, yeni evlerine ge

çen küçliL'< docıtlarına her sabah 
kucak kucaık yeşil salata ve lahana 

yaprakları taşıyor. Çünkü büyük 
babası, küçü·k d,;)stlarını t!<aç1rma· 
mak için c-n iyi çaren:n ·bu oldu
ğunu söylemiştir. 

7 TEMMUZ 
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Aşağıdan annem sesleniyıord u: 
Aşağıdan annem sesleniyordu: 
<-Müjgan kalktıaı mı? .• 
«- Evet anne!.. 
GiyiniI1ken yanıma geldi. Yüzü

mü dikıkatle süzerek anne sesinin 
o ısmd.ran ahcngile sordu: 

•- Na,ıl biraz rahatlandın mı 
bari? .• 

Annem nedense bana her za
mankinden daha fazla rikkat gös
tariyor gibi geldi. Yoksa ben mi 
öyle sanıyordum. Bugün mahzun 
kalbimi en küçük bir al<i!ka müte
hassis ediyor, Şükranın muame
lesi bile her vakitkinden başka 

tesir yapıyordu. Gönlümün tek
mil kudretile şefkatli ellerine sa
rıldını: 

•- H;çıbir şeyim >kalll1'1adı. Sen 
merak etme e mi anneciğim?.• 

Yavrularının üsrune bütün 'bir 
iohtima-mla kanat geren. ömrünün 
38 yılın: koca'~ e kızlarının saade
tine harcıyan kadıncağıızı iyiliğim 
Ç<>k memnun etr.ıi~ti. Zaten en kü
çük bir kırıklıg;mız, durgunluğu· 
muz ona hemen ctıo.kunur, hasta
lıklanmızda bizden fazla rahatsız
lanır, yemekten, uykudan kesilir
di .Yüzümü şefkatle okşad . Yün 
örgüsile pencerenin yanındaki se
dire ilişirken bakı·şlarını hala üze· 
rimden ayırmıyarak, dudakların· 
da temiz ruhunun berrak t<!beso;ü
mile: 

•- Hasta olaca·ksın diye öyle 
korkmu~tum ki k.rz>m .. dedi. Ney
se maşaallah ibünyen sağlarr.m",!-• 
Yanına h<'n de <llurdUtm. Şükran 

da soluna geçti. Her akşamki gibi 
yine üç ba~. pencere öl1'iinde, bir 

ikramiye Thramiye İkramiye 

Aıle<li Miktan Tutarı 

1 40,000 40,000 
4 10,0JO 40,000 
8 5,0()0 40,0()0 

60 2,000 120,000 
120 1,000 120,000 
150 530 75,000 
180 250 45,000 
600 10J 60,000 1 

600 50 30,0'.lO 
3,000 10 30,000 

30,000 4 120,000 

'.)4, 723 Yekun 720,000 

Tam bild 
4 Lira 

Bc!grod:n fethi Türtklerin Rume- J 

li:.ıeki istiliılarını tamaımlam 'i ye 
Tuna boyu.nda Türk ordularının 
istikrarını tamamile temin etmişti. 

Kanuni Sultan Siüeyncana ıka· 
dar fetholunamıyan Belgrad ka
lesi Kanuni tarafmdan zaptolun
ıınu.;tu. B<:lgrad kalesi mevkii iti· 
barile de kuyvetli idi. 

Belgrad.n fethi Anupanın ra
hatını bozmu;tu. Kanuni Rodbsu 
da fet:ıd mi, ti. R'.Xlosun fethi ma· 
ncıı daha büyük husumeti ilave 
etmişti. 

HabSbu"g hanedanı Avrupanıırı 
ılosm• küllis:ne malili< olduğu böy
le bir sırada en nazik tarafından 
taarruza düçar oluyordu. 

Belgrad Macaristan;n ve mer· 
!kezi Avrupanın kapısı nıakamm

da idi. Macaristan ise Habsburg· 
!arın men!aat gözleri altında idi. 
Belgradın fetıhinden dolayı ga· 

1.-yana gelmiş plan umumi taas· 
suptan bili;,t. fade, Türklere büyü
""" bir darbt \'U,..mak, Rr·lzradı 
'!C rı :ılm;ık 1\f~rarist3na k •'i su-

rette Yaz'ıycd eylcnı< k Ha?:>ı:burg 
hanedanınca takarrüı· ctmi.::ti. 
Alımanya imparatoru Be~;nci 

Şarlin >biraderi Ferdinand Avus

turya kralı, Bolhemya kralı, Ma· 
caris\an '.kralı sıfatile Tüırıkler ö

ni>nde ·bir mıuka\'<mıet seddi te!;'kil 
etımeğe hazırlandı. · 

Muvaffakiye\ temini için Leh 
krallığını, Romanyayı (Ulah Buğ
dan) nüfuz dairekrine almak is
tediler. 

Llkin, Lehistan Habııburgların 
f.,,,kaladc kuvvet ve nü.fuz .kesbet
mclerinden ürkomü~tü. Esasen Slav· 

!ar ile mesklın olan Bohemyada, 
karabet \'e sııhriyet cihetile :Maca· 
ri::.tanda gözü vardı. 

Bu dcia Macaristandan ümidini 
kesmekle beraber mlrlıafazai nef

setmek dü~üncesinc maglı'.ıp kal
m1ştı. 

Şarlkeıı Lc.ohiııtanı kendi tarafına 
c-elbetmcğe muvallak olamayınca 
Buğdan ve UlaDı kıt'alarına göz 
dikli. 

(Arır.a..ı varı 

Bu bekleyiş, yıllanm.§ hir iıJ" 
ti. Tatil aylarında güntin telu! 
işleribi\tikten sonra, mektep 
nüşlerinde istirahati ve ders ça 
mayı mü\eaJkip sedirde ycrleritl 
ze oturur, ıbabamın \-oluna int' 
ederdik. Sonra; k.ö:ı~Jen görün 
görünmez Şükran eJ;ndcki 

ketleri almak için koşa ko,şa 
d:venlere atılır, biz de anntıı!' 
:ışağıya iner, ta~l ıkta karşıl~r<l 
Hayatını evile işi ar&sında o 

zama koymuş, emellerini ~i 
luzlarının saadetine bağlamus o 
babamın indinde vakhıde '' 
bulunmak şarttı. Her ak'jam · 
G!:'zde gelirdi. Buna () kadar al 
mı§ltk ki hazan konsolun üotı' 
de-ki saatten dakikaları itima' 
hesaplar ve anneme: 

•- Babam şımdı tramva,yd 
indi .. Şimdi çar~ıya uğradı .. Yo~ 
şu ç.icyor.. Şimdi kö~eyi d"1 
cek! • derdiın. Ha·kik~:cn biraz 
ra da gölgesi !:ıd'rirdi'.. 

Saate bakt•m: Yedi!. 
Daha gelmesine bir saat vorl 

Sonra öbürünü dü~ünclüm: Dııl 
meydanda yoktu. Halbuki e< 
den bu vakitlerde r.oktan gelrı' 
penceresinde olurdu!. •Neye f 

cikti acaba'?.• Üzüntüm yine b 
lamıştı. Annemle Sü>.ran kof> 
şurlarkcn sıkı!dtğ ımı hlsscdiY 
dum. Pencereden ba~ mı uzat\ 
i~!erincien gelenlerle kalabalıl< 
şan dar sokak koyu, bir gôll 
halinde kararmı'it:. Kö~ede ı-c ı1' 
yanan büyük elektriğin aJlı ııi 
tütünden dönen birkaç kom~u 1 
zı toplanmışlar, gülüşerek ı.-oıı' 
şuyoc, yorgwıluk çıkarıyorlarJ 
İleride ·kü;;iik c;oeuoklar incecik' 
]erile hep bir ağ .zdan: •Evli ı!' 
ne .. köylü köyüne ..• diye ha' 
rışıyorlardı. Akş~nun hüznü af 

~ında 1bu ~slcr ıbir mersiye g 
insanın i ·ine ürperti veriy-ordtl 

B.rden uzun boyu ile ileriO<': 
hayalini gördüm. Kapılar.na 
laşınca ba~ını •bizim penı:ere 
kaldırdı. Karanlı~ta yüı:ünıi 
s<'çemiycrdum. Fakat t~k,mil nıt 
cudiyetimle yine elektrikkı~· 
gibi titredim. Gayriihtıyari, ses 
iştittirn·.ek arzusile: 
~ Şükran bir su verir nı 

kardeşim! .• ded ·m. 
(A•kası Vl,t1 

-J~~~~cA( 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ,, 
2 ------ - •. -r 

. -- . . . ' 
! -• :. -• = -- -'· 
5 • ı .... 
6 · -· . - 1...-
~ --~ --• ~ ~ı _. 

- -- · -- - - ' 
:o -- -1- i - - ,•ı-· 

Soldan Sa.ia: 

ı - Dış i~ler, 2 - Büyüklük. 
3 - Deruni, 4 - ihtttr ve teyit, 
yuk, in~aallııh olur, 5 - Nota, hııJ 
hayret ~ayh<ısı, 6 - Jc:ınde bulı• 
ğ:unıuz zaman, uzuıı agac.;, 7 - tJ1f 
hk. adet, 8 - Hicap, İlalyada bİ 

1 
h ir. 9 - Gökyüzlı işlerine alt, l 
Verm~k, sinirli. 

YtUl&rıdan Aıtaiı'.'·a: 

1 - lla,·adiı:;. ::;onuna Ş ilü,·e t 
!:eni1:, hiç lıir l}CY k., lnıaz, 2 - çoı< 
ğil, u~talık 3 - i -:trınbulda bir 
san'at, nc>ta, 4 - CO:;tern1t>k. P 
5 - Doı:::<1n çocllk, oıkll, 6 - Artı: 
dan Heri sLirerek, Fransada bir •,1 
7 - Korunıa, 8 - F..:ıki Tur·klt 
b.ışınl kaldırır ... anız, edebiyat i.l: 
oluı·, 9 - Eller, 10 - Asker, t' 
degil. 

J>•nku Bu lma<:a.nu•uı balledllmif ( 
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T elhia eden: M_,,._r Alıaı. 
Harici;re Vekaleti Umumi Katip 

Hariciye Vekaleti Umu- J 
mi Katip Muavini Cevat 
Açı.kalın Türk - Alman 
muahedeainin muaad
dak nüıhaamı Berline ' 
götürmüştür. Mumailey
hin mi.afir olduğu otele 
Türk B • k'l • 
tir .. 

ayragı çe ı mıı-

muavini Cevat Açıkalın son Türk- =============== 
Alman muahedesinin musaddak Müttefik kuvvetler Palmirde 
nüshasını hamilen dün Berline tabii müşküllerle karş~makta.. 
varm19 ve istasyonda Müsteşar dır. Burada motörlü vasıtalann 
Vorman, prol o kol memurları baş 
konsolosluk erkanı tarafından' kar- geçmesi müşkül olan taşlı bir çöl, 
şılanmıştır. Misafir Adlon oteline bunun ortasında da tuz bataklık-
inmiş ve bu münasebetle otele ları vardır. Bununla beraber müt-
'Iürk bayrağı çekilmiştir. tefikler Palmitin cenubu garbi • 
KNOKS'UN NUTKU MÜNA • sinde Humusa giden yola haklın 

KAŞA YI MUCİP OLDU bir ooktayı zaptetın.işlerdir. 
Amerika Bahriye Nazırı albay Merceayun ve Beyrut cephe • 

~ıwks, Amerikan filosunun At. lerinde bir değişiklik olmamıştır. 
lantıktekı vapur kafilelerini hi • Beyrut Umanı tekrar bombalan -
may: etmesi li\zım geldiğini açık- mış, civardaki nakliye kolları mit-
ça soylemesi Amerika meb'usan ralyöz ateşine tutulm~tur. 
meclislerinde tenkidleri mupic oL !==='===~=====~==="' 
muştur. Knoks bu tenkidlere ce. Sovyet Tebliği 
v_ap vermemekle beraber, sözle • 
rınde ısrar etmektedir. (1 ın..ı Sa:!'fadıuı -...> 

Gazeteler de başmakalelerind kip etmekt1!dir. SC>VYetler düşma-
endişe göstermektedirler. e .na ağır zayiat verdimnekfemr. 

GazteJ..er diyorlar ki, <Zevahire Tebliğ, Alıpanların şimalde mu-
bakıhrsa, Ruzvelt kabine · · b" vaffakiyetler elde ettiklerini tas-r"k .. f sının ır 
~ n_u, şe inin siyasetine muhalif dik etmekte, fakat Kızıl 'hava kuv

bır sıyaseti alenen !ervi d' 
h . c e ıy-0r ve vetlerinin yav"§ yavaş hava M-

arp .~stıyor. Halbuki şı>fi bu har-
bın onune geçilrceği Üllı.id,inde., kinlİyetini kazandığı ve Alman 
dır.. tayyarelerine hakim olduğu temin 

Bununla beraber diğer bazı ga.. edihnektedir. 
<reteler de, Amerika efkan umu-
~ıyesının büyük bir kısmının tn- Alman • Sovyet 
gıltereye tam yardıma tarafta b bl 
olduğunu söyliyerek diyorlar ki.~ ar ve vı,ı 

cİstıh>ali tevdi takip etmelidir (2 inci ııaJı.ifeden devam) 
Eğ~r tetev~ia1t yapılmazsa, bunu . sız - Sovyet münaseibetlerile a!A
mı e soy emek ve çaresini bil.. 
ıiirmek lazımdır.• kadar olsaydı, Vişi, Sovyetler ile 

SURİYEDE TtlDMüR münase'betlerini çolktan kesebilir-
TESLİM OLDU dL Almanya ile llıarbe tutuşur tu-

. Resnre~ bildirildiğine göre, Su. tuşmaz kesmesi, A1ınanyaya kar-
rıyede Tudmür kalesi müttefik şı Vişi tarafıııdan girişilen baız.ı 
k~"".etler tarafından işgal edil - taahhütler iktizası olmak gerektir. 
ınıştır. 

Tebekte Vişi kuvv.!th! . b. Vişi h:ikCımct; bu kar~t ile, Alınan-
k~bil taarruza geçıniı;lers~ d~, ~: yanın :bir 6hlisalip mahiyeti ver-
h_'.re~.en bildirildiğine göre, ileri mek ist.:d:ğ; mücadeleye sernıbıolik 
surdukleri tankların üçte ik" · olaraık ış1.irak etmek:fed'ir. Hiidise 

~~~~~~~-lopları tarafından ta~::p En ço.k: bu bakımdan dikkate ıa-
-==:======================~v=Jk==-lı=r.===================--

Bir büyük tıbbi 
hata mı? 

.. (1 "1.cl Sayfadan Devam) 
da dun Teşvikiye camünd.en kal
dır:larak merasimle Fer;ı,,;;... 1. ~~, me-
ııar ıgına gömülmüştür. 

. Vaki müracaatla b"§lıyan tah
kio~at derinleştirilmektedir. Bu 
m~racaatla Bayan İffet Alaızın l:>ir 
nıuddettenlberi hasta -olduğu ve 
kendisini muayene e<!en dok!ıoo-
lann apandisitten başka bir has
taln~ t~si ·koyarak ona göre te
davı t~bbık ettikleri ve hastalr.ğm 
apandıstt olduğu; işi.şten geçtikten 
sonra anlaşı~dığl beyı>n olunmuır 
tur. Bu suretle asıl hastalı.ğın ter 
hisi gecikmiş, yanlış tedavi tatlbik 
olunm1"Ştur. 

Ba.van İffet birkaç gün evvel 
saıııclenarak derhal hastaneye 
kaldırılmış ve nakledilirken: 
. •- Benlm 'hastahğ•m apandisit,. 

t'.. _Anlıyamadılarl. Şimdi apandi
sıtun patladı. Ne yaız·k arttık ya-
şıyamıyacağıml.. deın.İ;jtir. He

ınen ameliyat yapılmış ve cidden 
apandisitin p&tlad>ğı, bu yV!tlen 
kanın zehirlendiği ~rülerek za
vallıyı kurtannalc mümkün ola
mamıştır. 

.. Şim~i .l°OOl'gun ve~i raıpora 
gor., had.ise aydınlanacaktır F.ğer 
doktorların yaıı.llf teşhi., ko~duk
ları tahakkuk ederse bu tı.bbi ha-

• tala~_il: ~~nç, kıymetli bir baya
nın oluınune ~ olan doktorlar 
~·~•nda nıüddeiU4nUmili1oçe der-

ç."1 ıcı>pk . eden kanun! takiıata ge
ı ece tır. 

A~ı bir kayıp 
Emekll Istanbul P. T. T. . 

Hüsnü Görkey kw Metı·ua 8aşmUdilrli 
Ferit ve Rasim Ferit; Seıa.nik. ~detttn 
Meclisi İdare azası Ganlın Feı-ıt ~ı 
Ba_nkas1 . ~1üdürlerinden Fazıl Fent•: 
yege?lert; Süme~ank memurlarından 
Fethı Alaz'n eşi, Istanbul C. Müddei-
1:-Jmumiliği iıamat Dairesi Başkatibi 
Iftet Alaz kısa bır hastalığı mülekip 
vefat etmtştir. Cenazesi dUn 3 Tem
~z 9~_1 Perşembe günü <5ğle nama-

1 muteakıp Teşvikiye camıinden 
kaldırılarak Fer1köy mezarlığındaki 
~etteni mahsusuna defnedilmiştir. 
a.Ctlerdide a!I · l · . d es17 e kendisınJ seven 
tl~t ve daire arkadaşlarını taziye e
t r, , ?enabı Hakkın rahmet ve mağ
t"t'et.nı tenıenni eyleriz. -bi:~;.,:7 Konya Gedikii Küçük za
dı·~tJın 2~1~";0 Okulundan almış. ol
Yi ettim y . ·. lu Şehadctnameyı za
nlu h"~--enısın! alacagımdan eskisi· 

........ı.uu yoktur. 
ZJuıi ojilu Hiısa.metUn 

Parti Grupunda 
(1 lnd 8:.-.faolan Denm) 

Vekillikten affını rica ettiğini be
yan ederek mumaileyh hakkında 
Parti Umumi Heyetinin hakiki 
temayülünü öğTenmek istediğini 
ve bunun gizli reyle bildirilmesini 
rica etmiştir. 

Başvekilin bu beyanat, üzerine, 
riyasetçe Grup Umu mi Heyetinin, 
Milli Müdafaa Vekili hakkında 

gizli reyini kullanması reklif edil

miş ve intihap dain!leri sırasınca 

reylerini kullanan 223 meb'ustan 
14 4nün muhalif olarak verdiği 
reye mukabil Grup Umumi Heye. 
tinin 209 reyle Milli Müdafaa Ve.. 
kili~ itimat beyan ~ttiği anla -
şılmıştır. 

Bundan sonra asker ai!e\erine 
yardım ıçin Parti Komisyonunun 
raporları müzakere edilmiş, bir~ 
hatipler söz alınış, Dahiliye Y.e • 
kili de izahat vermiştir. Neticede 

yardımın daha semereli olması 
için bir kanun layihası tanzim e. 
dilerek Meclise getirilmesi ricası. 
nı dermeyan eden komisyon ra
porunun hükiiınete tevdü kabul 
edilıniı;tir. 

İcra Vekilleri Heyeti reisi müs
takil Grupun da Saffet Arıkan 
hakkınd~ki reyini öğrenmek iste. 

mesi üzerine grup gizli reye mü
racaat etmiş, mevcut azanın itti -
fakile itimat göstenI14tir. 

--v-

llallvectıerla bllesı 
( 1 inci Sayfada.ıı De"""1J 

nu almakta ve ondan sonra ka . 
vurmaktadırlar! Böylelikle kah
wnin ~~kusu suya geçtiğinde~ 
bu su ıçınde sonradan nohut kay. 
natılarak .bu nohutlardan yapılma 
tozlar halıs kahve diye satılroak
taüır. 

Yenı; umumi •elllr 
. ktlttlphanesl 

Maarif Vek'! . 
- . a etı şehrimizde da 
gınık btr vazivette b 1 .... • 
k ··t·· h 1 · u unan butün u up ane erı bir ar 
b .... k b aya toplıyarak 

uyu ır umumi şehir k"' t" h . .. d u up a -
nesı vucu e getirmejie ka . 1. B rarver-
mış ır. u maksatla Mer d k. . can a ı 
yanık Çıftesarayların bulund • 

k "t'" h ugu 
ye~ ~ ~p ane yeri olarak teshil 
edılıruştır. Vılayet bütçesinden 
rılan tahsisatla yakında bin~ 
inşasına ~lanacaktı:r. 

ST ALIN'IN 1 

Radyoda söy
lediği nutuk 

Moskova • (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

Devlet Müdafaa Komitesi Reisi 1 
B. Stalin 3 temmuz 1941 de rad
yoda şu nutku irat etmiştir: 
Yoldaşlar, vatandaşlar ve kar. 1 

deşler, ordumuzun ve donanma.. 
mızın muharip erleri, sizlere hi
tap ediyorum. 

Hitler Almanyasının 22 hazi -
randa vatanımıza karşı başlıyan 
alçakça taarruzu Kızılordunun 
kahramanca mukavemetine rağ • 
men devam ediyor. Düşmanın en 
güzide fırkaları ve hava kuvetle. 
rinin en mükemmel teşekkülleri 
daha şimdi eten ezilmiş ve harp 
maydanlarmda mezarlannı bul -
muş oldukları halde düşman cep· 
heye yeni kuvvetler sevkederek 
ileri atılmağa d-evam ecliyor. 

Hitlerin kıt'alan Litvanya ile 
Letonyanın büyük bir kısmını, be. 
yaz Rusyanın garp kısmını ve 
g~bi Ukraynanın bir parçasını 
istilaya muvaffak olmuşlardır. 

Faşist hava kuvvetleri Mur
mansk, Orşa, Mooilef, Smolensld, 1 
Kiyef, Odesa ve Sivastoıpolu bom
bardınıana ta'bi tutara'k ihareıket 

sahaSJnı genişletmektedir. Büyük 
lbir telhli.ke vatarumırı:ı teıhdit et
mektedir. Şanlı Kllllltt<lumuz, 
nasıl oluyor da birçok ş4ıirlerimi-
2'i ve lbölıgelerirnizi f~ kıt' alan· 
na terkediyor? Acaıba faşist Al
man kt'alan; taıfra.fuıuş faşistrpro
ıpagandacılarırun hiç durmadan 
ilin ettikleri g>bi hıokikaten mağ
rup edilemezler mi? Hiç şüphesiz 
ID.ayır. Tarih gösteri)'<)J." kıi mağlılp 
olmamış ve edileımiyecek ordu 
yoktur. Napolyıon ordusu da na
mağlup addediliyordu. Fa!kat o 
ordu sıra ile Rus, İı:ııgilirz: ve Ahnan 
~t'aları tarafınd.an iherı:iınete uğ
ratı.lmışttr. İkinci Giyoın'un Al
man ordusu da birinci emıperya
list 'lıa·ııbinde mağlup olmaz sayı
lıyordu. Bununla lberal:ıer Rus 
krt'aları ile İngiliz - Fransız kıt'a
ları me-ııkı'.ır orduyu müteaddit de
fa hezimete uğratmış ve en sonun
da Fransız - İngiliz orduları Al
man kuvvetlerini .k:at'i surette 
.m.a.ğlüp etmişti. Hitlerin ibuıgürukü 
faşist Alman ordusu tıakıkmda da 
ayni şeyi s-Oyliyelbiliri«. Bu ordu, 
Avrupa kıt'ası iizerindehenürz cid· 
dl bir mukavemetle karşılaşma
mıştır. Böyle hir mukaıveırnetle an
cak lbi2i m toprak !arımız üzerinde 
karşı ikarşıya gelmektedıir. 

Amerikaga 
gizli bir taar· 

lıazırla
muş? 

ruz 
nıgor 

Vaşington 4 (A.A.) - Ame. 
rikaıı ordusu Genel Kurmay 
Reisi General Marsa! ordu ha. 
zırlıklarını tacil etmek lazun 
geldiğini 'l'e askeri hizmetin 
bir seneye çıkarılmasını, A· 
merikay a karşı gizlice m uaz· 
zam bir taarruz hazırlandığı 
için harekete geçmek lazım 
geldiğini soy !emiştir. 

Ordu için ağır l:ıombardı -
man tayyareleri inşaatı tacil 
edilmelidir. Şimdiki halde 
İngiltereye gittikçe artan 
miktarda hafif ve orta sik • 
lette tayyareler gönderilımık
tedir. Bu tayy.areleri tamir 
için İngiltereye kiifi miktar
da Amerikalı mek:anisyen 
gönderilecektir. 

• lngilizlere göre 
(1 inci Sa.yfada.ıı Denml 

Alınan tanklarının bir kere daha 
vazüelerini yaptıklrını ve Sovyet 
müdafaa hatlarında yarıklar aç • 
tıklarını tasdik etmektedir. Fakat 
Kızılordıı şimdiye kadar her defa. 
sında kıskaçtan sıynlmağa mu • 
vaffak olmuştur . 

Muharrir şunları iliive ediyor: 
•Bu suretle Kızılordu mukave.. 

met etmekte ve ric'at ederken 
sağlam kalmaktadır. O suretle ki 
geniş bir memlekette şehirlerin 
ve aııazinin kayıbı vahim bir mana 
ifade etmez. 

Zaten Alınan tebliğleri de mü. 
cadelenin şiddetinden birşey kay
betmediğini itiraf etmektedirler. 
Alınan tebliğlerinin bazı cümle
lerinin edasından da şu anlaşıl • 
maktadı::-: Alman Erkanı.harbi • 
yesi kıskaçtan kurtulan Kızılor

dunun teuar teşekkül ve muka
vemet etmekle kalınıyarak, ağır 
giden Sovyet seferberliğinin temin 
ettiği takviye kuvvetlerine de yak. 
laşmaktadırl.ar. Bu sebepten Al. 
man orduları için tehlike artmak
ta dır.:-

Suriyede lngilizler 
Londra, 4 (AA.) - Suriyede mUt

tefik kuvvetler Beyruta yaklaşmakta
dır. İki gün araziyi dol8ian ileri dev ... 
riyeler hiç bir Vişi kuvvP.tine tesadüf 
etmemişlerdir. 

HARP VAZİYETİ 
!l inci Sayfaclaı> Devam) 

ağır zayia,t verdirerek tardetmek
ted.irler . 

Almar>- Murmansk istikame
tinde Alman taarruzu şiddetlen
ııııiştir. Alman ve Fin kıt'alari Ka
reli 'berzalından (Lenin:grd) a 
dle>ğru ilerlemeğe çalışıyorlar. 

2) BALTIK MEMLEKETLERİ 
CEPHESİNDE: 

Sovyet- (Duna'buı:ıg) ilStlkaııne
tinde düın öğleden sonra kt'aları
mıtLla şimali şar·kiye doğru nüfu· 
za teşebbüs eden düşman arası"" 
da büy;ik muharebeler ibaşlaını§" 
tır. Muharebeler dwam ediyoc. 
Almaı>- (Dunabuıf&) <lan şi

male dıoğru yapılan Alman taar
ruzu çok şiddetlenmiştir. Sovyet
l'!f ibura,ya takviye kuvvetleri 
göndermişlerse de Alman ileri 
harekatını durduramarrnşlartlır. 

3) MERKEZ CEPHESİNDE: 
Sovyet- Alman ordularının 

>b.'iyüok kuvvetleri ('Minsk) dan 
(SO) kilometre mesafede tıoplan
~tır. (Miıısk) ın şimali şarkisın

de vıı cenubu şarkislnde çok şid
detli mWıarebeler cereyan etmek
tedir. Dli§manın yarına teşebbüs
leri krt'alarımmn anudane muka
vemeti ve bava kuvvetlerimizin 
muva.ffakiyelli ıharekatile akame
te uğratı11Ill§tır. 

(Luk) istikametiru:le düşman 

cenubu şarkiye doğru niiı!uz et
ııııek teşebbüslerine devam etmek
te, fakat düşııııanın im gayretleri 
kıt'alarrınızın s•kı ve anudane mu, 
kavemeti karşısında ·k:rılmal<,,tadır. 

Alman- Sağ cenah üzerine hü
cum eden tank teşekk:iilleri 
(Min:.k) dan (90) kilometre me
safede çok mühim bir muJ:ıarebe
ye tutll§!lluşlardJ&:. 

4) CENUP CEPHESİNDE: 
&ıvyet- Haber yuk. 
Alman- Şimali M.oldavyadan 

hareket eden Alınan ve Ruımen 
teşekkülleri (Prut) nehrini geç
mişlerdir. 

ASKERi MÜLAHAZALAR: 
İngiliz yardımına mani o1mak 

maıksadile (Murmansk) limanına 
taarruz e<!ilımiştir. Almanlar ibu 
limanı cenuptan ilhataya çalışıyor
lar. Muvaffakıo1maları ınıııhtemel
dir. Finlandiya cepheı;inde m~ 
rebenin siklet merkezi Kareli ıber

zailundadıır. Leningrad 'bölıgesi kay
bedilirse Sovyetler Balt* denizi 

saıhillerinden taıruımile şa.I'k:a. çe
kilmeğe mecbur kal>rlar. (Duna.
burg) dan şimali şaııkiye dıoğru 
.bir Alman ihatası başlamıştır. 
Maksat Est.onyayı işgal ve burada
ki Sovyet ordusunun şanka çekil
mesine mani olm.aıktır. Bu tı!hük:e 
Sovyetler için büyüktür. Bir ikaç 
gündenberi biz yazılarımilda bu 
noktayı aydınla tttk. Merkezde Al
man tank ve zırhlı teşekkülleri 
(Dinyeper) boyuna varmışlardır. 
Buradan cenuba ve şimale doğru 
Al.manların kU'§atma ma'ksatlarile 
çark hareketlerine giriştikleri an
laşılıy-or. Gaye de &:ıvyetlerin Bal
tık ve Ukranya cephelerini Bal~ık 
ve Karadenize doğru sıkıştmnaık
tır. 

Umumi olarak diyeıbillriz iki 
Duna,bungdan ve Miruık şimalin
den Leningrada doğru !büyükçe 
'bir ALman ihatası başlam:ştıır. Ev
veke tahmin ettiğiınilı: veçhile 
Baltık memleke>tlerinin istiliisı ve 
buradaki Sovyet kuvvetlerinin 
mağllı.biyeti ta.mamlanmak üiere
dır. 

KIZILORDU 
Galiçyadan 
çekiliyor 

Budapeşte • (A.A.) - Karpat. 
larda Macar lı:ıt'alan ric'at eden 
Kızılorduyu to.kip etmektedir. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakıt 

(l blei Sarl&du Deva.m) 
Dvinsk istikametinde, Sovyet kıt'· 

~.ları ile Şimali Şarkiye doğru nüfu
za teşebbüs eden Almanlar arasın.da 
bü,yüi< muharebeler başlamıştır. 

Luk istikametinde şiddetli mulıa· 
rebeler olmaktadır. Tayyareler bu 
bölgede tanklara tahrlp edici hücwn· 
lar yapmışlardır. 
Bükreş te bombardıman edilmiş, bir 

mühimmat deposu iniiliık etmiştir. 
Bir bölgede bir çok Alınan tank 

grupları Sov;yet ileri kıt'alarını yar
mıya ve geriye girmiye muvaffak. ol
muştur. Bunlara karşı Sov7et tank
tan gönderilmiştir. Ormanlar bu tank
ların çevrilineslıı.e mani oln1lıştur. Al
manlar talır4ı edilen Uç tankı s;per tu
tarak geri çek.il.o:ılşlerdir. Sovyetler 
tanltlara kar~ı infiliik maddelerlni 
ihtiva eden el bombaları kullanmak· 
tadırlar. Bir tek crup üç ııünlük mu· 
harebede 16 Alman tankı tahrıp et
miştir. 

.Misk'in Şimalinde şiddeUi muhare
beler devam etınektedir. 
ALMANLARA GÖRE 

Alman tebliğine göre, SoV)'et kı.t'a

lan her tarafta ricat etmektedir~ 
Ş!mall Molda~an hareket eden 

Alman - Rumen teşekkülleri Prut 
nehrini geçınlilerdir. Şimdi Sovyet 
ordusunun mukavemeti kırılmlş gibi 
gözükmektedır. 

Biyalistolt'un Şarkında verilen mu
harebe n.ih.ayellewniştir. Bir çok Sov
yet piyade, suvari. ve zırh.lı fırkalar& 
bu muharebede imha edilmiş telfil<ld 
olunabilir. 

Bernden bildirildiğine göre, Minsk'
;zı Şarkında Bü)'ük Rusyaya girınif 
olan Almanlar, şiddelli taarruzlarla. 
Leningrad üzerine yürün1ektedir. 
Sovyeller bu ınııılaJ<aTa mülılm mil<· 
tarda tank göndermişlerdir. 

' Smolensk önünde baslıyan bir mu
harebe sona ermek üzeredir. 

Ankara Radyo gazetesinin verdiili 
malumata göre, Murmansk istikame
tindeki Alman taarruzu ilddetlenıniş· 
tir. Alman ve Fin kıt'alan Kareliden 
Len.ingrada doiru ilerlemiye çaıı,. 

maktadır. 

Hangö'dekl Sovyet garnizonu ku· 
şatılmıştır. Buradaki 25.000 Rua as
kerinin donanma tarafından kurtarıl
masına çalışılmaktadır. Dunalburg'tan 
Şimale doğru yapılan Alman taa.rru. ... 
zu da cok şiddetlenn1istir. Letonya ve 

' Estonyanıı:ı. istilftsı bi.r gün meselesi. 
addedilmektedır. 

Galiçyada zırhlı unsurlar arasında 
nihayetlenen muharebede 265 Sovyet 
tankı tahrip ve)'a iğtinam edilmiştir. 

Mussolin.i Romada Sovyet Rusyaya 
karşı harbe iştirak etmek üzere gide
cek İtalyan ciizü tamlarını teftiş et
m4tir. Teftiş esnasında Mussolininin 
yanında Alman ataşeıniliteri de hazır 
bulunmuştur. Mussollni bir nutuk 
söylemiş, l\1"ihverin Bolseviı.me karşı 

açbğı mücadelenin ehemmiyetinden 
bahsetmiştir. 

İsveçte de F!nlAndiya iç!0 bir İsveç 
&öniillü k.ıt'ası hazırlanmaktadır. 

Ka p t an ve 
Makins t le r 

(1 ı.cı ~Devam) 

riri, gemicilikten tahriri ıre şifahi, 
men'i müsademeden şifaht imti. • 
han edileceklerdir. 

Ayni gün birinci ve ikinci sınıf 
makinistler de nazari imtihan o
lacaklardır. 22 temmuzda kaptan. 
!ar işaret, hukuk bilgisi ve men'i 
müsademeden ~ahriri) imti.han 
verecekler ve üçüncü sınıf maki
nistler nazari, birinci ve ikinci sı
nıf mofôr makinistleri de umumi 

olarak imtihan edileceklerdir. 
23 temmuz günü kaptanlar 

ameli olarak seyrisefain ve ge • 
micilikten imtihan edilecekler, ü
çüncü sınıf motor makinistleri na
zari, birinci sınıf makinistler de 
ameli imtihan vereceklerclir. 

24 temmuzda kaptanlar şifahi 
olarak men'i müsademe, gemi • 
cilik ve haritacılıktan imtihan e. 
dilecekler; ikinci ve üçüncü sınıf 

maikinstlerle birinci ve ikinci sı
nıf mıotör makinistleri ameli im
tihan vereceklerdir. 

Ameli imtihanlar gemi üzerinde 
olacaktır. İmtihan sırasında sigara 
içıneğe müsaade edilecektir. 

Hava Gedikli 
Namzetlerine 

G ikli namzetlc-rinden 338 doğum
lu olup evrakları tmamlanmış olan
lar 7/7/941 tarihinde sevkedilecekle
rinden bunların Pazartesl günü saat 8 

1 de KunıMda bulunmaları ilan olu
ııur. 5~1 

STALIN'IN 
NUTKU 

(Bapna.taleden Devi&) 

ha edihıı.esini ve Alınan ot:dusuna 
mümkünse vasıta, lokomotif, pet
rol, buğday değil çöp bile bırakıl· 
mamasını tebliğ ediyor. 

Napolyona karşı da hem"" he
men bu yapılmış, bütün saha ya· 
kılınış, yıkılmış ve üssülhareke
sinden !llllklaşan Napolyon ordu
ları açbk, yokluk, menzilsizlik ve 
sefalet içinde takattan düşürül
müşlerdi. Şimdi de hudut üzerin
de ve lıudut bölgelerinde durdu
rulanııyan Alman taarruz ordu
suna Jtusyalllll engin ve uçsıu: bı»
eaksn vüs'ati içinde, ayni sistem 
tatbik edilms isteniyor, demek
tir. Buadaıı. çıkan lıir miu da 
şudar: 

Sot"Jet onlulan, hunduı böyle 
setir ve oyalama, yıpratma muha
rebeleri vere vere geriye çekile
eekler; Almanları tayin ve teshil 
ettikleri, hazırlandıkları yeni geri 
hatlarında, yeni mukavemet ve 
belki de taarruz orduları ile tek
rar ve şiddetle luırşılıyacaklardır. 

Stalin, bunun için de: 
- Daha fHla top, daha fa!zla 

silah, daha fnla mitralyö-& ve o
büs istihsal etmemiz ve bütün nak· 
liye vasıtalarını seferber bir hale 
lroymamış lilzıındır. 

Diyor, ki, bu da taarrın ordusu· 
nun bir müdafaa hattında tutul
:ması ve Sovyet şark bölıgelerinde· 
ki istihsal ve sanayi mıntakalan
nın randımanm.ın kaunılacak va
kit içinde arttırüması ile müm
kündiir. Sovyet Şefinin bu tedbir
leri, tavsiyeleri ve qağı yukan ih· 
ııas olunan müstakbel askeri planı 
karşısında Alınanların ne düşün
düklerini, harbin seyir ve inkişa• 
fını nasıl mütalea eylediklerinl, 
harbe bqladıklan zaman ile bu
günkü neticeler karşısmda hesap
larmm ne farklar kaydettiğini, İS• 
tikbale matuf askeri tedbirlerinin 
ne olacağını, me112il ve beslenme 
imkanlarmm neden ibaret bulun
duğunu, petrol, benzin, silah, yi· 
yecek, tayyare ve tank stoklannm 
Alman Ol'dularmı nereye ve nere
lere kadar götürmeğe muktedir 
olduğunu, şimdiki şiddette taarruz 
kabiliyetini sonuna kadar muha
faza edip edcıniyeceklerini tabii 
yakinen bilmiyoruz. Fakat, her
halde Almanların da bütün vazi
yetleri ve ihtimalleri hesap ede
rek, Sovyet kudret ve imkanlarını 
ölçerek muıharcbeye başladıkları, 
her türlü müşkülü gözönüne ge
tirip ODa CÖre tedoirlendik.lerİ 
muhakkaktır. Bu itibarla, Sovyet
Alman harbinin henüz başlangıç 
halinde bulunduğunu ve daha çok 
kanı., çok dehşetli salhalan ihtiva 
edeceğini herşeyin başuıda 'kabul 
etmek ve lıcr iki tarafın vaziyeti 
hakkında da ne nikbinliğe, ne bed

binliğe kapılmamak lazımdır. Gü
nün hakikati sadece: Sovyetlerin 
bir dağılış, panik, içten yıkılma, 

sabotaj gibi ihtimal ve şartlar dı· 
şmda; sonun& kadar canla başla 
döğüşecekleri, Almanların da Rus 
ôrdularını imha edinciye veya bu 
ümidi kaybeyleyinciye kadar ta· 
arruza devam edecekleridir. 

Stalin'in nutkunun bir mühim 
noktası da, Sovyet Şefinin fU 
cümlesidir: 
•- Bu harp vatan harbidir ve 

ayni zamanda Almanya tarafın
dan esaret altına alınmıŞ bütün 
milletlerin kurtarılması harbidir.• 

Henüz, bu noktanın üzerinde 
durmanın zamanı gelmemiş ol
makla beraber; Sovyet Şef"ıniıı 
böyle bir cümle kullanması yeriıı
de bir te..eddüt mevzuudur ve iki 
türlü suale maruzdur: 

1- Sovyet Rusya bu harpte Al
manyayı mağlup etmekle bütün 
esir milletleri kurtarıp kendi reji
mine ve ideolojisine ibağlanıak ta
savvuruna mı safıiptir?. 

!-- Sovyet Jtwıya bu harp ile 
rejim davasını terkedip herşeyin 
başında bir Rus vatanı •e hür 
dünya milletleri, milletler istik. 
lali bulunduğu ve bunun da en 
mükemmel prensipinin demokrasi 
olduğunu kabul etmiş ve demok

rasilerle hu esas üzerinde ve umu
mi mücadele mevzuu üzerinde an
laşmak yolunu mu tutmuştur. A
merika • İngiltere ile teşriki me
sai vaziyeti Moskovadaki müzake
rderle bu yolda bir p~ensip ve ido
oliji anlaşmasına mı doğru gidi

yor?. 
Bu iki nokta da, hiç şüphe yok 

ki Sovyetlerin galebesi takdirin
de biribirinden miihimdir, fakat, 
henüz izah ve tefsir mevzuu de
ğildir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Büyük Anket 
(1 inci Sayfadan Dova.m) 

tldaU.. mütena.ip aksülamel gösterir. 
Bu aksülamel bazan hastalık addedi
lecek tezahürlere meydan verir, onun 
için mesel~ zelzele gibi, t>U basması 
gibi, yangın ve ilAh .• gibi hôdb:-eler
den sonra bunun döküntülerini biz si• 
nir hekimleri görürüz. Harp te bin bir 
iztrrap ve sarsıntılan ibe zayıf si.nlrll .... 
ler iç.in elbette bir darbe tesirjni gös
terecektir. Sulh ve sükUn devrinde 
ferdi kalan 11eessürler, harp ve sıkıntı 
devrelerinde şümullü ve geniş bir 
mahiyet alırlar. Bu sebeple de harp, 
sinir hekimini pek çok ali.kadar <!der. 

Harbin tesirleri şu hal.:~ siniri daha 
ewelden müstait olanlarda en çok gö .. 
rüleeektir. Sinir sistemi meUn ve mil• 
ltemmel yapılmış olanlar için ruh! dar
beler elim de olsa hast.alık lımili ola
maz .. 

Sinir hastalıkları Uzerlnde harbm 
doğrudan doğru7" olduğu gibi dola-
7ısiyle de tesiri vardır. Çünkü harpte 
bü.yü.k. insan küUe.leri bir araya top
lanmış; salgın hastalıkların yayılması 

ve tahassUlü için zemin hazırlanmı~
tır. Bu sebeple harpte salgınlardan 

çok korkulur. Geçen Umumi Harpte 
gördüğümüz İspanyol nezlesi ile onun 
arkasındao gelen uyku hastalığı sal· 
guuru size bir misal olarak gösterebi
lirim. Uyku hastalığı harpten beter 
bir felftket halinde dalgalanarak bil· 
tün dünyayı sardı ve yüZ binlerce in• 
sanı berbat ve perlşan bir hale getir
di. Bu fe!&ketin kurbanlarını bugün 
bile görüyoruz. Bu hastalık o zamana 
kadar gönnediğinliz~ bilmediğimiz sa· 
yısız hastalık çehrelerinJ öğretti. He
kimlii!lıı bu salgında gördüklerini ve 
ö!rend.ikletini eski asırların tarüd 
kaydetmemiştir. 

Zehirli gazlara ait bazı görıüler 
hariç tutulursa şimdiki harplerin he-
nüZ yeni bir hastalığı tesblt edilme
miştir. Sinir hastahklan için kadın ve 
erkek ,.ok; daha zi,.ade siniri sağlana 
ve zayıf olanlar vardır. 

Sırası gelmişken burada bir nokta 
üzerinde bilhassa ısrarla durmak is• 
terim.. Zayıf slnlrhlerl hergün y-eni 
bir heyecan ve üzüntü. ne sarsmak on ... 
!ara ve dolayUiyle memlekete fenalılıı 
etmek demektir. Heyecan veya teessür 
vericı p.yialar çıkararak dedlkok<ha 
yapanlar bilhassa böyle buhranlı za. 
manla.rda. memleketin münevver 51 ... 

nıflarına bijyük vazl!eler düşer.. ~ 
rafına bedbi~lik ve heyecan yaya!l 
heorkes bunun ttrarlarmı düşünmiye 
mecbur olmalıdır. E_,.,.sen bö)'le kor
ku, Uyecan, endişe ve bedbinlik ya~ 

yanların büyük bir kısmı bizzat ken• 
di sinirler.lrıi de bu yaptık.lan ile far
kına varmadan zayıf düıünnekte ve 
sarsmaktadır. 
Şu halde hAdiseler karşısında m&

fln, itidalli ve hatıl. nikbin olmty& ça· 
lışmak: sinir hastalıklanna karşı tavsl• 
yeye !Ayık çarelerden biridir. 

Uzun sürecek g;bı göıilnen bu harp
te hepimiz düşOnmeliyiz ki şimdiki 
harpler daho. ziyade birer ıinlr har
bidir .> 

General Kazın Dir ik 
( 1 inci Sr.)"fMl&ıı DeorMa) 

CENAZE ALAYI 
Cenaze, saat sekizde Gülhane 

hasta~sinden alınm1ştır. En öndt 
süvari polislen bulunuyor ve on. 
ları takiben bir kıt'a jandarma. bir 
müfreze polis, bir kıt'a inzibat 
erleri ile Başvekil, Dahiliye Ve. 
kili, yükselt askeri makamlar, İs
tanbul Vali ve Belecliye Reisi, Ör
fi İdare Komutanlığı, merhumun 
ailesi ve dostları tarafından gön. 
derilmiş birçok çelenkler geliyor. 
du. Bundan sonra marem havası 
çalan şehir Bandosu ve · onu da 
bayrağımıza sarılmış olan cenaze 
takip ediyordu. Cenazenin arka • 
sında bir subay merhumun nişan· 
larını t14ıyordu. Daha arkada ce. 
naze merasiminde bulunanlar ve 
askeri kıt'alar yürüyorlardı. 

Cenaze Gülhane parkından 
tramvay caddesine çıkarılmış ve 
caddeyi takiben Elrninönü meyda. 
nına kadar getirilmiştir. Burada 
cenaze merasim alayından ayn]. 
mış ve kıt'alann ihtiram vaziyeti 
ile otomobille köprünün Karaköy 
kısmına hareket etmiştir. 

Merasimde bulunanlar da oto
mobillerle takip etmiı;lerdir. Ce
naze bu suretle Karaköy rıhtımı. 
na getirilmiş ve saat 9,30 da Ma· 
rakaz vapunı.na konularak Ban
dınna yelile İzmire gönderilmiş
tir. Marakaz vapuru cenazeyi bek. 
!ediği için bir buçuk sa.at geç h:ı. 
reket etmiştir. Tramvaylar da iş
liyememişlerdir. 

İZMİRDEKİ MERASIM 
Merhum için uzun müddet Va

lilik etmek olduğu İzmirde büyüle 
bir cena1..e merasimi yapılacaktır. 
Memlekete çok faydalı işler gör. 
müş ve asil bir kumandan, değerU 
bir idare şefi olan merhuma Al • 
lahtan rahmet dil<!r, kederli aile
sine, dostlarına derin taziyetle • 
rimizi bilcliririz. ı .. _ .. _ _____ __ 

VE FAT 
Sabik Şark Şimendiferleri BaşkAtl

bi elyeVln Telefon İdaresi baş müter
cimi Ali Kenan Sarı Tuğan nlüptell 
olduğu hastaliktan kurtulamıyaralı: 
tedavi edilmekte bulunduğu Taksim
de Fransu Pastör Hastanesinde vefat 
etıni,ştir. Cenazesi 5 Temmuz ı.:umar
tesi günü hastaneden ~aat yarımda 

kaldınlarak Feriköy CaMiinde namaı.ı 
kllındılttan sonra Feriköy mezarlığına 
defnedilecektir. 
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YARIN AÇILACAK OLAN 
Blylll Ad a P LA J Ot el inde 

Avrupadan dlplomab Terzi ve Kürkçü S AA D E T 
Yazlılı: EKSPOZİSYONUNU 6. 7. 491 Pazar eünü saat 20 de Otellmlz

de teşlılr edeı;ektir. 
Sayın Ada Halkının görmeslni tavsiye ederiz. 

lstanbul C. M. U. liğinden : 

• 

4 Temmuz 1941 
18.00 Program ve Memleket Sa.at 

Ayan. 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 

Şeyh Sünusi misafirlerini güler yüzle 
büyük bir tevazula karşıl ad ı 

ve 
İstanbul Ceza ve Tevkif Evi Hastanesinin bir senelik Sati 250 gramlık 18250 

kAse yoğurt ile 3650 kilo •ilt ve 2550 k.iJo et ihtiyaçlan açık aksiıtmeye ko
nulmuş ise de muayyen günde kanun! sebepler ile ihalesi icra edilmediğinden 
bu husustaki eksiltmenin on gün müddetle uzablmasına ve muhammen bedeli 
1368 lira 75 kur~ ve muvakkat teminatı 102 lira 56 kuruş olan yoğurdun ek
slltmesinin 11/7/941 Cuma günü saat 15 de ve muhammen bedeli 730 lira ve 
muvakkat teminatı 54: lira 75 kuruş olan süt eksiltmesinin aynı gün saat 15,30 
da muhammen bedeli 1377 Ura ~ muvakkat teminab 103 lira 28 kuruş olan et 
hakkındaki eksiUmenin ayni gün saat 16 da icrasına karar verilmiş olduğundan 
tallplerln mezkfır gün ve saatte Sultanahmetteki Ceza ve Tevkif Evi binasın
da toplanacak komisyona kanun! belgeleriyle 9irlikte müracaatleri ilfln olunur .. 

18,30 Konuşma: Memleket Posta.Bı. 

18.40 Müzik: Radyo Sving Orkestra. 

Bu suale muhtelif fikirler ileri 
sürülerek muhtelif yerler ortaya 
a'ıldı.. Nihayet şimali şarkide, çö
lun henüz İtalyanlardan yüzlerce 
kilometre uzakta bulunan Şere -
fiye mevkii seçildi.. Zaman ola -
rak de ertesi gün, yani pazar gü. 
nü öğleden sonra ve ikindi nama. 
zına doğru buluşulması kararlaş

tırıldı. Bu karar, bir mektupla 
Şeyhe bildirilmek üzere cevap 
bekliyen Şemariler Emiri Ömer 
Muravva'ya teslim olundu .. Ay
nca Şeyhe hediye olarak iki seç
me kılıç, dört tane de tahta kısım.. 
ları gümüş kakmalı Fransız filin
tası gönderildi .. 

Pazar sabahı şafakla ordugah -
tan ayrılan ufak bir grup, başta 
miralay Neşet Bey olduğu halde 
Osmanlı ordı..su erkanını Şerefi. 
ye'de kendilerini bekliyen Şeyh 
Sünusiye götürüyordu. 
İkindi üzeri Şerefiye'ye varan 

Osmanlı subayları, çok muhte -
şem bir manzara ile karşılaştılar. 
Oraya muazzam çöl çadırları ku
rulmuş, dışarısı deve kılından ince 

ve sık örülmüş, içerisi kırmızı at
las ve çuha kaplı muazzam ça -
dır !arda Sünusinin maiyetinde _ve j 
ittifakındaki Arap aşıretlerı u
merası bulunan bir heyet misafir
leri karşılamıştı. 

Neş'et Bey atından iner inmez 
karşısında seliim \"erip el öpen bir 
Em irden sordu: 

- Şeyh hazretleri burada de-
ğil mi? 

- Evet paşam ... 

- Siz, yalnız İtalyanlarla dö • 
ğüşmek için tertiplenmemi:ı:i is
tiyorsunuz .. Halbuki bizim ·daha 
evvel bir neticeye bağlamak za
ruretinde bulunduğumuz bazı da. 
bili meseleler var. Bunlar için de 
birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? 
Şeyh Sünusi mukabil bir sual 

yaptı: 

- Ne meselesi bu? Dahili me. 
selelerden kasid ne olsa gerek? 

- Çöldeki asayişsizlik .. 
- Nasıl asayişsizlik Neş'et Bey? 

Burada, bir kum Okvanusunun 
her tarafında hakim olan tek ira
de, tek nüfuz ~nim irade ve nü
fuzumdur. Burada benden ba~ka 
kimsenin hükmü geçmez. Çölün 
bir ucunda yapılacak herhangi bir 
hareket mutlaka en cabuk bana 
bildirilir .. Bu itibarla tekrar edi
yorum; çölde asayişsizlik mev -
zuubahs değildir. 

- Fuadi aşiretinin bulunduğu 
yeri biliyor musunuz? 

- Evet. Cemil Fuadın reisll -
ğinde badiyeden badiyeye göç eder 
durur. 
Neş'et Bey gülümsedi: 

- Ve .. tabii o da çöldeki diğer 
aşiretler gibi dürüst bir şekilde 
deve çobanlığı yapar değil mi şeyh 
hazretleri.. 

Gülümsemek sırası Şeyh Meh. 
met Sünusiye gelmişti. Çepeçevre 
gür sakallarının arasından bembe
yaz ve muntazam dişlerini göste
~en bir gülümseyişle kumanda • 

.5410) 

Devlet Oeıniryollın Ye L imanları İ;letme U. ldıresi İlinları 1 
Muhammen bedeli (1096) lira olan 800 kilo Kaynamış İngiliz beziri (8.7. 

1941 Salı günü sa<ıt (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşad• Gar binası dahilindeki 
KomiS)"ell tarafından açık ~ksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ;,;uyenlerin (82) lira (20) kuruşluk muvakkat teminat ve 
Jta.nunım tayin ettiği vesaikle birlik:te eksiltme güni.l saatine kadar komisyona 
müracaatlan lazımdır. 

Bu ile ait ıartııameler komisyondan parasız olarak dağıWmai.tadır. C•98•l 

KAPICI ESNA Fi NA 
Belediyece tescil ve mua7ene edilerek sıhhi muayene cüzdanı al.mıyan ve 

geçen sene alıp ta bu sene değiı;irmiyenler Belediye Kanununa aykın h~reket 
etmla olup Belediye cezasına maruz kalmadan Türbede F.snaf Cemiyetlerine 
m1iracaaUa veya Cemiyetin tahsildarları vasıtasiyle bir an evvel cüzdan mua
melelerini yaptırmaları son de!a tavsiye ve il.An olunur. 

' SUADIYE GAZiNOSU 

1 
B A YAApaN DipSA A ö EürTü 

Cmlı mankenleriyle yazlık ekspozicyonuna 5 Temmuz Cumartesi saat 
19 da gazinomuzda sayın müşterilerim.ize Fevkalfi.de sürprizlerle takdim edi-l Jeçekir. MODA VE ZARAFET meşheri olaeakhr. 1 

Orta - Lise Bütün İkmal Dersleri 
1914 •enesindenberı usulil tedris ve muvaffakiyelle tanınmış (ÇEMBERLİ

TAŞ TRAMVAY DURAGI) karşısında (Yabancı diller ve Riyaziye Kız_ Er
kek Okulu) her istenilen saatte tek veya 2, 3 kişilik gruplarla hazırlıyor. 

nın gözlerin. aralayan mücahit - 1 
!erin reisi başını salladı, ili'ı\'e etti: , 

(Arkası var) 

SAHİP VE B.\ŞMUIIARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

«SON TELGRAF 

ETL)f İZZET BENİC~ 
CEVDET KARABİLGİN 
nIATBAASI» 

sı (İbrahim Özgür ve Ate~ 
Böceklerj). 

19.00 Konuşma (İktısat Saati.) 
19.15 Mü.zil<: Radyo Sving Oriı:es

tı-ası Programının Devamı. 
19.30 Memleket Saat Ayan, ve A· 

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: Klôsik Program. Şef: 

Mesud CemiJ. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
21.10 Temsil. 
22.00 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası (\Tiolonist Neip Aşkın). 
1. l\1:assenet: Seenes Pittoresk, 
2. Cadde: Okyanustan Hatı
ralar, 3. Sibelius: PerUerin 
Dansı. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajaru 
Haberleri; Esham - TahvJ
IAt, Kambı,.o - NukJt Bqr-· 
sası. (Fiy at). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 
.4 Petras: Chopin'den Hatı

rala r (Fantezi). 
22.55/23.00 Yarınki Pro.ııram ve 

Kapanı,. 

YARINKİ PROGRAM 
7.30 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

7 .33 Müzik: Hafif Parçalar (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri 
&.00 Müzik Hafif ~ala:r Progra

mının Devamı (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

13.33 Müzik: Türk~e Plfılı:lar. 
12.45 .Ajans H.aberlerl. 
14.00 Müzik: Riyaseticümhur Ban

dosu (Şef İhsan Künçer). 1. 
Ulvi Cemal Erkin: Marş1 2. 
Emmedh Kuhn: La Frivole 
(Vals), 3. Tsehaikovsky: Sym
phony Pathetik (2 mo\•e
ments), 4. Franz Listz: J\.!a
ar Rapsodisi, No. 2. 

14.45 Müzik: Türkçe Plaklar. 
15.00/15.30 Müzik: Dans Müziği 

(Pl.) 

- Kendilerini göremedim de ... 
Ne§'et Beyin karşısında duran 

Emır başını geriye çevirdi; ça -
dırların ortasında, en muhteşem 
görünen dört direk\, bir mevki -
bin kapı~ında, etra!ını saran, 
hürmet vaziyetli Emirlerin ara -
sında; gür siyah sakallı, ablak 
yüzlü, mütebessim simalı bir şey
hi işaretle ilave etti: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 - 6- 1941 Vaziyeti 

- Sizi kabul etmek üzere ma. 
ayetlerile lıirlikte erkan çadırında 
buulnuyorlar .. 

Ve .. Hep birlikte o tarafa yürü. 
düler. 
Şeyh Sünusi, misafirlerini gü

ler yüzle ve büyük bir tevazu için
de karşıladı .. Oturdular .. Sarı gü. 
ğümlerde hazırlanan Arap usulü 
Yemen kahveleri içildi .. En sonra 
Şeyh sözü açtı: 

- Davetime geleceğinizi umu. 
yordum.. 

- Tabii .. Ayrri gaye uğrunda 

yani kendi topraklamu müdafaa 
eden dini ve kanı bir millet ev -
latlaruıın birbirlerinin z.iyaretine 
koşması, birbirlerinin bu gaye et
rafındaki arzularını tatmin, ter. 
tiplerini tamamlaması tabll bir za.. 
rurettir. 

Ve .. mevzu bu rığırda ilerliyerek 
Trablustaki tecavüzlerini şimdi 
Derne, Tobruk, Bingazi ve sahil 
boyunda ihraç noktalarına da teş
mil eden düşmana karşı aşiretler
le müştereken nasıl hareket edi. 
leceği görüşülmeğe başlandı. 

Sözlerin en hararetli yerinde l 
Neş'et Bey sordu: 1 

A k t 1 f 
~ 

Altın: Sa1i k.iloara..m 
llanlmol . 

72.604.515 

Ut.klılı: , 
Dtı.lıU(etl il( .... _ 

TQrlı: Li.nw . 
&&rı.iellJ il(~ 

Altın: Sat lkilosram 13.11~,38~ 

Alt.na lah vilı ltabll -- dö-.rla
ı.. 

Di;er dövwer •• borçhı 
lııtJd:releri 

-Talı~: 

.. 
Denlhte ..Wen eTnkJ Mkcil;re 
lw'lılıb . 

Jlanunun 8-8 ci maddelerine tevfi
kan Hazine tarafından vW tedi7at 

-I Cüdaaı: 

Ticari Senetler . 

- ve l&ll .. ııaı ·-• 

1 
Deruhte edilon evııola ıuıl<All-

lı. • yenin nrıılıiı esham .,. ıu.. 
vill t (itibari ıa,.ın.tle) • • 

• • hrbest Esha.m ... Talı-

A-.n 
Altın ve döviz ÜZ.~e' ~ • 

Tahvilli üzerine a vam • 
Hu.ine,e kısa vadeli ATUlıL 

Hulnqe 3850 No. lu - 11119 
açıl&ıı altın lmrtılıkJ.ı a-..m 
HWe<Wiar • 
lllulatıollf • • • 

Bir . Casusun 
Gizli Defteri 

No. 59 
Yazan: Fnınci.Y Machard Çeviren: tskendeT F. SERTELLJ 

• Kusura bakma 
bir tek 

dostum, benim dünyada 
sevgilim vardır : Şarap ,, 

- Benim vasıtaımla t.anımrştı. O 
güne kadar japonları hiç sevmez
di. Ti-Vong ile giirüştük~en sonra 
fikrini değiştirdi: •iaponlar Ç'Olk 
sevımli insanlarmış!. dedi. Bu 
vesile ile hoş biT val<it geçiririz. 
Sen de ibu su·ada zengin Madama 
kendini sev'Cl.irmeğe çalışırsın!. 

- Beni öyle ince ve güzel lbir 
kadının beğeneceğini lhıiç de taih
m:n e1ımiyoru.m. Kend1mi lbeğen

diııınek meselesine gelince, bu iş
te de si2in yardımınızı ıica ede
~ğim. Zira, benim beceremed>-

ğim biır iş varsa, o da ikadm avcı
lığıdır. 

- Ben, Madam janete sizıden 
ik.üi derecede bahsettim. Mada
mın i2ıcliıvaçta gayesi mes'ut bir 
yuva kuranaktıT. Ben, sizin lbu ev
safı haiz olduğunuzu söyledim. 
Şunu da ilave edeylm ki, Madam 
janet, bir evkekte en çıoık rulh gür 

zelliği, ahliıık güzelliği arar. Çok 
tuhaf lbi:r ikadındır o. 

- O <halde çok iyi, çok namuslu 
bir kadm. Tuhaf kelimesini ye
rinde kullanmad1ğınızı sanıyorum. 

Llr• 
Lira 

ıo2 ı24.o58.03 

22.404.073,50 
590.499,84 125.118.631,37 

362.237,48 362.237,48 

18.447.834,60 

44.988.139,33 63.435.973,93 

158.748.563,-

- 21.883.011,- 137.065.552~ 

270.727.347,19 270.727.3•7,19 

4'-945.603,93 
8.310.245,19 5US5.M9,12 

-l.741,69 
7.808.722,-

167 .684.926,75 
175.498.390,44 

4.500.000,-
9.178.419,24 

YekOn 
840.142.400,'17 

- Ne o? Daha ımfüW<Jbel zevce
nin yüzünü görmeden onu müda
faaya mı k.al.kıyorsun? 

- Hayır, onu da değil, h~ki'k:ati 
müdafaa ediyorum, ha:klkati söy
lüyorum, Mösyö jan!. 

jan 'bana, do.Jaıbından şarap şi

şesini çıkararak bermutat bir ka
deıh şara.p iıkram etti: 

- K usura bakıma, dK>stum! Be
nim diiınyada bi:r tek sevgilim var: 
Şarap. 

Kendi kadehrıı; de doldurdu: 
- Haydi, bu müşterek sevıgili;~ 

seninle 'beraıber öpeli:hı. 
Kadehleri dudağm12a götü:rdülk .. 
Ve onun itiyadı veçihile bi.r yu

dumda boşa1ttk. 
jan: 
- Gördün mü? dedi, bu. ne ne

fis bir içıkidir. Kederli ve neş'eli 
zamanlarıaıda insana yegane ar
kadaş .. 

Sonra <birden kaşlarını kaldıra
rak ilave etti: 

- Sen benim g1bi şarap düŞkü
nü değilsin. Hafuu'ki, Liymtlı.tların 
heps; ayyaş olur .. çıok içerler. 

1 

! 
1 

p a s 
8enn1ye 

iıı.117aı A& .... , 
de Ad.1 ve fevkal.l 

'iusuır 

i f 

Te4ariW flkJ . h ...-: 
Deruhte edil 
Kanunun 6 -

en evrakı na.k:d17e 
8 inci maddelerine 

ınf' 1&raJ'ından vW lev!ilı:an Haz 
tediy•t 

Deruhte edil 
baki,.esi . . 
Karşılıiı tan1 arnen altın olarak 

le vazedilen !l\veten tedavü 
Reeskont m uk abill !l1veteıı ted&-
vUle vazedilen 
Hazineye yapı lan altın iı:•l"Jllıklı 

li 3902 No.lı k anun 
t! ten teda \"Ü.le vue--

av~ mukabi 
mucibince uav 
dilen . 

METIIUA T: .... 
orram 

fift u 
Altın: Safi lı:ll 877,l~O 

3850 No. lu kanuna ıöre Haıineytı 

muk.obili tevdi olu-ac;ılan avam 
nan .altınlar: 

Safi kilo rram ıuu '" 
Dö•lo T ıWaJılidall.: 

Altına tahvili lı:abil dövizler • 
Diğer dövizler ve alaooltlı IOlr!nt 
boklyelert 
Muhtelif. 

Lir• 
L!nı 15 000.000~ 

r.a22 oıq.ıs 

6.000.000,- 13.822.019,15 

158.748.563,-

21.683.011,-

ı 37.06~.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

118.000.000,- 822.068.M2,-

74.519.697,lS 
1.233.782,03 7~.75U79,18 

78.l~.167,90' 7&.124.167,90 

28.7'8 lQ9,46 28.748.109,46 
106.629.073,08 

-
Yek On 

....... '!Mıddl "' 4 Alim _.... _,,_ "' 3 

840.142.400,77 

- Ben de vaJctile çc>k şarap i
çerdim, Mösyö jan! İçükıçe dukıın.: 
mağa başladı. Şimtl; az içiyorum. 
Bana verdiğiniz if;ler ele sarıhıışluık. 
kaldırmaz .. ö;;le değil mi!. 

- Doğru sö)"lüyorsun. Çok iyi 
düşıünüyıorsun. Vallahi, sen. çdk 
mülekfımil, eşi !bulunmaz lbir er
kekl;i<n!. Gün geçtikçe seni sevi
yorum, Eğer bi:r kızım olsaydı; 
mutla<ka sana verirdim. B!l'Il, senin 
gibi bir damadı kıl"k yıl arasam bt>
lamazdınn. Maa.m.af>h Madam janet 
de ·benim yarı k12ım sayılır. O
nunla evlenirsen sen de benim ya
rı damadım olacaksın!. 

Kafamın içinde gitü'kıçe ıbüyü
yen, dahileşen kapıc;y a sordum: 

-Bugüne kadara evlenm_e<liniz 
•• mı. 

- Evlenmez olur muyuım?. Ev
lendiğim zaman yirmi döııt yaşın
da idıım. Karım ı;ıc>k güzeldi. Ben 
de çi r·km ve züğürt <bir delikanlı 
degildiım. Fa.kat.. taliıllisiız:lik o
muzlarıma çöktü .. 

- Öldü mü? 
- Yayır. Beni aldattı. 

- Çocu;k falan olmadı mı?. 
- Bir kızım oldu. ' ' 

- Şimdi nerede? 

- Kıızmnı bir zabitle cvle11<lir-
dim. Afriıkaya gittiler. U;ıun ),ııar
var ki, yüzünü görmnedJrı. 

- Anası nerede? Yani siz.i al-
datan zevoeeniz .. 

jan içini çııkeırıık şaralba sarı~1: 
- Serıt Mişel manastmıııda .. 
- Günah çı!karmağa nu girdi? 

- Günahkar <:ıl.dıikıtan =a 
herkes ondan nefret etmişi<. Sev
diği adam da kendisini te11kedince 
manastıra iltica etti. Yiıımi sene
dir manastı.rda yaşıy<J·r. 

- Heyeeanlı /bir roman kadar 
esrarengiz görün!l'Il 'hayatınızı de
mek ki bir kadın altüst etti?!. 

- Evet. Karım ıbeni mahvetti. 
Ondan sonra evtlemnediıın. Bir 
Çok kadınlarla yaşadım aımma .. 
bu, her erkeğin yaptığı çapkmJıık
tan başka biI'Şey değildi. 

- Karmızı maaıastıroa .gördü-
nü.ı! mü? 

Tophanede fst. Saraç evi Md. den : 
İıntilıanla Alafranga nal yapabilecelı: san'atkar alınacaktır. Selim.iye 

Okulundan diplomayı haiz olanJar tercih olunur. Talip]erin İstaı1bulda T 
de Saraçevi Müdürlüğüne müracaat1an. (5262) 

MAHKEMELERDE 
( 3 1iııcü sahifeden devamJ 

Davacı Hasibenin görümcesi 
Mürijvvet, annoesi Naime, teyze
si Şaziye de, Hacı İsmailn aylar
danberi Hasibenin paralannı na. 
sıl çektiğini anlattılar .. 

Muhakeme: hitam buldu. Celse. 
nin· beş dakika tatiUnden sorıra 
mahkeme tekrar açıldı. Hakim, 
Trabluslu İsmailin, yaşının da göz 
önünde tutularak dört ay müd -
detle hapsine karar verildiğini 

bildirdi. 
Hacı İsmail mahkemeden çıkar-

ken söylendi: . 
- Sen görürsün!. Bir dua oku.. 

yayım .. Başına ne belalar gele.~ 
cek... - -

Dav.acı Hasibe, ;yanındakilere: 
- Aman kardeşler, adostlar .. 

Bu herif birşey yapar da bana bir 
hal olursa ben ne yaparı.n1? Bunun 
nefesi keskindir divorlar .. 

Saravlı davacıyı tesellive ko -
yuldu: 

- Birşeycikler olmaz kızım .. 
Kelin merhemi olsa kendi başına 
sürer. 

8 TAKVİM e 
ııumı uş7 Hızır 
HAZİRAN 

21 60 

Wcrl l3H 

C.ABİR 
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YıJ 141 Ay G \tasa.h Emuıl 
S. D. \'akil S. ll 

TEMMUZ 534 Gün°' 849 

4 
CUMA 

13 18 Öfte ~ 33 
17 18 hind' 8 34 
'20 H 
22 46 

3 15 

12 00 

2 02 • 
6 30 

,.BORS 
-~ 3Temm11z 19 

1 Sterlin 
· 100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsv Fr. 29.95 
ıoo Florin 
100 Ray!amaıto 

100 Belca 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kronu 
100 Peçe ta 12.89 
l-00 Zloti 
100 Penca 
100 ~ 
100 Dinar 
100 Yen 31~75 
100 İsv Kr, 30.8875 
ıoo Ruble 

ESHAM VE TAHVİLA 
Sıvas - Emırum 3 7 
934 II. llA VII. 20.30 20. 

Aşk nedir 
( 4 üncü sayfwlan d 

yarak kendimi lanetle andı 
danmak da, aldatmak da 
için<lir &nladım.> diyordu. 

Z A Y İ 1 Temmuz 941 Sah 
günü bir cüzdan içinde nüfus tıezkerem, 
milli piyango ruhsatiyem, ünvan tez~ 

kerem, içki ve tütün tezkerelerimj za
yi ettim. Yenilerini çıkarta~ağımdan 
eskilerinin hükmü olmadığı nan olu
nur. 

Gelin son yazdığı satırla 
çinden çıkın. Tahammül 
şey mı? Bütün fikirleri ald 
aldanın ak hulyasile dolu 
mi'? Bakınız ona ne cevap v. 
•A şk de nen şey sanmakla 
m<>z. O büvük bir varlıktı 
ayni zanıanda bir ciğer de 
Halbuk sen askı bir ciğer 
dı0 or \'C etrafına kedileri t 

yorsun. Bu hal aşkın derin 
tine yaraşmaz. Aldatan aşk 
bimde yer yoktur. Nasıl sen 
kına inanayım bu bir yüktü 
dim. 

Maamafih onu bir defa k 
mak saadetine varmış ols 
aşkı belki o zaman, anlat 
)urdum. 

.Beyazıt Okçularbaşı 65 No. Berber 
ve tütüncü YERASİMOS 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankas 
Kuruluş Tarihi: 18R3 

Sermay~i: 100,000,000 Türk Lir1131 

Şube ve Ajaos adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel 

Para Biriktirenlere 

~ 28.800 Lira İkramiye Veriy 
~ 
~ Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız tasarruf hesaplım.nda 
~ az 50 lirası bnlunanlara senede 4 defa ( ekilecek kll!"& iie aşap 

planı göre i kranıiye dağıtılacaktır. 

' ade, 1.ooe l..ir1Iıt 4.000 
' • 500 • 2.000 
• • Z50 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 
100 • so • 5.000 
120 • 40 • 4 .800 
180 • 20 • 3.200 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııa ralar bir sene ıç:nde ~O lira 
eşağı düsmiyenlere ikramiye ÇJ.ktığo tal<d'rde % n fazlasile ver 
C€ktir. Kur'alar senede 4 defa: ı r:dul ı Bırincikanun, ı 

, Ye 1 Haz'ran t.2rihleI1i:rıde çek?ecektir. 


