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Başvekilimizin ecliste i Tarihi Beyci~H ı Her 
Tarafta Derin Bir Memnuniyetle Karşılandı 
Refik $aydam'ın 
Nutkundaki 
Hususiyetler 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Türk Cumhuril·et ve inkılabı- 1 

n.ın içinde bulunduiu dahili ve 
harici şartları istikbale matuf tu
hunu ile birlikte millet kürsiisün
dcn dün izah eden muhterem B"'J· 
nkilimiz Doktor Refik Saydamın 
bu n~&ku ihtiva ettiği mi.na ve 
h~s~sıyetler bakınundan, bilhassa 
&ıınun ve tarihin en mühim vesi
kasıdır. 

Milli Şefin mümtaz mesai ve 
fikir arkadaşmm yüksek salahi
yetle! rahat konuşuşla, tok, açık, 
keskin, veciz ~aretlerle ve kat'i 
cümlelerle başlayıp bitirdiği bu 
nutuk; hiç şüphesiz Türkiye ef. 
karı umunıiyesi kadar; bütün dün
ya umumi efkarında da ciddi ha
kiki ve )·erinde mesguliyetle~ \'e 
akisler uyandıracakİır 

Refik Saydamın nutkundaki hu-
5usiyetlerin ba ında Türk milli 
~il:as~tindeki dej:i~ınemezlik ve 
ıshk1'tl bilhassa birinci :veri al-
maktadır. · 

.. Dü~ya. hiıdiselerinin başdöndii· 
1'Ucu ınkı~alları; harbin Ege, Bal
kanlar, So.-yct Rusraya yal·ılması 
kar~ısında ~apasağ1am hirb"ır t· -. ·ı . ' , ag-

Alınan milleti ve Şeli hakkındaki 
tahassüıılerini bahis mevzuu ~er
ken; bilhassa şu cümleyi de diin-
ya umumi efkarının clik:kat ,.e 
tetkikint vazetmiştir: 
•- Bilhassa tebarüz ettirmek 

isterim ki: Bu muahede bir devre
nin acil ihtiyacını ıun'i bir surette 
tatmine yarıyacak akitlerden de
ğildir, Tabii ,.e devamlı bir vazi
Jetin ifade ve tesbitini tazammun 
eden esaslı , . .,.ikalardan biridir.• 

Türk • İngiliz miinasebalı da, 
yine muhterem Refik Saydamın 
dilinde ~u mütebarlıo tavsif ve iza
hı bıılmu,tıır: 

•-Türk - İngili2 milletleri tam 
bir siyasi olgunlukla birbirlerini 
tanıJarak , .e anhyarak rnünase· 
botlerini bugünkü itimat, hürmet 
,.e muhabbet -.vb·esine isal etmiş· 
terdir. İngiliz milleti Türkün aJıde 
vefasını birçok .-esilelerle dene· 
mi~ .anlamış ve ona itimat etmiş
tir .• 

Türk - İıtal}·an nıiinasebttinde 
ise; Refik S~ydam Musoliniye, 
l\Iusolini gibi cevap ,·ermekle htr 
bahi~ \·e te;nas iizerindeki açık \'e 
diiriist öl~üsiiniiıı hakkını izhar 
etınektedir: 

y~~ ... ad.~~ı hasıl olnlaksıı.ın, daima 
g?rundugü gibi, dain1a olduğu gİ· 
bı ayakta duran, tek ~i,-asel: Tiirk 
~illi .sil as~li~ir. Har~ başladığı 
cun .. ı~~ehmız bu idi, altı ay önce 
de ~ ~~bugün de yine odur. Ba _ 
vekılınıız; bu nokta•·ı teb .. ı 

•- 1928 n1uahtdr..,i bizim için 
de mer'idir \e Türk . İtalyan mü· 

, na"cbcti o esa,.ıar daireSinde do-.• 
•• b" • 

. . ., aruz e -
lırırken yarnıın tarihın' • b'lh 

t 
... , J as~a 

şu no ıı verrnrktedir; 

._ Arkada ,!ar, bugiin d., size 
altı ıy evv.,ı ... 1 d'" .. . 

~o, e ıgun s.ozlcrl 
tekrarlıyarak hitap d' . . 
~nı 1. c ılorum. 
•• 

1 ~ ın ,.e memltketin ..,el.in1eti 
ıçın ıttihaz etmi~ oldu~umuz haltı 
hareke~in i abeti. giirülen inkişaf
lar!~ ~ır kere daha teeyyüt elmiş 
ve ~ızım yegine gayeıniz olan nıa
sunıyet ıımdesi; taahhütlerimize 
tamamen sadık si~·asetimizdek.i 
şuurlu istikrardan İ)İ netittler 
alınmasını inta( etmi tir .• 

Bunun milnası odur ki, Türki,·e; 
Anupa harbinin ba~lamasına te
kaddüm eden günler, hatta yıllar 
!~inde dahi kcndi_,i için milİi ve 
müstakil bir siyaset kararlaştır
ınıştır. Bu ~İyaset, i..,tikl;'.ılin1ize, 
ınilli hakimi,·etinıiı.e, arazi biitün
lüğiimilzt, nıüstakil. ka'.\tlsız ve 
ıartsız re)·imizt Ye biitün bunların 
Yİ.ne kayıt~ız Vf' şarl!oıl'Z nıasunive
tine da~· anan bir tutumdur ·ve 
bu tutumun i~inde ahde ,·efa sul
ha, medeniyete ve insanlığa' hiz
met birinci ,·eri alınaktadır. Bina
enaleyh , hugün nıu\·affak olan, 
doğruluğunu , isaht>tini orta,·a k0 • 

Y•n H la\·ık olduğu \üksck .. erefi 
T~ nıe\"kii kazanan açık siya!oıeti
mız budur. 

Nitekim. Refik Sa,·darnın dilin
de harar~tıı ,.e nluhte,·i bulundu
ğu hakikat ni!.het·ı d b' h . n e ır usu~ı-
yel arzrden Tiirk Al T .. k 
t .1• • ınan, ur -
ngı ız. Tiirk • lıah T .. k ., .. h • an, ur • 

.. us munase •ileri; dost! ki 
h · 1 • 'tt'f ki u arı, a ıt en, ı ı a arı da hum• . • 

~"n ıçıa
de bulundukları şartlar bakı 
d 'il" · t• · d mınan mı ı sıyase ınu2 eki dürüst, 
aşikar, açık ve masuni:vet uınd._i. 
ne dayanan şuurlu istikrarın an. 
cak parlak ,., 'f•refli ntliccleridir. 

Her münasrbcte la\·ık olduğu 
hu usi~·eti \'t' ınr\"kİi nıüte\·azin 
, .• çok tartılı ölçW.ü il" , eren 
muhterem Ra~\·ekilimiz; bilhassa 
'l'iirk milli siyasetinin tezatsızlığı· 
nı da nutka hakim olan umumi 
ruh ve mana içinde tebarüz ettir
mekte ve her türlü miinasebatın 
•~cak milli istiklal v" masuniyeti
ınıze da}·anan ana \·arlığını her 
,.esile ile giizönüne koymaktadır. 
AlRu arada Başvekilinıizin Türk . 
t ınan muahedesinden bahsediş 
•rzı, bi lh-. d 'kk • \) ~sa ı ate U.yıktır. 

ok tor Rt-!iit " clak ""~dam: nnısad-
nıuaJıede \'e Tiırk nı:lletinin 

r tane- ır e-. ır t kıp etın k'.tedır •• 
1 • .. ~tic:e itibarile n1uhterem Bat-

\ekiliml,in nutkunun bütün bu 
izahlarını u huliısa!'a bağlı~·abi
liriz: 

Türkiye bütün milli halt.
ları, kayıtsız ııe ıartsu haki
miyeti, milli ııe müatakil aİ· 
yaseti, milli ııe arzi bütün
lüğü içinde maauniyetini 
kat'i hedef ittihaz etmiı ııe 
onun tam tedbirlerini almıf 

olarak harp dışında kalmak, 
•ulhe hadim, İnsanlığa ve 
medeniyete faydalı olmak ia
tiyor. Bunun için de doatluk
larında ııe İttifaklarında dai
ma bu Öz, daima bu mana as
li gayedir ve gidi§inde, dost
luklarında, ittifaklarında, mü
nasebetlerinde asla tezat ve 

tasannu yoktur ııe aiyaaeti-
. miz ilk gününden bugünecek 
hiç bir değiıiklik kaydetme
miftir. 

Türk milletinin bu dünl·a ho· 
ğuşması kanısında hak menfaat 
ve selametle; ini koruma. ,·arlıii;ını, 

IDev&mı 5 inci Sayfa<IJL) 

J BUGON Jlr----, 
Haftalık as· 
keri İcma) ! 

I! 1 

Darp cepllele
r1nde bir balta 
içinde cere1an 
eden hadiselere . 
asker gözlylı 
. bir bakı!J . 

1 ABkcri nıııl.ııı ririmiz 

., ~mf'ldi h. ıı raıay 
· Subayın bu tc<ll..ik 

yazı~ını bugün 

4 ine ıablle
l!e okuyunuz 

Dahilde: bütün dikkatimiz dünya buhranının iktısadi in'ikaslarını azaltmağa çalışmak 

müdafaa vasıtalarımızı tekemmül ettirmek için her fırsattan istifade etmektir 

Hariçte: Milletin ve Memleketin selameti için ittihaz edilen hattı hareketin 
isabeti, görülen inkişaf /arla bir kere daha teeyyüt etmiş bulunmaktadır 

Meb'uslar intihap 
dairelerine gidiyor 
Sabahki trenle birçok Mebuslar 
Ankaradan şehrimize geldiler 

Alman • SoYyet 

BABBINI 

BIB BAKIŞ 

•• 
Uç cephede 
muharebe 

1 

lllecUıte 

ııldOerl 

u Belab., ıacıaıı 

blrmeoe aodlf, 

5 Subay, 48 Erbaş 
ve 63 Erle 16 Hava 
alebesi ve 25 ge 

1 

t 
micimiz pek şiddetli 

l t) ' 

A ı m an hatları-

şehit oldil -ç tabktk komisyona teşktı edildi. Bun
lardan biri şehrimizde çalışacak 

-

, 

Değerli BıışvckiUmiz Doktor Refik Saydam Meclis kürriLsünde 

nın geruerlnde 
, lovyet mtldalaa 

çeteleri 
- - _,) 

Ricatte zahire an-
barları yakılırsa 

halka bir gram yi-
yecek verılmıyecek • . 

fi AA ETFJ.FP.İ 
KIL EillLl O 

Stalm'ln rac!yod· Sovyetler 
mlL etine ,-~ki h labc inden 
,., huk!ımet merkezinde ve ta:
rada muaııa-n vatanperv('nıne 

m ~b:ıgitr yapılmı~tır. 
(Dnamı 5 inci Sa7fada) 

Sovyet Tebliği 

Başvekil Doktor Refik Saydam, l Başvekilin nutku dtin radyoda ı ANLARJN 
Büyük Millet Meclisinin bir aylık dile~ ve akşam neşriyatında ALM 
tatıle karar vermesi münasebe • da plaktan tekrar edılJTLitır. Nu- •• 

l 

1 

tile dün yaptığı toplantıda mem. tu~ evle.·de, ~alke~ıerınde, u:n~- Olü ve yaralı 
le ket in dahili ve harici durumu mı ye~lerde h .. l.k taı a~ından buyuk 

1 

1 
hakkında sık sık alkışlanan mü· bir alaka ıle dınlenırıştlr. • t • 700000/ 
him beyanatta bu!unmuşlardır. (l><vamı 5 inci q•rfMb) zayıa ı. 

Habeşistanda 
• 

son ltalyan ge· 
nerali de dün 

teslim oldu 
italyaa mukawemeU 

· artık bUkune al
bayet balma,tur 

Kahire 5 (A.A.) - <B.B.C.> Or
taşarak umunü karargahınm fev. 
ka~i'tde tebliği: Habeşistanda Jtal
yan muka\'emctl bilkuvve niha • 
yet bulmuştur. Geri kalan kuv -
vC'llerin kumandanı olan ltalyan 
Generali Gazıeva Galla Sidamo 
bölljesinde tekmil kuvvetlerile 
birlik~e teslim olm~tur. Şimdi 
Habe.şirıanda G<ındar garnizonu 
ve Assab'm cenubundaki dağınık 
küçük müfrezelerden başka İtal
yan mulı.anmeti kalmamıştır. 

Alman tank
lan şimalden 
Moskovaya 

•• •• yuruyor 
Lomll'll 5 (A.A. ,1 - Stok • 

holmden ve Hemden gelen son 
Jıa.be'l'IM"e göre, şımalde Soı·
yt'! kıt'ıılan, Alma,, tank qrııp
lann n ileri ha,.,.ketırri artık 
d'ırdııraınıyccak bır halde _ 
dirle'I' ve tımkların yakında 
Moskovaya ı-armaları muh -
temeldır. 

\,_ J -
Kesme şekere 
halkın rağbeti 
pek çok arttı 

Son günlerde şehrimizde kesme 

Cephe n iç kısmın
da flddetH muhare
beler devam ediyor 

Mo kova 5 (A.A.) - •B.B.C .. 
Sovyet Başkumandanlığının teb
liğine gfüe, cephenin üç esas kıs. 
romda şıddct'ı mul.arcbeler cere
var e~ ·or Baltık devletler nin 
~enubundakı birınd l!'ıntakada 

(~':amı 5 inci SilJfacLı.) 
o-----

20,000Sovyet 
eri Almanlara 

1 

teslim oldu 1 

Londra 5 (A.A.) - Alman teb· 
Jiğinın bildirdiğine, D\insk bnüıı
de muhasara ediler 20,000 Sovyet 
askeri silahlarını bırakını~ ve Al
man kumandanlığına t~·slim ol • 
muştur. 

Kızıl ordu 
şekere karşı talep artmış ve bu ;~ 

Çe• . yuzden Şeker Şirketln!n elinde ; 
t y ] tedk"k ~alen se dt--

mal kal!Damış ır. apı an 1 - ~· r.n b r vccı ı-

k "/ • k · h !erde §"ker taleplerinin eskis;ne ~~ tmde dinle-
ı f r e n e r 11><.-ı 5 lnel Sa:rfada) ; nen dehafib 

tarafı yakıyor M 11 alAtVeklUmlz ~: ~~~N ~~~~ 
1 

Londra 5 (A.A.) - D. N. B. nln lllD lrllQIDde ~~ ,.sıni hczu- r~ 
bıldird.~ n~ rö~ Ukraynada Sov. runuzda d:n- ~ 

1 yet k t'aları, bütün mevzilerinden Münak.a;rıı Vekıli Cevdet Ke- ,~ ıeı 11ek şerefine nal' olan Taksim- i~ 

1 

çek .• mtktcdir. Ufukta büy.Jt or- ı rim !nc.edaV1 Trakyadaki tedkik f.4 de K R j s TAL rr._hterem ~~ 
ma:- yangınları görülmekted'r ye tefti~ seyahatinden dönmüştür. 

1 
balkı davet ve yerlerin ""'·elden i 

B-' suretin Kızılordunun , Stalinin VekJ, bugti'l şaa• on yedide Ba. tem ni !çın telefonla ,•eya phScn ı 

1 

err.r, ı:ı;..ı-·'.ı.nce t<rketlkleri ara- ı s'n Bırıığı 'Vlın'akı Mcrk.zıne ge- müracaatlerin. rica eder. TELE- f. 
zide hcrsPvi ''ak p lahrip ettik - Jecek , .• ~crd ne \'er •• , cıek çayda, , Fo:o;· 40099 ~ 
1<.·. ı an~4Ajtln1aktaJıt. hazır buluı?acaktır. ıL ... 0 •011CF m--=;Y.m~ 

Ankara 5 (Telefonla) - Mılli 
Müdafaa Vck;li Saffet Arıl<•n 

ciu!l :lfecl.s e Refah vapuru fa. 
ıası hakk ncla izahat vcnniştı• c 
Milli Müdafaa Vekı], bu izaha-

tında, in~ası hita'll bulmakta olan 
ve bir "n evvel donanmamıza ıl. 
tihak etmesi matlup Ye mültezım 
t-nlunan gemileri tesellüm etmek 

(l><vamı 5 inci Sayfada) 

( HARP VAZİYETİ ) 
Sovyetler Minsk ve Du.na mu

harebelerini kaybettiler! 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SOVYET - ALMAN CEPHELE
RİXDEKI V AZI\'ETl.. Ut:ı.A.5A· 
Si: 

1- Her iki taraf da resmô teb
liğlerinde, M05kO\'ödan ve Ber
Jinden gelen haberlerde Finlandi
ya cc p.~<Sine ait bır nıalümat \'er-.. 
mcmı§ .. r. . 

2- BALTIK ;\IE:llLEKETLERI 
CEPHESİNDE: 
Alınan- Meniin şimalinde Al• 

man kuvvetleri Letcrya ile Sov
(Dc-r.nu 5 ı· •i sayfada) 

BÜYÜK ANKETİMiZ 
İTİZAR: Münderccatımzıın çok. 

luğundan dolayı ·harbın sirurkr 
üzerindeki tesır:. me\'Zul J büyük 
anketimiz bugün konamamıştır. 

Yarın de\·am edecck 'i r. -
K.ISACA 

Nedir bu, 

Gazete; ha,·adl ... i t-n ~abuk. 
en doğru. t"n n1iisbl't ~ekilde 

,·eren bir münıtazi~·ete ,.e en 
intizamlı n1esai~·e ~ahip olnıak 

iddia n mecburi~ etindedir. Fa
kat bunu böyle yaııabilmesi i
çin dayandığı vazife unsurları
nın da ayni iddia ,.e mecburi .. 
~·et silsilesi içinde bulunması 

şarttır. 
Şimdi, günün doğru, haklı, 

1.aruri icapları karşııs.ında gaze· 
teler harici havadisleri ..-e harp 
haberlerini ancak Anadolu A
jan5ından alarak n~retmek 
mecburi3·etindcdirler. Dün3a
nın en mütekimil ,., ileri i~
tihbar vasıtalarına . ahip ol,a· 
nıt:, bütün dün~-a radyolarını 
dinleseniz ..., du>lets .. niz dahi 
bir tek harici ha,·adbi ajans 
kanalından gc(n1edt-n ,·erenl'ez
siniz. Bunun birinci izahı: Pro
paganda hnadC.lrrini he~şeı-i.n 
baıı;ında (inlemek \"t' rl<'tnıyt ta· 
bi 'tutmak tedbiridir. 

Fakat, gdgelelinı Anadolu A
jan~ının (abukluk ,.e intizaınt· 
11a. Ajansla gazele ara ında mo-

15 bin lira9ı 
barlarda yiyen 
bir memur 

Blylk bir ıullıtlmal 
meydana çıkarıldı 

Toprak Mahsu :ıeri Ofisin.n 1 z. 
mir şubesi memurlarından Necdet 
isminde birınin İzmir barlarında 
her gec~ yüzlerce lira sarfettil,>i 
polisın naz&rı dikkat::'! C<?lbet • 
miş ve yapılan tahkikatta muma. 
ilevhin nakha• ılmühaöerlerini 
tahrif etmek .surctile on IX'~ bin 

(Df'vaıru 5 inel Sa)·fıuta) 

illallah! 
A. ŞEKIP 

~:"iİ~ i ,.e n1esai hedt:fini anlamak 
hakıınından, tezat , uc;urunı]ar 

halindedir. Saatlrrrr gece nl·• 
J!iİn<lliz gazeteci elini, kolunu, 
kalenıiııi , büliin tertip n tabı 
\asıtalarıııı hağlar, ajan~ı bek
ler ,.c hatt;i Ankara radyosunun 
öğle, akşam. gece srr,·islcrinde 
söilediği ajans haberleri üze
rinden saatler geçtikten sonra 
lıitfen matbaanın kapısından 
içeriye girer. 

Telefon edersiniz, sinirl.,nir
siniz, hır(ınlaşır!'tnız, gazetenin 
ba~kı ,-e inti~ar saatinin gecike
cl'ğini haber ,·erirsiniz, fakat 
daima: 

- Hat bomk.. 
Tek hatla ~alışı)·oruz .. 
Tl'l<'fonla Ankaradan iste
) iniz .. 
Terciimcdc .. 
Ankara vermekle gecikti!. 

gibi cernplar alırsınız. Ve .. ni· 
ha\·et biitün bu cevaplardan 
sonra böyle günlerde göz :;ör~ 

göre intişar ~aatinizden ~onra• 
l> 1rnlan haberleri ekscrlrn ko-

(Den.1111 5 inci Savfada) 



T E L G R A P - 5 'llllllllVZ JMf 

KAHVENiN 

HA.TiRi 

Y.al:ıve tevzi edildi ve edi
liyor. Siz de aldınız 1111?. Bir 
fincan kahvenin kırk yıl ha
tırı vardır, derler. Bundan 
aonra, bir fincan iyi kahve
nin kırk değil. leksen yıl ha
brı baki kalacak.. Çünkü, a· 
lınan 250 ııram kaine için az 
m; bekledik ?. 

Miu.firlerinize. t imdi, en 
kıymetli ikram muhakkak ki 
bir fincan kahvedir. 

RADYOSUZ 

GA.Z/NO 

Radyosuz kahve, radyosuz 
meyhane, radyosuz gazino, 
radyosuz apartıman a dresi 
bilen, cören vana, İnsaniyet 
namına celip haber versin.. 

Geçen ciin, bir arkdatla, 
siizelce bir cazinoya c idip ()o 

lurmuftuk. Seçme müıteriler 
Yardı. Kalabalıkta... İlk defa 
sittiğim bu gazinoya hayran 
kalmııtun. Arkdatıma: 

c- Yahu, dedim, barua 
İyi hılmUf .. Ne bclar kaleb .. 
hk...ıt 

c- Tabii, dedi, radyosu 
fok ta ondan.. Batını d ini .. 
mek iatiyenler hep buraya 
celiyor.• 

PAZAR GUNO ---
BOYACJLAR 

Bir okuyucu, bir cazeteye 
yoUadıiı fİkiyet mektubun
da, ,öyle diyor: 

«Yazın papuçlarunız çabuk 
tozlamyor. halbuki, Pa zar 
günleri, bütün boyaca dük
kinlan kapalı.. Bunlara a
çık bulu-'r rubaatiteai . .. 
r ilae olmaz mı?-ıt 

EYet, Pazar sünleri boyaca 
diikkinları nedea kapanı

yor?. Mete!&, boya ile ter· 
bet yapanlar açık ta, kundu
ra boyıyanlar aodea kapa
lı?. 

GÔZBOYA.Cl 

KiMLERDiR?. 

Boyacı deyince hatırıma 
cözboyayıcılan geld i. Pazar 
ciinü açık bulunan cözboya
yıcılan y<* mu?. Yüksek fi
at iatiyen cazinolar, plajlar, 
Jıep birer cözboyayıcıaı deiil 
mi? .. Yalnız fU fark Yar ki. 
cözboyacıaı, sözle ıörülea 
c:inainden bir boya kullanma
maktadır. 

Sürmeyi sözden çeker ve 
fakat, belli etmez. 

Ne demifler?. Kanla Jirii, 
lziai belli etme ... 

A.HMET RAUF 

Edebi Roman: 111 

Esnafı 
muayene lfliW 

Mecbarl AıkerUk 

Günün meselesi; 

t ldhalat, ihracat 
1 Şehrimizdeki esnaf

tan ancak 0/0 60ı 

muayenelere gelmiş 
Esnaf Cemıyetleri müşterek he. 

yeti tarafından yapılan tedkikler
den, haziran ayında yapılan sıhhi 
muavenelere İstanbuldaki esnaf
lann ancak vüzde altmışının gel. 
diği görülmfuıtür. Ayrıca 1stan • 
buldaki esnaf adedinin de çok a
zaldığı ır.ü"8hede edilmiştir. Ce
miyetlerin aidatları da hemen 
yarı yarıya az.almkatadır. 

Alınan - Rus harbinin bütün 
dünyaya yeni aı>keri fikirler ve 
dersler verdiği inkar edilemez. 
Milyonlar çarpışıyor, mal:zeıne on 
binlerle ifade olunuyor. 

ı nasıl yapılacak? 
Yeni talimatname şehrimiz

/ deki alakadarlara gönderildi 

ViLAYET k BELEDIYEı 

* Büyükdere meyva ve ıslah 
istasyonunun arazisi 30 hektara 
çıkarılmıştır. Bu sene zarfında 
köylülere 50,283 fidan dağıtılmış
tır. Halbuki, evvelki sene 11,456 
fdan tevzi cdilebilmştir. Avrupa.. 
dan getirilen fıdanların memleke. 
timizde yetiştirilr!ıilmesi için ya.. 
pılan tecrübeler iyi netice vermiş
tir. 
* Münakale Vekaleti Limanlar 

Umum Müdürlüğü, dış hatlar yol. 
cu salonu önünden Tophaneye 
kadar olan caddenin mozaik ola
rak ;)'.apılmasına dun başlamıştır. 

TICA.RET •• SANAYlı 

* İnhisar Umum Müdürıuğü vel 
Sümerb~nk bu seneki İstanbul 

Yerli Mallar sergisinde pavyon itlia 
etmek üzere hazırlığa başlamış -
!ardır. * Altın fiatleri dü biraz düş. 
müştür. Bir R~adiye altını 2520, 
24 ayar külçein gramı 313 kuruı 
ve beşibırarada 112 liradan mua
mele görmi4tilr. 
* Malatya fabrikası yamda bu. 

lunan Sümerbank Yerlı Mallar 
pazarları toptan satış deposu Ma

latya şehrine nakledilecek ve pe. 
rakende satışlar da yapılacaktır. * Bir Viyanalı firma memle
ketimzideki yaban domuzlarından 
konserve yapmak üzere bir fab.. 
rika kurmak için alakadarlara mü
racaat etın4tir. 

MVTEFERRIK.ı 

* İstiltlil caddesınde İstiklil 
apartımanında oturan Evgenya 
adlı kadın, apartımanın arka pen. 
ceresinde çamaşır asarken, muva
zenesını kaybederek düşmüı, 

muhtelif yerlerinden yaralanmış.. 
tır. Evgenya, kazayı müteakip Be
yoğlu hastanesine kaldınlmış::r. * Atina Büyük Elçiliği Müste
şarı Saib Kıran, Başk!tibi İsmail 
Uşaklı, ikinci katibi Necdet Kene!, 
ve Bclgrad Elçiliği Başkatibi Fi. 
ruzan Selçuk, ikinci katibi Şem
seddin M ardinl, üçiıncü katibi 
Mustafa Kayagil merkeze nakle • 
dilmişlerdir. 

İııgilterenin, bugün kaqıla,tığı 
müfkiilleria içinde, bütün İmpa
ratorluk toprakları üzerinde he
nin büyük birlikler, teşk.iller vü
cude ptirememeııi vardır. 

Bunun sebebi malilm: Harlıin 

başına kadar İngilterede :mednut 
askerlik usulü yoktu. 

Bugün artık, harbedecelı: ordu
ların ne gen~ kadrolar, ne miktar 
insan ve en çok malzemeye ihtiyaç 
gösterdiği meydandadır. Bu ba
kımdandır ki, Alman • Rus hart.i
nin, bütün dünyaya yeni fikirler 
ilham ettiğini söyledik. 

Hal ve keyfiyet böyle iken, şi
mali Amerikadaki Kanadadan bir 
haber geliyor. Ottava menşe'll bir 
telgrafta, Kanada Bafvekilinin bir 
nutuk söylediği bildiriliyor. Bu 
nutukta, sayın Kanada Ba§vekli, 
Kanadada me<:buri askerlik usu
liinün aleyhinde bulunmuş... 

Hamin ikinei yılı bitmek üzere.. 
Bu iki uznn ve ~etin yıl içinde ise, 
kavgama geçirdiği saftıalar ma
IQnı. 

Öteyanda, Kanada Başvelıill, 
hlli, mecburi askerliğin aleyhin
de A»ulunu7or. 

Ha7ret!. 
REŞA.T FEYZi 

Belediyenin yeni 
mali yal faaliyeti 
Belediye bu mali yıl hemen 

bütün faaliyetini ana yollların 

genişletilmesine ve asfalt inşasına 
sarfedecektir. Budan başka büyük 

abideleri etrafındaki eski binaların 
yıkılması için de bütçeden mühim 
miktarda para ayrılması karar • 
laştınlmıştır. Normal zaman için 
bütün hazırlıklar böylelikle ta • 
mamlanacaktır. 

Burgazdaki yangın 
Burgaz adasında Çınar soka

ğında Amelyaya ait 4 numaralı 
kulübeden yangın ç1km4 ve ateş 
bir an içinde ittisalindeki lıınaya 
sirayet etmiş1 ir. Vaktinde müda.. 
hale nedcesi yangının genışleme
sine imkan verilmemiş, kulübe ta.. 
mamen ye bitışik evin yan tarafı 
kısmen yandıktan sonra söndürül
müştür. Yangıın, kulübede bulu. 
nan kömürler üzerine dikkatsizlik 
neticesi atılan bir sigaradan vu
kua geldiği anlaşılmıştır. 

100 bin dolarllk 
manifatura 

Haber aldığımıza göre hariçten 
manifatura ithal edilmesi için İz
mir manifaturacılar birliğine 100 
bin dola:lık akreditif açılmıştır.Bu 
para ile Amerika Birleş k Devlet
leri ile aramızda anlaşma bulun. 
mıyan memleketlerden dahi ma.. 
nifatura t bal edilecektir. * Dün şehırde odunculann kon. 

trolulü yapılmış, Kasımpaşada İs
kele başında 67 nıımarada oduncu 
Bohor, Ali Değirmen ve Leon 

Diğer taraftan İstanbul manifa
turacılar bırliğine de bir m:ktar 
akreditif açılacağı oğrenilmiştir. 

Papanın odun fiatlerinde ihtikar t)ıkldU • ŞU& J•la 
yaptı~rı göriılerek dün Müddeiu. t a m I r e d l l J 'f O r 
mumılıge verılmiilerd.ir. 1 
* Taksim meydaında 4 numa • ı Üsküdar • Şile yolunun bozuk kı 

radaMihran Keşiştan traktör bo- sımlarınm tamir olunması için be. 
bin takımını yüzde yüz karla sa- lediyece 15 bin lira aynlmıştır. Bu 
tarken yakalanmış ve Müddei • para ile inşaata 15 temmuzda baş. 
umumitiğe ver~tir. !anılacaktır. 

- Sana da benimle beraber ya. 

Ticaret Vekaletinin hazırladığı limatnamenin tebliğine kadar kul
ithalat talimatnamesi şehrimizde.. lanılmıyan akreditifler bu yeni ta.. 
ki alakada~ara tebliğ edilmış ve limatnameye göre iptal edilmişler. 
dünden itibaren birlikler ve Ta- dir. Bundan böyle akreditif tahsisi 
kas Limited şirketi yeni esaslara ithalatçılanmızın hariçte malı sa
göre muamele yapmıya başlamış- tın almış olmalannı tevsik eyle-
lardır. melerine bağlı bulumaktadır 

Yeni talimatname bütün itha.. Diğer taraftan akreditif tahsisi 
litçılan alakadar eden mühim hii.. işi ile birlik idare heyetleri değil, 
küınleri ihtiva etmektedir. doğrudan doğruya birlikler umu-

Bundan sonra serbest döviz a- mi katipliği meşgul olacaktır. Bir. 
kreditif tahsisi için muayyen mal- likler dünden itibaren faaliyetle
lann ithali esas olarak kabul edil. rini bu esasa göre tazim etmişler. 
miş ve bu malların listeleri de ta. dir. 
limatnameye raptedilmiştir. Yeni talimatname ile evvelce 

Bu talimatnamenin en mühim deri ithali için açılmış olan mühim 
maddesi şudur: miktarda akreditif hariçten mal 

Evvelce birliklere tahsıs edilmiş getirifom.ediği için iptal edilecek.. 
olup ta alakadarlar tarafından ta- tir. 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Kahve satışı 

Fişsiz kahve satanlar 
takip edilecekler 

Otomobil Parkı 
Belediye inşaat için 
müteahhit bulamıyor 

Bazı kahvecilerin ellerinde nıı. 
mara bulunnuyan kimselere kah
ve sattıkları hakkında ihbarlar 
yapılmış ve alakadarlar tarafın. 
dan derhal tahkikata başlanmış -
tır. Belediye bütün kaymakam • 
lıklara bir tamim yaparak bu hu
susta sıkı kontroller yapılmasını 
bildirmiştir. 

Belediye tarafından açılması ka.. 
rarlaşan Dağcılar Klübü • Dolma
bahçe yolu ile bu yol başlangıcı
da vücude getirilecek otomobil 
parkının inşaatı bazı sebepler do. 
layısile geri kalmıştır. Maamafih 
Belediye bu civann imarın büyük 
tesiri dokunacak olan bu iş için 
tedkiklerine ve teşebbüslerine de
vam etmektedir. Bu inşaatı üze -
rine alacak müteahhid de buluna
mamaktadır! .. 

* Belediye Reia muavinimiz 
B. Lutfi Aksoy bu sabah Beyoğ • 
!unda bazı esnafı teft.İJ etmiştir. 

c . . "\ 
===cADLIYEve POLJS::J== 
Kendisinden ayrılan metresi· 
nin yüzünü jiletle kesen işık! 

Tara iz llırallacak derecede derin olda
tudall •açla l4 &J mlddeOe llapsedllecek 
Bundan bir müddet eıvvel Halit 

adında bir ada.m. uzun müddetten
beri beraber yaşadlğı metresi Mer
kodi Fortuna'n.n kendisini terket
mesi üzerine fena halde kırmuştır. 
Halit @ir gün .Flortunaya rastlamış 
ve eve beraber gitmelerini teklif 
etmiştir. F&rtuna 'bu teklife red ce
vabı verince Hal;tle münakaşaya 
başlamışlar ve ağız kavgası esna
sında Halit cebinden jiletini ç;kar
mış ve kadının yüzünü muhtel.it 
yerlerinden yaralamıştır. 

Dün Altıncı Asliye Ceza maiıke
mesinde Halidin duruşması niha
yetlenmi.ştir. 

Mahkeme, Halidin suçunu sabit 
gördüğünden ve kadının yüzünde 
jilet yarasından bir iz kalılığ.nı 

nazara alarak suçlunun 14 ay hap
sine karar vermiştir. 

Bir kadın kuyuya 
düşerek öldü 
Ortaköyde, G&lükçü &okağwda, 

18 numarada oturan Avram kızı 
60 yaşlarında Kolo !Gprut dün e
vin.deki kuyudan su çeık:enlten mu-

kadar mühlet. Şimdilik bonsuvar 
sevgilim. 

vazenesini kaybederek düfmüşiıür. 
li!ı.tiyar kadın uz.wı müddet feryat 
etmiş ise de, kiıruıe seı;ini duyma
dığından kuyun un içerisinde boğu
lup gitmiştir. 

Neden sonra kadının kuyuya 
düştüğü anlaşıld:ğından etraftan 
yetişenler cesedi çıkarmışlardır. 

Cesedi muayene eden adliye 
doktoru defnine ruhsat vermiştir. 

Taraıanan Komiser 
maavlDI llakkıada 

bir ızalı 
Geçen gün Pangaltıda İffet adın

da bir kadının kocası polis ikinci 
lromü.eri TaJ.atı tabanca ile yara· 
ladığını yazmışt;k. Bu hadisenin 
bir iltibasa sebebiyet verdiğini öğ
rendiğimiz için şu noktayı tavziha 
lüzum görüyoruz: Karısı tarafın

dan yaralanan Arnavutköy emni
yet komiseri TaUt Alpfer değil, 
halen Şişli nahiyesinde müstah
dem bulunan komiser muavini Ta
lat Uçkundur. Hadisenin Taliıt Alp
fer ve ailesile hiçbir münasebeti 
volttur. 

KOLKOLA 
pm.anı teklif ediyorum. 

- Evlenecek miyiz? 
- Kimbilir .•. Belki. 
Bu cevap kıza bir çılgın kah -

kaha attırdı. 

- Bonsuvar, 

Naci odasına girdiği zaman sür. 
atle sovundu. Soğuk bir duş aldı . 
Sonra hürnüsüne sarılarak yata.. 
ğına uzandı. 

zerinden yük mü attım sanıyor -
sun? Ne güzel, ne tatlı bir kızdı .. 
Adam sen de! Jale de öyle değil 
miydi? Kadın işlerinde güne bak
mamalı? Ne oldum demem.eli? Ya.. 
nn ne olacak demeli. 

Müellifi: 
- Güzel.. Sevgilim, baban ne 

lrazanabilivor bu ışlerden? 
- Her halde az deitil. 
- Açık konuşuyorum. Dikkat 

et. 
- Çok kazandığı muhakkak. 

Neden ya lan söylıvnvim. 
- Nckadar kazanabilir? Bej 

Nizamettin NAZiF 
lunacağım. Babana söylersi. Bü. 
yücek bir sermaye veririm. B<r 
başka işe başlar. Kabul eder mi? 

- Aklı esene. 
- Israr edersin. 
- Sözlerinize inanayım mı? 

- Demek beni satın almak is
tiyorsunuz. Eroin ticaretini kötü 
bulan k;jçük bey beyaz kadın ti. 
caretine mi kalkışacak? 

- Öyle olsaydı, yanından kal. 
kınca bu gevezeliği yapmaz, oda
dan çıkıverirdim. Temın ederim 
seni. İstedığim şevler olursa, be
raber yaşıyabiliriz, fakat bu i . 
kinci bir mes2ledir. Ve ilk mese.. 
le ile hiçbır bağı yoktur. 

Dalgındı. 

Bir müddet ıslık çaldı. Bir müd
det yatağınd~ debelendi. Kah sa
ğa döndü kah sola. Sonra hafif 
bır sesle kendi kendine soylen • 
meğe başladı: 

- Kız, enfes! Bunu kurtar • 
malıyım ... 

Asabi bir kahkaha attı: 

Ve, birdenbire Adanalıyı hatır
lıyarak, buduna bir iğne batırıl
mış gibi zıpladı. Alnına vurdu: 

- Vah canım vah! Az kalsın 
unutaca:-tım. 

Bürnüzünü attı; zile bastı. Va. 
lizınden bir temiz gömlek çıkardı. 
Düz renkli bir kıravat seçti. Bu 
sırada karııva vuruldu. Garson 
gelmişti: 

Tıbbi ecza 
iht i y acı 
Sıhhat Vekaleti şeh
rimiz deki ihtiyaç 
miktarını sordu 
Sıhhat Vekaleti bütün hastane. 

Inglllz Şar kalO 
dasında değişi 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 

lerden ve ecza depolarından ecza, 
ilaç ve tıbbi müstahzarat ihtiyaç
larım sormuştur. 

Evvel'k gün Londradaıı 
haberler, İngilterı>nm şark k 
dasında ehemmiyetlı bir d 
liğin vukubulduğunu bildi 
tedir: Şark ordularının kum 
nı General Vavel, Hindistan 
mandanlığ.na tayin edilmiş, 
distandaki kumandan da G 
Va velin yerine Orta Şarka g 
ıniştir. 

Yakında buna göre hariçten ge. 
lecek malların tevzii yapılacak
tır. Hastdnelcr doğrudan doğruya 
Vekaletten alacakları müsaade ile 
mal alacaklardır. Bu nevi ihtiyaç. 
lanmızın hariçten bol bol getiril
m~ tem.in edilmiştir. 

Londranın izahı, dağınık 

saha üzerinde gerek askeri "' 
rek siyasi vazifeleri görme' 
lan General Vavelin yorulm 
lunması ve istirahat ihtiy 
olmasıdır. İngilizler, bu ves' 

Sivrisinek mücadelesi 
Vilayetimiz dahilinde bu sene 

sıtma mücadelesi çok iyi netice 
vermiştir. Vaktinde alınan tedbir. 
!er sayesinde Anadolu yakası ka
zalarında da sivrisinek ~k azal. 
mıştır. Köylerde ise sıtma hasta
lığına hiçı tesadüf edilmemiştir. 
Vaziyet bir raporla alAkadarlara 
bildirilmiş:ir, 

Generalin lmparatorluga y 
büyük tı izmetlerden bahset 
ve bu tebc dülün ehliyetsiz 
beceriksizliğe delalet etm 
tebarüz ettirmektedirler. Fi 
ka General Vovt'I. Yakın Ş 
kumandayı eline aldığı • 
beı i İngiltere imparatorluğıl 
bii.yük ve şerefli zaferler 
mıştır. Geçen son bahara 
Generalden beklenen hizmet. 
sırı italyan taarruzuna kal'ŞI 
dafaa etmesinden ibaretti. 11 

Belediye, mlıtallde
mlllble alçlD elltlıe 

vermiyor? 
Belediye müstahdeminine her se

ne haziranda yeni elbise verildiği 
halde bu yıl hala elbise yaptırıl. 
mamıştır. Odacılar ve diğer müs
tahdemler bu hususta Belediye 
Reisliğine müracaate karar ver • 
mişlerdir. Diğer birçok dairelerin 
bu yoldaki faaliyetlerine aynen 
devam ettiği Heri sürülecektir. 

Ballaadmı, ı a ı o ı 
lllra kapılllerl 

Gazoz ve bira şişelerinde eski 
kapaklarm yeniden kullanılmasına 
mani olmak üzere Belediye Re
lsliğince dün tekmil kaymakam. 
lara bir tamim yapılarak satılan 
gazoz ve biralar üzerinde dalına 
kontroller )Mlpılması bilclirilmi~ -
tir. 
Ayrıca İnhisarlar İdaresine ve 

diğer fabrikalara da bu şekilde 
kapaklar kullanmamaları ihtar e. 
dilmiştir. Bu şekilde bulı.rtıacak 
§işeler müsadere olunacak ve fab
rikalar hakkında ceza kesildikten 
başka kanuni takibat da yapıla • 
caktır. 

Tamir edilecek 
camiler 

İstanbul Evkaf İdaresinin yeni 
yıl bütçesile camilerin ve tarihi 
eserlerin tamiri için mühim tah
sisat ayrılmıştır. Evkaf Müdür. 
lüğü bu yıl hangi cami ve eserleri 
tamir ettireceğini tesbite başla -
mıştır. Mü.t·hassıs kimselerden 
mürekkep bir heyet şehrin her 
tarafını dolaşarak tcdkiltler yap. 
maktadırlar. 

Bursa sergisi 
Bergama orta okulu resim mu. 

allimi B. İsmet Toprak tarafın -
da Eminönü Halkevinde bir resim 
sergisi açılmıştır. Sırf talebelerinin 
eserlerinin verdiği cesaretle bu 
sergiyi açan B. İsmetin ve lale • 
helerinin mesaisi takdir olunmuş
tur. Sergi 13 temmuza kadar her 
gün saat 13 den 18,30 a kadar açık 
kalacaktır. 

rilince bu vaziyete girmişti: 
- Çok beklettin Naci! Sabrım 

tükenmeğe başlamıştı. 

- Uyumuş kalmışım. 

- Yalan sciyleme. 
- Vallahi. 
Naci, kızı kolları arasına aldı. 

Sonra kapıya doğru sürükledi. 
Kızın sarhoşluğu geçmişti. Pek 

şık giyinmi~ti. Odasındaki valiz.. 
ler, onun. bir hayli zengin bir aile
nin çocuğu olduğunu ihsas edi
yordu. 
Kapıdan çıkarlarken kız: 

- Bir saniye müsaade et. .. 
• dedi • 

bunu mı:vaffa"kiyetle b~ 

geçen sonbaharda giıiştıği 
·bir taarruz ile İtalyan kuvve 
ni Bingaziden atmıştı. Diğer 
raftan şarid Afıikadaki İ 
iw"aratorluğuna karşı da 
ruza geçmış ve İtalyanın bı1 
nadaki alakasını ta.>--fiye e 
Bunlar büyük muvaffaJcjyet 

Böyle olmakla beraber, 
kış aylarındanberi de va-veı 
mandasındaki İngiliz kuvv 
nin muvaffakiyetsizl!klere 
kaldıkları da in k:3r edileme<ı. 
yanları BiQgaziden atar a 
Vavelın karşısına Almanlar 
mışlar ve kendisini Bingaziy• 
tiren hamleye benzer bir h 
ile İngiliz kuvvetlerini Mısıt 
duduna kadar atmışlardır. "/: 
lin bu muvaffakiyetsizliği. 
Afrikadan Yunanistana asker 
miş olmasile izah edilmişti. 
buki çekilen bu kuvvetler "i' 
nistanı istiHidan kurtaram 
gi.b~ şimali Afrıkadaki İn.gili:J 
ziyetini zayıflatmıştır. va 
böyle k·ıvvetlerinı ikiye a)'1t 
bunların ayrı ayrı mağlup e 
!erine im.kan vermesi tenkit 
m.iştir. 

Bundan sonra Gırit harek 
§ark kumandanlığı için mu\I 
ıkiyeWzlikle neticelenmi.ştit 
da Avam Kamarasında ağır 
kitlere hedef olan ·bir mevzii 
kil etti. 
Diğer taraftan Vavel, S 

harek:3tını da hafif bir iş 
ele almış gibi görünüyor. B. 
danıberi zayıf Vişi kuvve 
karşı devam eden harekat, lıı 
lere muvafiakiyet temin 
mi.ştir. Suriye işinin İngilte 
tehlikeli olan karı~ıklıklar 
mamasının sebebi, Rusya 
sile meşgul olmıya karar ve 
manların bu meS(>Jeye müd 
etmek fırsatını bulamamala 
ileri gelmiştir. Yoksa eğer 
!ar tayyare kuvvetlerile bil• 
riye harekatına müdahale 
olsalardı, İngilterenin vaziy 
!aşacaktı. 

Vavelin yerine tayın edil 
ni -kumandan hakkında İngı 
de büyük .bir itimat hissi 
mekt.e olduğu Londradan 
haberlerden an:~şılmaktadıf. 
kat b u itimadın yerinde olup 
dığı ancak filiyat ve icraat · 
!aşılacaktır. Şimdilik bu 
hakk:nda söylenebilecek 
gilizlcrin, Yakın Şgrk saılıa 
<ı:amandan ziyade ehemmi 
fetmekte olduklarından ib 
Almanyanın So\•yetler ile 
olduğu bir sırada İngilizle 
şimali Afrikada ve Yakın 
yeni ve ehemmiyetli teşeb 
girişecekleri d!' vakın bir ill 
olarak sövlenebilir. İngil 

yüz lira ..• Bın lira 
- Belli olmaz. 
- Fakat yarın tutulabilir, 
- Dcf•erde o da var. 
- \'e Rıyodaki gıbi bütün ka. 

zancını b-rakp kaçar. Yahut gü
mın bir nde kaçamıyacağı da tu
tar Tutul r, enış erım halini alır. 

Naci, pantalonunun arka cebin
den çek defterini çıkardı; bir yap
ragı doldurup yırttı. Genç kıza 
uzattı: 

- Bunu wrirsin. Bu bir avans. 
tır. Kabul ederse bana bildirirsin. 

- Etmezse. 
- Yine bildirirsin. Çıi.nkü o za.. 

- ........ . 
- Benimle beraber yaşamak 

istemezsen ısrara kalkı,mam. La
kin senin hayatına bir yeni istika
~t vermek isteyişim kat'idir. 
Şaşmaz. 

- Ben de amma açmışım haa. 
Kadınlar roğaldıkça çoğalıyor. Ne 
yapacağım bunları? Perihan, Rez
zan, Senıha ..• Belki Raşid€' ..• Sa. 
hih, Ra ide ne alemde acaba? Ne 
ise ... Feri ile Semihi birleştirdik, 
birınden kurtulduk. 

- Koş ...• dedi - 21 numaraya 
bildir, şimdi geliyorum. 

- Odasında mı bekliyecek e • 
fendim? 

- Evet ben uğrıyacağım. Yal
nız bir tur yapmak niyetinde idik. 
Biraz kt.<vvetlice giyınsin. 

Ve, kolundaki iki pırlantalı bi
leziği çıkardı, yatak odasına fır
lattı. Sonra sol kolundaki pır!Jn. 
talı bir saati ele çıkarıp bir 1<enara 
koydu: 

on gündenberi, Rusyaya 
yardım, gı rp ceı*esinrle 
gündü lü hüyük mikyasta 
taarruzlarına gir·miş oıma 

hisar edivordu. Belki şimd1 

cephe !erde de faaliyete 
Almrn hava kuvvetlerinin 
sahalara ~ekilmesini ve bU 
Sovyet!Pr iizerindekı agır 
hafiflC>tilmesini temin etın 
lışacaklarc ır. fnv.ilizler. Y 
faaliyet pro • ramın n t~ 
ba<brken, bu va>:ifevı ' 
mıs ve y1nranmamış r.l 
vermek lsl<'m · olac ld 

- M"mkün. 
- t ı mı bu' 
- D l tıp s z. 
- Şimdi sana bır teklifte lıll.. 

man ben bu teklifi ona kabul et
tirmenin yolunu bulurum. Sana 
gelince~ 

- Haa ... Bak bunu unutuyor -
um Benim hakkımdaki projeniz 

ıııeclirt 

- Ya bu çeki yırtarsam. 
- Derhal polise telefon ederim. 

Seni de tevkif ederler. 
- Bunu yapamazsın. 
- Saııa düşünmek için yarına 

Gözleı.ni karşı duvara daldı • 
rarak b.r an sustu: 

- Kurtulduk diyorsun ahmak 
Nacı! Sen 1''eriden ayrılıııak.la ü-

- Emredersiniz. 

Adanalıyı odasıııda kollarını aç
mıı. gözlerini yummuş blr halde 
buldu. Kız, kapuun tokm~ğı çev. 

- Senin için giy;nmiştim. Sa. 
na güzel görünmej!e ça'.ı mıştım. 

Fakat tura çıkmağa karar vcrd i -
ğinl bildirince elbisemi d('ği~tir

dim. Bunlar kolum.da kalını . 
(Aıttası ...... ) 

kuma ıbsımlaki deği ikl 
nası bu olsa gerektir. 
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uvvetli düş
anlar arasında 1 

Sovyet hava kuvvetle
rinin Amerikan tarzmda 
tayyarelerle arttırılması 
yolunda son senelerde gö
rülen faaliyetin netice
leri .. 

ll@PJI , MAHKEME t:: DE: 
Sinema saloaıarı 1 Vatandaş! Türkçe 1 

az•n: Ali Kemal SUNMAN 

Rus tayyıarelcrinın §U kadarı 
'U ~n~ 'ı.ııcbclerdc tahıip edildiği 
e Alman - Rus dıaıtıiniıı lbasladı-

22 lıazirandanıberJ Sovıyet ~ava 

Sinemalarda sigara içenler 
da yapılarak gelmekte ve yerleri- çoğaldı. Son günlerde, bu 
ne konmaktadır. mesele gazetelerde daha sık 
Aımerikan tarzında yapılan Rus sık mevzuubahs oluyor. Fil

tayyareleri yenidir. Avcı ta)•,yare-

konuş .. Frenkçe gok ı 

U\ \ E!t.lcrinın ugradıgı zayiatın 

hakika mevsim yazdır. Artık 
!erinin sür'ati ise çok ileridedir. · 
F - sınemalara faz.la rağbet yok-

aka t faaliyet sahası dar görül-
tur. Bir kısım sinemalarda amektedir. Bombarchman ta) yarc-

lerinin de ısGı ·ati saatte 420 t..iLo- çıkta gösterilmiye başlanmış-

Hay senin irfanına turp sıkayım .. 
bu söylediğim frenkçe mi? 

Ll{ olduğu soylenirken söz d.ö-
? d:ola~arak bugünkü Rusyanın 
merte·bede hava ku;vvctine rna
bulunduguna gelmektedir. Ha

melre sayılmaktadır. Fakat tay- tır. Fakat· muhtelif semtler
yarelerdc yakılacak maddenin ay- de bir çok sinemalar vardır 
rıca ehemmıyeti vardır. ki, üçüncü, dördüncü sınıf o-

--E Yazan: BÖSllYIN BEBÇET 3-
ı~tmağa lü'l.um yok: Sovyet Rus.. 
kac seneden/beri haz ı:lanuıken 

ıe k~da r t .. vy.are yaptı.ıgını resmi 
t:ı l 1 Eklc-ril' dünyaya lhalbcr ver
eğc bir saoop g<irmenuslı. Zıra
şu, bu heq~ey i ·ııı bit\'Olk ra

amlar nc,ı edilmek nıutal olan 
n remkke>tte müdafaa hazırlnkla
n:.n dl•ıec<' ıne da'r bil'ılcis pek 
ıerın u.r siıküt n1uhafaza edildıği 
r:.ılınü •ur. 

.Bununla bember elrafa şayanı 
-;at malt nat \'; zmanuş doğil

J:. Ru:.\ :.<la çalısan Amerikalı 
mhen<lısl~rin, bazı yabancı ımü
.ass.sların eci.ndiği mallımat /bu 

abıl.dendir. ~er bu mevzuda 
ın;:lı\·e kadaı söylenm~ olanları 
atırlwnaık icap ederse 'bunl:ı.rı 
>)k·lc hulfısa etmek de kalbi! ;ıa~ 
il : 

Amerik.an tan arclerinın ) ak- lan bu sinemalar yazın da la- İki gençtiler .. Adli~ e korıdo - f 
ması lazlılll gelen madde Amerika- aliyettedir. runda dolaşıyor, biribirlerıle ade~u. 
da hazır.lanarak ikullaıııldıgı za- çckışirccsine, harar<>tli hararetlı 1 
m t l . , . • Kı<1:ın, sinema salonlarının d an o ayıyare erın azamı sür atle :r konu:;;u,·orlardı. fü•llivdı ki, ~ı -
faaliyet gö:.tcrdikleri malumdur. havalandırılması nasıl ım- detli bir münaka:-a vardı araların. 
Halılıuıki Rusyada bu tayyarelerde kan dahiline sokulamadı ise, da ... /Yanlanna yctkla~tım .. Birkac: 
yakılacak maddeyi Aımer1kadan şimdi de, sigara içilmesinin adım arkalarından takibe baş -

getirtmekte idi. Bu da Ameıika- önüne öylece geçilemiyor. !adım. 
dan kalkarak Balttik momlekctleri Her •eansta salon boşaltı- Biri diyordu ki: 

h·ıı - Yahu benimle iddia etme .. 
~~r~u~rin.e gelen gemilerle olu- lıp, havalandırılacak .. Bu te-

1 

Ben bilmediğimi bilmem .. Bildiğim 
menni, tamimler üzerinde ka- şeyi de ıyı bilırm. Sen, Çcrke:s H:ı-

Fıinlandiya ile muıhare'be eder- l d B k b"" .. o I k 
k ıyor u. ütün ı.ş, en uyu- san vak'Jsle Uzun Ha-..anın t u -

en Rusyanın hava kuvı:etlerinin k 
ne deı ecede c-lduğu bahsi dunya ğünden en küçüğüne kadar, beli muharebesini biri birine a - ı 
matıbuatmca m·Jt1t"ıı·r suret\.n-..ıe b kt . t d t k I'l§tırıyo~·sun. Yavuz Sultan Selı-

w '"' -..ı>u ~ no aya rıaye e en e minki U7.un Hasan \•ak'a:;ıdır. 
mevzuu bahsolup durmu~tu. O za- sınema yoktu. Çerkez Hasan ,·ak'a::ıt Abdiilmccit 
man vine Rus,·ada blıluı"....,.""' A- ~· d · ma s lo l ı -- ·dd d J • ...u~ AZ e sıne a n ar , .,- zamanında olmustur. I ia an \'az 
merikalt mütehassıtiların dediıkle- - hh. l h · d w ·ı sasen sı ı şart arı aız egı - geç. 
rine bak.arak ortaMa k,onan fikir 

J dir. Çünkü, oturulacak yerler - Ben de her nckadilr okuma. 
ve isiik!bal için ilel'i sürü1m~ lk.e- d ·ı· · ç 

So l R h bı·rı"birine pek şıktır. Ayrıca, ımsa da biraz tarih bı mm. er-~ '?'e . usvada tayyare imala- anet .şu oluyordu: kes Hasan vak'ası Yavuz Sultan 
ttn ın .1~ ': af ettiği st'ne 937 dir. Finlandivadan da:ha mühim bir ayakta iskemleler üzerinde de Selim zamanında olmuştur. Git 
.ıner~ alı mühendisler <:ı sene ça- düşmanla bir gün karşılaşmak i- ıeyiTciler vardır. istediğine sor. Öğt't!n, ondan son-

ılın ~· kendılet'inden istifade, .. e ca.n ederse Ru:s""'.' a ne .'·apacak?.. 8 l • · h · d ı J .I:' '1Y ·' öy e ıstrap acmın en ra yanıma gel! 
'/.~ anmt.~t r. Daha evvelı'k.i ya- Hava kuvvetlerini Finlandivada 

nçı t h ku · fazla seyirci alan sinema sa- - İnnallahe maasabirin. ·· ınu e a:ssıslar ıhcıl1ıC'n ihe- Hana.bildiği gibi Jmllanaımıya-
en Almanlardan föarctti. Fa- cak. Finlandiya haı1binde Rusya- lonlarında, bir de sigara içil- - Vatandaş. türkçe konuş .. 

:.at RlJ\'iva ·ı A"- l Frenkçe v. asak! pı. • J 
1 e •ıııanya araS1nda- nın ıava ku,·vetlerinin valnız i::ic- diğini düşününüz. -

içkili kadınlı bı.ı:. alemine \'ar mı
sın? 

- Varım ... 
- Söz mii? 
- Sb;:! 
- Ve<: elini! .. 
Dıribrilerinın elini sıkıp bahse 

gıriştiler. Fakat, siındi, hangısiniıı 
iddiasının doğru olduğunu anla
mak için ya tarihe bakmak. vahut 
bu i~len anlıyan birin(' sormak 
lazımdı. Etraflarına bakınmağa 

başladılar. En yakınlarında. vanı. 

baslarında olan bendım. Gözlerı
ni bana diktp, bir muddet müte
reddit baktılar. Sonra. Çerkes Ha
san vak';;sının Abdülmecit zama. 
nında vuku bulduğunu iddıa eden 
genç: 

- Birader. dedi. sızin tarıhi ma
lt'.:ımatınız var mıdır? Affedersiniz. 
Bir~ey soracağız .. 

- Eh, dedim. Bazı şeyler bili-
rim. Biraz kulak dolgunluğum 

vardır. 

- Biz bir bahse tutu~tuk .. Bir 
ziyafetine.. (Arkasına döndü:) 

- B('y de ziyafete i!?tırak ede
cek .. Ra?:ı mısın'.' .. 

1 

J s.1.J.~si münasctbatın ge11ginleş- ~.e biri faaliyet sahncsi~e ç~km~, BÜRHAN CEVAT - Hay senin irfanına, ilz'da~ı.na 
ııesı. uz.erıne Alman mühendrsle- uçte ikisi dul"mu~ttL Ku\ vetli ıbir turp sıkaytm. Bu söy e ığtm 

gıLn:_ı .... ler, yerlerine Amerika- düşmanla muharebe edecek olun- frenkc;e mi·? 
~r çagın~m .ştır. Sonra Alınanlar ca R~ya bütün kuvvetlerini ıorta- norya J'Ollarl - Nece olursa olsun.. Türk~ 

e Yunkers layvareleri aptırıı- ya k.oymağa ınecibur kalacakıtır. Floryanın ımarı hakkındaki in. değil ya ... 
s rdu. HaLbuki Ruslar ıbununla - Bal gibi ti.ırkçe .. Senin türk-

- Har hay .. Ben bildığımi bi -
lirim. Sade bey değil, istersen yir-1 
mi ki~ilik bır ziyafet olsun .. : ı 

- Yok, o kadarı da fazl:ı .. Işle, 
biz bize eğleniriz .. 

ltnıyarak A 'k saat ~imdilik uerı kaldığından Be-
. merı ·an usuHi tay- • ~ b çe dediğınin yarısı arapça. yarıst k 

reler teın11• 0 ,...1 • . . 1 d" 1 h z rlanmış olan Bana tüt~ eden gene; tekrar o-
. , "' megı ıstenı.iı. ... lcr- e ıye ya nız a 1 farisidir. İşte bu arapça .. Arapça 

r . Bıln:ıs.""' süı·';,ıt "lı·ı. .1 "'. . d .. .1 1 nuştu: 
• 1 uarı e .nıme- imar projcsın e gostcrı en yo • demek, yarı türkçc demektir. 
'kan ta\,.... ı · - Ev~t beyim .. Bir ziyafetine 
C .... :. • ... re erınin eı: .... aft çok i- ları açacak vt! yapacaktır. Çünkü - Gel şura~·a otura hm da. öyle 
g-0rulu,>ıordu. Bu ırnaksalla R•"s- bahis tnlusluk.. Çerke~ Ha~an 

.... \'Ol inşaatına devam iç·in müsaade konwşalım .. Sabalıtanb·erı, a\ ak. k' Abd ·ı •t d 
mın en ınühim ta\ vare f-'ı..r·ıka- J l ş·· va · ası u mccı zamanın a mı 

JJ cw 1 larıma kara su indi. Gel ge .. oy. 
J' tes. is e<lili,H>rdu B.,1,hassa / vardır. Pıaj arkasındakı bütün yo - 1 oldu. Yavuz Sul.an Selim zama.. 
~ • ş Ve ;,,,. · A l · le. şuraya o~ura ım... 1 roneJ, Taganor '\'(! Mos•-vndn- ~1 r•yan ar, lar asfalt olarak yapılacaktır. (. nında mt. 

l\IV .. ..... "LA l Kor dardaki knepelerden birı -
\ lcsı~at bu' üktüı B h f1Rayd er, tıımaenni- mar faaliyetine hazırlık elmak - Vallahı, dcdım. ık.nız de ya. 

• .ı • u u.susta ne oturdulr. Ben de kanl'penın bir 
B fıkır \.·ennek ıçu1 A,.,... .... ,,;kalı- 'e" ve miiflriiller ÜY.ern de .. ·ei ~·ollar ac.ılacaklır. 1 . nılıyorsunuz .. Sizin dcdiginiz gıbi, 

'"'-' M - J J ucuna i i~tım. 1 

- Peki ... 

·ı mesela '-'alntz ~'~~ko\·a.d . .. 1 d b 1 1 Uzun Hasan ile Ya\·uz Sultan Se-
J ·~~ akı D k · ı b•f b Bu2un er e u .Yolda ,..alıs.·ma ara - Ha_vdi s_imdi an at bakalım .. 1 

·yare fabrikaL·ın<la 1·ık zam a tı o ı ea genç lr kız b ~ k ") . . 1• d 11c lim ara.::ıında Otlukbelı mc\'kı:nde 1 "' an aş.anaca tır. Bu söyledıg:n at a ne mene a 

1 

1 
rda_ 2~ bin ~i çah!?tığınt SÖ\·= i9 arıyor oluyor? bir muharebe olmu~tur. Çerl:cs 
y oı laıdı. Tagaınrdaki C b "k _ Orta mektebin 8 inci sııııfıııa kud ır _:_Ne C'lacak? Sen hic: duymadın Hasan yak'a.;ı o zamana te:;adüf 

)aln z d - aı n a ~ -ı~~~-r..~[i) etmez. Ancak. Abclülınecil zama-cnız tayyaresi yaptl- okumu~ ve bır ıııudtlet telefon ,.;.ıntra- • ~ 1 • · I , ~ . {Jt. • mı İnnallahe maasabirin dedikle-
akladtr. tinde çalışmış, d.ıktilo bılcıı geıtr,; bir """4 LJ.. "'-"' . "? nında d:.ı degildir .. Daha sonradtr. 

Aımt·l'ikalt miıtcııhas.stslar·ı .... R ~ız mütekvazdi bıı,·' uıcıreltl~ ıı~una,.f t~r ~-·"'· ~· ~-~~ij-· ~-_.U» rı:_··.Hiç duymadım ya! .. Ne de. Yani. Abdülaziz zamanındadır. 
aıy a ı•cld.kl . .. us- ş araına la ır. a P erın uu su tınua - İyi biliyor musunu1.? r 0 ·• · eri za:man nnzarı dik- «Daktılo• runıuzuıııı bir 111•''.dupla mek? 

ı celbeden keyfiyet ~malat için müracaatıert ric ı olunur. - Kur'anda Allah diyor ki... - Tabii'. Kat'iyetle ... 
~Hn ulan maddelcı·in holLurıu ()1- Fakir bir 1 ürk aeı:ci İlkOrplt - Celıe sandıu... DuraLıdılar .. Biribirlerinin yü. 
ı..uştur. "" 1 " züne baktılar. Yavuz zamanında 
,- Ol arı "·or - Ben. sabıx-denlerle berabe • 
Rus d Y J l:skorpıt, ıu'al'niyeliıı ilk sebep oldug·unu iddıa eden· it ya a Layy.tre iına latırnn bir Li · ıı · ı"nı · 

el ı;e Cl sırıııa kıırlar okudum. Ma- olclugıı h:t~l:.ılıkl:ırcl.ın birıdn, de- l' ..• c·· d·- .. ? d d" s d b"l 
e(tç. C'\. •ri var.d.r. Evvela' • -v..-ar,..,.·ı u 'azı t . . - El1 bu ı.:ıfı ne mu··n·•sebntl.n - or un mu. e ı. en e ı -

. ...,.J J ...... • ye ımızın l.ıo7.ulduı,;ıınclaıı h ı-u- ııilebilir. Şarkla lıu h.:ıstalı~ .... .. '' 
ttıstırmeık uzere lazun gelen ta- •.t. ~esm,ı ml.ie c c ve ticaıettıa;ıclerde salgınları, Garpteki kadar gonıl- sö~·ledin? miyormuşsun ... 

tayvareleri Ycııp:Lmıs. """nra \e,r'.lece~ ~lıın muıı:ı,.ip işlı.:, ctc k.m,ı- ıneıııı,tir. Şarkta bu h«stalıgın az - Amma. benimki kuçi.ik bir 
• ~ at ar bır t u _ Senin inadma kar~ı. .. Yarab-

e r, h°'Crs ta.v' ı.ırelnrı roo•altıım ... · " . ıer e "'ı.ıd;.ıkatl.e ç:ılı'>ınayı · · ı h b ı· hata ... Bir paaisah farkla ... Bahsı 

a~mobarrirle~ 

Ne Diyorlar? 

l KD A M 

B. Alıidin Daver cR<:lık Saydam 
hukuınetinin dunıst sıya~cti yuruyor> 
ısinılı btıgimku baş y;nı ında Bu~' e-

kıliınizin duııkıı nutklınu tahlil ederek 
allı aylık faaliyet devre~ınin kısa lıır 

bil.ını;os.ıııu y<ıp<ııı b ı nutku mukem
meliyl!lle t;w~i[ etmekte \ e ~unları 
yazmaktadır: 

~Muhterem Baş\ ekı liıııiı:, dış ~ıya
selımizın şiarı ıncrtlık, durustluk, a
çık kalblilik oldugunu SÖ) lemişlır E-

' et, byledır. Bız do.,ı tı yoldan usla 
ayrılmadık; samimı olarak ulh ıstc
dık; hiç kımseyc kar~ı duşmanlık be:s-

• lenıedik; bize uzanan hcı ı•lı dostı;a 
sıl,tıı.... Bu sayededir kı duny. yı ya
kan bu korkunç yangının orta mda, 

meınleke h Hz serin bır sulh. lıahçesı 
h,ılınde kcılciı. TurkıyC'nı 11 harbın dı
ı:;ında kalmaı.-ı, y ıln11. kenctı yurdumuz 

'c ınılletiıııiz içııı degil, lıulwı Yakın 
Şark ı~·in, koııışularıınız, dostli.lnrnız 
ve ıııutle!ıklerinıız ıçin tle 1;ok hayır
lı olmuştur. 

Her türlti gizlı ihtiraslardan, rıya
kfırlıkhırdan uzaı, ohırak buyuk bir 
samııniyelle takıp ettigiıniz clurust ve 
baı ışse,·er s.ya~et sayesinde, ıııulıte

reın Doktor Refik Saydaınırı da pek 
güzel iıade ettıkleri gilıı, ıncdenıyet 

duııya~ı mü\·ac~hesıne açık alınla çıt...
ııuş bulunuyoruz TurKuh mert, necip 
\'e tenıiz sccıye:sıııe yuzde yuz uygun 
olan bu hı!e fa 'e huı·dasız siyasettir 
ki Turkı.>cye, ıınkansız l<'l,ikkl cdılen 
bıı- hnrikayı tal•akkuk ettırmtşlır.> 

CUMHUR/YET 
B. Yunus Nadı <Türk siy;ısctu ısun

li bugunkü bi:iş y..ızı~ırıda Başvekıli
nıizin dunku nutkunu tahlıt ederek ez
cümle şunları yazmaktadır: 

cBaFekilın dunktı nutku dahıli ve 
harici vaziyetını <:l en ınıikeınmel ~e
kilde nultba eden bır şaheset· .sayıl

mak lıyakalini huızd r. Bu hitabenın 
sıklet merkezim i~e bizCC' Turk _ Al-

ınan dostluğu ile ona mute!erı-ı gayet 
samimi !ikırler \'e ınutalealar tl'şkıl 

etnfr~lir. 

Filhakika sayın Doktor Refik Say
da,ıı lıu nutkunda son zamanların en 
büyuk siya:;i lı.:'1di:sesı olan Turk -

Alınuıı dostlugunu li'ıyık oltlugu clıe111-
111ıyetıe tebarüz etliı ırken Turk si.) a
setiniıı Ti.ırk \'atnnı ıçın daıma ~,ılh 

ve ~ukün gaye:-ını gtitnıü~ ulan hi:;- de
gişnıel ve hiç degı~ıııeıııi,. karakte
rini en kat'i bır vuzuh ve 5Urahatle 
bır kere daha göstermegc lırs:ıt bııl-

11Hl)1Ur. 

Sayın BaŞ\·ekihn l>ugunku hıt.ıbe
:silc lıuti.in dlinya purııı_-;uz olarak bir 
ker~ daha ogıenıyor kı Tlı!7, - Al
ınan ct ıstlu~u Turk slya~etıııın kendı· 

ne ı:ızdıgı millı t..drriyel '.C ı~tıklil 
temelıne dayaı an uımamıyle hur ve 
ırıüstakil ana hatlar dairesınde tah..ık
kuJ;: etmt>jtır. Bundan dolayı lıacldı

iatmd:ı ,.e bilhassa harici ,,Jemdekı 
tel.ikkilerı itılıarıyle re, kol:'ıde buyuk 
ehemmiyetli olan bu mes'ud h.ıdı.,e, 
milli siyasetimİ7. bakıınınd:ın herlıangl 
bır degi~"klik, ayrılık \ cya aykırılık 

te;;;kd etıııeıııı:,;tir. Bugün İngiltere ile 
müttefik olnıakt.ı de\·aın ederken Al
manyıı ıle de \ ::ızıyetın kar~ılıklı tam 
bir aıılayı~ ile dost bulunuyonız. lşte 

Ba~vcldliıı nutkunda bu h" llcl'in Turk 
siya~etinde hiç bir tezat meHuıı ol
madığı alakadarların sarih ifadC?lerilc 
muvafakat \ e tasvıplerinı de berabe
rinde ı ... ıyan en sakin, en saıim, ve en 
ı;aglam ifadeleriyle anlatılmıştır.> 

TAN J '"' :ı.-.o u .., taahhut edenm. gonuııw~ o ıııa"ı, -.up e.-.ıı. ura a- bim sen bana :sabır \er' gib ... 
rıJd.an sonra da Ameriıkan tarz'ı ı ının taze :.mine ve bol y~ıniş fü- ben kazandım demt>k ir. 
'J Arzu edeıılerııı, Uskudar 9H No ıu _ Nevse, ;,-!n ,.:iınclı onu bırak da ·· B. Falih Rıfkı Atay bugünkü baş 
e: j m·eler )- ap~lmagil girişilmi..,tır. Yıldız otelinde llmıhiın Allıntas'a bır ı ıni olıııasınciaııdır " - Ü)[(' ·'·ağma yok .. Bahsi iki- yazı~ında ayni mevzua temas ederek 

..nc:.ı...o,· f b ·k " kt ı · iskorpit bula-.k ha t ılık degil- mevzuumuza dönelıın. Çerkez Ha- · d k d k A t eı--~ a a rı ası lbon bard:ıman me up a ııııırucautleriııi cldQ:-im mız e azanama 1• · mma, or a- ezcümle şunları yazmaktadır: 
'Var ı ·ı M H • d dlr. Onuıı, yeıııcklcrıfo C \ itaıııı- san vak' ası ne zaman oldu di~ or. d b. · f t A d b k 
• e en c artin lal'zı dn.n1·1-n uıu111 t·r~ v .. ı·ı·, . ..,,,r l · · a ır zıya e \'ar. ramız a aş a «Bu ntılktı rır::ıat du"'..:tu·k,.e okuınak ,.. d '-' "'"' ' · J • • ııinin .ız Aınclan iil'I i ge dıaıı ın::ı- · d'? v , 

vı-m aki a\·cı la)•yarelcrıni yap- . Frnıısızca ol,ıruk Hıyıwye. Lı:.:ın, Fı- tümduı .. Hıı vit..ınıııı ınsuııl:ırın sun şıın 1 
• bir ihtilal çıkarsa :dne bahse gi. lazımdır. Çiınkıi karma kan~ık tı.adl-

ga t~hsts ulu111mıı.ı:;ttır zık, Kııııya, T;:ıı·ııiye dcr. led \'erılıı . böhr<'klt>r ıı~twıcickı guddı.:,..ıne, - Abdülmecit zam::rnıncla ... Sen rer. birimiz zıyafel vC'ririz. seler ortasuıda hıç karışınıyan, hiç 
,Xagan.ordak·i fabrik~d~ eli.! Ame- l::vlere gidıltr. Fbllcr uv~ ııHlur G:ı- eı·keldik ,.e kadııılık guddelerıne ne diyorsun~ Bu sırada, biraz ileride bir mah- bulanmıyan ve Ş'.ı~mıyan milli siya-
_.anın S"n o· f b k zetemi7.de İ. Ü rnıııu1.ur;a ııılırac;.at. de mutlaka lu1.ıımluchır. o ı,:udde- - y' a\'UZ Sulltın S<>fiın zama - k ·ı k d b" '"b . .setin üstiin eevherini, asil .s;ııla~nı. da-r L u ıogo a ı·i ·asında emen n ·apısın an ır mu aşır, .,. 
Pıla d A••ık 1· !erin tcrkıbindc lıuhınmıı:ı:sa, on- · d b 1 · · · ? ha iyi ıladc ııcklı ic,:iııe almak güçtür. n eniz la.)yarell'ri biçi.mı'n- ~ "-Onu1ma nında ... Sım ı. a ıs(' gll'cr mısın. _ Şem'i, Şem'ı .. Şahit, Şem'i~ t ların ~·ık:ırdıklnn hrınrıonl.ıı bo- . cRef:ıh> hiıdbesinde hukümetin 

ayyar-e ~·apılmaktadıı·. Burıun- . Bay l"aruk. R.ıyan ıı. Y 71.renkov; · - Girerim. l\·icc bili) or.um. di.ve seslendi. Vak"anın Yavuz za-h<. · zulur, hastıııık tıı ondan gvliı. Jn- - Meclis \'e Hi:ilk endişesıne tamamen 
11 •raber ~unn da il<lve e\ım k la- ' 

1~ ıliinlannızın yuzılnıaM ıçııı ~rıre~ıe- san -yaz ı:I'$. s<ılııtıı ve yemi~ ye- - Nesıne? manında olduğunu iddia edl!n i~tfrak etmekle oldugunu ve ıniithış 
lıtl g •l' A rinızin ele bildırıl 11e,iı 11 r l'ot t'derız 'l · · 
i c ıyıoı: ınt>rıka fabrikalar·ı- B 'I clik"e, lıtı 11,1-•nlı"ı ııatırııııı bile - 11cı ı püc;ku tesınc... gene. kalkıp mahkeme' e dognı bir hassasıyetle tahkikata giri:,mıiş . " ustafa oglu Hakkı Bıtlısda~: ' ..... '"' ,, -

usya arasında !bu husuı.'ta bir Zcıyi iliınları ücrete tı.inı olduı.:undan gelirm:yebiliı. Pışmiş ycıııcklt•ri- - Alavı bırak .. Ciddi konuşu-

1

1 
yürüdü. Diğeri, yerinde oturu - bulundugtınu ıosteımcktedlr. Bu be-

le sened.enı~i c.levarn eden bir nı<.alesef bu sulundu ne;;ı edıleıııiyc- ınize n'iıınkün olrl ık~·o ın.ıydnnoı YOruz. N'esine? yordu. yanal, tahkikat netisine kadar bızl 
"lasma \'ard- R d cektır ,-e·ı<ı dereotu koymalıyız.. Onlar- k l l tescili cdecektır. Hep beraber söylıye-

!· "· usva a v. apılan · _ Ne~ııt'' ı~ ersen... Artı · mese c hal edılmı .... zi.va- 1 .lrvareleritl mro.ı·· l . A. • Bay Ne,•zat Şeııgule. Yazınız ya- <la C \ ıt.ımini bol bul m•vcuttur. ~ ... N .d " eeklerimiıi tahkikat sonuna sak ıya-
U'J v or en nım40rıh.a- kında n~ı-otu 11,ıcaktır. 1 l - Şii\"te La lada, • ovotnı c filan · ( D~vamı 6 uıcı sahifede) ıım.-. 
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'Bir Cinayet Davası 1 

ti 
~ 

Yazan: ETEM İZZET BEN!CE j 

il1>l'di~i \'~kit "11 CC\ ah' \'erdi: 
lı - Fmnh el dirl'k lorüniin cmri-
e "İttim. 

~ c .. suallere l'C\ aı,Iar de\ am ı 
ı. 

- ller C'İna~ ele gider misiniz·: 
. ll<·ı• iı•c gitıncın. 1L ?l:i<:in?. 

i:"" Kil •lnrak Faili mednıl olau 
elit (.'SJ•aı·cngi:ı: gitrlİllC~ tipik \I~ 

:ıkteı·j t'' , h . 
" 

1
"' •l'Z:ı uder \eren ci

<·tl 1 er c ıııe~gul ulurıız. 
Sukrh "11·11 ··ıd·· · ı · ·d. ... l O lll'll llH.'Sl de O 

l cu ıııiydi? 

ilk lıahcr ·ı· 
11 1 • 'crı ıstl' r"rarenaiz 
ınıı..,ct tf d'' e 
1\1 • u c ılı) ordu. 

csclu? 
Katilin h 

• e tar .ıı1t•ç ul oldugu. cese-
cn,,1 1 • 

b .., z >ır tarzda ··ıd·· ··ı 
~ ulund o uru • 

u~u. ortada hıçbir cıi-

r~iın ve su~ delili olıuad ~ı bildi
tılnıi~ti. 

- Hadise S<»nunda bu , asfını 
ka:'l•betti ıni'> 

- Kola) cat>ık "İl··ı• <··· k .. k 1· r ı.· ' •. un u a i-
til ·.ını olduğu anla~ıllİı. llasil bir 
talık ık hunu .., östcrı', 1 • .. ·' fil'( u. 
Bakım hu cc·vap ıa d 

" 1 ShJll a ::u-
OU snrdu: · 

- Bt~. hasit tal~kik:. dc·di~iniz ~ey 
ba1.1 mu-.Let dclıllcı·m , .c sarahat

lerin ortaya koyduğu lıir ~c~ ıııi 
idi . yoksa sadece evin içinde söy
lcnl'n sözlerin, ileri süriılcn iddi
aların mahsuli.i bir basitlik ınİ) di'? 

Cahit bu .. oru karsısında biraz 
ürktü \'e düsündii. Sesi zayıflaşh. 
Müphem hir cevap 'e:-•li: 

kcnd ili~indcn ortaya <:ıktı. 
- Yani Vcdadın katil olduğuna 

hi.: k met t ini~. 
- E' ct. 
- Bu lıiüıniiniiz neye istinat c-

di~·nrclıı ".' 
- l~ıı ba!?ta kt•ndhdnin itiraf. na . 

Yakulandıkt~n sonra hiraı. tcrncr
riit giist<'rir '!.Vi oldu, fa!,nt sonı a 
dan katitiıı l:endj,,j ohhı~tınu si.i~·

lcdi. 
\edat burada ha.' kırdı: 
- O kadar dın ak w korku ı.nr

~ısmda olhc lll' katil henim .. drr
dinı. 

Hakim ona Slhuınız .. i-;arc.t i vc
rirkcıı Jıa..,ıneıııura. 

- Rak:ıı:z sı:ı.~lu tıız~·ik, da)'ak 
\'ı> korku karsısııı da itim ft:ı bu
lunduğunu ~.ii~ lü~·or·! 

Dedi. Ua~ memur: 

- Böyle bir"c.' dii~iiniil<.>mez, 
biz hic: bir ki nıscyc fiske hile do
kundurm us insanlar d('~İliz. Da
~:ak atın ,ak nerede. ne 7.aınnn, 
nasıl'.'. İ,J,at etsin. 

kesik bir karsılama 

ycccğini hiç dii!?iinmedeıı bağırdı: 
_ Tabii j..,lıat cdcnu.'m. Çi.inkli 

sokak ortasında \C alı;ııcr itııiiıı

de di;,·iilıı;e<l inı . Kendimi ı•c ka
clal' nıi~<lı faa edNselll () nb hettc 
d avak -.,·ivct>eğ-inı i bildiğim için da
h a. ilk ~op:ılaı·da mulınl,l'ıne~·c 
«abvk gelmek kararilc hemen <'

ut katil benim de (öın. 

_ l\Iiiddcinınumi: 

_ Bu ~i)-1. l eri reddederim. Po
liste h il: l;ir wdıı) a da~ ak atılmaz. 
\ar it ciclildir. 

De !i. V(dadı ı>roksto etti. 
\' t•ıl~ t: 

_ i-.tcr dıl 111. i"l r ı•tılma~ın. 
Be 11 kcıı di kışı ındım gt•t:t•ni söy
!ii \(~rıt ın. di~ cr.:k mukahch· dti. 
Gı.ı kıırs Jıklı çckh·pucleriıı uauna
sı ihtin~ali \ arcl ı. Hakim sert ve 
tedbirli d anand t. miinakasayı 
k esti \ 'C sorularına dt•\'<ıın etti: 

_Cesedi ·iz ~ördi.iği.iniiz \'akit
ki intiba kar'iısında herhangi hir 
esrarengiz taraf oluı, olııııyacağı 
zannını sizde uyandırdı nu? 

hir e rarc ııgizlik 

ıi.lıti Katil balı-

çe ~·olundan gelm~, pencere) eda
yadığı merdivenle i~<'ı-i~ <' girmiş, 
kadını )'atakta tı,\·urkl•rı öldiirmii~ 
\ 'c y;ne geldiği yold:ın lrn<;nıı~h. 

- ll:':u.lisc ınalıallin>' ~elmedcn 
önce katilin kim olduj:iunu öğren
mis mivdiııiı? . ' 

- Öı{renmi~tiın. 

- Kimdt>n"! 
- ~lerkcz memuru müdiriyete 

\'Crdi~i klefon raporunda bö:..te 
bir dna) et olduğunu, kal ilin ka
d nııı eski kocası \'edat olduğu 
iiz l':rindc bi.Hi.in iddia n ~ıiphelcrin 
topl :nı m:s, bulunduğunu hi ldirmi.'.j
tir. 

- Cl'~l'di giiri.ince \'<.' kendi tah
kikkriııizi ) alHUl'a bunun aksini 
mii\ahaza etmediniz mi ? 

- Aksini miilahaza edecek hir 
ı.razi:vcte liizum kalmadı. Eğeı· Ve-
d at kendinin katil olınadığmda 
ısrar ı•tmi~ bulunsaydı belki da
ha h:.ı!?ka tedbirler de alabilirdik. 
ı~akat hadi l'nin biitiin sc~ ri, ma
J:İsi. gcliıl f,;C<.ıııis bulunnıı hcrŞ('y, 

V edatla Şiıkri) c arasındaki :->On 

konu::.ınalar. \' cdadın bu ciııa) eti 

bile bile ,.e meharctle yapmış ol
duğunu k~fi sarahatle ifade edi
yordu. 

- Söylediğiniz bu sarahat evde 

dinledikleri.n izin ifadesine dayanı
:vor değil m i?. 

- E\'de dinlenenleri. V~at da 
i.fadesilc reddetmedi, 

- Herhangi bir başka maddi de
lil bulunmadı mı? 

- Cina~ eti ve cina;\ et üzerin
deki ifadeleri maddi delillerle de 

tc\ sik etmek btedik. Fakat mu
vaffak olamadık. 

- Niçi n? 

- Çiinkii katil uzun zaman bu 
işi düşünnıü~. çok i .ri ha.ıırlaınış, 

bütiiıı tedbirl<'rini alını~. en basit 
şekilde bile olsa herhangi bir iz 
bırakmamayı kurmuştur. Bunda 
mm af fak da olınu~hır. Suç delili 
olarak ortada e\ dckilcrin \'e ken-

1 
disinin ~öylediklcrinden baska hiç 
birse~ hulımanıanu~tır. 

Hakim burada cinayet ma ası 
şcfindcıı sordu: 

(Ark.ası \'u) 

ıe@~r!i!rocrnııı 
IWilWC3~~~ lID 
Bir· yazda 50 r eniz 

.banyosu atmak lizım 
Hem takvimcilerin, hem 

doktorlarm, hem de eski İs
tanbulluların ifadesine naza
ran, artık denize girebilirsi .. 
niz. Sıhhi hiç bir mahzur 
yoktur. Şüphesiz ki, denize 
girmek niyetiı~de olan bir in .. 
&an, evvela kendi&ini bir kere 
doktora muayene ettirmeli
dir. Bu, ilk defa girecekler 
için .. Her zaman girenler, vü· 
cutlarını tecrübe etmişlc;r, de 
mektir. 

İstanbul deniz kenarı bir 
şehir olmasma rağmen, bü
tün vatandaşlar, kolaylıkla 
banyo alamazlar. Plajlar, 
ıehrin denizine uzaktır. İf 
yerlerine uzaktır. Nakil vası· 
taları buna göre ayarlanma
mı§hr. Henüz günlük hususi 
hayatımız derbeder ve ala
turkadır. Sonra, plajlar, biz. 
de herhalde lükstür. Her ke
seye elveri~li değildir. Yol 
parası, plaj parası epeyce bir 
masraf kapısıdır. 

Plajlardan en çok istifade 
eden kadın ve çocuklardır. 
Çünkü, onların boş vakti var .. 
dır. Zavalh erkekler, sabah
tan akşama kadar işde, güçte
dir. Her yaz bir ay kadar ta
tili olan İş sahibi kaç kalan
tor erkek vardır?. 

Gazetelerde, geçen gün bir 
haber vardı. Belediye, deni
ze gireceklerin boğulmasına 

mani olmak için bazt tedbir
ler almış. Mesela, tehlike işa
retleri, dubalar konacakmış!. 
Bu, faydadan hali değildir. 
Fakat, boğulanların eiuerisi
ne dikkat ediniz kabahat de
nizde değil, kendileri~ıdedir. 
Yüzmek bilmiyenlerin fazla 
açılması bittabi hatalıdır. 

Boğulma hadi&eleri, plaj
lardan ziyade, plaj olrnıyao 
açık yerlerde vukua gt!lir. İs
tanbul gibi bir sahil şehrinde 
yaııyan vatandaşların yüzme 
bilmemesi de, ayrıca. ıayanı 
hayret bir şeydir. 

Eskiden, yirmi yıl evveline 
gelinciye kadar, deniz, İstan
bulda hatıra gelir bir nesne 
değildi. Plaj, banyo ihtiyacı 
henüz yeni itiyatlardır. Vak-
tiyle, bazı semtlerde kapala 
deniz hamamları vardı. Bu-
ralara, daha ziyade deniz su
yuna ihtiyacı olan hastalarla, 
gençler girerdi. Halbuki· sıh
hati yerinde olan ve denize 
girmesinde mahzur olmıyau 
bir insan için, yazın, tuzlu su 
ile banyo yapmak ne kadar 
mükemmel bir spordur. 

Erbabının ifadesine göre, 
insan bir mevsimde, en az 50 
deni;ı banyosu almalıdır. Ya
zan 50 deniz banyosu alan 
bir adam, kıtın çok rahat ~ 
der. 

T a kas 
müdürü 

R. SABiT 

şirketi 

döndü 
Bır müddettenberı Ankarada bu 

lunmakta olan Takas Liınıted ~ır • 

keti müdürü Salih Banguoğlu dua 
sabah şehrimize dönmü::ıtür. 

Biri !"'i.z i."aE~ öl".' 
J1epımızın 1 

Vapur gişelerinde 
bozuk para derdi 
Adreı.sı bızde ınahtuz Zehır Do

ger ısmınde bir okuyucumuz ya
zıyor 

cGeçen Pazarle:sı gunu 17,35 te 
Beykozdan Kcipruye kalk ıı::ak vıı
ııura binmek içın gışedC?11 yırnıi 
bu1;uk kuruşluk brr bılet .stedim 
\'C' virmi b<:~ lrnruş \'Crdıın f3ann 
döı~ kuruş kustıı· verdi. Yırın pa
ı;ı eksik oldugunu soyk•; ince, t·ıtı
ldı mahiyctındc p:ır .. yı geı otıp 
c.s·zl bilet yoktur> de? lı, hen de 
meebııreıı aramadım. Niçın? Şır
ket gişeleıe Lozuk p;:ıra vermi
yor n ,ı? Yahut :) ıket > y rmı 
par yı kuru :ı ç k a' Y lcular 

bozuk para getıri e ı bılC't alır ın, 
gıbi agu: ozleıe maruz ka ma a > 

\.. J 



4 - SON TELGRAF 5 Tnm'l.!Z 1941 

. 
Bir yolculuk hatıras 
--E Yazan: AKKI TALAS 3= 

Koll.ırı:-ı vagonun gezinti sa -
]ununa açılan pencerenin kenar. 
!arına dayanuştı, sinirli bir hali 
vardı. Uzun ve üzüntülü b'r tren 
·olcu1uj;tunun verd;ğı y~rgunluk 

,·..izünden okunmakta idi. Çeh -
rı·sındeki çizgilerin şekli değiş -

nıiş, ger:Imiş ~nim sezdiğim ma
nayı pek a,ık ifade ediyordu. Tu. 

,·alet.sizlikten saçlarının bir kısmı 
sakak arının üzerine dökülmüş, 

gözlerinin çukurlarıl'ida kömür 
kıziarından sivah halkalar hasıl 

olF-uşlu. Müphem nazarlarla 
meçhul ufukları seyre dalmıştı. 
Fıkren çok meşgul olduğu mu -
hakkaktı. Muttasıl ayni istikame

te bakıyor. gözlerinin önünde dur
madan şekil değiştiren nazarlara 
karşı alaka göstermiyordu. Bu 
gence karşı kalbimde bir mu • 
habbet uyandı. Durumunda, fizyo. 
nomisinde bir başkalık görüyor -

dum. Tanışmak konuşmak için 
yanına yaklaşmak istedim; fakat 
ilk hamlede cesaret edemedim. O
nu tefekkürlerile başbaşa bırak • 
mak, daldığı alemden uyandır • 
mak doğru değildi. Çetin bir me

seleyi çözmek için muhakemesine 

bir yön \"ermeğe uğraştığı anla -
şılıyordu. 

Trenimiz Ulukı~Ja istasyonun • 
dan uzaklaşalı bir hayli zaman 

geçmişti. Ciğerlerime hücum eden 
serin ve tatlı bir hava. Toroslara 
yaklaştığımızı hissettirmekte idi 

Orta Anadolu yaylalarından ce. 
nup ovalarına doğru sarkan bir 

meyil üzerinde kolaylıkla koşan 
lokomotifin acı çığlıkları, vadi -

nin karşı dU\·arlarına çarpıyor ve 
kulaklarımıza kun·etli dalgalar 
halinde akisler yapıyordu. 

Ulukışladan Pozantiye kadar o
lan bu kısım, Anadolu - Bağdat 

demiryolunun en güzel parçaS1dır. 

Bu hat boyunda şimalde, Bozü • 
yükten İzmite, cenupta Ulukış -

ladan Pozantiye kadar olan sa -
halar bir salonun ikı methaline 

asılmış >eçme iki taL .•• " ben • 
zerler. 

* 
Genç adam, bir aralık cebin • 

den çıkardığı paketten bir sigara 
yaktı. Geniş nefeslerle çekmeğe 

başladı. Halindeki dalgınlık biraz 
geçmşiti. Bunu fırsat sayarak ya
nına yaklaştım. 

- Ne ruh çekici manzaralar 
var değil mı? dedim. 

Yüzüme bakarak içinı çekti. 
Tasd!k ıle karışan bir te<>ssilrle 

başını ~aliad:. Onun hassas bir 
nokt :ı,ına dokunmuştum. Demin

den beri belki o da bunları diışii. 
r.üyordu .. 

- Evet dedı, yurdumuzun nere. 

sı güzel deg'I, neı'l.'sine insan ba

kar da gönlü ferahlamaz, göğsü 

kabarmaz. AnadoJu,·u yalnız ge
zen, gören bilir. 

Ne roman sahifelerine geçm~ 

hayal mahsulü satırların, ne na

zori olarak savrulmuş beli' on m1s 
raın, bu ilahi bediaların ıfaöes:n-

den ne kadar uzak olduklrını ge
zip giırdükçe anlıyorum; vataPını 
bu scvgilı hesabına kalbim sızla. 
yor içim yanıyor. 

Bu altın ve servet dolu hazine. 
!erden nekadar az faydalanıyo -

ruz. Bu servetler, yazık ki gizli 
yerlere gömülü kalmış madraba 
altınları gibi faydasız kayboluyor 
Coşkun ırmaklar, köpüklü şeliı -
leler, çağlıyanlar hep boş yere 
heder olup gidiyor. 

Bu yurda karşı biz sakinlere u
tanmak yaraşır. Asırlardanberi o
nu bir mirasyedi tavır ve edasile 
emeksiz, külfetsiz harcamış har

camışız. Muhayyelemde yaşıyan 

mamureler, bakımsızlıktan biiyle 

renksiz, şekilsiz harap ve turap 
kalmış. Bu yurdu ilk ayak bas -

tığımızdan bugüne kadar dört yö. 
nümüzden akan istilil. sellerine 

ka,.ı, yaban ellere kaptırmamak 
için kan dökmüş direnmişiz de 

her zerresini kanlarile sulayan o 
ata yiğitlerin hatırlarına saygı ol

sun diye üstlerine mamurelerden 

abideler, ağaç ve çiçeklerden çe
lenkler yükseltmemişiz. 

Evet, yıllarca yanlış ve sakat 
bir görüş sistemi bizim iliğimize, 

kanımızın zerrelerine işlemiş bu 
dünyadan gelip geçicilik ruhu, 
mistik telakkiler altında büyürdü. 
Böyle olduğu gibi, kendi halile 

büyü~"en yabani otlar gibi bırak

mışız. Zaman trenden hızlı ko -
şuyor. Tayyare, radyo asrında -
yız. Medeniyet bu manzaralar !-:a

dar dünyaya hergün yeni şekiller
le görünüyor. Yurdumuzun şirin 

olma.ı kiıfi değil, işlenmesi, cen. 
netle~tirilmesi lazım: Güzel yurt. 
la öğünülmez. Güzelleştirilmiş 

yurtla iftihar edilir. Yeni inkılap 
neslini eski dünya görüşümüzden, 
anlayışımızdan bambaşka yepycnı 

hedeflere, ideallere göre hazırla
mak, yuğurmuş baş davamız ol

malıdır. Feragat üzerine kurul • 
mıyan bir neslin fikir ve kabili • 
yeti memleket ,.e millet için fay
dalı olamaz. Feragat ... Feragat.. 

Milletler fuagat denilen bir te
mel üzerinde yükselebilirler. Yük
selmek için fedai olmağa mecbu. 
ruz. 

* Toroslar hakkında uzun coğrafi 
malumat yerdı. Olgun ,.c dolgun 
olduğu, ifadelerinin vuzuhundan, 
fikirlerinn ate~liliğinden anla~ı -
lıyordu. Mesleğini ve kim oldu -
ğunu soramadım. Tren Pozantiye 
yakla~mıştı. Cebinden çıkardığı 

bir pafta ürerinde Gülek boğa -
zının yerini tesbit etti. Biraz 
sonra istasyonda idık. Kompartı. 

mandan Yalizle fo:ograf ma -
kinesini aldı. cHoşça kalın, ,ize 

şn yolculuklar .. Ben ak~ama Gü
lek boğazına yetişmelıyım• dedi. 
Uğurlmak için arkasıııdan indim. 

Gülcge giden yolun \'C istikameti 
önceden tayin etmi~ olmalı ki is. 
tasyonda hiç durmadı. Etrafına 

bakmadı. Batmakta olan güneşir. 

kızıllıgı altında dağlara sapan yol. 
da gôzümden kayboldu. 
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Mehmet Bey kuvvetlerle Ula ha gitti 

Bugd;,ıı krt'ill>l <enıııheıı Ki~e 
s.ıx:agı, şar.k;,ı.n K.,-1111 Hanlıg•. ~
mal<>n Len:st••n ile mı.ııhatıı. 

Vd.kıa gaııbeıı Erde! (Transıl

vw~·a) banlıj(ııa muttasıl, o üahı 
b~.ldlCı Ş<1rl~ datrt·i nüiur.t •. u1.ı oa· 
hildi. 
ŞimdilıK ~u ııc.· tar,:dt.dn Buj?cıdnl 

lİlil ta e<l-en K u \"\"t'! !eri ber aılı-t.-ı·f J· 

:)<.'bıi""e" ıktıdaı·d .. u~:i<lı. Bu-
11un ı(.'in -huguanda ŞarJıkentıı rne
nıuı 1dr._ ytlz b~ıJıı.adıJa 

Laııun U lolı<ı,, oı.a.ki<ı .,K!d<-t.lı 

D.c.1') .. .;.. g{Jrdtııl'l l\J nJ. ı. İn.oJrat.vR. 
;l•!,ft.{'JNn l)U. l..t ddl.l l· ... \"(_ f ,.. o. ..ı; J 

)et.ıll g.rec<:k olan Ula.Jı k•t'a&ı 

.!>Ll~n için telılık~ te;<k.l e<le.:ekıti. 

BeJ.gradd.ııı ~imale dogru hare
keı ediıın· Erdeldt'11 Ul3ih, Vidin 
\e , 'ıg'oolu tariklerıle Şetııı· kö
yunt\ Sotva\ tı dogı u taarrLW ile 

hattı rıc".ıliımİ.I. teh<i t olunabıle

r<'ktı. 

Ulah beyonııı '.-ıatı u~erine A
\·usturv a eı\tr;kdsı ı~e karıt::ı-tı. Üğ· 

l.ınun ku~uklugunu baJ1ane ettir
dı. Kend namzroı bır p;ı,pas oo
zuntusu ·b-uh..ın"n Rddolu U!Jiı bc>
;..·ı ı!dn E-lt.ra 

\' ctl..: .ı .Ls •• ıw .• i..ı. tı.KJ.t"ıl4. K-..nuni 

w ... ::..e . u.._u ..... o ... m ~ "'"'" r.o.eı:.e>.v~c=~ 

~HA T LIK ASKERİ İCMAL 
1 ON u N 1 Ya§ıınmı~ Aşk V I' Macl'r_n~r~l•' 

1 Hayatını Anlatıyoruı ... ! --Yazan: HALÜK CEMAL No . 

ilk günah gecesinin memnu dı: 

' - ( gularının tahatturile ürper 
/ O sesime hafif bir öksürükle 1 rediyordu. Belki etrafın dik• 

u ve are ·de • •• 
mukabele ederek evine girdi. Ar- j celbelmemek için hıç .b.,.ıtı' 
tık gözlerim zaptedemediğim bir cereye bakmıyordu. J..iıık rı n 
hisle hep penceresine dikilmişti. 
Bak~larımı karşı camdan ayırmı- !arını içimde gördüm ,., 
yor, elektrikinin yanmas:nı bekli- dün akşam gözlerimin en .ha" 

incizap ile o gözlercle eridı'f' 

Bunların neticeleri geni vazi
yetler doğuracak mahiyettedir 

yordum. Bereket versin Şükran 
eline bir kitap alm~. annem ör
gülerine gömülmüş olduğundan 
benimle pek meşgul değillerdi. 
Ne yaptığımın farkında olmuyor
lardı. Yalnız bazan annem ilji a: 
rasında soruyordu: 

•- Kimbilir teyzen sana ne 

nun çılgın puselerine mii<l 

.olduğumu, sıcak, kuv :etli I<' 
rın.n tazyiki altında $ı·kıhP 

randığımi düşı.inüncc vi..icu 

den nihayetsiz bir zevk galc' 

nın taştığını hissettim. Tekır.ı 
l.ğımla, ilk günah geceı;iniıı ı 1 - Suriye «'epheleine : 

IC5) ütün tahrı_ıinlerin hilafına o-
19> larak Ingilizler ve Hür 

Fransızlar Suriye harekatını halii 
bitiremediler. İlk günlerde çabuk 
ilerliyen İngiliz ve Hür Fransız 
k~vvetleri hud.ıclu geçtikten son
ra ağırla.ştıl•7. Cenup ce, hesindc 
İngiliz taarruı;arı, tahm.nTtr imı
zin hilıifına o1arak önce Şama tel.'
dh edileli. Biz asil barruznn önce 
Beyrut ve Rayak istikametlerine 
tevcih edilmesini doğru lbuJnıuş
tııık. Maksat da Fransızları şima
le çekilmekten menetmek, yani 
garpten şarka doğru çöle atarak 
mukavemeti sür'atle lm'abilmek
ti. Şama yiiklenmek tabiye mu
vaffakiyeti temin ederdi. Fakat 
sevkulceyşi lbir muvaffakiyet ver
mezdi. Zira Fransızlar Şamı tah
liye ederek şimale çekilirler ve 
mukavemete devam ederlerdi. Son 
günlerde vaziyet de böyle oldu. 

Cenup cephesinde Fransız mu
kavemeti ıhila kırılamamıştır. Sol 
cenahlarını şam şima line alan 
Fransızlar Beyyrut - Ray ak - Lüb
nan dağları hattında mukavemete 
devam ediyorlar. Şimdi İngiliz ta
arruzu Beyrut limanına tevcih e
dilmiştir. Beyrut düşebilir. Fakat 
Fransızlar yine şimale çekilerek 
bir cephe tutabilirler. 

Irak hududundan hareket eren 
İngiliz ınotörlü kıt'aları da Fırat 
nehrine vardıktan sonra iki haf
tadır ilerliyemediler. Bunlardan 
bir kol, çöl ortasında bulunan Ted
mür mevkiini işgal edebildi. Mev
sim dolayısile çölde harekiıt çok 
güçtür. Fakat Frasız mukaveme
tini kırmak ve Suriye mesele6ini 
sür'atle halletmek için bu motör
lü birliklerin Halep ve Humus 
.bölgelerine ula~malarından baş

ka çare yoktur. 

2-Lihya c .. phesinde : 

l'R\ rta Şark Kumandanı General 
~ Vavel llindistana gijnderil

di. Yerine Hindistandaki kuman
dan tayin edildi. Bu değ:.ş'ıkliğin 
sebepleri tabii mahremdir. Fakat 
General Vavelın İtalyanlara karşı 
kazand.ğı ilk zaferlere rağmen, i
kinci Libya. Yunanistan, Girit mu
harcıbelerinde maruz kaldığı mağ
Iübi)·ctlere atfedeb;liriz. 

Libya cephesinde sükünet de
,·am etmektedir. İngi lizler için bu 
cephede harekete geçmek için bun
dan daha iyi bir fırsat olamaz; bir 
defa tecrübe ettiler. Fakat Alman 
müdafaa cephesini yarmağa ve 
Tobruk kalesine kadar ilerlemeğe 
muvaffak olamadılar. Mevsim mü
sait olmamakla beraber, İngilizle
rin Almanları geıi alıp Tobruka 

Sulton Süleym11nın d'kkat naza
rını çekti. Twıa serhat ıbeyler in

den Yahya paşa zade Mehmet bey 
kafi kuvvetlerle Ula:ha sevloolun
du. 

Mehmet Be:I'. bir hamlede mu
zafferen Bükreşe girdi. Melhrnet 
Bey, Tunayı bır hamlede atlıya
rak Bukreşe gi ıııııesi !bir olmuştu. 
Radolü :vakaladı \'e katletti. Yerine 

kendisini Ulalı sancak beyi iı.in 
eyledı. 

Boyarlar i'yan ettıler. MNı

met bey iıı 'ancak ıbeyliğıni kaıbul 
etmek istemedıler. Kendileri ta
rafından bir b~vi.n intihabında ıs

rar ettiler 
M.+ımet Be' karşı kıovan Bo

yarlan kıJı.çtan gec:ırd;. Lakin asıl 
mpksot bu değıldi. Ratıat durarak 

derga'hı hüm•\'Ulla sadakat dairc
sınde bulunMaları idi. Mehmet 
Bey l'l,ıl1la:a bunu anlattı. Bir 
bey intihap etm<'ğe mikaadt> ~ttı. 

iııt hap olunan zat baz muikÜ
liıt çıkard fl'.!l! bahane c-Oernk anı 

,-= Yazan: = "'\ 
il. !Emekli Kurmay il 
'-=Subay = -' 

ikramlarda bulunmuş, ne ıgüzel 
yemekler pi§irmiştir değil mi? .• 

O vakit hemen gözlerimi içeriye 
çevirip bir kabahat üstünde yaka
lanmış gibi kızararak kısa, kesik 
cevaplar veriyordum: 

•- Evet.. öyle mahçup ettiler 
kL.. 

«-- Kadıköy kalabalık mı?. Ak-

nu duygularının hatırasilı u 
dim ve: 

•- Alı ne olurdu şımd• 
ayrı pencerelercic ci{'ı;il y ne 
yana olsaydık! .• diye bir aP 

beraberliğimizi özledim!. 
Fikrimi bu kötü, mel'un 

kadar ilerlemeleri çok faydalıdır. 
Fakat tecrübe gösterdi ki Alman 
müdafaasını kırma·k için daha bü
yük kuvvetlerle taarrwza lüzum 
vardır. Bu sebeple İngilizlerin Su
riye harbini ç&buk bitirmeleri ve 
kuvvetlerini Mısırda toplamaları 
mecbııriyeti vardır. 

yetler cenuba demiryıoliyle bağlı 
bulunan Arkanjelsk limanıııı kul
lanabilirler; fakat Murmanski kay
bederlerse Almanlar burada bir üs 1 
yaparlar ve İngiliz gemilerinin 
Arkanjelske geçmelerine manı 

olurlar. Bu itibarla Murmansk li
manı mühim bir me\"kidir. Muha
rebe şimdi şehir cenı.;bunda şid
detlenıni§tir. Zira Almanlar bu 
şehri cenu-ptan ihata edecek şe
kilde taarruza geçm~lerdir. 

şam çayıra, gezmeğe çıktınız mı !arın girdabından kurtar•n ' 
kızm?.. min bir sözü oldu: 

3-Sovyet-Alman 

cephelerinde: 

S ovyetlere karşı Almanya ile 
bera'ber yedi devlet harbe 

girdi. Bu harbin ziıhir sebepleri 
malumdur. Hakiki sebepleri hak
kında da evvelce yazılarımızda 

mütalealarda bulunduk. Bay 
Hitler (Ka\"gam) kitabında önce 
şark istikametini, yani Sovyet 

Birliği topraklarını seçmişti. Fa
kat ahval ve vekayi dolayısle gar
be ve cenuba yürüdü. Aıbluka ve 
Amerikanın aldığı vaziyet dola
yısile it.halattan mahrum edilen 
Avrupa kıtlığa ve açlığa sürüklen
di. Almanyanın ve işgal ettiği 

memleketlerin _ harp zaruret
leri dolayısile • zirai, sınai isti:lı
saliıtı azaldı. Almanya _ Büyük 
Harpte Rorruınyaya saldırdığı veç
hile- Sovyetlere taarruza mect: r 
kaldı. 

Harekata gelince; günlük aske
ri yazılarımızda bunu tafsilatile 
yazıyoruz. Burada umumi müla
hazalarda bulunacağız: 

Finlandiya cepheoıinde Alınan 

ve Fin kıt'aları ·biri (Murmansk) 
ve diğeri Leningrad isti.kametin
de olm&k üzere iki taarruza giriş
tiler. Murmansk limanı, İngiliz 
yardımı için ise yarar. Almanlar 
bu yard.ma mani olmak için bu 
limanı işgal etmek istiyorlar. Sov-

n eningrad istikametinde<ki ta
ıı... arruz daha çok mühimdir. 
Bu istikamette inkişaf eden bir 
Alınan taarru.ıu Moskova istika
metinde tehlikeli olıtbilir, ayni 
zamanda Baltık memleketlerinde 
haliı mtıharebe eden Sovyet kıt'a
larının ihatasına ve gederinin 
kesilmesine yarar. Sovyetler Ka
reli beızahında mukavemet edi
yorlar. Edemezlerse Murmansk
tak; müdafaanın da bir faydası ol
maz. 
· Baltık memleketlerindeki mu

harebeler tamamile Almanlar.n le
hine inkişaf etmektedir. Sovyet
ler için biz ilk tehlikeyi hep Bal
tık memleketlerinin istilasında 

ve Baltıkda Sovyet donanmasının 
üssüz bırakılarak mağlüıp ve im
ha edilmesinde görüyorduk. Bu 
ihtimal, bugün artık devam eden 
b ir meydan m uh arebesi olmu.,tur. 
Sovyet kıt'aları Litvanya ve Lc
tonyayı tahliye ederek Dona neh
ri şimaline çekildiler. Fakat Es
tonyayı kurtarmaları pek de müm
kün değildir. Almanlar burada da 
basit bir taarruz p!<lnı kullanıyor
lar: Dunaburgdan ~imali şarkiye 
Leningrada dnğru yarma ile baş

lıyan bir kuşatmıya giriştiler. Sov
yetler bu hareketi durduramazlar
sa Balt•k memleketleri kamilen 
Almanlar;n eline geçecek ve do
nanma Baltıkta ü~süz kalacaktır. 

(Devamı 6 ncı sayfada ) 

Hayalen Adanın D bol ~ıklı, zen
gin neş'e aleminde gezinerek du
daklarımda sönük bir tebessümle: 
•- Hayır anneciğim • dedim. 

Konışular geldi .. hep beraber ba:h
çede, havuzbaşında oturduk!.• 

Nasıl da kolay ve kavi uyduru
yordum? Yalanlar hemencecik ak
lıma geliyordu?. Bilmem bu kuv
veti veren sevgim miydi, yoksa 
ıztırabım mı?. 

Annemin mazi hatıraları canlan
mıştı. Çocukluğunu Kad.k.öyünclc 
geçiren, kızlığında hayatı teyze
min evinde kafes ariuıSlnda sey
reden kadıncağızın basit, fakir dün. 
yasıııda Yoğurtçu çayırı ve ora
daki aile piyasaları en zengin, ye
gane tahatturları idi. Onları muh
telif vesilelerle tekrar ede edebi
tiremezdi. Şimdi de yine anlatma
ğa başladı. Bir yandan dinliyor, 
arada bak:şlarımı karşıki karanlık 
odada dolaştırıyordum!. 

Bu esnada birden elektriği yandı. 
Arkasından camı açıldı. B<i!jımı 

kaldırdım: O, pijamasını giymiş, 
pencereye ç'km:ştı!. Kuvvetli am
pulden taşan beyaz ışık altında bu 
koyu pijama öyle yak~mıştı ki.. 
Nefis başını tamamen profil ha

linde görüyordum. Esasen çehre 
itibarile sihirli bir tesire malikti. 
Fakat elektriğin keskin ziyası mun-
lazam taranmış siyah saçlarını da-
ha parlak, güzel yüzünü daha 
cazip gösteriv-ordu. Sevgili elleri 
iliştiği kanapenin kenarile oynu
yor, gö-deri daLgın dışarısını sey-

Bu Akşam saat 3 e Kadar - Telefon: 42690 

TEPEBAşı Belediye BAHçEsi 
Şi~li Çocuk F-;irgenıe Kurumu menf ~... c: bi.iylik gece ~glenceleri 

c- Bizim zamanımızda ~·il 
vardı. Çayırda bile erkt-kltr 
kadınlar ayrı otururdu. ~ 
öyle mi ya?. Sokakta bir _,ı• 

başına görmesinler hemen p< 
düşüyorlar!.. 

O kadar dalmıştım ki bu 
icap ettiren bahsi evvela bull 
dım. Sonr>; haliı YoğurtçL Ç 

rındaki eski ak.<am scvraııl 
anlatmakta olduğunu h~tırl , .. 
güldüm. Fakat güliişümü f" 
tü. Bir saniye için ba~ını örgt ' 

den kaldırarak Şükranla ben 

dü ve lafını; bilmiyerek en ı> 
yerimden vuran bir cümle ili 
mamladı. 

•- Aman ÇOcuklar dikkat 
zaman çok kötü .. şimdik i deli 
1 !ar anneler!nin kucağ.ndan 
kız kaçıJıyorlar!.. 

Onun her anne gibi arasırs 
tığı bu asil \'e tabii ikaz bu a 
bana Ö\:!_e dokundu, kalbim i 
tı ki.. Parmaklarımın ucuna~ 

ı- at~ kEsildim. İçil'ıe czicı bif 
dolmu~tıı. Artık pencereye de 
mak istemıyorrlum. 

Yerimden kalkarken bütii~ 
essürümc rağmen lafı deıl' 
mek için gayTet ettim: 

( Ark38J , ., 

~--~---~ 

J,suLMACl 
1 2 3 4 5 

1 1 --·- -
2 1 • 
3 • 

~.~ı. 
SAFİYE ve Arkadaşları 

-ı-. ____ , 
1 6 c_ ·- · - - . 
1 ~ - • - .. . 1 

Uzun müddetteoberi hüyii 1< 
fe<lakıirlıldarla huırlauan Bakireler Ayini 1 71;1;;b~~r~n~~:r.~e)ü 

Yazan. Ziya Şakir - Bestekar· Şefik GUrır.el'iç - Sahtı<'ye koyan: 15 sene Amerikada Rejisörlük yapan Zenci 
Ali Rı'"· S.ın'atk5r İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve arkado,ıarı !aı:arından BATAKHANE YOSMASI 

Kahkahalı Komedi. 

Alalraaga kısmı : Garden Bahçesi Saat 3 e Kadar 
Zenci Ali Rızanın !)tirakiylt" jaı><>n Pandoıniın Bo.1letiJ Taksinı Belediye &lh(eôinin bütün Varyele numaraları 

bu gece 4tirak edecl'klerdir • .. Dlthuliye ı;erbe. ttir. F:iitıerde Zan1 yok tur. 

nüiuziJ.e intihap ettikleri beyleri 
işe yarar şekilde seçiyorlardı. Meh
met Bey, işi bildigi öçin !birer ba
tıane ile intihap olwıan !beyleri 
katlediyordu. 

İntihap olunacak beyin intitıabı 
dedet namına tasdik olunacak, 
sancak beyi aliıimi verilecekti. 

Ulaıhlar, inhhap olunan beyle
rinin meraoimı yaıpark 1 karga· 
şalı.it çıkardılar. Metımel Bey, kar

ga~al;k ç•kanp :,il<'•h·et edt>nleıi ı 
katl~lliriyordu. 

Bu sebeple Ula.hların imdadma 
k<11?turulan Erde! l><.ııı meı/hur Za
polya, akıncılarımız;n kuvveti; bir 
darbesile ric'at "tti. Ulah kendi 
haliLe kalmı~tı. 

Bunun üzerl!U' Ulah beyleri ta

raiı padişahiden naı;bolunmak u
sulü ihdas olundu. Namzetler ıse 
ekserıya dergahı hüma)·unda lıiz

meti devletle bulunurlar Hal' \"U

kuuncla resmen b<:yl<k t.aııdalye

s·nc btzin1 meı:nurlar taraf.ndt;n i· 
k~ın~ oJunurlard:. üaH·ıı K.rı.m 

hanları da böyle tay:n olunmakta 
idiler. 

Sonralan ise Ulah 'bey l;ğine ls
tanbuldan Rum k>barları tayin o

lunmaga ba..~ladı. Bu devir Fener
liler de•ai namını aım..,-ı..-. 

İşte ;şbu vak'alar Alımanya im

paratoru Şarlken ıle Kanuni Sul

tan Sülev.manın mücaddcleri mu
kaddematı oldu. 

İki İmparator, nüfuz mıntakalan 

i\·in mücadeleve girmL~ bulunu· 
yorlardı. Bu s>ralarda Bıoona, Bel

grad. Sı>mendire, Tuna beyleri de 
?\1.aci'ristana, İslirPye\·C', Hıryatis· 

lana. Dlnıa<;ya)·a dooğnı al< nlar 
) apl\orlardı. 

Bu Tür~ akınları mülfıi.şti. Yir
mı~er biıı. on;<r bin kiışilik akınlar

dı Bu sebeplerle. ikı taraıf tedari
kata ba~ladı. 

ŞarlkeJ\i,n enL~te;: bulunan J\Ta
car kralı ikinci Lü nıütla"l im
dat ,.,, e h~ıa ;!makta ıdi. 

!ki taraf. ve1<.digı;ri :izerine tah
rik ~cirn h.ırid ıntiı;en·ikleı de 

vardı. ıı~,·™-"burg müteall1-katı ıle 

i.hata olum>p •ıkıştmhnış .C>lan 
Fransa kralı Biri.nıci Frall6Ua se

firleri \·asıtasile resmen Sultan 

Slileyınandan hm1ayc V<' yardıım 

I>tiyordu. 
İtalya hükümetlerinın ~"OgU da

hi ken.di mevcudiyetlerinden lror

~uyorlardı. Alenen bizim tarafa 
mail olrluklar.111 gfatermıfok!e bc

ı·aber dernni mı.ıvaffaıkiyetler•miz

den memnun rlacaklardı. Çünikü 
Cf'rınania.r, L.ıtın ırkının Ü.zerine 
yüklenmiş bulunuyo:rclu. 

O zaman Alırnanya İn;.p.rawru 
Avrup•.ı a lıak iır.di. Bu sobeplc 1 

keııdisiııi Tül'klere ~<>>< faik görü
yordu. 
İki taraf n h.ırp l<:darıkj buy.ıdü 

Nihayet padı.:;;;ıJı sefer iliın etti 
Fakat St•f Prin nP tarafa ı.e,·eccüh 

e<le<:egı bPll. lle~ild . Tf'aarik<itı 

t.a11bi\.·eıı.ı1 f dngi h11ıklu1·ı4·tf~ l.::dr· 

şı \ a0pılal·.ığ. i..nr tlirlii anla.şıt1· 

ına.n1~tı.. 

IArkuı TU) 

1 9 - ·---- . - · 
1 1(] ___ . - -- - . -, 

Soldan Saia: 

1 - İ~ki, bir oyun, 2 _ pe!' 
btr, oturduğun1 yer, 3 - Asker ( 
ıeresi, 4 - Ha yerınde bır mahal, 
~ada bir şehir, 5 - B ir h<1~taıık
Taşan sıı. tf"rs çevirirseniz su ,ı 
7 - Bir kısJnl AvustralyaııJ.; 1'1 
8 - Karadrnız. uşaklarından, 
P İlcl\'c eder~eniz, uçaçak bir v.ı~ 
lur:--unuz, 9 - Abide, teı !': ~-e' 
niz, Fı-ansızt.•a siJJh, 10 - Biı 
tutulaçak y<'r. 

Y-..W. A'°pya : 

ı - t ho:\ı nı de· a 1 ~nan meşnıP11 

neı.~ıkct kaitielı>rin<ien, 2 - l'· 
birli, :ger birdenbire, 3 _ Bil'~ 
lüı.tıııılu. 4 _ C: 0 ka~ noı..-t, 5 - .tJ 
n1, li - ı likh . .ı bır devk·ıin 

ı-1 1 7 - ırı cu~:,eJi, tatlı i\·ki1 S ~ 
JinıJ,•ı ın <.ın, 9 - Ki.H.;llk, ters 
niT., c~t .t:r J)·dınlatır 10 - l'; 
kl;;ıı 11,,'i.lk ı1_.:ilıı 

Dtiüu Bulmaıe&m1suı lla.Jled.-lıll~ 
' 1 2 3 4 5 6 7 8 , 

1 H lıA 'ı R i le İ j v ı t: ı' 
2 A ,Z A MjE T ı8ı 1 
l B·~ · A. ı N ı E V1 f 1 

4 E I M 1 I :~ İ _R 1 t I , 
5 RjE Ol l N ı E , KI 
6. H A .-L • 'J<: IAl<;' i 
1 MIA R l·A !~/• v!t: 1 

8.A R'ev !E N\E·o, 
91FIEIL1t.• K! i e I. 
10, ı JT /A

1e Ai s :~ 



\i:SU J'a&llJJD. nıetuuert ADlıli~ 
AJa-b(ll- alınmıebr) 

l'elhia eden: Muammer Alatc 
Amenka C11mhurreisi Ruzvelt 
Amerika ı.stJdalinın yıldönüınü 
rr •. önascbetilc dün radrod.a söy- -

Ruzvelt Amerikanın ia- l 
tiklali yıldönümü müna
sebetiyle dün radyoda 
bir nutuk ıöylemİ§, 1776 
da Amerikan Kongresi
nin koyduğu hürriyet 
prensiplerinin timdi teh
dit altında bulunduğuna 
nazarı dikkati 't:elbet
mittir •• 

ledıği bi• nutukta bilhas~a demiş. Ruzvelt nutkunu şöyle bitirmiş-
tir ki: tir; 

• l776 genesı 4 temmuz gunu •Diklatörlüklerd~ mürekkep 
toplanan ·ongrcde memleketimi- bır çöl ortasında, Amerikanın 
zıu ıstikLU ilin edildiği zaman, mes'ut ve münbit bir vaha ola • 
kongreye iştirak eden mümessil- rak yaşıyamıyacağıru Amerikan 
!er bu luırann sebepleriru bır um- milletlerıne ihtar ederim. Hürri. 
de halinde bütün dünyaya bild:r_ yet davamız uğrunda irademizi, 
d ;IPr. Şimdiki buhranda da bize la?.Imsa hayatımızı esirgemiyece-
ayni vazife düşüyor. 1776 yi takip ğimize yemin ettik.• 
eden bir buçuk asırlık zaman es- SURİYEDE DEYRİZOR DA 
nasında beşeri hürriyet dünya _ ZAPTEDİLDİ 
nın il<!r tara!.ında yayıldı. Fakat Sur:yede Deyrizor'un Tüdmir'le 
son birkaç sene zarfında birçok ayni zamanda zaptı mütlefilclerin 

nl vaziyetini son derecede kuvvet -
ye istibdat §ekilleri peyda ol. lendirmiş bulunmkatadır. Vişi 
muş, 1776 nın esaslı prensipleri kuvvetlerinin asıl istinat nokta • 
başka memleketlerde yıkılmış A- !arı buraları idi. Deyrizor, Fırat 
merikada da ~~kılmak tehlikes·ı'ne üzerinde ve Tüdmirin şimali şar-
matuz kalmı lır. kisinde kiıondir. Burası bundan 

Kuvvete istinat eden idarenin sonraki İ;arekat için kıymetli bir 
d~n~run her tarafında beşeri üs teşkil edecektir. Bundan son. 
hurrıyeti mağlup ederek, yalnız raki hedefler ise Humus, Hama 
Amerikaılıı yaşamasına müsaade ve Haleptir. 
edeceğini dü~üıımek, çocukça bir Deyrizoru alan kuvvetlerin ek-
d- - Uşt serisi Hindlidir. Bunların Irak -

d~!~ler ü~·ü:;:;:~:~~yı:~u ~. cş;:;:ıi~ o;~:~::rem~~t~;~ 
~ikleri zaman, bizim hürriyet kuvvetlerin büyük gayretleri gö. 
~d~mamıza imkan yoktur.• rülmüştür. 

~~~..:......~~~~~~~~-

HARP VAZİYETİ 
ye titr 
!ardır 

!P..a.., S ı...ı 8a:rf ... J 
Birligi hududuna vamıış-

Sovyet- Dvınsk istikametinde 
dtişman ancak yeni ve taze kuv~ 
vctıer getirdıkten sonra Dvina 
nehrini seçmeğe muvaffak olmuş
tur. Yakı>b&tad ve Dviruıkde yeni
den kanlı muharebeler cereyan 
etmektedir 

:ı-. MERKEZDE MİNSK BÖL
GESiNDE: 

Alman Sovyet kıt'a'---· .... 
t .. =ıııınvıı-

un cephe boyunca takibi fasıla
sız devam etmeKu..'dir T c plı . . . aarruz 

e =ın merkezinde Beresina 
nehri müteaddit noktalardan ge
çilır!ştir, 

. SoYYet- Beresina nehri iiız&
nnde bütün gün muannidane 111ır 
harebel~r olmuş, Borio{ istikMTM!
tın?e d~manın ileri kıt'aları Be
re.,!ne nelıruıi geçmek teşeb'büs
ler:nde bulunmuşlarsa da bunlar 
k.ıt alarımızın mukabil hareketle
rıle her tara!ta durdurulmuştur. 

4-UKRANYAVE.ROMANYA 
CEPHESİNDE: 

Alman- Mahimat yok. Macar 
tebliği Karpatlarda Sovyet kıt'a
larının ric'at halinde oldukların. 
bildiriyor. 1 

Sovyet- Lıık iatikametmde iler
lemeok istiycn düşmandan bazı 
kısımlar, Tarn<>pola doğru bir yar
ma tcşebbıisiınde bulunmuştur. 
Burada muharebe iıtıı.a devam et
mektedir. 

ASKERi . t"Ül..A.tlAZALAR· 
Finlandiya cE'piıeslnde M~r: 

ansk ve Karelı benahınıtaki Al
man ve Fin taarruzları bu sabaha 
kadar henüz muvaffak olmamış
tır. Sovyet kıt'aları muannidane 
mukavemet etmişlerdir. Moolrova 
''e merkez ceıpheı.inin '?İmal cena
hı v~ gerisi bu istikamete karşı 
henuz emniyettedir. 

Fakat iBaltık memleketlerinde 
bizim tahmin ettiğimiz vaziyet 
hasıl olmuştur. Bu bö\gede siklet 
meı-kezi sağ cenahta bulunan Al
man•ordusu Duı:ıa _ Dvina nehrini 
Dvirıskden şimale geçmiş ve Es

lony ayı ve oradaki Sovyet kıt'ala
'l'ını §arlttan ihataya ba.şlamıştır. 
&>vyetlerin şimdiye kııdat Duna 
nehrı boyu~a Ya.ni Vilıelisk - Du
nabwg gensinı.;e ihtiyat bit ordu 
bulunduramamaları hata-'· ,n 

k ıh w.T. <0U 
u vvet em cenup islikaınetinde 

taarruza yanyacak ve ıhem de Bal
tık sahillerinin !osınen "ide bu
lundurulmasına fayda v"""'ekti. 
Bizim kanaatımize göre Sovyetle-. 
rin artık Baltık memleketlerini 
fahliye ederek Leningrad - Pey
pos gölü - ViteliSk hattına kadar 
müdafaa cephesini geri almaları 
mu\'aLktır. Zira merkezde Minsk 
bölge.si şarkında So\'yet ordusu 
bU~ ii.k kısımları artık Dinyester 
nehrı şark sahilıne ~rlqmekte
dirler. 

\'lerltezde Minsk istr'kameLnde 
aç l- A'man c bi cenupta Kiyefe ı 
ve şirn~ Viteliske doğru gen~ 1 
lc-ıektedir. Almanlar şimdiki hal-1 
de .ı,,, ~ed'ğ' .,_ 1 Ve y· ~ . 1 ı =rezinadan itibaren 

1leLsk iizcrındeıı Dunaburga 

!kadar genişietmeğe muvaffak ol
dular. Almanlar Kiye!e doğru ce
bi geni§letmeğe gayret ediy<ırlar. 
Umumi müliı:haza ile bu bölgede 
Moskova ve Kiycle doğru iki Al
man tazyiki vardır. Eğer Scwyet
ler, evvelce de söylediğimiz veçhi
le Simoleusk - Viteüsk - Pişkav 
bölgesinde cenup istikau tinde 
mukabil taarruz için bir ihtiyat 
ordu toplıyamadılarsa vaziyetin 
bir mUdd et daha Almanlar lehine 
inkişaf etmesi muhtemeldir. 

Luk istikametinde Alman ileri 
hareketi henüz kat'! olarak durdu
rulamamıştır. Almanlar burada 
da Sovyetlerin sağ cenahını kuşat· 
mağa ve Sovyet ordulannı Ulcran
yadan cenuba Karadenlrze doğru 
sürmeğe çalışıyorlar. Eğer Luk ve 
RO\'tlooan Kiyefe giden yollar AJ,. 

manlar tarafından kesilirse, o 
halde Sovyet ordularının Dinye
per gerisine çekilmeleri pek müş
kül olur. Böyle bir hal vukuunda 
Sovyetler Kiyeften taarruza sev
kedecekleri bir fütiyat ordu ile 
böyle bir ihataya mani olabilirler. 
Sovyetler şimdi1ik Besarabyayı 

tahliye etmeli, bu bölgede ordu
nun büyük kısımlannı Dinyester 
gerisine ve şarka almrlıdır. 

Sovyet Tebliği 
(1 lacı Sayta.ı- Denm) 

Sovyet kıt'alarının dığer bir mü
dafaa hattına çekildikleri itiraf e
dilmektedir. 

Minsk'in şarkındaki iklnci cep. 
h~e muharebe Almanlaruı aley
hi?edır. Almanlar nehri gcçcme. 
mışlerdir. Pripet bataklığının ce
nubundaki ü,üncü cephede, Al • 
manlar Tarnapol havalisind'C Sov
yet hatlarını yarmağa teşebbüs 
etmek.tedirler. Sovyet hava kuv. 
v~tlerı muvaffalciyetli faaliyet 
goslermektedir. 

3 temmuzda Sovyetler 62 Alman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Ayni tebliğde Kızılordunun mu
kavemeti ile Almanların en iyi 
~kalan imha edilmiştir. y;.m, ay. 
nı tebliğ ölü ve yaralı olarak AL 
man zayiatın.ın 700,000 i bulduğu. 
nu bildirmektedir. 

15 bin lira 
• (1 inci Sa:rfadaıı De.,....) 

liraya Yakın &uiistimali meydana 
çıkmıştır. 

Tesbit edildiğine göre Necdet 
muhtelif yerlerde iki apartıman 
~u\muş, .buralara birkaç yüz lira
ık mobılya, bar sahip ve artisL 
~rıne bir hayli para yed.irm4, he-

Yelt>r almış, geceyarılarından 
~ra artistlerle otomobil seyran. 
arı Yapmıştır. 

Suiistimali d h . 
ve hadist•ni n b a a genış olması 

. n . a ka aliikadarlan 
bulunması ihtımaliJe lahk'k 
rinleştirilmiştir. 1 at de-

Kıbrısa bir kaç 
bomba atıldı 
Londra 5 (A.A.) - İtalyan tay

yareleri Kıbnsa hır akın yapmış.. 
la"tlır Famaı,'11S1a'ya bırkaç bom
ba at.ılmlf ise de, hasar yoktur, 

Bir Avustral- l Brem şehrine 
şiddetli bir 
hava akını 

RefikSaydam'· 
ın Nutkundaki 
Hususiyetler 

ga kruvazörü 
hatırı ldı 

Kanberra 5 {A.A.) - Avus'.ral
ya kruvazörü batırılmıştır. Mü
rettebat kurtarılmıştır. Hasara uğ
rıyan kruvazör yedeğe alınıp gö. 
türülürken batmıştır. * Londra ~ (A.A.) - Son bir 
hafladanberi Alman tayyareleri 
ilk defa İngiltere üzerine gelerek 
iki şehri bombalamışlardır. Za.. 
yiat vardır. 

Refah faciası 
(1 inci Sayfaduı Devam) 

ve tayyare kursları görmek için 
gitrnl!kte olan deniz w tayyare su. 
baylarile gedikli erbaş. erat ve 
tayyare talebel"Crini hamil Refah 
vapurunun 23 haziran saat 17,30 
da Mersinden ayrıldığını ve ayni 
gün saat 22,30 da bir infilak neti
cesinde battığını ve 25 haziran sa. 
bahı bir filika ile Karataşa çıkan 
kazazede kafilenin faciayı haber 
vermesi üzerine derhal hiıdise ye-

rine tayyarekr ve bütün deniz va.. 
sıtaları gönderilmek suretile kur
tarma fı;aliyeline girişlidiğini ve 
bu ameliyeye Kıbrıstan gönderil. 
m~ olan tayyare ve deniz vasıtala
rının da i~tirak eyledikrerini bil
dirmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili hadiseden 
36 saat gihi mühim bit zaman geç
miş olması Ye infilak neticesinde 
geminin makinesinin işlemez bir 
hale gelmesi dolayısile, hadiseden 
zamanında haberdar olumnaması 
yüzünden deniz kuvvetlerimize 
mensup 19 subay, 63 erbaş ve 68 
erle hava kuvvetlerine mensup 
1 subay ve 20 talebeden ve 28 ki
şilik gemi mürettebatından ibaret 
bulunan bu 200 kii1lik kafileden 
4 deniz subayı ile 15 erbaş, 5 er, 
1 hava subayı ve 4 hava talebesi 
ile 3 ü de gemi mürettebatından 
olmak üzere 32 kişinin kurtarıldı. 
ğını ve kafilenin büyük ekseriye
tinin maalesef vatan ve vazife uğ· 
runda şehit olduklarını bildirmiş. 
tir. 

Saffet Arıkan; hadise sebepleri. 
nm en ufak teferruatına ka~r tah ı 
kik edilmekle bu arada bılhassa 
gemının nasıl intihap edildiği, bu 
seferi yı.~,mıya müsait olup olma
dığı, emniyet ve tahlisiye bakımın 
dan alak,.dar makamlarca tedbir 
alınıp alınmadığı gibi hususların 
tetkik edileceğini bildirmiş ve 
•mes'ullcri kayıtsız ve şartsız ka
nunun hükmüne teslim edilecek.. 
tir .. demiştir. 

Vekil mü~eakiben geminin hain, 
alçak bi» elin attığı torpille mi, 

6 erseri bir maynle mi battığının 
da ehemmiyetle tahkik olundu • 
ğunu söylemiş ve muhtelif hatip
lerin sözlerinden sonra R.efah şe- 1 
bitlerinin hatırasına.. • hurmet?n I 
beş dakiRa ayakta sukut edılmış.. 
tir Bu ihtiram sükıitu arasında 
bu'.çok meb'uslar ve dinleyiciler 
arasında bulunan şehıtlerın ana
ları hıçkırıklarla ağlamışlardır. 

ÜÇ KO~'!İSYON KURULDU 
Refah vapurunun seyrüsefere 

müsait bulunup bulunmadığını ve 
hadiseyi tahkik etmek üzere üç 
komisyon teşkil olunmuştur. Bun. 
lardan biri şehrimizde diğeri Mer
sinde ü\iincüsü de Ankarada ça • 
lışaca ktır. 

Nedir bu, 
(l inci Sa.JfadaD Devam). 

yamamak vaziyet ve mecbur~· 
yetinde kalmış olarak gazeten:· 
zi neşredersiniz .. Ve .. bu fela
ket, bu ızlırap, bu ısrar tabii 
yalnız aradabir böbürlenmek 
hrsatı düşünce kendisini gös
termesini bilen Anadolu ajan
sının yüksek idare makamının 
umurunda bile olmaz!. 

Bizim anladığımız miinada 
ajans, aldığı haberi anında ga
zete müessesesine ula~tırmaft 
vasıtalarma sahip olmak mec
buriyet ve vazifesinde olan nıü
essc!'tldir. Hele bu vazife, ~imdi 
bir nevi in11ne ve neşir vazifesi 
ve nıes'uliyeti halini aldığına 
göre; eğer, Ankara ile İstanbul 
arasında ajans geceli ve gün· 
düzlü bir telgraf veya telefon 
hattını emrinde serbest bulun
duramıyorsa, o hattın bulunu
şuna göre mesai..Jni 1'Ür'atlen• 
direrek çalı.şaınıyot'Sa kaplwn
bağa ür'ati ile ajansrılık bir 
araya gelmez ve gazetelerin 

Londra 5 {A.A.) - İngiliz tay. 
yareleri Brem'i bombardıman et
mişlerdir. Bombardıman tayyare. 
!eri pike olarak hemen yer sathı
na kadar inmişh!r, fabrikalara, 
liman tesisatına bombalar atmış
lardır. Büyük yangınlar çıkmıJ -
tır. İnfiliıklardan husule gelen 
enkaz tayyarelerden daha yük • 
ııeklere fırlamqtır. Brem'in şima
linde bir askeri tren bombalan -
mış \'e mitralyöze tutulmuştur. 
Düşman beş tayyaremizi dü • 

şUrmuş:ür. 
50 İngi\iz bombardıman ve avcı 

tayyaresi 'şimali Fransada işgal 
sahalarına hücum etmişler, elek
trik fabrikalrıana, mühimmat de. 
polarına, demiryollarına çok milc
darda bvmbalar atmışlardır. 
Önlemcğe gelen Alman avcı 

tayyarelerinden 16 sı düşürül • 
müştür Biz dört tayyare kaybet
tik. 

Amerikada istik• 
ıaı günü 

Londra 5 (A.A.) - Vaşıngton
dan bildirildiğine göre, Ameri -
kada istiklal günü münasebetile 
büyük nümayişl'Cr yapılmış, halk 
İngilizlerle daha faal bir işbirlği 
istemiştir. 

Maltaya hücum 
Londra 5 (A.A.) -, Büyük mik

tarda İtalyan tayyarrleri Maltaya 
hücu metmişlerdir. Bir Italyan 
tayyaresi düsürülmüş, diğeri sa
katlanmıştır. İngWz tayyarelerine 
birşcy olmamıştır. 

lngilterede iki 
şehir bombalandı 

Londra 5 (A.A.) - Alman tay
yareleri İngilterenin merkezine 
hücum etmişlerdir. İki şehre bom. 

ba atılmıştır. Hasar, isanca ölü ve 
yaralı vardır. 

Kesme şeker 
(1 lpel Sayfadan De....-) 

göre 1,5 misli fazlalaştığı anlaşıl
mıştır. Bu hususta Şeker Şirketin. . 
den şu malumat verilll'!-tktedir: 

c- Kesme şekerin fazla sürü
mü yüzünden elimizde mal kal • 
mad.ı. Fakat toz şeker çok boldur. 
İskenderunda bulunan 500 ton 
kesme ş~ker de bugünlerde şehri
mize gelec.Pktir Hiçbir suretle 
şeker buhranı mevzuubahs de • 
ğildir. 

Diğer taraftan bir aya kadar 

fabrikalanmız yeni mahsulü iş. 
!emeğe başlıyacaklardır.• 

Otelde 3100 lira 
çalan Canbaz 
Evvelki gece Sirkecideki Sela. 

met otelinde bir hırsızlık olmuş, 
'fürkiyein meşhur cambazların -
dan Ali Anadolulu bir tüccarın 
3100 lirasını çalmıştır. Er:esi gü.. 
nu bavulundaki paraları bulamı
yan tüccar zabıtaya baş vurmuş 
w Ali yakalanmıştır. Suçlunun 
tüccarla ahbap olarak parasının 

bulunduğunu öğrenmiş ve kal -
dıkları otelde bu hırsızlığı yap -
ınıştır. 

illallah·/ 
mukadderatı büyle bir miles-
5esenin ağır ve sıkıntılı çalış
ma tanına bağlanamaz. 

O halde, ajansın İstanbulda 
da haber alma, verme şartlarını 
ııslah eylemenin tedbirini alınak 
ve matbu.atın yegane kesafet 
merkezi olan bu §clırin gazete
lerini ya.kasiılüp nedir bu, illal· 
lah .. demekten kuriarmak Ja
:r..ıındır. 

Telgraf yoksa, telefon, tele
fon yoksa, telsiz vardır ve Ana
dolu Ajansı Ankara ile İstanbul 
arasında telsiıle de pekala ça· 
!L.•abilir ve buradaki bürosunu 
m'ubtaç olunan ·ekilde genişlı)
tebilir. 

Ankara radyoı.u, Ankara 
Radyo gazete9i havadisleri f8-
kır şakır okurken; aradan saat
ler geçtikten sonra İstanbul ga
zetelerinin intişar <aatleriııe gö
re el kol bağlayıp ayni haberle
ri ajans servisinden bekleme
leri tahamnıiil edilir şey" değil
dir, doj:rusu!.. 

(Ba.,,nal<aleden Devam) 
Milli Ş~.fio yanında en mükemmel 
bir idrak, ileri görüş ve yilksck 
muhakeme ve mütalea kabiliyet
leri ile isbat eden ve iktidar mev
kiiııc geldiği gündenbcri bin bir çe
tin inıtihan veren muhterem Baş
veklimiıin nutkunda hususiyet ar
zeden iki ayrı mevıu da Suriye ve 
Balkanlardır. 

Ba>;vekilimiz; Türk devleti ve 
Türk vatanı için daima büyük bir 
ehemmiyet üadesi taşıyan Balkan
lardan ve Balkanların istikbalin
den bahsederken şöyle eliyor: 

•- Asırlardanberi istiklal uğ
runa kan dökmüş olan Balkan 
memleketlerinde yarınki teşekkü
lün istiklale müstenit bir teşekkül 
olmasını hararetle temenni eder
ken, bu dileklerimizi tatmin edici 
emarelere de malik bulunduğu· 
muzu söylemek isterim.• 

Türk milli aiyasetinin i>tikbale 
matuf düşünce ve anulnrından 
mülhem olan Balkanlar hakkın
daki tcmenni>ini ve tatmhıkar e
mareleri tebarüz ettiren Ba veki· 
lin Suri,•e hakkındaki özlerini de 
buraya nakletmek umumi bir me· 
rak ve soru mevzuunun başlıca 
cevabını teşkil eder: 
._ Suriyenin coğrafi vaziyeti, 

emniyetimiz bakımından haiz ol
duğu cbemıniyet ve sonra da o
rada biribirile çarpışan iki devle
tin bizimle ııyrı ayrı olan müna· 
sebetleri bu nezaketin derecesini 
göstermek için ki{idir zannederim. 
Bu hadiselerin akıbeti ne olursa 
olsun; Suriyenin bizim için haiz 
olduğu ehemmi\ et değişmiyeceği 
gibi; Suriyelilere kar!jJ. olan sem

patimize de halel gelmiyecektir.• 
Sözlerine ordumu7 hakkındaki 

gü,·en, takdir ve sitayiş ile başlı· 
yan muhterem Başvekilin nutku
na ait tahlilinfrzi ba de milll siya
setimizin, kayıtsız ve şartsız bil
tünlüğümüziin, istiklal ve hikimi
yııtimizin her türlü vaziyet ve 
şart kar ·ısında yegane nmhahzı 
olan ordumuza itimat ve güveni
mizle bitiriyor ve onu milli hütün
lğümiizün Yilksek Şefi, milli siya
setimizin yüksek hakimleri ile be
raber tebcil ediyoruz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

(1 lncl Sayfadan D•vam.) 
Şimdi gerek cephede, gerek Alman 

J:ıatlar gerilerinde faaliyete geçmek il
zere &ilithh müdafaa çeteleri teşkil e
dilmektedir, Bu çetelere ıimdiden bin
lerce gönüHü ıtnniıtir. Bu çetelerin 
vazifesi bilhas...,-a düşman işgali altın

daki topraklarda müdafaa, imha ve 
sabotaj faallycU olacaktır. Meoell Al
man kuvvetlerinı nakleden trenlerin 
uçurulması gibi.. Bunların tecb.izatı. 
ikmal edilince, Alınan kıt'alaruıın ba
şına buyUlt gaileler aça<11ğı muhakkak 
addedilmelı:tedlr. 

ALMAN TEBUGİNE 
GÖRE 

Alman Otdulan Başkumandanlığı
nın ıeblltıııe gôt"e, butün cephede 
Sovyet kı~'aiannın takibine devam e
dilmektedir 

Merkezde Breslna nehri bir çok 
noktalardan geçllmlotir. Şimalde Al
manlar Lctonya ile Sovyetler Birliği 
hududuna varmı~lardır. Sovyetlerlıı, 
Besarabya, Polonya, Litvanya, Leton
ya ve Estonyanın İjgalln_den evvel 
bu memleketlerde 00 tayyare mey
danı varken, bunlan 8H e çıkardık
ları görülmüştür. 

Byalıslon - Minsk mıntalcwnda 
SovycUerln ricat yollan tıkanmıştır, 
Yollar tahrip eclilın4 kaıeyoıılarla 
doludur. 

Fln ıeblıginde Aland adalarının iş
gal edilditi. Fin ve Alınan kuvvetleri
nin Şimalden Fin!Andiya hududunu 
goçerek, Sarka doiru ilerledikleri bil
dirilmelı:tedlr. Bir SoV7et deıılzaltısı 
ınayn tarlalarında. batını.ıtır. 

Yarı resml Alman kaynağından 
bildirildiğine gött, Stali.n buğdayın ve 
makinelerin Almanların eline geçme
mesi imha ve tahnp edilmeıJni em
retmiştir. 

Alman hariciyesinde sö7lendiğina 
göre, Alınan ordu.su bundan mütees
sir olnuyacaktır. Zira Stalin'in bu 
emrine itaat eden hall<a bir gram yi
yecek verilrnlyecekt.ir. BLl suretle Al
man kıt'aları doğll, biuat Ruslar aç
lıktan ölecektir. 

Sovyetler, Tmspol - Sb:ını.j mln• 
takasında Alınanların motörHl ve 
zırhlı kuvveUerlne karşı çok ~iddetli 
mı.ıkabelelerde bulurun:ıktadır. Alman
ların bu yarma teşebbüsü do1ayısiy1e 
vukua gelen muharebeler devam et
mektedir. Cep~nlo. diğer ksımlarında 
mevzii muhaı-beler olmaktadır. AJ ... 
manların BresJna nehrini geçmek itin 
yaptıkları teşebbüsler muk•bil taar
ruzlarla durdurulmuştur. 

Ain)anlar, boı&unculuk yapmak içit• 
Sovyet hatlarının ııerllerine küçüle p:.
nışüttfi grupları lndlnnlşlenllr. Bwı· 
\ar imha edilmişlerdir. Minslı: , .• 
Dvinsk mnılakıılannda da şiddet 
muharebeler olmaktadır Muharebe 
s:ı.halannda binlerce Alman ölllsü ve 
alevler içinde tanklar ve tayyareler 
bırakılmaltbdır. 

Başvekilimizin M.eclisteki 
tarihi beyanatı 

(1 ID<i Sayfı D•nm) 

Her tarafta derin bir me--'!lu· 
niyetle karşılanan bu mühim be. 
yanatın esaslı hallarıru iktibas e
diyoruz. 

Başvekilımız bılhassa demış • 
!erdir ki: 

•Aziz arkadaşlarım, 
Bir aylık bir tatile karar verdi

niz. Hepinize n~'e ve sıhhatle se
yahat ve avdet dilerim. Bu vesile
den istifade ederek dahlli ve harici 
vaz; v~timiız .hakkında mahlmat Vet'· 

mcyı faydalı buldum. 
Sözüme deriıal Türlı: ordusu ile 

ba.şlıyacağım. Vatan müdafaası ve 
milli menlaatlerin korunmasa için 

kendisine verdiğimiz emek yerin. 
dedir ve kendisinden be-klediği.miz 
fedakarlığı hepimizin göğsiınü if. 
tihar l:ıislerile dolduracak şekilde 
yapacağına tam itimadımız vardu:. 

DAHİLİ VAZİYET 
Dahilde; bütün dikkatimiz, dün

ya bu.hranının ikt:sadi in'i!clsiarı· 
nı aza!tmıya matuf çalışmalarla 
ve müdafaa vasıtalarım:zın tekem
mülü için her fırsattan istifade et
mekle hulasa edil~ilır. 

Memleketimizin asayişi yerinde
d.r; Büyük Meclisin verdiği yük. 

sek ve yerinde kararlar sayesinde 
herhangi bir işimizde de mli!j ülü· 
müz yoktur. 

HARİCİ VAZİYET 
Muhterem arkadaşlar, 
Harici siyasetimiz haM<mda, 

yüksek huzurunuzda vıvki olan son 
maruzatı.mdanberi, altı aya ya.km 
bir zaman geçti. 
Dünyanın geçirdiği büyük bulı· 

ran içinde hadiselerin taalrubu a
deta baş döndürücü l>ir şekil al· 
makta ve S<>n altı aylık: de.Te zar· 
fındaki siyasi ve askeri faaliy(.'!Jer, 
öyle «ısa bir zamana maddeten 
şığmıyacak kadar, hacim ve ehem
miyet itibarile hayret verici lbiı 
manzara göstermektedir. 

Evet, arkadaşlar, bugün de si7:e, 
altı ay evvel söylediğim s&zleri 
tekrarlıyarak hitap ediyorum: 

llılilletin ve memlekelin selAmeti 
için ittihaz etmiş olduğumuz hattı 
flareketin isabeti, görülen iı:ıkişaf· 
!arla bir kere daha teeyyüt etnıit 
ve bizim yegane gayemi?.: <ılan ma· 
suniyet umdesi, taahhütlerimize 
tamamen sadık, siyasetimiııdeki şu
urlu istikrardan iyi neticeler alın
mas·nı intaç etmiştir. 
TÜRK - ALMA.~ ANLAŞMASI 

Bu iyi nelicelet"in en başında, 
Türk.iye - Almanya münasebatının 
aydınlanması ve Türk • Alman 
dostluğunun filen ihyası gelmek
tedir. Geçenlertle, yüksek tasvip ve 
tasdik!nize iktiran etmiş olan Tür
kiye - Almanya muahedesi, imzası 
gününden itibaren mer'iyete girmiş 
ve akdine sadık olan zmniyet daire
sinde, her iki tarafça tatbik edil
mekte bulunm~tur. Bu muahede
nin gayesini ve 'hakild m!nasını 
Hariciye Vekili 25/6/1941 tarihin
de yüksek huzurunuza arzetti.. 

Ayni sözleri tekrardan içtinap 
ederek, şurasını bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim ki: Bu muahede, 
bir devrenin iri! ibtiya~mı sun1 
bir surette tatmine yanyacak akit
lerden değildir, tabii ve devamlı 
bir vaziyetin üade ve tesbitini ta
zammun .,den esaslı ve-ıikalardaa 

biridir. 
mAK HADİSELERİ 

Irak hadiseleri çıktığı vakit, dOG
tumuz Irak milleti ile bizim ve on
ların müttefiki olan İngiltere ara· 
sınclaki ihtililın, kan dOkülmek.
sizin halli için yapmış olduğumllll 
teşebbüsler, maalesef müsmir ola· 
mamış ve had.lsat bildiğiniz şekil
de inkişaf etmiştir. lrak;n, bu va· 
zi:yete rağmen, istikHllini teyit et
mek surelile müttefikimiz İngilte
reni.n göstermiş oldukları itidal ve 
basiretten dolayı kendilerini ve 
lrak milletini şayanı te'brilc görü-
rüın. 

SURİYE VAZİYETİ 
Suriye hlidisatında, Türkiyenirı 

rolü tatı.ınin buyuracağınırz ~ile, 
çok naziktir. Suriyenin coğrafi va· 
ziyeti, emniyetimiz bakımından · 
haiz olduğu elıeızvniyet ve Gonra da 
birbirile çarpışan ild devtetln !:ıi
dmle &l'.n ayn olan münasebetleri, 
bu neza.ketuı derecesini gösternlE'k 
için k:ifidir zannederim. 

Bu hM · el erin akıbeti ne oilll'sa 
olsun, Suriyenin bizim için haiz ol. 
duğu ehemmiyet değişrn!yec i gi
bi SuriyeWere Jca~ olan senıpııtıi.
mi.?.e de halel gelmiyecektir. 

ALMAN - SOVYET HARBİ 
VETÖRKİYE 

Alman • Sovyct mulıa'rebes! mü. 

~ ... ..- -... '"''~";'~ coj);raü ll"evkiinin tabii icabı o 
hattı bare!«>ti deıtıal ittiha:ı: ve 
Ut.nda tereddüt etmemiş ve hükU· 
meijnjz, bu cnıiliareıbeden ~ 

ı \ •a;:.. .. t onuı.de Türluyum bıta· 

rafl•g ... Almanyaya. Sovye , r B<l' 
liğıne ve <!' ' er devlet' re re rnen 
tebliğ el.miştır. 

MUHTELİF • 'U'J'UKLAK 
VE TÜR.KiYE 

Arkadaşlarım, 

Yine hu geçen 8) lar zarfında 
muhtelif devll't ;ıdamlarının SÖil&
dikl.ri nutuklar, si~·asi faaliyetin 
mühim anasırıru trsk ·ı <'tli. 

Alman De,·let Itchi llitler. 4 Ma
yıs tarihli nutkunda Ttirk - Alman 
do<tluifona nrdi~i kıy1neti frha
rüw ettirirken. memleketimiz irin 
kullsndıtı kelime! r, Ha.riciye Ve 
kilinin de sde ane-tmi · oldugu 
veçbile, bütün Türk milletinin kal· 
bine hitap eden n o kalbde hakiki 
mi.kesler bulan kelime!...- nlmuf
tm'. 

Bu kürsüden kendilerine hara
retle ~ekklir etme) i vN:ibe adde
derim. Bİ•İm hissiyatımız da büyiik 
Alnıau milleti için aynidir ve -0nun 
bu dostluğuna kı;omet \'eren, me
deniyet iılenıindeki yüksek mevki.i
ne hürmet eden bir ma!etiz. 

TÜRKİYE VE İTALYA 
İtalya hükiimetı Reisi Mııssolinf 

de 10 Haziran tarihli nutkunda bi
r.e dostane kelimelerle hitap edt
yor. Kendisıne yıne ihuzurunuzda 
teşekkür ..tmck isterim. 

1928 muahedesi 'bizim için de 
mer'idir. Ve Türk - 1taıyan müna· 
sebatı, o esaslar dairesinde dosta· 
ne bir seyir takip etmektedir. 

TÜRKİYE - İNGİLTERE 
Türk - Alman muahedesinin ak 

dinden sonra, Avam Kamarasında 
cereyan eden müzakereler, hepi
nizin malumudur. Başvı.'kü Çör
çil'in müzakerelere yaptığı muhte
lif müdıd-ıaleler ve Hariciye Nazın 
Eden'in nutku, Türk.iye - İnıgiltere 
miinasebatmın hangi esaslara isti· 
nat ettiğini bütün dünyaya göster
m~--tir. 

Türk ve İgifo: milletleri tam bir 
siyasi olgunlukla birni rlerini ta.
nıyarak ve anlıyarak münasebet. 
lerini bugünkü itimat. tıürmet ve 
muhabbet seviyesine isal etmişler
dir. 
Binaenaleyh Tiirl<: - Alman mua
hedesinde kendilerini hayrete dü
şürecek bir nokta me111:Ut değil.. 
dir Buna rağmen en büyM< d~ 
maTU ile dostluk ınutı!ıedesi yapan 
ve o dostluğu tutacağı ma!Um bu
lunan müttefikinin hametini, sa
mimi zihniyet ve a.nlayışla telakki 
etmek, tam ın!nasile centihne~ o
lan bir millete ~as bir f8211ettir ki, 
bunu burada söylemekten husus! 
bir Zf'\oiı: hissetmekteyim. 

Az:ir. arkadaşlar:m, 
Dünyayı yt'niden sarsan bu ha. 

d!re önünde, harp felaketlerinden 
bugüne kadar uzak kalabilmi• <>
lan aziz vatanımız bu saadeti Türk 
nıılletinin ruhunda mündemiç 
m<'rtlik, dürüstlük ve açık kalpli
lik hissiyatına ve Büyük Şef•nin 
etrafındaki milli birlik kanaat "e 
ve durumuna medyun bulunmak
tadır 

Milletimızin sarsılmaz azmı, her 
kendini sayana karşı saygı hi;!eri 
besleme<!, her seven kalbe kdıdi 
kalbın · açması. bizim için bugüne 
kadar olduğu gibi, yarın da l'tl kuv
vetli tahaffuz amili olacaktır. 

MEB'USLAR İNTİHAP 
DAİRELERİNE GİDIYORLAR 
Aıı.ka ra 5 (Telefonla) - Mec. 

lisin tatı1 yapması münasebe • 
tile birçok meb'wlar dalrei inti.. 
habıye!f<rine harekete bıı.şlaııuş -
!ardır. Bu ara akş:ı.mki ekspresle 
müteaddit rııeb'uslar 1stanhula 
harekt!t ettiklerinden katarıı va. 

gonlar jl.ive olunmuştur. 

Karısı tarafından 
yaralanan koca 

ve bir isim iltibası 
EVV'!lk.I ıı;iliı Plllljlllltıda bir :rarola

ma bfldü.esl cereyan ettiğini ve 'J.'el'at 
isminde bir komiserin karısı İUet ta
rafından bıçakla yara.landıbnı yaz
nuı;hk Bu m!lnaacb•Ue Amavutk5y 
Emnly.t Koml>eri B. Tarat Alpferöen 
bir mektup ıldık. Jl(ıımaileyh bu mel<· 
tubunda bir isim llllbamtdan bahs&
dcrek ıöırle drmektedir. 

cPar.galllda kansı iffet tllra!ından 
yu""1ruı.n Komiser Jl!ııavınl Tal'aı Uç
kundu.. Bendeniz ise AnıavutktiT 
rncrtez.ınde bulunan Komiser Tnl'ut 
Alpter'lm. Bu isln1 fltibasından efradı 
aılemlz mu:.J<lıl bir vaziyelt<ı kalmıl

tu. Tavzihini dileoim.• 

ZAYİ - S!lmerbank rop lan YerU 

Mallar Pazamıdan aldıf;t.n cart cüz
danımı zayi ett!."".I. Yeru.::inl alac2tm• 
dn eskl.inin hlikm!I yoktur 

HlO ııw:ııaı::uia ka,yıUı Mwtafa 
PAPUÇÇIJ 
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Bugün ıçın 
diğimizden 

hep mücahedeye karar ver
g az vel e r den vazgeçece~z 

- Şımdi ne demeK ıstedığinızi 
anladım .. Cemil Fuadın çapulcu
luğundan şikayet edeceksin de - ' 
ğ.l mı. Bunu size b;ıska ~ekHde 
anla!mışlar kumandan Bey .. 

- Nasıl başka şekılde?I 

- Söyliyeyim. Cem;! Fuat v 
yekiınu ikiyüz kişiyi geçmiyen 
Fuadiler pek o kadar zararlı in
sanlar değildirler. Çöl kanunla • 
rına göre onların fazlaca tatbik 
ettigi ve sizin çapulculuk ismini 
verdiğin'z gazve bizce mubahtır .. 
Yalnız bugün için, hep mücahe -
deye karar verdiğimizden ,ıazve
ler muvakkaten yapılmıyacak .. 

da _eref.nı \'e hızme .ir lekt.ıt.. ... 
rnekte buiuuuyor. 

- Bunları nereden öğrendin ' 
kurnandan bey .. Sözüne ,nanıla
cak ve güven1lecek bir yerden mi' 

- Kedim tahkikat ve takibat 
yaptırdım. 

- Ne netıce aldınız• 
- Mel'unu ele geçiremedim ki 

netice alayım .. Şimdi tasarladı. 

ğırna göre bunu şıddetle takip et. 
mek, bu ,·atansıza çölü dar getir. 
rnek azmindeyim. Yalnız eldeki 
kuvvetin azlığı beni hemen hare
ket etmekten alıkoyuyor. 
Neş'et Bey durdu .. Soluk alır. 

ken gözlerini Şeyhin şımdi lı.oyu 

düşünce bulutlarile örtülen göz 
bebeklerine m1hlıyarak biran bek
ledi. Sonra bakışlarındaki ezici 
manayı daha şiddetlrndirmeğe 

gayret ederek SÖ<Ü yürüttü: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 18RIJ 

Sermayeıi: 100,000,000 Türk Lira" 

Şube \'e Ajana adedi: 263 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

- Ben valnız bu gazvelerden 
şikayet etmiyorum .. Cemil Fuadın 
yaptığı birçok işler, gösterdiği ma. 
rife!ler arasında en başta belen 
memlekete ve toprağa ihanet. düş. 
ır.aM hizmet var. 

Bu sözler ~eyh Sünus;nin yü
zünd.ki tatlı tebessümü sildi, kaş. 
ları çatılmı baş mücahit heyecan
la sordu: 

- Halbuki sizin de kuvvetle • ~ 
riniz iştir ak ederse bu ihanet ve ~~ 
vatan mikrobunu çabucak ezmek ! ~ 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zirnat Bankasında kumbaralı " ihbarsız tuarrnl hesaplıırıııda ea 
u 50 lira&1 hulu.nanlua aeııetlı t defa çelı:ilecek loı?'• ile qaiıdald 

- Ne dediniz' İhanet ve hiya
net nu? Cemil Fuat d~manla el
birliği halinde mid:r? 

kabı! olur. j ~ 
(Ari<- Var) ~ 

plana göre ikramiye dafıtılacaktır. 

4 adet LOOI LiraWl 4.000 
%.000 
LOGO 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 

! 

Baltalık Askeri ıcmaı l ~: 
• • 50I • 
• • zse • 

40 • lOI • 
- Evet .. 
- İmkanı yok .• Sakın verdik. 

!eri haberlerle sizi yanıltmış ol
masınlar! 

Neş'et Bey gü:ümsiyerek sözü 
sürdürdü: ı 

- Yalnız duyduklar:m~ inhisar 
etseydi bildiklerim o zaman hak
kınız var dPr, bu şüphelere b:r Svn 
çekerdim. Fakat elimde \'esokala
ra dayanan, halkın dılinde dola. 
şan ve düşman tarafında dahi şu
yu bulmuş hadiseler var. Bunları 
da birer birer size an'atsam siı.in 
de bugün Cemıl Fuattcn umma. 
dıklarmzın birer hakikat olduğu
nu anlamanız çok kolay olur. 

Ve .. miralay Neş'et Bey o za
mana kadar duyduğu Cemil Fu. 
ada ait bütün ihanetleri sıra!ıya- ı 
rak Şeyh Sünusiyi hayretten hay. 
rete sürükledikten sonra sözlerı
ne şöyle yol verdi: 

- Bütün bunlardan başka beni 
düşündüren ve bu mel'un adamın 
mutlaka ortada kaldırılması lfı. 
zım geldiğine karar \'erdiren baş
lıca iki ,·ak'a me,·cut .. Bu vak'a
lardan birisi ve birincisi Cemil 
Fuadın buradakı yerlilerle çölde. 
ki aşiretler ara~ında İ;alyanlar le. 
hine ve bizim aleyhimize tahrik. 
lcr yapması, halkı bizden soğu -
tup, türlü menfaat vaidlerile İtal

yanlara yaklaştırması, bize karşı 
silfilı kullanmağa. İtalyanlara gö
nüllü jandarma yazılmağa davet 
etmesi; ikincisi de bin türlü fe. 
dakarlık ile ele geçirilip Tunus 
yolundan bize gönderilen cephane ' 
ve harp malzemesi kafilderine hü
cum etmesi, buları pusuya düşür. 

mesi, İtalyanlara kendi ordula -
rıdan daha fazla bu şekilde yar. 
dım edişidir. Önceleri ben de bir 
çöl adamının, Allah korkusunu ta
nır bir müslüman mücah1din böy. 
le işler görmesine imkan ve ihti
mal vermediğirnı açıkça söyıJ • 
yordum. Bugün biliyorum ve ına-
1yorum 

0

kı bu mel'un sizin yani 
kahraman ve asil çöl evltıtların n 

( 4 uncü $4yfruJ.an devam) 
rebelere bulaşmadan çekilmeleri 
doğrudur. Şimalden cenuba dıoğ

ru bir Alman ihatasına kaJlı cm· 
niyetli bulunmak lazımd.r. 

Bizce en rniih\m muharebeler 
şimdı Minsk şark.nda, Dunaburg 
şimalinde ve Kareli berzahında 
vuku bulmaktadır. Bunların neti
celeri büyük ve yenı vaziyetler 
doğuracak mahiyette olacaktır. 
Adalar bu ü.s ihtiyacına kafi de
ğildir. 

M erkezde Biyalıskık ve Minsk 
arasında kalan Sovyet miıs

ta.hkem me,•k1!cri Almanların e-
line geçti. Bunlardan bazıları 
haJ.a dayanmaktadır. Fakat bol 
malzeme ve eı,irleJ"le Almanlara 
teslim olmaları ku\'vetle muhte
meldir. Ancak iddia edildiği veç
hile burada iki Sovyet ordusu mu
hasara edilmış değildir 

Meydan muharebesı Minskin 
şarkına aşağı yukarı Dinycper bo
yuna intikal ~imiştir. Sovyellerin 
ihtiyat ordularile yeni bır mey
dan muharc-bcsine atılmaları za
manı gelır-,.tir Zıra alınan haber
lerden anlıyıoruz ki, Almanlar 
Minskden şarka ilerlemeğe devam 
ederken, ayni zamanda Kiye! ve 
Lenin.ı{l'ad istikametlerine doğru 
da çaı k hareketlerine gir~tikleri 
anlaşılıyor. Sevkulceyşi hedef 
sunlard1r; 
- 1- İleri atılan 2ırlılı birliklerle 
Moskova yolunu açmak 

2- :1'.!inskde rkiye ayrılan SO\'
yet cephesinır. Baltık memleket
leri ve Vlcranya mıntakalarına dii
nen k;oımlarım Balhk ve Karade
nize doğru sürmektir. 

Tabii bunların ara~ında ayrıca 
yapılan taarruzlar da vardır. Yu
karıda bahsettiğimiz Dunaburg 
taarruzu ve aşağıda Galiçya cep
hesinde L · k i.>tikametindc yapı
lan taarruz, bu Alman planını ta
mamlıyan t.iıli hareketlerdir, Bu 
sebeple Sovyetlerin Galiçya - Ro
manya cephelerinde cıddi mulıa-

Bir Casusun 
Gizli Defte ri 

No. 60 
Yazan: Francis 1\1achard Çeviren: lskenıl.er F. SERTELLİ 

Hayatta dosdoğru kiderken yolunu şaşır
masaydı, bugün mes'ut bir yuvamız olurdu 

- Hay>r. Gerçi bir kere gıdcp 
görmcık iil!edim. Fakat, manastır 
ralıibelerı göriışturmediler. Ben de 

b daJıa arayıp s~r '•dıırn. Yaln;0< 
b" enc,·e gelinceye k.c:'.'.ır yaşadı
ğ ' bı.s;> oru. ~~. 

- Yak zınıı?. Onu gore<:eğin.z 
gclmedı m.?. 

- Sor'1'la dostum' Öyle göre<:e

g .. - geldi ki.. '>nu bir kere gôrebil
scım, •buna r ukab.J bt;tun servdi
n ı '\i-er c. m. 
Karıc nır serve~ten ba:h~ettıg;rıe 

b~lül na, oldukça ze g "'l bır adim 
oldugu anla-~ıl:yonıu. Tt urun-

• 

den ve gôzlerın .. ı~land..g.ndan da 
anhyor<ium ki, anlalt.ğı macera 
yalan ve uyd ırma cieğ ldı. Zira, 

bi az bonra goz I" 'den damlıyan 
y~farı s1Jerek, kliç~k bir ç<>knıe

Cl') ı açtı.. bır zarf çaKard : 

- İşte kırr.ın fotoğrd ... 
- Guzel bır kad.nmış .. Herhal-

de ya:'luz sen değıl, o da talihsiz
miş. 

- Şüphe yok. Hayatta dıosdoğı u 

gi()erken yolunu şaşmnamrş ol
e :l'ıh bugı.in mes'ut kr yLWa.rnız 
olaca.;ctı. 

• 
100 • Si • • 
120 • 41 • • 
160 . . 20 • • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ?I ralar bir sene Jç.nde ~O liradan 

.şağı düş1.ıivenlere ikramiye ç,J;t 2ğı takd;rde % 2J fazlasile verile
cektir. Kur'alar sPncde 4 defa: 1 Eylül 1 Birincikfınun, 1 Maı1 
ve 1 Haz:ran urihleı-~de çekilecektir. 

"' '""'' 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı olarak aşağıda rn iktnr cins, .-ı1L .en bedel ve unıvak-

k:at tem.;.natla:ı ile eksiltme şekil ve günlc:1 yazılı maL.enıe satın ahnacaktır. 

2 - Kapaıl zarfla yapılacak eksiltı.nelcrc iştirak E'dCC'f'k taliplerin muv<ik
ka tenıınat makb\.07: veya banka temUlat mektubu ile kanuni \'e.sikalarmı muh
te .. ·j k .. p~ılı ı.arf1arı.nı ~lli günlerde eks;ltme rc.atinden bir .eaat evveline kadar 
E\-iraf Apartımanındrıki P. T T .. Le\·zı.ıını .l\IüdiirJügünde miJteşekkiJ satınalma 
koın~yonuna vereceklerdir. 

3 - Açık eksiltmeye iştira~ edecek tal:p1e. iklnrı maddede yazılı vesa
iltle birlikte belli giln 'fe saatlerde mezkiır komisyona mılracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ank•rada P. T. T. Levazın ll!Jdiırlüi':ılnden. !stanb~lda 
Yeni Valde lianlnda P. T T Le\'azım Deposu aynıyat muhasipliğinden para-
sız verilir. •3593 - 5018> 

Miktarı ~fuha~n 

Bed• li L. 
1\lırva.kkat 

Tembtatı 
L. 

F.Jrc;-iJtme 
Ş.,kll 

Eksiltıne 

CllllÜ 

1 - Demir tel 
2 - Deveboynu 

40 ton 

demirh uaıatör 12000 adet 

24.000 1800 Kapc~ 8/8~Cuma ~ı 
9 600 720 Kapalı Zarf 8/8/941 Cuma 15 de 

S - Manyatolu te-
lefon makinesi 
4 - 10 ıu santnl 
5 - Bakır man-

50 adet 
l O actet 

iO" 30.000 adet 

2.500 
2000 

3.000 

187,5 açık eksıltme 8/8/941 Cuma 16 da 
150 > > 9/8/941 Cumartesi ı l de 

225 • • 9/8/941 > 12 de 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
Türk Hava Kurumu Genel merkez 

Başkanlığından : 
ı - Genel merkeı. ıhtiy .. :ı ıçin nün. r.c1Pr :ıc t.:Yi:Jn yaptırılacak 

bronz, 1000 gümuş madalya kapalı zarf 11 uhyle eksiltmeye konulmuştur 
bammrn bedeli 5!!.~0. mu\"akkat tem.lııatı 393 ı.ra 75 kuru~tı.ır. 

2000 
Mu-

2 _ :Ek.!<>iltnır. 1 ı Teınınuz 941 Cuma gtinü s&at ı 5 de TUrk Hava Kuru~ıu 
Genel Merkez binasında yapılacaktır. Şartnan1csı 14t.-rkez ve İstanbul Şubesin
de parasız verilir Nümuneler göstenlir. 

3 - .İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika ve teminat
larını havi u~uıune göre hazırlanmış mülı..ürlü ve kapak zarflarını saat 14 de 
kadar teslim etmeleri. Po~tada vuku bulacak geci.kme1erin dikkate alınmıya-
cağı uan olunur. «5105• 

SAHİP VE BA~MC'llARRiRİ 
. ' f '5Rll'AT DiRFKTÖRf: 

«~0. . TELGRAF 

Bunda . sonr.a bor fotoğraf da:ha 
uzı.t t . 

- İşte bu da kı.z,.,,ır on dok~z 
yaşmdaki fotıoğrafi. Yeni evıeıı

mişti. evlen:.r evlenmez koca i Ce
zaire terfian tayın çdıldi. Bu res
mi bana oradan göndermişti. Bir 
milddet muıhabere ettik. Ondan 
sonra mektup k<$ildi. Çek yazdıım. 
Cevap alamadım. Art tk hi<,,birini 
arannyomm. Bir ba)'klış glbi, ha
trralarımın enkazı iitzerinde yaş;
yorum. 

- Mister Ti-Vongla nasıl tanış
tınız? 

jaıı bir kadeh şarap daha içtı: 
- Bu. hem uzun bır macera, 

lhem de garıp bir tesadüftür. Ben 
llıayatta c.,,a raslamasaydını; bu
gün belkı de ya.şa.m;,zC:ım. Yarın 

ıanetin oğle yemeğinde bu hikaye
yi kısaca sana anlatmayı ,·i\d<'di
yorum. 

Israrla rica ettim: 
- Yar ' eada böyle şeylerden 

bahsetmek f'1"satını l:oula"'1ay22. 
Mö ... vö jan' Şı ııdi vaktirrıı.z var. l 
Ortalık Jen• karal'dı .. Bu gece bir- ! 

ETf'\I İZZET BESİCE 
CF.\'DET KARABİl.GİN 
~IATBAA~b 

-Lkte-yemek.yiyelmı ve- eski gün
leri anarak hoşça bir vakit geçı
rell·rn, olmaz mı? 

jaıı birkaç kadelı içt1kteıı sıHıra: 
- Sen ~-ok samimi bir insansın! 

dedi. Bundan sonra ;şlerimizi bır
leşt rcfk. Bir yoldan yürüyecc,:iz. 
Sana, ha at mın en mü!ı;ın bir 
cephesi olan b\ı hadiseyi anlatmak 
isterim. He!,. sen de iç bakalım. 

Kadehimi ·biJ.mem kaçıncı defa 
doldU"rdum .. içtim. 

jaiı anlatmağa başladı: 
-=- Bir gün bu pansiyonun sahibi 

bulunan t.i:ıti~· ar Antuan ile orman 
kenarından geçiyorduk. An.tuanın 
cebinde çok para vardı. O zaman 
kenrlisile fazla samimi değildım. 
Bir köyden beraberce bir arabaya 
ıbınmi~. Parıse geliyürduk. Orman
da'! ge~rken. tircl~nbirc ör" mı 
ze ı!> haydut çıktı. Antııanı ta.ltlp 
ediyorlarmış .. üzerinde fazla pa
ra bulunduğunµ ş.-znıişler. Bize· 
....:... Eller >'11karı! c!ediler. Y~'lmıı -
da sıl5h !'aır;na .bir çakı bık \'Ok: 

lu. Elleri~i" y ;Ka"''·a kald r<l·k. 
Ecer naydutlann ~ l ıları olma; 
ea"'<lı, beJ'I ıl,tisini d" ı u ruklıtnır,-

5 Temmuz 1941 
18.00 Proeram ve Meınleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik~ Karı"'ık $arkı1ar 
18,30 Konuşma: l\1"e:nleket Postası. 
18.40 "-Ju;,dk~ Jt:.dyo Sving Orke-".:ıtra-

SJ ( İbrc.h•ın Öı.~u \,.t:: Ateş 
BOCE:kle-,. ). 

19.00 Konuırr .... 
19 15 Müı.lk. Radyo Svıng Orkes

tra. ı Programının Devanu. 
19 30 Memleke-t Saat Ayan, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 ll!~zık: Cifle Fasıl. 
20.15 Radyo Grııet~i. 
20.45 Mtizık: Unutulmuş Şarkılar. 

21 .(10 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mah!Ciulleri Borsası. 

21.10 MÜ41k: o;nleyicl İstekleri. 
21 04 Konuşma: (Gl.inün Me~elc

Jeri. 
22 00 Muıık; Radyo Salon Orkes

trası (Violonist Neip Aşkın), 
J, Mou~orgsky: Polonez, 2. 
Rachmanıno'\"": Eleji, 3 Tı:.cha
ikovsky: Eleji • .f.. Rachma
ninov: Serenad, 5. Borodine: 
Poloveç Dansları, 6. :.fous
sorgslty: Gopak. 

22 30 M<mleket Saat Ayan, Ajaru 
Habt-rleri; Esham - TahvJ
llt, Kambiyo _ Nukut Bor
.. .,. (Fiyat) . 

22 45 Müz.ik: Rad;vo Salon Orkes
tra!l'1 Proa:ramının De\:amı. 

? . KuU-ch.: Çigan Fantezisi. 
22 55/23.00 Yarınki Pro~am , .• 

Kapanış. 

G<ıJet kibar bir otf'Jde verilen bir 
dans!ı çay esn~ında yanımda oturan 
bütün Paris :sık kadınlarının hakemi
ne sordum: 

•Purisli k<ldına Cihanşümul bir 
şt>hret kazandıran şıkhğın ve sevimli
liğın hakiki !-.ırrı nedir'."> Cevaben de
di kı: 

4 Ev\·eıa nazcın dikkatinizi celbeden 
nedir?. Ne elhi~esi ne de şapkası ... Fa
kat, son de-reçe itinalı _sayanı hayret 
t<!nidır. Değil ıni" Butün kadınların 

ciltleri ba sıcak ve kalabalık salonda 
bile ırat ,.e yumu~aktır. Sabahları At 
geı.intılerindc veya ö'l<'den sonra ya
rış ..... ~hallerinde de daima aynidir ... 

i~tc bu sehrpten dolayı, hali hazır
d<ı FİNİ ::ıı.tAT e$ası tiz.erine ihzar edi· 
len TOKALON pudrası, Şık Parisll ka
dınlar için son modadır. Cilde, ne rüı
giır ve yağmurun tıe de terlemenin 
tağyir edeını)·eceği bir g[ıl yaprağı 

yul1"u<;aklığını ,·erır ve günün her sa
atinde bir genç kızın !:<-ıh.har f;evlmlı
llt!ini temin eder. Siz de TOK.ALON 
pudraEını tCc':"übc ediııiz. 

Aynaruzın uyandtnıcağı musmtr ne
tice')indcn dolayı son derece mütehay
yir ve ınemn.ın kalacaksınız. 

la tepcliyebilirdım. ı"e yazık ki 
s;la'ısızdım. Ha) dutlardan b iu sı
U.h•nı kınına taktı, bizi se>ymagıı 
başladı. Arkada.şı sıla.Jıile a:akta 
ilıır ağaca dayanmış duruyordu. 

İ'IE bu sJ.rada, gökten İnm1'j bır 
~a.jsl..ir gibi, ufak teiek bir adam 
karşunızda bdir<li.. arkadan yak
laşarak, ilkönce siliıılılı haydudun 
s.liıhını elinden kapt•: 

- Davranmayın .. 
Diye bağırdı. Haydutlar §aşırdı

lar ve hemen ellerıni _bizim gilbi • 
yukarıya kaldırdılar. 

Me<;hul adam haydutlara, bir 
zabı-ta memuru gibi emir yerdi: 

- Aldığınız paraları sahibine 
iade ediniz 

Hay eh. tlar paraları yere attılar. 
Meçhul adam öteki haydudun 

belindeki s:J~"ını <la aldı: 
- Haydi, defolun buradan. 
Haydutlar sevindiler ve arkala

rına bakmadan ormana doğru koş: 
·ıı:<ğa başl;ıdılar. Meçhul adam 
bi• urı::b.ay a· bındird kendisi de 
arabacını:ı ) ~n;r oturdu: 

CArkası \ "a..-> 

, BELSAMİTOL ~ 
İdrar yolla~·ı iltihabı~ y~ni ve eski BELSOGUKLUGU. ıdrar zorlugu, me~an' 
ve_ prostat ıltı,habı_, sıstıt ve ko.li sistit ... ere, böbrek rah.atfızlıkJarına karşı e.o 
mük_emmel bır ilac: BELSAMITOL'dur. BELSAl\iİTOL k.ıllananlar yukarr 
da sayılı hastalı.klardan çabuk kurt,ı~urlar, Bütiin et·zaneie-rde bulunur. 
Satış Depo~u; Sami Aksu, Bah~e-kapı l~ Bankat-ı arkasında Rahvancıı:ır 

sokak No. 5 

Kepek ve misket satışı 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 

Ofısimiz elinde bulunan 1.fi.k:;et ve kepekler pız<:ırJ sıretıyıe sat tacağlll' 
dan taiiplerm 7.7.941 tarihine rnüsadit P~ızartcsı gün j !3~t 15 de Lırrıan H•~ 
nındaki daireye müracaatleri. c5409, 

,-İST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Bizza.t ~en?i~i ~ç kıvırma makinesi k..ıJla..".lan kadın berberlerinin bu hu' 

sustaki bılgilerının bılimtihan tesbih ve badehu Belediyeden rutu:atname alnı" 
ları,. Belediye Zabıtası Ta~mabıame::.i h üküınleriJ,den olduğu cihetle bu gjb: 
makına kuJlanan berberler.ın ma.kina ve Eanayi şubesi rnüdürlüi:ünde ı ntih• ' 
ları ye_pılmak ~.e 1mtiha~da n1uvaffak oldııkları takdirue Jazıın gelen ruhsal' 
nameyı alm<1k uzere bir ıstida ile Belediye Riyasetine mi..ıracaatıerı ve 1/8/941 

tarihine kadar ruhsatname almamış olan berberlerin bu gibi makineleri tuUI' 
maları menedilecegi. ıibi haklarında kanunl muamele yap1acağı ililn olun ı.ı! 

(5394) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
78 No. ~u .iım: Kuru çalı fasulyesinin ist.-:ınbul Vilayeti ~i ınde toptaıı •' 

zaml sats fıatı 18 ve perakende azamı satş !iaU ise 21 kuruştur. :')484.> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
'79 No. lu iıan: Dökme sarı mısırın İstanbul Vilô.yetJ dahilinde toptan aıS 

mı fKltış !iati 8,5 kuruştur. t5485:t 

İstanbul Fiat Mürakabe Ko~isyonundan: 
80 No. lu İlan: Yerli standart ipekllma1lar her mugazı.ıda perakende sa.ti 

larda az.amJ % 25 kArla, standart harici olanlar Jse komisyon taratından i.kirıGı 
mııf tanılan mağa2alarda % 3~. binnci mııf tnmanlarda <:;, SO azami ıcarıa 11 
tı.lacaklır. •5486> 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
81 No. lu il!ill: Auunl odun fia1leri şu (iCkilde tesbit edllınıştır 

Cinsi Toptan Fiati Perakende 
---~ 

Kuru Anadolu 
Rumeli Meşe!'! 330 435 

400 
380 
350 

Yaş Rumeli Meşesi 300 
Yaş Anadolu f\{e~eı::i ve kuru gurgen 275 
Yaş Gürgen 250 

Top~ satış kayıktan sahildeki depolara kantar us~ teslim suıetiledtr. f:( 
lere teslım ve yerine istif, çeki ile dep<>larda yapılan t tı~lar perakended 
Doğrudan doğruya kayıktan alan milstehlike toptan f,;:!tlr.Jp ~atı, yapıhıcrıkf 
Kilo lle odun saıe.n dükkanlarda az.ami iiat kılo ba~ına iki kuruştur. c54B7' 

İstanbul Defterdarlığından : 
Açık olan teblil ı ıc·nurlukları ıçin hse ve orta ektep mezunu ohı.n erker 

ler araı::ında ctahsiJe dc\·am edenlerle 18ya~ından x li(ı..ik \'e 35 yaşından bDYı' 
~!anlar ka.bul edilmezler> 21/7/941 tarihlnt_• mih,adif Pazartesi gOnü ı;.aat 14 I 
lstanbul Univer1;lte bahçesindeki liukuk Fakult~sinin eın?fı.nda müsabaka ıt1'lı; 
hanı ynpıtncaktır. 

İmtihana girmek jstiyenler aşağıda yazılı \"C'fik.ıları h~milerı bir lı;tida '{J 

18/7/941 Cun1a günü saat 17 ye kadar Defterdarlık Sıc;l kalemine biı.ıat ıı1 
racaat ederek Cotoğratlı kabul kartı almalilrı ıl:1n olunur. •5453> 

1 - Tahsil vesikası 
2 - Nüfus tezkeresi 
3 - Hüsnühal kôğıdı ) 
4 - Sıhhat raporu ) 
5 - 4 X 6 eb'adında iki !otoğrol. 

MAHKEMELERDE 
(3 U.ncil sahifeden devam.) 

fet suya düşmüştü. Bana da, kal. 
kıp yürümek düşüyordu .. Ben de 
öyle yaptım. 

Kendi kendime düiüııüyorum: 
Ben de pek saf adamım. Küçücük 
bir yalanı kıvırıverseydim, iş böy
le olrnıyacaktı. Ufak bir yalanı 
söylememek için, dört başı mamur 
bir ziyafetten mahrum kaldım .. 
Fakat, ocn bu yüzden nelerden, 
ne ziyafetlerden mahrum kalma
dım ki? .. Bu işi becerebilseydim, 
Böyle mi olurdum? 

Üsküdar İkinci Sulh H-.kuk Mahke-
mesinden. 941/162 

Üskudarda Durbali mahallesinde 
Halil Elendi çeşmesi sokağında 14 No. 
lu hanede sakin iken 15/1/941 tarihin
de vefat eden Safranbolulu Veli kızı 
Hurjycden alacak ve borç iddia eden
lerin bir ay ve veraı-:et iddiasında bu
lunanların da üç ay içinde vesaik ve 
senedatı kanuniyeleriyl<! birlikte mah
kememize müracaatleri ve aksi tak
dirde }.1t"den1 Kanunun 534 üncü mad
drsine tevfikan terekenin hazineye 
teslim edileceği ilfuı olunur. 

Hava· Gedikli 
Namzetlerine 

Gedikli namzetlerinden 338 doğum
lu olup evrakları tmamlanmış olan
lar 7/7/941 tarihinde sevkedilecekle
rinden bunların Pazartesi günü saat 8 
de Kunımda bulunmaları i1An olu-
nur. 5447 

e TAKVİM e 
K-1 IS57 Hızır Hlctt UH 

BAZİBAN c. AHİR 
22 61 12 

Yıl 941 Ay 7 Va.sa.ti l'.aı1I 

TEMMUZ 
S. D. Val< ll S. D 

5 34 Glin"1 il 50 

5 
13 18 Ötl• .. 34 
17 18 hı.dl 8 34 
20 44 Ak.- 12 00 

Cumartesi 22 46 YMoı 2 02 
316 imsak 6 31 

Bu 1kı 'r ka ımtihaı.ı kazananla.rJ-.' 
bil.1h.are alınac.1ktır. 

BORSA, 
3 Temmuz 1941 

.A,ilit ve Kapallll 
l Sterlin 5.24 

100 olarD 130.0Z50 
100 Frank 
100 Liret 
100 isv Fr. 29 6875 
100 Florin 
100 Rayisma.ıia 

100 Belıa 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 12 9375 
100 Zloti 
100 Pen&ö 
100 Ley 
100 Dlnar 
100 Yen 31.1375 
100 İsv Fr. 31.0050 
ıoo Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
ikramiyeli % 5 938 
İkramiyeli ~ 5 933 
Ergani A B C 
Anc:ıdolı.ı DeınJr

yolL "i. 60 
Şark Değırr:"•nleri 
Hisse Senedi 

19.40 

20.20 

26.-

26.26 ~ 

i Aanbc İkinci icrı- Dairesinderı: 
Bc;·oğlunda ını:ıliz Sefareth,J 
nrkasm~::ı:, DU!'ar; sokağında S8 
nı:ırada mukiır iken halen ikOtf 
g hı rr.eçhul bulunan Yeras: 
K.senato!'a. 

Da:renıızhı 939/2894 sayılı do'~ 
le Panayi Ksenatosa olan ik.t bJP r 
borcunllzdan dolayı mutasarrıfı Ji 
lunduğunuz Beyoğlunda Kamer 
tun mahallesinde Duraç sokağ1ndl 
ki 21 23 yeni 38 numaralı ve ~ 
ayn. mahallenin Ağaç <:ileğı ı:o~ 
da esKı 6, 8 yeni 2 ve yine ayni n" 

lenın ayn:.:. sokagında eski ,.e ye~ 
kapı r.uMaralı gayri menkuil< 
hi<ı elerlnize_ rrıezkfu borcunuzdn~· 
], y nerrur:yetimızce haciz l<' 

ohıp ic,.a JI<H• m~~Zi ta/arından ' 
len karar m ıciblnce tartiıi il~rdart 
ba,.en bır ay za:-1 nda ışbu hiL' 

h:ıkkıncL.ı bir diyeceğiniz \·arsa t 

ri nek \:..,ere kev'ıyet İcra İffA )'l.•ı 
nunun 103 n sddesıne tevfıkan 

tebUg o1u. • .. r 9-:9/2894-

( 


