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Suriyedeki 
be y hude 

g ayret 
F ra~aız ordusu Suriye. 
dekı mukavemeti ile ha
la hatanın büyüğünü 
sürdürüyor ve bunun ni
hai sulh _safhasında müs
takbel lngiliz _ F ran. 
ı~z münasebetlerine te
aır edeceğini hiç hesaba 
katmıyor. 

Zorla tirinlik olmadığı 
gibi bir memleket iıtik
lal ve halkını da zorla 
elde tutmak olmaz. Viti 
bu ~ak_ımda~ da ayrıca 
Surıyelılerle -"Ölü kiti o
luyor .• 

_!azan: ETEM iZZET BENiCE 

İn;:füz 'e IIiir Fransızlar sur· . 
ve L .. b ıJe 
b u nana karşı ileri harekete 

d~J ladıkları vakit şunları söyle
t er: 

A-;- s.uri~·ede Alman ve İtalyan 
tehlıkesı seziyorıu Bu b"'l . 
b" · _ · o genın 
ır mıhver üs..,ü olınasına .. 
d . nlu<a-

a e etmıyereğh, 

B- Surin n Liibnana ;,tikl:il 
vereceğiz. 

----- --
ır'------.... 

Sovyet Tebliği 

Sov yet le rin 
bir muvaff a· 
kıyetinden 
bahsediliyor 
Es1onyada bir Al· 

maa tank 
kolu pftıkOrtlldl 

A lman la r Dvina 
nehrini g e ç m iye 
muvaffak olamadı 

Londra 6 (A.A.)- B.B.C. Mos
kova radyosu dün gece gııç vakit 
neşrettiği tcbl,ğde, Sov:yetlerin 
AlmaPJara karşı müh;m b:r mu
vnffak.yet elde ettıklerini bıldir· 
mi~tir. Bu muvaffakiyet, Estonya 
ile eski Sovyet hududunun birleş
ti~; hudut noktasında elde edil
miştir. 

T<'bliğc göre, So\"y~lcr Oı;tro 
ha,·al sind. büv ik bir taarruza 
gc,ırişler n Al, .• n'arı ~(.'>hirdm 

gcrıyc puskurtm,;,' rd.r Bu .> ~

valide yuzlerce tn• k \"e motörlu 
IJ.tt"vamı 5 inri Sayfada) 

<ı - - --

C-1\laksadımıı Suriye ve Lüb
nauı İ>til:i etmek ,.e Fransızlardan 
Yahut Suriyelilerden almak ol-' 
nıadığına göre; Vi~i Fransasından 
ın_ukavemN beklemivoruz ve kan 
dokütm · · · · e5ını 1 !-ıfenıiyoruz v·. . . 

.. ışı, en başta Alınanlarla y·eni 
munasebetini tahi,·e etmek bu· 
nu takib . " ' nı en Surıye~ ı elden çıkar-

•ınak le İ ")· izb ngı ız düşmanlı.Tını 
ar ey lem ek . . ·1 • e 

harbe t ıçın ı anı harp'1z bir 
riyed.,k~tu~tıı ,., gün geçtikçe Su
.kanlı 1 ;ıuka,enıeıini arttırdı, 
r . mu ıarebelt•rin vuku \"C c•· 

Alman Tebliği 

Şarkta harekat 
plaııa göre 

1

devam ed__igor 

ey anına Hsile "<rdi Alman ta-
arruzu · 
Yonlu]ı esnasınd_a Fransanın mil-

b . <tpbelerınde ı:örülmiHn 
u ınat . · 

Sur· \:e nıuka\.eJnet ruhunun 
ön 'Y~e l:Österilmesi, herşeyden 

ee ey hude ve neti<:.,,,iz bir gav-
ret olmak b k • 

llak' a ımından manasızdır. 
h•r .ikaı 'e netice ~u olmuştur ki, 

• Psıı n .. d 1 Pat' . · ıuea e .,;, halkın sem-
ı.n 18

1
1
ne dayanarak, sembolik bir 

-nia ın~a .. ·ı S :.t· "' ı e ' uriyeye girnıek 
~ 'Yen b 
ik' h ve unan çin de ilk anda 
"'Öı altalıL. bir sabır " tahammiil 
" •t~ren İm t 
0 d para orluk kun etleri 
. evre geçtikten sonra v· .. 
ınat ve muk ' ışın1n 
§İddetr h k avemeti kar~ıs.nda 
al ı are et mecburiJetini rle 
• m ış, fa zla kan dökerek h d 

rme doğru ilerleıni . e ene
lardrr. Bu arad S ~ e başlamı~. 
tehiri · d a . urı)·e ve Lübnan 

erı e tahrıb • 
vada h' b' • c ııgraınış, da-

ıç ır sun utaks" . 
•İvil halk har . ."1 olmıyan 
ketine P H nuıradelc fcla

ınaruz kalmıştır, 
Bunun içindir k" \" . 

Yers·ı· b' · 1 1~ 1 l·'ransası • ır mat ·ı · 
kuvvetlerin' .. 

1 
•d lıııparatorlıık 

d. ı nıuca ele~· "dd 1 
ırmiye tahrik e , ı şı 'et eıı-

tini ·· · tnıek mcs uliye-
uzerıne alnus \' h h 

hatanın en b ... '. _ .. • ıı akımdan 
ll'U"un·· · tik' n:ıiştir. .; .. u ır ·ap et-

Heneyin başınd· . . . . 
l'İ'.'-·e ile mu . 1 a, . \: ·~ııun Su-

• 'asa a 1 , kt 
gönderemez top :. d. o ur, asker 

.. ' gon eremt t k gonderrmC'z g:·· d ı., an 
de kalınaın'ı ton Cr<eek tay-yaresi 

ş ır. Donaonı . 
Yol kapalıdır K , aya da 
rilchilce•k ' . açak tarzda geti-
1 t<ıı\1\"\·etJer • 

Pinsk bataklığının ce
nubunda tecrit edilen 
Sovyet 

imha 
kuvvetleri 

edildi 
Berl.n 6 (AA. - Resmi Alınan 

tebliği· 

Şarkta harckiı'.a plan mucibın-
ce dc\"am ed!lm"<'ktcd r. Pinsk 
bataklığının crnubunda kısmı kül
liden tecrit edilen Ruslar muha. 
rebeye mecbur bıra!<ı!ını.Ji \'e ım ... 
ha edilmiştır. Binlc-rcc esır alın
mıştır. 

Macarlar evvelki gün Kolonıca 
ve Stanislav" i!•gal etmışlerdir. 

4 temmuzda 20 bin kişılik bır Sov· 
ye! kuV\'Ct..ı sıyasi komiserlerjni 

(Dev..~ 5 inci sayfada) 

Romanya'da 
halk ile A lman
lar arasında çar· 
pışmalar oldu 
Londra 6 (AA.) Moskov adan 

bild•r ldiğine güre, Romanı ada 
derın bı" menınunıyctsızlik kcıı. 
d.ni gostcrmt'kLdr. Alma kıt'a;an 
ile halk arasıı.dd çarpışıı:alor c > 
n-ı.itur. B'r Alman emrinde sa
botajlar •· ıp:ldıgından, faıJ, ·•niıı 
ağır cez~kra çarpt.rılacağı ilan 
ed:lmı~t:r. 

eye krıfi d . 'ld' ıse; ınliC'ade-
kunetıer d:gı ır ve Suri)·edeki 1--------------

nıuharcbe:- i 'laferlc NOTLAR : <Ht\·a 
------....:_"'-·• s bıcı lal'fada) 

_BUOON 1 - ..., 

HARP 
Anı :k1opedl1l 

~Yazan:_ 

Ben de şaşırdım .. 
Blzil'"' mnhut arkadaşla aöyJe, yine 

So\·yet - Alman muharebest, etra
fında konuşuyorduk da: 

- t.Jstad .akı tardtın tebliğlerine b.iç 
• dikkat eıtın ın1'.. 

Diye, benden sordu ve.. konuşma
nuz devam e-lu. 

-- Rakaıı l -.:ı dikkat ettin mı?. 
- F..ctıyorum .. 

d 
- Hep yUz buıJerle konuşuyorlar 

e• il rn ·• 

Mı I< YA 5 
o 5 O "'" 200 JOI) 

' _, 
I ,., 
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SOVYET • AL.\IAN CEPHHSL\'DE SOS VAZiYETİ GÖSTERİR H.4.RİTA 

Almanya ve Begrut'un cenu·' t 
Fransagageni (bunda D amur 
hava akınları nehri geçildi 

Alman • Sovyet 

RABBI NE 

B IB B AKIŞ 
Londra 6 (AA.)- Yeni tip ve 

pek ağır İngillz tayyarelerı, bu 

geee Almanyaya hücum ctm~ler
dir. Fabrikalar ve askeri müesse

seler son derece şiddetle bombar· 
dıman edilmiştir. • 

İşgal edilen Fransada Brest ve 
Loryana yapılan hücumlarda bir 
çok Alman vapurlarına bombalar 
isabet etmiştir. Bıı pike hücumda 
4 tayyare kaybettik. 

Kudüs 6 (AA)- Müttef'k kuv
vetler Bcyrutun 15 kılometrc ce- 1 
nubunda Damur nc·hrini geçmi§
Jerdir. 
Tüdmürün 5-0 kilometre garbın

da ilerliyen kol ·hjçbir muka,·enıe
tc raslamadan ilerlemektedir. 

Humusa giden yol üzer' - ' ve 
petrol borusunun geçtiğ, yerde 4 
numaralı posta i<:gal edilmi~tir 

Cezirenin on kilometre şimali 

(Dt'vamı 5 lnei Sa.yfada) 

Asılırken şarkı 
söyliyen mahkum 
•• 

Uç bohçacı kadını parçalaya-
rak öldüren iki azılı katil 
nasıl idam edildiler? 

Samsun, 5 (Hususi) _ V'.~yet!m!ze 

t3bi Çarşan1ba ka:tasında bundan 8-
9 yıl evvel bır cinayet işlenmiş ve ka · 

vut \'C Kasap A ı erkencıen asılarak 
ceza,lannı bulmuşlardır. 

(DC\.'.ı.mı 5 inci Sayfada) 

sap Ali i~minde bir katille arkada ı !-------------
Davut yol üzerinde tesadüf ettiklerı 
üç bohçacı kadını parçahyaı ak ö1dur
müslerdı. :~ 

• !erimizde ha 

Stalin hattı 
boyunda ye
ni muhare
beler olacak 

Almanlar, Be
ı a r a b yada 
Prut nebi:'lnl 
IJlr kaç nokta
dan geçtile r 

Taarruz ve muka
bil taarruzlar de

vam ediyor 
HER İKİ TARAFIN 
TEBLİGLERİNE GÖRE 

So\·yet - Alman harbı hakkın
da Anadolu Ajansının verdiıl:1 her 
ikı taraf tebliğJerine cöre, vaziyet 
şudur: 

Fin ordıı~u. fena ha\·alara rağ
men BJz De.ntıi boy1:nça M::.ır

rnansk·a dogru ılerlemC'.kh dır. Fın 
kuvvetleri mukavemete rağmen 

Liza mıut. kaSlni.ı var• .J.$lardır. 

l 

Ağtrceıa Mahkeme$i her İki katili 
de bu suçlarından dolayı idama nlah
kıim etmiş ve hüküm teır.ylz ed~ldık

ten EiOnra bıı kerP kesbi kat'iyet ('yle
miştir Bunun üzerine geçen sabah Da-

! yalen sesi de· •#!f.;;;>! 
;:• rin bir '-ect 1- "I 

(l>e\ iUlll 5 inci Sal· fada) _______ J 

İskender F. - Ew'"'t, 168,000 So\·yc! erı öldü- 1-------------
ruldu 20.0oo ı e r i.l'ırı Alınan oli.ı 
ve y:ıralt!an 'iOn,üPO ı u._111.-u gıbı ı-a

:4 çınde dinle

:~ nen dehak~ r 
:4 artist l'.1L'
!~ 7. EYYEN SF 
;: !\AR'ın tatlı 

:: Sovyet çet e le ri 
-Sertelli_ 

-
Bu miikemmel ted- ' 

kik l•zıaını bug6n 

1 
4 Clnca ıablle-
de okayuauz 
'------~-' 

kJn1lJr 

- Haklısın. haklı n t·en de ikı ta
ratın verdiği bı.. ,.rıt.... 1 r kS.rş1'$Jnda 
şaşırdım aınma, haı b n ~cJ. ı galib..ı bu 
ve böyle Milyonlar çarpışıyeı \'e za
yiat etJet e kat't neUceye k-.dar 
milyonları bL · 

Dl'dlrr \·e .. 11 .. ,:e ettim, 

1 

Salaz1r •ın Başve
ktrlğl~fn 9 uncu yılı ~ 

>: E:esinl huzu· 
~~ runuzda din- M. !<ı .. ıwi-J!f .. ~üO;~ 

Liı.bon, 6 (A.A. l - Bcışvek:I Sala- ~,,. ıetmek şerf"fine nail olan Taksim~ :4 
z~rın Ba~vekiı.let1 deruhtt' ettiğı gun- ~ de K R İ 8 T A L muhterem ~ 
d~nberi dokuz seııe geçnıiş ohıyor. Bu >: ld 

1
~ 

, ~:4 tem. inı için .teleto_ nla veya eahsen ti.~ ziyc lcı ııi tcbarlıL et rnıekte. \'(' Por- ı.: ,._ 

müno.ısebetle gazetele. Basvekilm ırıe- 1 i~ halkı d~vet ,.c yerlerin evve en ~ 

- ı\Itı. lm ı bHlırla d4 l~bl~r bıri
bir1ı e gır.: ler b r yoı. \ a ıu btl<' er:. 
ya doı.:ıp c. r.Jc1k, • • 1 

'") mi:.racaatlerıni nca eder. TEI.E- ~ 
teıtızır ı;ulh ıı;lnde yaşart, nı Sala- ~. FON· 400~9 ! 
zara nıcdy .ın olth.ı.ı:unu )azm~K.ta-

dır. 1 ~ ..... -~- -~ :. 

Alman 
hatları için~e 

Mos'ko\"a 6 (AA.) - B.B C Res
mi ajans hber!erine göre Sovyet 
Ç('tcleri Alı=ıı hatla•ın;n iç;nde 

şiddetle faa !.yete geçrr.ıslerdir. 

- TM9ıl IAYISt 1936 

ADRZS: 5 C.lolol!u 

ABONJ:: 

Senelilt: 14ee 
Nuruo.smanJyt-

CAd No. 54 KURUŞ e AyWt'. 750 1 
3 ~!ık: 400 

(HARP VAZİYETİ) 
Büyük harekat Stalin müdafaa 
hattına intikal etmek Üzeredir 

( Yazan: EME KLi KURM AY SUBAY) 
Bugünkü tebliğlerde büyük bir 

değişiklik yoktur. Gerek şimal ve 
gerek merkez \"e cenup cephele
rinde Almar _,,- iklcri devam et
mektedir. )'lere:>ina nclıri boyun
da devam eden kanlı mutıarebe
nin neticesi tıell'İi.z belli değildir. 

Fakat görülüyor ki Sovyet kıta
lan bu bölgede Alman t:12yikkri 
karşısında ric'at ederek (Stal n 
müdafaa) hattına kadar gerilcm"l 
.gibidirler. 

Meydan muharebeleri yakında 
(Dnum & bıd Sqtada) 

r BÜYÜK ANKETl 
• Harbin insan ruh ve 

siniri iizerinde ne gi
bi tesirleri vard ı r?. 

Balıklı hastahanesi doktorların
dan V. Leontiadis " Beşeriyet bir 
sinir imtihanı geçiriyor,, diyor! 

Anketi Yapan: Bülent Hamdi ERlM 

Harbin sinir ve akıl basfalıklan ü
zerindeki tcsırlcri hakkında açtığımız: 

an.kete devanı ediyoruz.. Bugün de 
Balıklı Hastanesi Doğum ve Kadın 
Hastalıkları r.:ıütehas.sı ı Leontlctdis'ın 
tiriklerini ya:ııyoruz. Doktor diyor ki: 

<- Napolyon Vaterlo'da her şeyi 
kaybett;ği zaman Avrupa açlık, sefa
let ve matem itinde idi. Bu asrın ke
dor ruhu, Fransada Mu•>a İngllte
rede Bı rerl, Almanya Heine, İtalyaıla 
Leopoldi ve Rusyada Puclıklne gibi 
Udebayı, Chepin, Sch.uberl n hatU 
Belhoven flbi komPozitörleri ve Scbo
penh<1ver fibi İ~essiniıt tilozotlan 
meydana getirdi. Bunların eserleri bi
rer keder ve sefalet antholog~'si oldu. 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

İmar projelerini 
masrafsız tatbik 
için yeni bir usul 
mü bulunmuş ? 
Dalalllye Vekllett 
vatanda' mllldyetl
ne riayet edilmesini 
belediyeye IJlldlrdl 

(Yacı.• 5 bıd !!ayfada) 

K I SA C A 

Leonliadis 

ldarei urfiye kuman 
danı Ankaraya gitti 

!darei Örfiye Komutanı Korge
neral Ali Ri2a Artunkal dün ak· 
şam şehrimizden Ankaraya git
miştir. Yakında dönecektir. 

Şu harp bir biterse .. 

Kime ne •ÖJ le-;eniz: 
- Vallahi kardeş harbin te· 

sirlcTi!. 
Diyor, ili\·e ediyor: 
_ Eksiğimiz, nok•anımız hep 

şu körolası harbin devamı yü
zünden olu~·or. Bir bitse bak 
ne işler başaracağız, ne işler gö
receğiz. 

Harbin, yolların kapalı bu· 
Junmasırun, ticaret şekillerinin, 
alışveriş imkanlarının güçleş
miş bulunmasının bize \'e bizim 
işlerimize de bilhassa t"5ir et· 
tiği inkar edileml>". J\lemleket 
içinde, devlet hizmdlerinde, u· 
n1umi ve husu~i menfaatleri
mizde ve çalışma menularrmı1:· 
da hiç şüphe<iz bu tesirleri gö
rüyoruz. Fakat, yine, Öyle de 
isler \'arki ne harple, ne sulhla , 
alakalı 'değil. Basit, organizas· 
JOll. inisiyativ, intizaın ile ilgi1i 
tedbir n1cseleleri. Bu ne\.'İ me
selelerdeki ak>aklıkların, inli· 
zanısızlıkların ve noksanların 
dahj gözönüne çıkarıhnası tak
dirinde: 

- Xe yapa hm lıarbi" tesirle· 
ri jp. hep buıılar .• 

A. ŞEKlP 

Es.babı mucibe~inin eözünii
ne dikilmesi garip oluyor »ey-a 
bu garabetle karplaşmamak i
çin insan dilini kısıyor amma, 
şu harp bir biter<e bu gibi me
~p]eler iizerinde sö)·lcnecek o 
kadar GOk ~e)· rnr ki. .. 

I::n ha> ta şu İst; ııbul . ehrinin 
se~·rü!o,cfcr İ"ltizanıının ı>liinla~

tırılmasını i~tenıek birinci nu.: \'• 
>.uurn olacak. 

Tramvay yollan, otomobil 
y·olları, araba yolları, yaya \e 
uzun yüriiJÜŞ kollarına tahsis 
olunabilecek yollar tefrik \ e 
tahdit edilmemiş. daha doi:ru•u 
pJanlaştırıJnıanuş. bir karar \:e 
disipline bağJanınarn~ Jduğu 

için bazı bazı se~ riiı;;efer intiza· 
n11 ö~·lr bozuluyor, bu intiıan1· 
sızhk ~·iiziindc.•n insanın j,j gii
cii de o kndar (aprası~·or ki, t.İ· 

nirden gülccekli mı. nglı) araklı 

mı, ne cılnıa.k ıazın1 hilinnıi;ror!. 
Fakat. )il lıa•p bir bitse de bu 
meseleleri konu sak. Yahut da 
bir hit'le de bu me,·zular üıe
rinde neler ~·apılacağını, ne hıi· 
ıikalar ) arn~ılaaığıru ı:urüp, 
ot,h .. desek. 



ra;;;;;;;;::;:::;,· H i 1e1 i ku n

MUSIK.1 

HEVES} 

Dikkat ediyor musunuz?. 
Musikiye kartı büyük bir he
ves ve alaka uyandı. Radyo
da, hep bir ağızdan tü~kü öi· 
retiyorlar; musiki san'at.kir· 
ları kursa ü.bi tutuluyor .. 

Geçen sün bir razetede rö
züme ilifti: Bazı Halkevleri 
de musiki kursu açmlflar •• 

İyi, ıüzeL. Y alııız bir te
mennim var: Ne olur, bir de 
hepimizde türkçe hevesi b&J· 
laıa, türkçe öğretmek üzere 1 
kwslar açak. derslıer t~p 
etsek .. 

YANDIK 

OY LEYSE 

Çorapçılar bir kooperatif 
kwmuılar. Bırıik haıınde ve 

yeni Lir me<aİ tekli içinde ı:a· 
lııacaldarmıf. her yenıyi rü· 1 

ler yüzle karşılamı:.k yerin· 
ciedir ve •• dogrudur. Fakat· 
,orapçılar içın bilmem bunu 
fapabılecek mıyız?-

Maliım a.. Kadm çorabı 
denilen nesne bir riyimde 
yırhlıyor, Korkanm, bu defa 
elbirlıgi mesai neticesinde 
(İymeden yırtılır, ınr b&1 •la· 
caklar! 

UCUZA 

RAGBE1 

C.Zetclerin baber verdiii· 
ne rwe, bu ) 11 1 uçukç&..;ıne
ceye buyİİll rarbct varmıt
Hatti· Demiryolu İdaresi 
Florya ıeterlermi oraya ka· 
dar U"Zatmıya karar vermif. 
Fakat, Çekmecede bu sene 
hararetli bir et alıt veriti ol. 
dujunu ifitince bu rağbet 

eebebini kavradım. Raibet 
Çekmeceye deiil, ete ve ucu· 
zal 

NiMETTiR 

VESSELAM 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
uzun uzun mqıru olmut ve 
autycnin halıni. NimeUijini 
nif ederek ona (Öre toptan ve 
perakende .. lif fiatleri tayin 
etmİf. 

. Görüyor muamıuz, fU fa· 
ıulyenin halini, uimetlijini 
bir kere daha tebarüz ettirdi 
ve ıırada yerini buldu 1 

VEKlLIN 

HiMAYESi 

Münakalat Vekili deniz 
sporlarını himaye yolunda 
vaitte bulunmUf. Muhterem 
lncedayı bol vaitleri ile ta· 
nınmıt ricaljmizdendir. Bu 
vaadini de auuı relince ifa 
edeceğini umabiliriz. Fakat, 
bir de fU İıtanbuldaki tram· 
vayları himayeıi albna al· 
mak zahmetini vait buyuraa· 
lar ela batımız rözümüz ye
rinde tramvaya birunenin bir 
çareıini bulaak. 

AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 112 

d ura la r 
Amillerini Müddeiu
mumiliğe teslim için 

tahkikat yapılıyor 
Son zamanlarda hususi imalat

haneler tarafından piyasaya hl -
leli konduralar çıkanl<lığı gö .. 
rülmüştiir. Bilhassa ince bir kö. 
aelenin altına mukavva dolduru· 
!arak yapılan pençeleri bulunan 
bu kunduralar k'5a bir zamanda 
eskimektedir. 

Bundan başka hariçten gelme
diği için yerli olarak yapılan bir 
iliçla pençesi yapışık olarak imal 
edilen bazı yazlık lastik iskarpin. 
lerın birkaç gün içinde açıldıklrı 
görülmüştür. Aliı.kadarlar bu hu. 
sı..:darda tahkikata başlamı:ılardır. 
Hi.lcll kundura imal edenler, hal· 
kı aldatmak suçile Müddeiumu· 
miliğc verileceklerdir. 

B'Cç'CB HABERLER 

ViLAYET - BELEDlYEı 

* Dahiliye Vekaleti, icar kon. 
tratlannın Belediyeler tarafından 
tasdik edilmemesi hususunu Vi • 
!ayetlere teblği eylemiştir. Bu iş. 
le münhasıran noterlikler meşgul 
olacaktrr. * Tramvay İdaresi Köstence • 
deki bandajlo.rın kara yolile nakli 
için bugünlerde teşebbüslerde 
bulunulacaktır. * Büyükdere meyva ıslah istas. 
yonunıın genişletilmesine karar 
verilen.iştir. Bu fidanlıktan f;283 
fidan tevzi edılmiştir * Şehrimize verilen francala • 
!ık unların m!ktan 'I'icaret Ve • 
kaletince 30 çuvala çıkan1mı.ştır. 
Bunun on çuvalının münhasıran 
çocuklara verilmesi içın tedbir a· 
!ıacaktır. 

TiCARET oc SANAYi: 

Fial Mürakabe Koınlsyonunca 
oduna yeniden şu narhlar kon • 
muştur. Kuru Aanadolu ve Ru. 
meli meşesi toptan 330, peraken. 
de 435, yaş Rumeli meşesi toptan 
300, perakende 400, Yat Anadiılu 
meşe ve kuru gürgen toptan ~·rn, 

peraeknde 380, yaş gürgen toptan 
250, perakende 350 kuruştur. Top. 
ta.-ı satışıar ancak kayıkta yapılan 
satışlar addolunmuştur. Fakat ka. 
yılı:tan odun alan halk da toptan 
fiat r üzerinden odun alacakt1r. 
Perakende satışlar eve teslim ve 
yerinde 4tü olunacaktır. * Son günlerde zeytinyağı f!at. 
lerinde ucuzlük baş göst.ermiştır. 
Evvelce 95 kuruşa kadar satılan 
en iyi kalitedeki zeytinyağlr 85 • 
90 kuruşa kadar düşmüştür. Zey. 
tinya~ına narh konması da mu!ı. 
temeldir. 

MVTEFERRIK: 

* Maarif Vek1ıleti, tl'niversite 
neşrıy-atının mektep kütüphane • 
lcrinde yüzde 20 tenzilii.tla satılma.. 
sı için alakadarlara emir vermiştir. * C. H. P. Genel Sekreteri F;kri 
Tii.zer bazı tedkiklerde bulunmak 
ü=ere tehrırn.ize gelmiştir. Fikri Tü. 
zer, Haydarpaşada Vil.'i.yet Pnti 
erkanı tarafından karşılanmıştır. * Irmak • Filyos hattı üzerınde 
Somuncak istasyonu ile Osmancık 
kaz ı arasır.da takriben 140 kılo. 
metrelik demiryolu irışaatı için ha. 
zırlıklara başlanmıştır. 

* Eskişehir Elektırk Şirketi 
bu ayın 11 inde mahalli Beledi • 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
Bu dikkat, kız.ın terbiyesi hak. 

kında lam hır fikir veriyordu. 
Belliydi ki Adanalı, hem muaşeret 
kaide:ierine vakıftı, hem de şata. 
fa\ı sevmiyor, gösterişten hazzet· 
mi yordu. 

Nacı, odadan çıkmadan evvel 
onu bir lı:ere daha i:olhrı arasına 
aldı. 

Alt kata indikleri zaman, otelin 
p:dak b<r gece v delrne<liğini his· 
seLtiler. 

- Ne yapacağız bu akşam? 
Metr!.dotel ellerını uguşturdu: 
- Yeırektr, topu topu altı kişi 

ol:ıcaksınız. Dort ,. · şımdi geldi. 
Hoş ... Onlar da m- ten aayıla • 
r.az'ar \ a . i3 "i Emniyet Direk. 1 
•oru dıgcrleri de ga:ıba müstantık ' 

.filiın .•• 
- Ey ... Otelde bizden başka 

kimse yok mu? 
- Bayan Seniha vardı amma, 

valizlerınl alıp gitti. 
- Neye? 
- Bilmem.. Bursada bir tanı. 

d!ğı varmış. Zaten, biliyorsunuz, 
arkadaşı da gitmişti. Yalnız ne 
yapsın l>urada ! 

Naci Metridoteli bir kenara 
çekti: 

- Emniyet Direktörü biliyor 
mu bunu? 

- Sahi. Sabahleyin Seniha şeh· 
re telefon edince ardından tahkik 
etmişlerdi. İyi ki bana hatırlat
tınız. 

Sorarsa şu kartı kendısine 
ver, 

K Günün meselesi: ı I P E K L 1 
ıGümrüktekasdenl kumaşlar 

; u . 

Tftrk Ordusu 
Muhlcrem Başvekil Refik Say· 

dam Türkiye Büyük 11'1illet ~ıec· 
!isinde nutkunu söylerken en ön· 
ce Türk ordusunu men;ıı ittihaz 
etti. 

Tarihin Türk ordusu için mu
kadder kıldığı ebedi zafer ve ye.- ı 
uilmczlik talihini layık olduğu kes· 
kin, tok hatlarla tebarüz ettiren 
Başvekili radyoda dinlerken bir 
an gözlerimi kapadım, kulaklan
mı onun cümlelerine, tahteşşuur 
rü'yetimi kahraman &lelımedin 
gözlerine diktim ve daldım. 

Mehmet; boyu bosa ile, gücü 
ve kudreti ile, maddi ve manevi 
lıütün varlığı ve cenk kabiliyeti 
ile bakoşlarımm uikunda bir şahin 
cibi tecessüm ediyor ve yine o 
bakışlarla gözlerimi biiyülüyordıı. 

Ba vekilin cümleleri biterken., 
kendimi tutamadım ve radyo .. sau· 
ki benim de sözlerimi dünyaya ve 
.Mehmetler bütünlüğüne ulaşlıra
cakmı~ gibi, yüksek se.,le: 

- Mehmet; sen neler yapmıya, 
neler yaratnuya muktedir değil· 
ıin ki .• 

Dedim. Mehmet, dünyanın lıo
yur.ca gücünle, imanınla, erişilmez 
kuvvet ve kudretlerinle yaşa.M 

REŞAT FEYZi 

Kir haddi 
Yerli standard ipekli malların 

her mağazada perakende azami 
yüzde 25 karla ve standard harici 
malların ikinci sınıf mağazalarda 

yüzde 35, birinci sınıf mağ3za • 
!arda yıizde 50 karla satılması ta. 
karriir etm.iştır. 

Muallirplerin izni 
Nazari ders muallimlerine tatili 

ılsted.ikleri yerde geç:nne hakkı 
verilmektedir. 

Ameli ders muallimlerinden de 
bazılrının izin alabilmesi esasla • 
nnı tesbit etmek üzere Maaril 
Vekaletinde bir komisyon kurul. 
muştur. Bu komisyon pazartesi 
günü faaliyete geçecektir. Aynca 
temmuz ayı ıçinde açılacak i.kınal 
kurslarına deva11\& meebl· r olan 
muallimlerle kendi aerslerinden 
ikmale kalmış talebe bulunan mu
allimlerin dn vaziyeti de ted.kik 
edilmektedir. 

Yeni bir hat 
Ankara, 6 (Hususi) - Nafia Veld.

Jeti Irmak - fllyos hattını Sarnsun
Sıvas hattına bağlamak üzere bu in
ıaah 2ı Temmuzda ei<,-iltmeye koy· 
muştur. 

Gümrüklerdeki 
sahipsiz eşya 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüj!il İs· 
tanbul gümrüklerinde l>irikm~ ve sa· 
bibi zuhur etmemiş, ku!liyet!I miktar· 
da e$yanın bu ay içinde satılmasına 

k;ırar vermiştir. Bu eşya meyanında 
ipekli, yiı.nlU, pamuklu, kar11ık kadife, 
bir çok kumaşlar, tıbbi müstahzarat, 
radyo n1ak:lnleri, deriler, tuvalet eş

yası ''e züccaciye &ibi maddeler var
dır. 

Sa~lara 17 Temmuzdan sonra baf· 
lanaca.ıı:tır. 

yeye devredilecektir. * Şirketihayriye, Salacak pla. 
jına pazar günü tarife harici 14, 
sair günlerde de 10 vapur tahrL 
kine karar vermiştir. Bu karann 
tatbikine bugünden itibaren l>aş. 
!anacaktır. 

Ve cebinden bir kart çıkardı: 
- Senihanın benimle gittiğini 

söylersin. 
Sonra Adanalıyı koluna takıp 

otelden çıktı. 

Dağda hulya verici bir gece baş. 
lıyordu . Kar dinmiş, gökte bulut 
kalmamıştı . 

- Ayaz olacak bu gece. • dedi 
kız • 

- Daha iyi ya ... Birbirimize 
fazla sokulmak içi bir vesile olur. 

- Yaramaz ... 
- Ay, ne güzel ... 
- Oh! Ne mes'udum! 
- Beni sevebili• misin? 
- Gaddar! 
- Adım neydi? 
- Naci! 
- Bravo! Unutmamışsın. 

- Dur bakalım daha ayol. .. Ta· 
nışalı nekndar oldu. 

- Belli... Sen ~adık hır kızsın. 
Bir aşkı on iki saat devam ettire. 
biliyorsun ° 

- Sersem... Beş yıldır aşıkım 
sana ben .. 

- Dogrusu bu. Sen benim tam 

bekletilen eşya! 
..ı~~~~~~~~ 

Bazı tüccarlar geni bir fazla 
kazanç usulü icat etmişler! 

Fiat Mürakabe teşkilatı bazı uzun müddet ardiyelerde beklet. 
itha!Atçıların ihtikir maksadil.e melı: suretile maliyet fiatleri yük· 
yapmakta olduklan bir yolsuz • seltilmektedir. Bu arada batta 
luk üzerine geniş mikyasta tahki. gümrük resimlerini bile bazı u -
kata başlamıştır. Malilm olduğu sulsüz yollar ve asıl.sız iddialarla 
üzere hariçten ithal edilen malla· <İki misli ödemPk istiyenler bu • 
nn maliyet fiatleri komisyon ta- lunmaktadır. Çünkü maliyet yük. 
rafından tesbit edilmekte ve bun. seldikçe tesbit edilecek kar yüz. 
!ara maliyetin yüzdesi üzerinden desi de artmakta ve bu fiat farkı 

doğrudan doğruya müstehliğin 
muayyen bir kar haddi bırakıJ.a.. üzerine yüklenmektedir. Müraka· 
:rak satışa müsaade edilmektedir. be teşkilatı şimdi bu şekilde usul. 

İşte bu hükümden istifade etmek süz hareket eden birkaç müesse. 
istiyen birçok ithalatçılar malla. se baklanda tahkikatını bitirmek 
rın maliyet fiatlcriıti yükseltmek üzeredir. Bunların hariçten getir. 
için ellerinden geleni yapmak • dikleri çivileri aylarca depolarda 
tadırlar. Bu arada mallan güm • bekleterek hiç sebep olmadıitı hal· 
rüklere geldiği halde çekmeyin de çekmedikleri tesbit edil.ııllştir. 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Nüfus işleri 

Halka müşkülat çı
karanlar cezalanacak 

Nüfus Müdürlüklerine gelen, 
bir emirde, nüfus kayıt işlerinin 
ve diger muamelelerinİJı. çabuk 
infaz edilmesi için tazım gelen 
bütün tedbirlerin alınması ve bir 
şikayete meydan verilmemesi bil. 
dirilmiştir. Nüfus cüzdanlannın 

çıkanlmasında, kütüklerdeki ka
yıtların sorulmasında halka müş· 
ki.ilat gösteren ve vakit geçiren 
memurlar da şiddetle tecziye edi
leceklerdir. 

Sahte memurlar 
Mürakabe memuru 
süsü verenler tutuldu 

Son zam~larda piyasada sahte 
Fiat Mürakabe Bürosu memur • 
ları türediği görülmektedir. Ken· 
dilerine bu süsü veren bazı kim· 
seler mağazaları dola.~arak yük. 
sek fiatle mal sattıklarını gördük. 
!eri dükkan sahiplerinden rüşvet 
istemektedirler. Bunlardan biri 
evvelki gün suç üzeri yakalanmış. 
tır. Alakadarlar, bu şekildeki me· 
murlardan hüviyet cüzdanı sorul. 
masını bildirmişlerdir. 

f • "' ---,ADLiYE ve POLıs-..1-

Çaldığı dikiş maki nesini 
Kapalıçarşıda ~atan kadın! 

MlsaflrUte glttıll evde llırıızlık yapan 
Zehra 8 ay mlddetıe bapıedllecek 
Zehra adında Bursalı bir kadın, 

geçenlerde Mahmutpaşada oturan 
Nezahet adında bir tanıdığına 
.misafirliğe gitmiş, fakat ev sahi. 
binin bir aralık gafletinden isti. 
fade ile dikiş makinesini koltuğu. 
na sıkıştırarak kaçmıştır. 

Zehra, makneyi Kapalıçarşıda 

satarken yakalanmış ve dün de 
Asliye Sekizinci Ceza Mahkemesi 
tarafından 6 ay müddetle hapse 
mahkiım ve hemen tevkif olwı -
muştur. 

BID~lll dab esmlşl 
Temizlik işleri amelesinden Mu. 

harrem, dün Sarıkaya mevkilnde 
bir ağaçta bindiği dalı geserken 
düşerek tehlikeli surette yara • 
!anarak Cerrahpa.şa hastanesine 
kaldırılmıştır. ---<>---
Oç ay hapse mah
KOm olan kadın 

Halime ve Zeliha adında iki 
kadın geçenlerde, •Yün • İpek> 

tipimsin! 
- ..... . 
- Saçların. . • Saçlarını kestiriş 

tarzın. Gözlerin. . Gözlerindeki 
yarQmazlık. Kolların, geniş göğ· 
sün .. Boyun ... Tam istediğim gL 
bisin. On altıncı yaşımdanberi 

rüyalrıma giren erkek tipi ... Clark 
Gable ... 

- Ne dedin? 
- Clark Gable dedim. 
- Onu mu seviyorsun? Beni .. mı. 

- o tipi. 
- Peki. .. Adın neydi senin? 
- Terbiyesiz! Alay mı ediyor-

sın? 

- Vallah.i hayır. Adını söyle • 
mediler bana şımdiye kadar. 

- Adımı bilmiyorsun ve beni 
scvdiğıni söy liyebiliyorsun? 

- İnsanın adı sevilmez ki ken
d.si sevilir. Sana bakmaktan adını 
sormağa vakit bulamadım. 

- Yoksa sende de ısım unut • 
mak hastalığı var mı? 

- Başka kimde var bu hasta 
lı : .. ~ 

mağazasına giderek !>unlardan 
Zeliha . tezgahtarların meşguliye. 
tinden istifade ederek iki top tafta 
kumaş çalmış, Kadıköy iskele • 
sinde yakalannıştı. 

Hemilll Cürmümeşhut Üçüncü 
Sulh Ceza Mahkemesine verilen 
Halime ile Zelihanın duruşma • 
!arı dün bitmiş, Zeliha suçu olma. 
dığından beraet etmiş, Halime de 
üç ay müddetle hapse mahkı1m 
edilmşitir., 

Fabrikada iki kaza 
Bursa 6 (Telefonla) - Merinos 

fabrikasında taralı: dairesinde ça.. 
lışan Mehmet oğlu 325 doğumlu 
Ahmet Sezen, makine kayışım 

takmakta iken kolunu makineye 
kaptırarak sol kolu bileğinden 

kopmuş ve kazaya yetişen usta 
muavini Abdullah oğlu 324 do • 
ğumlu Ferhat Demir de ayni ma.. 
k.inenin kay~na takılarak yere 
dü<ilp yaralanmıştır. İki yaralı 

işçi hastaneye kaldırılmışlardır. 

- Babamda. Amma o yalnız 
isimleri değil, şahıslan da uutur. 
Çok defa bana Şadan der. Halbuki 
benim adım Nazandır. 

- Şadan kimdir? 
- Kız kardeşim. Amerikan mek. 

tel>inde okuyor. 
- Sen nerede okudun Nazan? 
- Ben <'e orada. 
- Ad.anada bir Amerikan mek· 

tehi var mı? 
- Yok canım .. Ben Arnavutköy. 

deki Kollejden mezunum. Kızkar
deşim de orada. 

- İstanbulda mı oturursunuz? 
- Babam Adanada, annem İs. 

tanbulda. Bak, annemi görsen se
versin. Amma seci onunla tanış.. 
tırmam. 

- Neden? 
- Elimden kapar da. 
- Deme canım. 
- Vallal'ıi kapar. Annemi kaç 

yaşında •anıyorsun? 

- Eh ..• Krrklı olmalı, 
- İlk çocuğu benim ve tam 

yirmi bir ya'.'lnda},m. Annem on 
dördünde evlenmiş, on altı.sın<!& 

Koza fiatleri çok yük
seldiğinden bunlann 

da fiatleri arttı 
Koza fiatleri şimdiye kadar gö. 

rülmemiı derecede yükselmiş ve 
250 kuruşa çıkmıştır. Bu vaziyet 
üzerine ipekli kwnaşlarJa da pa
halılık başlamıştır. Fakat eskiden 
yapılllllŞ ipekli kıımaşlann yüksel
tilmesi doğru görülmediğinden 

alakadarlar liızım gelen tedbir • 
!eri almağa karar vermişlerdir. 

Polis kollejine 
ahnacak talebe 
Orta mektep ve Lise mezunla.. 

rından Emniyet aıntrleri yetişti· 
rilmek üzere bu yıl Ankaradaki 
leyli Polis Kollejine Orta mektep 
ve Lise mezunlrı alınmasına baş· 
!anılmıştır. -----
Petrol ş"rketleri 

depoları 
Şehrimizdeki petrol şirketlerin. 

den bazıları İstanbuldaki depo • 
!arını Konyaya nakletmişlerdir. 
Böylelik!e bütün Anadoluya pet
rol sevkiyııtı daha kolay olacak.
tır. 

Karalaıuly ecller 
bey'etl dündtl 

Şehrimizden Ankaraya giden kunl 
fasulye taC'irlerl, şehrimize dönmüş .. 
lerdlr. Fasuıyeciler evvelce çalı fa
sulyesi için tesbit edilen 17 kuruşa iti
raz etmişlerdi, Vekllet bu Uirazlann 
tetkik edileceğini vadetmiştir, Diğer 

taraftan Fiatleri Mürakabe Btirosu da 
fasulye meseie"1 hakkında tetk!kler 
yapmaktadır. Bir iddiaya göre, bazı 

kuru fasulye tacirleri ihracat ümidiy
le fazla miktarda stok yapmışlar. tiat-

. lerin artmasına sebebiyet vermi5ler· 
dir. Fasulye tacirleri bu iddiaları da 
cerhetmektedirler. Bir fasul:re taciri
n.in verdiği hesaba göre fasulye fiat
leri istihsal mıntakalarında artmıştı.r. 

Ayni zamanda çuval flatlerinin de ar
tışı fasulye paha!ıllğına s~eb!yet ver
miştir. 

Yann toplan.at"nk. olan l'iatlert :Mu
rakabe Komisyonu bu mesele hakkln
da tetkikler ,.apacaktır. 

·--o 

Hamami 
dede 

Is mail 
günü 

Türk musiki üstadlan için kon. 
serler tertip olu..-ıması Belediyece 
kararlaştırılmıştır. İlk olarak Ha. 
mami İsmail dede için bir gün 
tertip olunacaktır. 

Bakllallye mlbayaa
tım da ons yapacak 

Pamuk ve bakkaliye mübayaatının 
da Toprak Mahsu!leri On<ince yapıl· 
ması için Koordinasyon Heyetince ye
ni bir karar verilerek Vekiller Hey'
etine sevkolunmu§tur. 

Kundura hırsızı 
Bir müddet evvel, Şehzadeba. 

şında bir kunduracı mağazasına 
müşteri olarak girip de, fırsattan 

istifade edip bir çift sıyah iskar. 
pin çalan Recebin, Sultanahmet 
Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinde 
devam eden muhakemesi nihayet. 
lenmiştir. 

Mahkeme Recebin suçunu sabit 
gördüğünden suçluyu 2 ay 10 gün 
hapse mahkilm etmiştir. 

betti doğurmuş. Kaç yaşında olur? 
- Otuz beş. 
- Otuz beş amma, görsen ab-

lam sanırsın. Yirmi sekizden faz. 
la göstermez, 

- Burada çok kalmak niyeti
de misin? 

Bir çamlığa dalmışlar, sırtlarını 
bir kayaya dayayarak karlar üs. 
tüe oturmuşlardı. Kız, başını de
lıkalının göğsüne dayayarak el • 
di venli elleri ile bir kartopu ya • 
parken: 

- Bilmem ... dedi • hiçbir tik. 
rim yok. 

- Benim canım sıkılmağa baş· 
!adı da. 

- Ben de eğlenemiyorum. O 
sersem herif ile kayak yapmalı: 
iç.in gelmiştim. Az kalsın geberL 
yorduk. 

- O halde gidebiliriz. 
- Yarından tezi yok. 

Hareketsizlik ikisini de üşüt • 
müştü. Naci ayağa kalktı. Kızı 
elinden tutup çE>kti· 

ca• . ....,, 

Yanhş çıkan ll~~s; 
Yazan: ~et Şükrü ESM~ 

Alman - Sovyet hal'binjn 'a 
dört ·günlük inkişafı, Rusyat D 
pek lehinde telakki edilemez. akı 
Rusların mukavemetleri ılı · 

sene Fransa muharebesind ı k 
Fransı,z mukavemetile mukaY ı 
edilecek olursa, daha kuvvet!idİ 
Bununla beraber, Rusların j\]n· • 
hamlesi karşısında uzun zaıııl«·r 
mukavemet edebilecekleri şüpi"µr 
görünmektedir. Almanya haki>",, 
da Rusya ile Fraıısanın ve iııt rr 
terenin birşeyi asla unutrnaııı n 
!arı lazımdı: Almanya bir ceı:l'ıti\ 
de muharebe ettiği zaman, die 
manlarını mağlup eder. İki el. n 
hede dövüşmek l]ICCburiyeti. 
kalmak, ötedenberi Alman 
nıharbiyesi için bir kaygı mC'<I\ 
olmuştur. Bismark Fransaya 
şı 1870 harbini açarken buna t e ll 
yük ehemmiyet atfetmiş ve ı-rl 
cak şarkta Rusyanın bitaraflı ı 
temin ettikten sonradır ki rn.J 
rel>eyi göze alm.;ştı. N etic<' 
Prusya galip geldi ve Almaıı g 
paratorluğu kuruldu. Bu muh 1 k 
benin netice; inde husule gt rin 
rnüvazenesizlik Fransayı iJctntl k 
recede bir dev !et vaziyetine 
şürdüğü gibi, Rusyayı muzll 
etmişti. Rusya, 1870 senesinde 
taraf kalmaktan doğan hatayı 
harbinde Fransa ile beraber yü 
mekle tamir etti. Almanlar, • 
muharebede iki cephe ara» e 
kalmamak için 1914 sen · 1' ı 
evvel çok uğraştılar. İkinci '"· 
helm, Çar Nikolayı kandırııl 
çalıştı. Ve birkaç defa mu u 
oluyor gibi göründü: 1906 de ft ü 
landiya sahilleri açrl<larında t 
içinde yapılan bir görüşmede 
hükümdar arasında bir mukJ 
bile imzalandı. Fakat bu fil ,uı 
vele Çar;n nazırları tı.rafıll nl 
tasvip edilmediğinden suya d 
Sonra 1911 senesinde PotsU i, 
yine bir Avrupa harbi 1<a..şı$ 
Rusyanın bitaraflığını temiıt 

1 bir anlaşma aktedildi. Anca~r c 
da suya düştü. İkinci Nacıı' 

1 
ç 

Fransız politikasına bağlı oJşl' en 
zırları düşündüler ki, eğer t.l•lı 
ya, bir Avrupa harbinde Rus On 
bitaraflığını temin edebiJ;rse· bi 
Fransayı y.ktıktan sonra JıO' & 

ya dönmek için bir adım 
decektir. Kuvvetli bir Al ' 
ka1'Şısında zayıf bir Fr 
Rusya için tehlikeli bir 
teşkil edeceğini, on d•>kuzuıı P 
nn başında, Viyana kongreslt l 
sında kurnaz Capo d'İst~ i 
müş ve birinci Aleksandra sa 
raporda Fransanın fazla dti 
tılmasına mahal verilmem ı, 
temişti. Başlıca bu sebeple&ı d 
Fransa Viyana kongresinde ":ıi 
çalanmad'. Yirmi sene Av n 
ıharbin at.>si içinde yaşattığı \·ıe 
ateşi Moskvvaya kadar göl' z. 
ğü halde, harbe lıaşladığı ".iln 
hud '!arı ne ise, bunlar Fr,V"ln 
tem!,, edildi. 

Vaziyet böyle olduğu halıi' 
ya, 1939 senesi ağust.osun<! 
asırlık kendi tarihinden öl:f'iil. 
derslerden istifade etmek 15 .Boı 
di. Esasen vaktile tetkik ~ dı; 
olursa, ağustos 1939 pa1'1' 
muharebenin başladığı ıı i 
1941 tarihine kadar geçcP t 

aylık müddet zarfında Rıı>,,. t 
man münasebetleri iki sv ı 
ayrılır: ı 

1- Birinci sa.fıhası, ağu.sı.o' ·u 
tarihinden Fransanın yıkıld~ nu 
ziran 19-lO tarihine kadar ' 
eder. Bu m~ddet zarfı.nda ~ I~ U 
nın vazıyetı kuvvetlidır. se 
vetli çıkar Küçük devletıet1 
!arım Moskovaya çağırır.,, 

• dan üsler io ter. Vermezlet" 
rekete geçer. Komşu merııl' 
ilhak eder. Ve hazan • J)r 
meselesinde olduğu gibi·/> 
yanın muvafakatini almı)'~ 
bile <Mrmez. Rusya bu ara 

b- i1' " ta küçük memleketler iÇ 
bı:.şına bir endişe mevzull 
tu. ., 

2- Fransanın yıkılı.şı ilt 
Alman münasebetlerinin 
safhası başlarmştır. Bu il<7ı11 e 
rede Rusya, Fransanın ) d 
dan doğan tchbkeyi bütiı 1 ·aı 
!ile anlam·ştır. Almanya,~ r • 
rağmen, Balkanlarda yer 
başlıyor. Rusyanın, bun• . li~ 
mak için kendisinde ~; ,, .. 
tur. Fakat küçük mt'fl1 

' 

Almanyaya karsı mu~ ı/ 
teıvik ediyor. Bunu d~ ~ n 

•)ı 1 ı\ l 
yapamıyor. Tass ajansı ı 

11 
kım tekzipler, izahlar ve ı 
neşrederek polit!kasının i., \' 

(Devamı 5. ı,..ı • • 



. ı 
•zan : Ali Kemal SUNMAN 
Dünyanın ~lt• r i nı ~ürl .i tlirlü 
a kımdan görme!< mürr kun. Her 
Orünfu_e göre de bir hüküm ver

k kolay. F araza sulh ve harp 
· lelerı ele alınsa .o~ A ı·-

pan:n ni6bi rahat ve huzıuru 
.bütun ortadan kalktt? Bahsı 

z .. r inde artık her çe ·t ınulaha,.;ı 
rutırn:k kabıl. Esasen kaç sene-

r ,şı tilerek, tekrar edilcreit bl"!
rr: i.j. h<ıLır mu"aha7..alar da var· 
~kü btr tarafın iptıdai madd; 
1 vacı o kadar Şiddetli kı kendi

e elzenı -.>lan şun..ı bunu temin 
n trt'nba bulm,k u~<'re harbi 

~z" ald rmaktan başka çare bu
adı_ .. gibi. Bu hMbin tiırllJ. tur

ı arı.ııllı·r; \'ar Faknl bunların 
p bır s<'nebe ıı·ca •n<'reok ke,;tır-
~ır lıuK:1.:.m çıkarrnaK.. istiyen. 
:r. 

lesela co •rafrayı ı•·i bıi- .. 
- • , "' SO} -

suze başlı ·o r: · 

B:~ kere haritaya bakıııtz 
ı!~nk.u muharip devletlenn ka~: 
. ~ \ azıyetlcrini gOzOnüne ge

rınız .. Ye saıı·e Tarih bılen d 
kat . .. e 

ur .. u soze giris1~or 

. Ka,·ganın seı,q;len çok cs
<L r. _\'aktile da~.a Almanya denı
~ bövle bı~leşik b:r hevet vü-

e gelrrıenıı ·ke11, kılıcına glJ.ve
n Alman ı,<l\alyelerı öteye be
e gıdert'"k ticrctle a~erl i k e
ll'rkm Ccrmanhk 1ı.,,. aşağı
' <.-enı..ba d:>ğru inn ~k. isle-rdi. 
o zamanlardanbcri .. \'e , aiı.:. 

Almanyayı, İtalyayı · ja. 
ponyayı hareke te ge t ir e n 

amillerin en mühimm i 
kendilerin i d iiJm a nlarla 
çevrilmiı d iye görmeleri 
old1L 

haksızllklar~ ugradıgın: tekrar e
d_e ede bu haksıılıklan kend~ si
l.ahı ile ta.mire kalk.~1"1"?. 

I.şte Italya ki geç<'n harpte ga
lıpler arasında uldui(u halde ken
dısınin tatmin edilmemi~ olduğu
nu duşune dusüne yenı b'.r harbe 
hazırlanmıı. kendısi için ça.rt>yi 
Anupa sulhunun bozulması n 
dünkü galiplerle magh'.ıplar ara
sında yeniden bir kavga çıkmasın-
da bulmuştur. · 

japonya.\·d gchrxe; onun hıı:Jb
nutsuzlugL< da yenı bir.jey değiİ
d..r Amerikanm, Avrupanın bü
yük devletleri tarafından daima 
haksızlığa uğrad>ğı fikrindedir. 
Çünkü. Asyada iyiden iyiye yer
leşm~ istıyan japonya için buna 
mani olan kim olursa olsun düıi
man say,lmaktadır 

Demek ki netıce şu oluyor : 
Dünyanın bö)'le üç milleti kaç 

senediı· hep kendilerini etrafın 
düşmanhğı ıle çevrılmı:, diye i
nanm · ve böyle bir husu!Ilet dün
yasına ka'iı koymak için de ken
disini haııclıım"itır. G<ize görü

nür, görünmez dıJşmanlara, ra· 
kiplere kar'j. evve!Iı mukavemet 
etmek, sonra miıcadeleye gc-.;mek 
duygusu Almanda, İtalyanda ve 
iaponda derece derece . byük in

kişaflar göstermi,;lir. BU.tün bu n
lar muhakkak. F~üt daima düs-
mahlara karşı dü ·manlık beslem~
nin mhlaca il~ verdigi hamle rr.u
vakkat olacakttr. Bugünkü harpte 
de 1ıı 7.;ı girıenlerin daha ·abuk vo- ı 
ruh·.:n ' · ...,, yorulmıvacakla:, anla;;ıla-
~k . , 

u~nkli harbın 'TU.'~·ıerini 
nuı·ken askeri am:ller aramak 

tabıı. iktısadı sebeplere irca ı=='=============•ı 
.~k ' e 7.or degıl. Belkı mesela 

t • • 1 ' _ ı •mı lNııı de i . karı't' 

Kışlık teferr lcgAlı 
Havadisi ıriz de benim gibi 

elbette okum uJSunuzdur. Be
lecliye, Fenerbahçe m esiresi
nin kıf<' kadar tanzimini em
retmiş. 

Fenerbahçe· la.tanbulun en 
güzel yericlir. Yeni plancla ela 
hususiyeti ile ölçülür bir de
ğer almıştır . 

Marmaranın üzerinden bir 
alev demeti gibi güneş yana 
yana çekilir ve Sultanahme
din ince uzun ve beyaz mina
releri bu alev demeti arasın
da insan rüyetine verdiği en· 

gin hayal zengiliği ile süsle
nirken Fenerbahçe tadına do- I 
yum olmıyan akşamların a
nalığını eden arz parçasıclır. 

En iyi gurup oracladır, en 
iyi tulU oradadır, en iyi man
ZGTa oradadır, en iyi deniz o
radadır, en saf hava orada
dır, en taze oksijen ve en bol 
iyot oradadır. 

Fakat, benim bildiğime ve 
sizin de muhakkak bileceği. 
nize göre bütün bu hususi
yetler daha zqade yazın, 
sonbaharın F enerbahçeye 
t;,pladıiı tabiat mümtaziyet· 
leridir. 

Halbuki, Belediyemiz ha
zırlıkların kııa kadar bitiril
mesini emretmiş. 01.a olsa 
bu emir bize bir bilmediğimi
zi öğretiyor: F enerbahçenin 
yazlık değil, kıflık teferrüc
gah ve meaire olduğunu! 

BURHAN CEVAT 

, ınlı sovliyeeekler d~ bulunur. 
!in ara: ; . . 

~ar~ı en ihti vatlı alda-
a:-;ı dr h . , 

'U l " a a' muhtemel fikir ., c ur il h 
b · er arı> gibi bu da yal-

,__HALK~ 

SÜTUNU) Şehircilik mütehas
sısı Bu rsaya gitti 

mı~ tek sebepten ileri -lmi~"Or . ı n V1'k .. .,, J • 

rlc ha·. 
1 
J) ıı hep tedrici ,,..bep

çok ( r andı.ııına göre bunda 
cweldenıı..,· ., -

len h<ictıs t . ı sııı uklenıp 
a ın birıkm . 1 

l i aramak lazK'll ·~ neLiıl-e e-

n ları •rtvarak. 
·bir tara fı razaeak olan-
11.eımLş 1c: çalışadur.;un diınya
muha~ . lagı del ik Londralı 

rır de bu ..;; k . h 
ı milleti -.,wn u mu a-

t er araı;onda kendince 
<ısııif ya · 

ıce haz . pıyordu. On un frk-
' plaı- ~ · mı ll ctlf'l' i n gcç irchğ ı in

~ 1870 ~rden lı ir.- oln>~tur Mi-
.. en evv .. ı U.>Mmıı.; <>lan 
J• P'ftı b .. , 

sapla y ugun yuvar lak ibir 
ıi bil· . ~ tmış senederıberi ken
ı t .. 'lor, etrafında olun b iten-
' urfu d -- ·kı r-

ı de~'>iklik~;;; - ·l<Jı-r ı ~yor. 
'birin··· 1 ıcp ~" bl.11< olmll9 

ı O) e takıp e\"1 ır B - ' 
)n\·ada . . · ugun 

\'ll-t . ) "t ~·ış yaş•ııcı ,. kı bir 
. adamı geııçl 1gi ııd '· 1 

.z - Japon d<>slluğu duy.;;"·"P k n
nden S<>nra Yet. ı . uş, en-

"l.n ise artık ~ dtplornat-
.klanu -

0 
a n ".'.'eye liibi ol

ı ı;o rmuştur B .. ,,_ .. 
deği\;ikliklcr , . o;""' bu
. · k ·aşlı, basit a
ıçı.n ola ca kabul ed·ı·· 

ğil. ı ı r gibi 

Elö, le• çabuk d - • 
Jıı," e;ı,ı~•klık!crin hu-

nu daha genı~klirıc 
a~· ll . e, n~e-

. . k' ı r mi l'tvı kendini b .. -k 
ın ·ısan 1 1 U)ıı 

t h . ıa~· a c ugtamıs go" 
er 'el"· b • re-

t ' ınc aşka b:r ist'k· \'el·d 1g· ~ ı a .. 
ıı ,.. u· L goıonüne getırilınce 

le ~~m~~ı~~,k~ bek H~nıektedir 
·ük b. . . ı ene •nın c;ok 

r .. ır. ıstıkball' namzet old 
u soylıyerek buna <>-

r'lğmen 

il O .\1 AN : :;3 

lf Ve /Ki Ar•ycanlcu, 
ti~ler, fuımni
'- cıc n11•·iiı· Jf''lılıi.IJ'ierı. 

Daktilo bile• genç bir k&& 
İf arıyor 

Orta n1e1ttebın & inct sınU.ına kad.ır 
okuın~ ve bir mü.ddet le~ofl santra
linde ça}1-t1-ıuı. d.ıktilo bilen &eaç bir 
kız n1üte\-azi b rr ücreUe n1un&slp bir 
~ aramaktadır. Taliplenn bu sU\unda 
cDaktilo• ruınuzuna bir nıektupla 
müracaatteri ı;.ita olunur. 

Fakir bir Türk genci 

it anyor 
Lise II ci sınıra kadar okııduıu. Ma· 

11 vaz.iyetımizjn bozukluğundan, hu;-.u
&:t, resmi m~ ve t.iaretbaM'ler~ 
verilecek olan müna~ip işlerde kan:ı 
atki.r bi r ücrt.le sadakatlf" c;alı.şınay.ı. 
taahhüt ederiın. 

A.rz.u edenlerin. Üsklldar 98 Nıi). lu 
Yıldız otelinde İbrahım Altmlaş'a bir 
mektupla. nıüraci.lo1.tterin ı dılerin1 

Hueuei df'rs veriyor 
P"ransızca olarak Riyaziye. Lısan, Fl

zilt, K imya, Tabii.ye dersle-ı·i \-~.il ir. 
.Evlere gidilir. Pi• tler uygundur. Ga
zeteınl7.d~ i. Ü rumu~una ınüracaal. 

1ş arıyor 
330 dogumlu Gedikli Küçt.ık Za blt 

Okulu mezunlarndanım. Ailevi vazl
Yetiın dolayı~iyle kanunl m üdde t.imi 
1kınal e lt iclmden bonS«Vi:>iro l alarak 
terhis oldum. İki çocuk tHıbctsıyım. 3 
sene lıüro ı+leı-irnle ç~tıru. Thlk.li
lo He yazar.ı.m. Eski Ti.ırkçeLl1 de var· 
dır. İş arıyorurr •. Taliplerin Halk sü
tununda Gedikli r umuzuua 1azmaları· 
ru dilerim_ 

Mir elektrik. itçiei aranı yor 
Elektrik tesic;: h ve ınonL;j lşlerine 

hakkiyle ,·akıt bir Elektr k monloru
ne ih\iya \·;,ı.1·du·. 4 Uncü Vak1C Han 
birinri 1<at Nı1. l:? yeıni.iracaat. 

Cinayet Davası 
• 
ır 

yazan : ETEM İZZET BENİCE 
~ ~t. .. t ~ >n~ııı.,. kadar katil ol
ı:d~k\•,th.t~; idd ialar ı reddl"t-

olı a' \ 1 ' . ..... l ı nt ~ aıratah.lınız? 

'liıne !oh!,.ik )ulu ilt katili a-
<•lı. j[ d .,· .. k . • • · ınc ıu uı·acaa ı tde-
ıt~ • rı ı . · · 
8 

' ta 1 lu.nt r dt r:ektik, 

o'1 b" ~1 u n d ı .ı ua o .,;, e rehhtr-
• ı eu ·k h• ·I· . ı. · 

d 1
. 1 ,a ,,~ , 11· ba.'.'l k ·l 

• ıl i • kt ' ·. • ,..o ,, .. dtll.lt"h."!. 
•hıt 1 iı- · 

r r"le: aı RU rH . İlad~ i \ ·c.•r en 

p .-1. 
• 

4
•l •Ull he" 1 .. 

~ 11 ,1• . • ·'''J, \ . rır. 1 lU s~-
'~ 11\ s .. 

'l't! : • - H..; • ~ k~U-.r bin-• ('.11., , ... t l ' h . •• ,, u " ..4' ı l ~,lt . ıle nu.~ .. {!U ı 
t . u ha lt • • • . ._ 
ıll ~ al;! ı• ra lı"' iJi. , .. t•-
(.,. , ' ldu;.11 hl' hll" d' 
· \"al : i · '· 

n et -,~ ~dt dogrıu,nu~ bıılu-
\e ~ .. t 71 ııtrının, ar "'"' ı.tıl· 

1 ~z 1,·ris' 
• r ııı ~· ı 1 ,o, ıılııııı• kr• lk 

' c katillerini buldu • . 

Bö) le gözününde yaplır gibi l a· 
Pılnıı lıı'r . . . \'- ~ t 
b 

";, t ı na)ı et ı~ u1 n.at an 
a !'.\-.a t·nn · p l " ;_ ı aranıaga ıatcn uz.un1 

~- 0 .. 111 . 

d 
Cdah ; ı hio\·le so~ler SÔ \lemez Ve· 

a Ln \ 'ck '1· · 
~ ·· 1 

l \luı.affer \ı()z aldı: 
- '\:uL., ek he ı · 1 · k· h"d · h ~e ı 1a · ını e. sa-

• 
1 11~ u s.on s.özlerinde dnrn1~k 

ıs t "nm. 

Di~ erelr. ba,ladt ve .. ı · b'll' · sıatr ' 
5e»le de,·am etli: 

- Cinayet masası "~fi daha ci-
• ıı a ~-._. t )e~ine gelmed l'n Vl.'"<iadın 

kati l ol duğ-ıı ha beri ile kulaklarıot 
tntntin ehni~t i . l : \-deki ifa deler in 

'\·e ~l iinıden .evv el e ai ı oldu ğu k ay· 
dPdrlcu ura luıu te h di t, t a sn1iın hi· 
k;i ~-ef eri nin <le t c ... İri u l tı nda k a Ll
r ak eYdc ıne•cut h i.iknu.• istirak 
e t ıni}, Vedad ı n ca niliğine re). ver-

Şehırcilik mütehassm Prost 
Bursaya gitmıstir. Bursanın da 
imar planını hazırlan1 ı~ olan mü. 
tehass ıs bu planın ıat b!katı et. 
rafmda ma nallinde te k ikler ya
pacak \'C nazım p!Anların hazır -
!anması hakkında kararlar vere. 
cektir. Prost birkaç gıine kadar 
şehrımıze dönee>ektir. 

Köy temsilleri 
Hakederi temsı! kolla ı,nm Vi.. 

!ayet citvanndaki köyler i dolas. 
malan , •• açık. temsiller verme -
ler ı kararlaşmıştır. Bu temsille
ri n menuları hazırlanmaktadır. 

YııLDda faaliyete geçilecektir. 

r fE~ 
(!Jf[!)ij)J 
Erik sıtmayı •IJ· 
il a • a nrana• 'I 

111i ş tir. Hatti bu ııok t,ul an başlı

yor , .e .. onun içindir k& tahkikatın 
eksik yaplldıtı, hal..kı u~ delili· 
nin ü"U:rlnde tl.urulru~Jı~ı nokta· 
sın41a lSrar Mi.yoruu1 . He~- cti za
bıta ve balt.iı adliye işin tahk ikini 
v e b ir neti<:e)e \- ardırı&nıas•nu e n 

kısa )Oldan gitm işler . 'üylcnenle· 
ri ve \'tdadm da laz~ik ve 1;.orku 
iddia ettiği vazi)eli i ·inde sö.vlc
diği sö zler i de nıe~ne t bill'rck gü· 
ya ka t il ol an ın üekkili ın i n1u ha· 
kenıe~·c se\·ketnı e-k1e iktifa e tn1iy 
Jerdir. 

~l üekkilimio tamanı i l~ !)uçs uz, 
günahsız ve bu hadi,,.,.ıen baher
si>: olduğunu . ize ishal ed.,.,eğim. 
Bu itibarla şahidin ,,;;~!ediği suz· 1 
(erin bir değer ~- e hakikat ~11111~i 

ifade etnıedigin e kauiinı . 

Bu söaler kar ıı.mda pro(esör Co
mil hemen kalktı: 

- Suçlu vekilinin zabıta ve ad
liye he)·e liniıı ta hkikatı hakkında 

~üslenı i~ o lduğu bu sözleri ayan ı 

ha yr et bulu rum. B ir katil! koru .. 
ına k icin inceden inceye biitün 
sa[Jıal:ırından gcçıuiş \-": huzuru· 

• 

, 

MAHKEMELERDE: 
''Başından hiç aşk 
macerası geçti mi?,, 
"Senin dul karı 
den belliydi .. 

alacağın evvel
çok ağırdır ... elin 

--.. f= Yazan : BÜS!Yl'H BEBÇET ~ı--
Adlıye korıdorunda kar~tla~·· -

!ar .. kısı de gençtı .. Zengin çocuk . 
lan olduğu belliydi. İkist de bop
stil giyinmişlerdi .. Gerek elbise
leri, gerek iokarpin, gömlek 'e 
kravatları en pahalı cinslerdendı. 

Karşıl~ınca, biribirlerint. 
- Merhaba Büll'nd .. 

- Merhaba Faruk! dıyc selam-
ladılar Ellerı gayet hafi[ kalka. 
rak. ölü bir '?"kilde birib:rlerinırı 
ellerini sıi<lılar Koridordaki ka
nepelerdt.n birine oturdular Ko. 
nuşmağa ba~ladılar. Bıraz hal ha
tır sorduktan sonra. biri dedi kı: 

- Monşer Bülcnd .. Benim ba. 
şımdan gayet garip maceralar geç· 
ti. Sana şimdiye kadar açmamış. 
hm .. Zaten kimseye de açmadım· 
dı ya ... Yalntt. ondan e,·vcf sana 
birşey soracağım. .. 

- Sor bakalım ... 
- Ba~ından hiç a;;k macerası 

geçti mı? 
- Çok! Tümen tümen .. Haddi 

hesabı yok .. Sayısını ancak Allah 
bilir ... 

- Sevgilılerınle nasıl ayrıldın• 
Sen mi aynldın. onlar mı ayrıl
dılar? 

- Yanı? Ne demek ıstcdiğinı 

pek anltyamadım. 

- Anlıyamıyacak ne var bunda? 
1\fr~<"l.i: sPn cıl!!n~ g.bi S('V rsın 

bir kızı da. s;,n cayır cayır yanıp 
tutuşurkrn o seni bırakıp gidive
rir .. Yahuİ: ,,..n bıkarsın da. artık 
yüz vermez olursun .. Darıllr, av
rıl r rsıız .. Ba~ından geçen macera· 
lar nasıl oldu? 

- Vallahı dıkkat etmedim am· 
ma. çoğunda, ben bıkıp ayrıldım. 
Ben zaten maymun i~tahlıyım • 
dtr. Bir kızla sekiz on dcCa bulu
şup üç beş defa gezmeğe gittım 
mi bıkarım. Yenisini bulur onu 
dehlerim. 

- Ha' ste bentm karaktcr'lm de 
tamanum 'aksme ... Ben kolay ko. 
lay. öniime gelen, her rastladı • 
ğrm kızı sevemem .. Bir defa d:ı 
sevdim mi, artık ayrılmak iste -
mero. Çok güç ayrılırım. Aksine, 
beiro sevdigim kızlar da hep may. 
mun iştahlı idi. Bırakıp bırakıp 
gittiler. Son iki sene zarfında ba
şıından üç büyük aşk fırtınası geç. 
L .. Biri. yani birincisi şu. Evvel ki 
sene Erenkövünde bir köşk tut
tuk .. Yaz!ığa gitti k. Komşu köşkte 
b ir kız gördüm. Sanşın. bıngıl, 
bıngtl, fevkalade, görülmemiş bir 
şey_ Adı da Jale .. Ona gönül ver. 
d im. Bereket \•erfi_n. had iseler 
yardım etti. E...veli'ı onlar bize mi
safir geldiler.. Sonra bız onlara 
gittik. De ı·ken işler yoluna girdi. 
Gecelen bah~ede buluşup meh -
tapta gezintiler .. Tam üç ay, pla. 
tonik bir a:;k hayatt yaşadık .. Be. 
nim rabıtaın da. gittikçe ~:ddct -
lenivordu Günün birinde, amca. 
:ıııd~m Nejat ,·ardır: o çıkıp geldi. 
Daha o zaman bu Larp ba~Iama -
mtşlı. Fransada .müh<!ndislik ta~ı.. 
s.il.ini bıt.rmış. Istanbula gelmışh. • 

nuza gelmiş bulunan tahkikat ve 
netice üzerinde bu tarzda konu~· 
uıak doğru uluıa!Ml gHeklir. Hem 
tahkikat yanlıştır . ö~ le .. bir la· 
kım çlllıt1azlara sap.nuya ne lü:t.unı 
var·?. Onu anlanııyoruın . Haki
katler üzerinde tsrar etmek doğ
rudur aınnıa. h akikat1e-ri tahrife 
kalk"ınak garip bir ifade ve mana 1 

alır. Hele bir avukat ağzından . 
Muzaffer profesör Cemilin hu 

sözlerine bir cüınle- ile karşılık 
~erdi: 

_ Biz hakikat leri tahrif d"~il, 
t ey it cdiJ or uz. Bunu kısa bir za· 
man isbat edecektir. 

l'ltııza(fer s.onra hakime döndü: 

Eğer 111üsaade edcrı.;cnİJ: bir 
kaç sorum da cina~· et masası şe

finden olaraktır. 
Dedi. hakim itiraz etmedi. hı

zaf[er ilk sorusunu ~· apt•: 

- Şükriycnin ansızın \-'C yat akta 
öldürüldüğünr Til İ kan b.inU? 

Cahil dü~Ünınrden cc\·ap \·erdi: 

- Mıuıa kak. Ba}ka türlü ula
n1az . 

' Amcam Sinoptadır. Nejat dog"ru 
bıze gelip poslu serdi. l\eıat da, 
ne yalan söylıyeyım vakışlıkı ço· 
cuktur Jale onu gördü .. O onu 
gördü. Birkac gün içid!' alaka pey. 
da edivermişler. Tabii benım ha
berim yok. Vallahi, on gün mü 
geçti, nel:adar geçti bilmem .. B:r 
gün Nejat: 

- Faruk, ciedı .. Ben evlennıeğe 
karar verdim. Yarın öbüı· gü ıı .• 
şanlanacnğım. N'şanlımı alıp Si
noba gö 1 llreceğım. 

Benirr.ı aklınıa gelir mı nişan _ 
lı:;ınm Jole olacağı? 

- Uğurlu kademli olsun! de
dim. 

O gec.:- yıne Jaleyle buluştuk. 
O açtı .. 

-Ncjatla evlenmcğe k.ırar ver. 
dik. Artık bLı bulu~malara niha
yet vert?ceğiz' dedi. 

Sanki dün~ & döndü döndü de 
kafama yıktldı.. Fakat bilirsin .. 
İzzetı net'simi b.er ~eyden ü.stün 
tutarım. Hiç belli etmedım. Ona 
da: 

- Uğurlu kademlı olsun' <ledinı. 
Eve gchp ~ata~a yattım .. Sa -

baha kadar gözüme uyku !(İrmedi. 
Ağladıw . Aglo.tltm. Agbdım. 1 

Ertesi gün, canımın sıkıntısın -
dan ne vapacağımı bilmivurdunı. 
Suadiye pliıjı'la gittim Tesadüf. 
orada karşıma. ye~il gözlü. kum. 
ral bir kız çıkardı. Onunla tanı~ıp 
çabucak ahbap olduk İkı üç gün 
içinde arıbaplık ilerledi. Biribi -
rim izi <;evme~e ba~ladık. O gün. 
]erde de, Ne1alla J ale i~aı:ılandı- ı 
lar . N~n J alenin enndc oldu. 
Artık, tab,i. nez:ıket<!n ben, de da.

1 vet e\tilel'. Ben de inadıma Ne>
rini, yan. yeni sevgilimı alıp gıt.. 

tim .. Jale çatladı alimallah .. Beu 
arltk memnundum. 1':i.:anlılar Si
noba gid!p ;ıeldiler_ Fdenriiler_ 
J alenin kö~küne yerle~tiler. 

Nesrinle ta m bir sene sevi•tik. 
Uzatmıv~lım .. Nesrın de gıinün j 
birinde : 1 

Aı't :k evleni_vorum, dedi. Bır 

komis\'Oncu il<' evlendi. Onunla 1 

da al3..k3~·: keı-:tik, Yirre t!;-;7. S<.:t'i - 1 

!arı .. ııa,retleı· ... Bu seferıci ikı Üç ı 

ay sürdü. Odan sonra bır veni 5'.' \ ' . I 
gili daha buldun . Bu. esmN gu
ıeli, dolgun. ooy·.u boslu. hariku
lade siyah gözlu. siyalı saçlı bir ı 
kızdı. Onunla da bir ~a)·da tanıs
lık. Onunla vc·ni bir alcmt'. yenı 
bir aşk i'ı.lemine girdik. Yeniden 
platonik bir a~k hayatı 'a~ama_i:ı;a 
başladım. O aralık da. bizim Ne
jatla Ja!e arasında gcl:imsizlik 
başladı. Nejat bir metres tuttu .. 
Haftaın iıç dört geC"Csını onu n e
vinde geçirmeğ'e ba~ladı. J ale.vi 
ih mal ediyor, ona hakart·t ediyor. 
du. Ben hem memnundum .. Hem 
de üzüli.iyordum. J all'nin benırt.!e 
evlenmeyip de Nejatla ed<'nm<'si
ne içerlemiştim .. Onun içın mem
nundur.~ f~imden: 

- O·Nh! di\·ordum. Çok iyi uL 
ı D""amı 6 t?ll'I sahijf!de) 

- Ku~un kovanları odada bu

lundu mu? . 

- Hayır. 

Profesör Cemil, burada bir mü· 

ılahale yaptı: 

- Katil her türlü su( delillerini 

ortadan kaldırımşhr . İlk gıinden
beri bunu <Öylüyoruz. Hala bu· 

nu suçlu vekiline anlalını~ deği

liz: hata da kendisi muhakemenin 

gidi~ istikanı c tini çe-virınek içi n 

bö:-le ve~ileler ar ar durur. 

:\luzaffer. Cemile hiç cevap \er· 

meğe taraftar göriinnıediğini ih

sas eden bir ba~la profesörün 

gözleri içine haktı haklı, Cahitten 
tekrar sordu: 

- Yaraların görünü~ü kUTşun

laruı uzaktan ını, yakından mı •

lıldığlııı ı:österiyordu ? :\lescla ka· 

t i l odanın i~ine girınemi~. merdi· 

venden pencereye dayanarak kur

şunların ı sıknı ı~ olabilir ? 

Calıit. ne Mi) liyec•J!in i iy i kesli

reıncıni~ll'rin hali)·lc: 
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B aşmaıbarrirler 

Ne Diyorlar'? 

l KD A M 

8 Abidin DJ\·er tKıı.ıl Ordu ye-ni
lıyoı • ı .• ull bugunku b<ı.~ yazı~ında 
Alnıaıı ıırdusunun pt>k zorlu b ir hanı

le ile ıkı haftadan az bır 7.amanda RU3 
ordu-;urıu yerinden ·öktüğünil ı.öy

liyerek Stalinin. c-Alınanhırı r\öpl1lyon 

gibi nHıgllıp edece~iz> ~UzünU tahlil 
etmekte "e: 

t. Yarın . .t\lnıan orduları vıdırım .sür
atiyle butün A\·rupa Ru ;a~ııu işgal 
edecek \'e Napolyona kaı-$l tatbik e
d.ilın ~ olan yakın..İ \-e )'ıkına tab•ye~i
nfn n1atllıp genblikte tatbikine- iınk3n 

bırakınıyacaktır. So\'yPtlerin bu tiJbi
yeyi kullan;,ı.cakI.-.ırını, herkf'-.lf"n ıyi 

Alınan Gene-1 Ktınn.ıyı btlmek.h.:tliı 

c;ü.nkü !\losko\! .:ı:tHn pek se,·gUi \'C pek. 
mei'hur tiibiriyle bıriııt'ı en1peryalist 

harbinde Car orduları ve onlardan 
soıır:..ı Kızılordu, her şE'yi y~kmıy;,ı te
ı;.ebbüs etınişler, /akat ancak: pek uıah
dut mikyasta JnuvaiCak 0J 111u~lardl . 

Sade ınakineye ve ın;_ılı.eıneye e-
r henınıiyct \/eren; ınilyonlarl.ı ölçülen 

nıcvcutlarına gü\'e-nen: f.ıkat •kuman
da hey'ctine kıymet \'Ctm,iyen, başta 
Genel Kunnay Başkanı 1lmak uze-re 

30,000 subayl \·atana ihanet cU.rJn.yle 
id:.ıın t-'den b1r rejı tün uı"dusll, ancak 
ıkı ate~ arasında k;Alm Lelı.ışlaııa, 

kü.çuct:k. Finlilndiyuya karşı ın vaf
fak olabilir. Alnı; ın ordu.su gibi, her 

bakınıd~ın miikenımel, buyuk lıı.r ordu 
kan;;ışında muza..f.ter o~ı beklene
meı.. 

Kızılordu, yenilıniye Jnalıkunıdu. 

yenil11ıcl..;.tedir \'e yenilec-cktır. • de
nıektf'dir 

CUMHURiYET 1 

B. \'unu~ N~tdi Sunyc vaziyeti> 
i:sıınlı bugün\~u lı;,ı~ yaı.ısınd<A eı.cütll
Je şunl rı yaznıakl3.dır· 

~Av•-u,µaıun Şdrkında Uuyuk rnu
harebclcr lruyn.."t ... -rricl inkişat ihti

n1alll'rile t<ıı ıh in her en ılk dela kny
detti~ı öfçLis z çapt.t taaıye ·.:Jrıu~

nıakı ·ı ;;eklindP de\·am t"rierken SLırı

yede bir :tlydan°b(•r surup giden mu
hareb<"h.•r gittik\c :ni.i:.ııı l.le.,en 'azı
yetlerle geç-en U'l1unıi IlJrbın k.:ırit

'ıkh sıper çarp~ınalarull .ındırun bir 
ınaJı,yct arzetnektc<lir. Her~ılde su ... 

r;yt,.· rr.ıh.ırcbelerı yeni di.ıııya hc.rbi
nın 111::.uıe\·ra ~ur'utlyle tcm"'yüz eden 
karak't..•rini hi~· taşımamak lıaktnun

da.n ya\.·:J~ yavaıf )'<hiırganan garip bir 
m uha rebe ıuanıarası i:,ö .• teı·.ı.niye b a.,;

ladı. ln:.antn öyle diycc~ı gelıyot· ki 
nereck be ŞJrkl« ba~lıyan n1uauam 

Alman - Ru~ n1U::.<Jdem('"-.ı bilert"k, 

fakat galiba Surıye harbi tıata yer n
de . ..ayn1akta bulunaca p 

Zalen bu oolgede ba;jlıydn muhare
belerin 111ilna \ e ınaksaclı da eok ka
r1 ;; tı · İngıl:~ler Suriyey.i Alman tay 

yarelerinden b:ışka oraya turist kıya
fetın a,r g~lınl;j Almanlardiıln d.:ı. te
nlizlemck i(in HU~ Frdn. ızlar1n ken
dllerince n1ti7.aheret ohınLtn tet;ebbu~· 

l~n Un .,aft.ı olnlak ü~erc l.Ju haı·oe 

gin;-ıı1İ*ll'r \'l" bidayette lıunun :ıskerl 
oln-.aktan zıy;_ıdc ~;ya:-;i bir nı;Ahiyeı i ... 
oldınL.~lınu ıleı- sürınu:;;lcrdi. O,yle ki 
bu ını.;;h:.ın~t>eledn nctıce~lııde L ... tikl:Ah 

, eı~ mrn1~, ... 
l[İ~ 
Eğer bir m ullterı 

olabilseydim 
Şu Ademoğlunun ne garip 

anları vardır. Meyus oluruz. 

memnun oluruz, güle~iz, ai• 

!arız · net'eleniriz, istırapla· 

nınz, hayal ederiz, vehmede
riz. 

Hulasa, insan bütün tezat

ları ayni zamanda nefsinde 

ve ruhunda birleştiren nesne

dir.. Denebilir ve bu da İn· 

san hüviyeti için bir ta r if o la

bilir. 

Benim d e galiba bir \a hay· 

yül anımdı ki : 

- Eğer b ir muhteri olsay· 

dım ne yapardım?. 

Diye bir an dü§ündüm. V e .• 

kendi kendime bu suali söy

le cevaplandırdım: 

- Eğer bir muhteri o labil

seydim, tele on mükalemele

rini tesbit edebilecek bir sa

at veyahut ıaygaç aleti ihtira 

o;derdim. 

Bilmem bu hakiki ve y e

rinde bir ihtiyaç mıdıd? . Ba

na ııöre: 

- Evet! 

Hakikaten, mii§teri naza· 

rmda ve kartısında yegane 

kontrolsüz meta telefondur. 

Günde kaç konuşma yaptığı

nızı, ayda ve yılda ne tuttu

ğunu bilmenize imkan yok

ıur. İdarenin gönderdiği he

\ap pusulası ne ise borcunuz 

odur, konuftuğunuzun hesap 

ve kitabı ondan ibarettir. 

Halbuki terkosun, elektriğin 

ve havagazının saygacı, oto

mobilin çifter kuruş seken b i

le olsa bir saati vard.ır. Hal

buki telefonun idarenin ver

diği hesaba mutlak itaatten 

ba,ka nesi, hanııi türlü mü
rakabesi imkanı vardır. 

Onun içindir ki, hayalha· 

nemde: 
- Eğer bir muhteri olabil

ıeydim, telefon mükalemele

rini tesbit edebilecek bir .. at 

ve yahut saygaç aleti ihtira 

ederdim .. Diye düşündüm. 

R. SABiT 
ililn uh1nac;.ı.k Suriye \"(' Lü011anUa, !-==============~ 
ziıhir ınu,·.ı.1<.k;.ıt yot gö l('ı il·iler sıra· 

tiyle, geııt' Fra~ız id.ırc. vaziyete 

h k.· l ">:Uı..:;.&Ktı. \'i~i Fran a: ı idare-sı 

yerı:ıc H r F ·an.,ıı.l,u· id ... ··e- t > 

TAN • 
cs:aılni.n n.ıtk· JN,lnasebelıyle> 

U.ın1h baş yaz.n;lnda 8 . Zekeı-i)'& Ser
tel Stalinın So,·yet rrıilletınt..• hitaben 

radyoda irat ettil{i nutku ta!llil etme k

te \'e bilahare ~unları yJzmOktadır: 
• Bir buc.;uk senelik hazırlı~ına ra,e: ... 

men So\'yet Rusya harp ıuakinelini 

Alın:ı.n;yanınki derecesinde kemale 

erdireınen1l:;-, dostluk muu.h.ede:ıin• 

!;arhıkat endt~ıy!e !'ele rberlitinl nan 
ecten1l'ıni~, me\'cut butun kuv\'etlerini 

hudt1da tah~it erlen1'~m~Ur Binaena
leyh, So\·yet Ru")'1l 1 93~ da büyük 

uınltlerlc nkdetıiğl \'e o va kit i1.·in b ir 

O\U\'a(t;,ı,kıyet ~dıC:t anlaşına nın bu
ıün cezasını çekmektedir.> 

- Zannetmcnt. 
Dedi, ilive elli: 
_ Aradan epey zaman geçli. 

Şiındi hcrşeyi en inceliğine kadar 

hatırlamalı: mümkün değil. O za· 
nıan ne ı:ördükse he~ni tesbit 

etlik. Raporlarımızda vardır. 

:\lıızaffer: 

- Rapillaruıızda eksik r:ördü

jiiın noktaları esasen soruyorunı. 

Tahkikatın eksik yapıldıl:ma siı. 

de bir kısa 2aınan sonra inana
caksınız. 

Diyerek yeni bir soruya geçli. 

- Merkez memur11 Şükrüd,.. 

de sormuştum. l\Jüsbet cevap ve

rememişti. Acaba siz ııe diyecek· 

s iniz?. Bir evin içUıde ü ç dört e 1 

sil&h a hlll'S& bu silik sesiai hiç 

kimse duymaz mı?. 

Ses vermedi!n at-. eden tabın· 
ca , ·ar mıdır acaba? 

Bu sııal karşısında Cahil şaşır
dı . O karayağız ,.e kansız sttratı 

birdenbire kıpkırmızi olmu~lu . 
(An.MI Va<) 

Mecidiye köytlade 
parasız 

meydan temılll 
Beyoglu l-!aikevinın 

meydan temsil 12: ternn1uz cu .. 

marte:;i günü saat 18.30 da Mecı. 

diye köyünde \'er 1Iecekllr. T~·11-

sil parasızd ır. 

Biri!"i.zi·"DEgai · 
fiepımızın 1 

Francela için beş 
günde bir rapor 

alınır mı? 
Guverle yüı.hajılıimdil mü

tekait B. M. Abdi yaz!J'or: 
• iıti aydır bir kaç bastalıtı.n il

tihabından murlaribim. Mide 
humma~tndan da heni.iz nekahet 
deVre::iine t i rdim. Doktordan fra n
cala için rapor aldım. Falih Be
led!J'e Başdoktoruna tasdık ettır
dim. Laleli fırınına müracaat et
tim. Kwnkapı polis merkezinden 
gelen Belediye doktoru ve polis 
raı;>0ru tetkik e ttiler. Mukabilin
de verdikleri komiserliğin damga
sını havi 22/&_194ı tarlb ve 39 nu
maralı bir kartla 500 gramlılı: 
francala alabilttegjm i bi ldirdiler. 
Fakat bu v oaiyet ancak bef gün 
devam etti. Beş ,cun sonra nıporu
mun yine tasdikinı istediler. Hal
buki rapor elimizde olnııadığından 
yeniden rapor almak ıaı.ım ıeldil .. 

Her ~ fi!nde bir doktora vi
zita parası verip rapor alnıa.k: 
mecburiyetini ve bunun için ui
raşmak biz hastalara eza oldu· 
ğundan Belediye Sıhhat_ İşl~~ 
l\füdürlüğilnün nazarı dıkkatını 
celbt derek bu derdimiıe bır çare 
bulmanw d ile rim.> 

SON TELGRAF - <Hokiloıten 
5 &ünde bir rapor almak hasta4ır 
için hem ınasrafl.ı. heın de ez.iye-t
li b ir İ$lir. Belediye Sıhhat i 1ert 
~fiidt.ir1Uiü bu mecburiyeti hiq 
ot nazsa ayda bi.re çlkannahdr.> 

"--------"' 
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---11= Ya zan: FEBlllE G'ONDÖZ =1--
Bugün h<'p onu, Leylayı düsün. 

düm ... Onunla öyle dol:.ıyum. öyle 
doluyum k: •.. D .. sündü!cçe göz -

tiği damlalar büsbütün hicran ye
riyor ... Ben böyle sevgi bilıl\iyo.. 

rum. Ben, günlerımi, ondan eski 
günlerimi istiyorum ... Onu isti -

yorum: Onun, benlm o~c:ın her şe.· 
yinı istiyorum .. 

E tin 
Bütün Ada yine bir düğün 

gibi neş' eyle çalkarııyord 
•· Haydi sofrayı haz.rlıyalım 

!erim dalıyor.. Yakın ve uzak 
günler, cnun o uzak yakın gün -

!eri birer. bırer bana efsane an
latır gibi geliyorlar .. 

Bir yaz gecesi, işte nasıl hatır. 

Jıyorum, ounla bulu~muş ve uzak, 
ta uzaklara gitmiştik ... Yüzü göz
lerimin '&nünde: Yanakları kızar. 
mış, sık nefesler alıyor ve bana ne
ler anlatıyor ... Ak~a.m karaımıi, 
koyulaşmış, gece başlamıştı. Ay 

var ... Karşı kıyılar hep aydınlık. 

tı. Yanımda o ... Bana günlerin• 
anlatıyor, sevınçlerini söylüyor, 

seyahatlerini haber veriyor ... Onu 
dinliyor, d;nliyorum. 

0
Vakit ilerle

di. Tren sorduk. Yokmuş. Son tren 
gitmiş ... Bizi götürecek bir araba 

bulduk. Yoldayız. O yol çok gü. 
zel... Kıyıdan giden, o ay parça

Jarile döşenmiş gibi ışıklanan su
ların yanından giden o yol... Ley

la sarhoş mu! Zanctmeın. ·Bu ge. 
ce çok güzel dı~·or. Kimbilir ne 

hatırlıyor? vo kimbilir beklediği 
hangi günün güzelli,:ini içınden ı 

görü~·ordu? Yanıbaşımda, dudak- 1 

larını ta kulag,ma yakla}tmp bir 

mısra, bir kıt'a gibi bir~e~ söylü. 
yor ve: - Bak, dinle. d yor. Ben 

oun ol.uchıgu ~ey değil. onun ne
fesini, kalbime yakın hır yerımde 

Ben unutmadım. Hiç hiçbır şey 
uutmadım. Onun için böyle sev

gi. bilmiyorum. Böyle unutulmuş 
aylardan sonra gelen sevgiyi tanı
;yamıyonını .. 

Haksız mıyım? Ben kı bir defa 
eevaım .. Ölümler gibi, ölümlerin 
acı>ı gibi içlenerek onu sevdim. 

Bu şehirde hala bir Türk ma
hallesi, Türk nü/ usu ve bu ma
h all ede bir de Cami vardır 

Şükran .. babam nerede ise gele
cek!.. 

Sıkıntım yemekte de devam et
ti. Babam bu akşam çok neş'eli i

di. Dar:lacak, azarlıyacak diye 

korktuğum halde hiç kötü birşcy 

söylemedi. Bilakis, daha merdi
ven başında benı görür görme-t: 

._Vay kilçiık firaci!. Böyle ha
bersiz evden kaçarsın ha! .• diye 

şaka etti. Kad.köyünden, teyzem
den haberler sordu. 

Bu hayali da~ itıp uyuma 
uğraştığım halde bir türlü 
vaffak olamadım. Sağa, so: 
nerek ba~ımı yastıklar aı 
gömdüm. Fakat nafile._ n 
çevrilsem, ne vaziyet alsam 
mil hareketlerini buluyor, t 
sözlerini tekrar işiLyor, san 
nımda imiş gibi hara,·etli ne 
rini göğsümde hissederek, v·· 
nün kokusunu bütün mevcu 
timle duyarak sermest k 
dum. İşte şimdi gazinoda ca 
dm çılgın ahengile kollarınd, 
yor, soluyarak dansediyordıı 
sonra .. o mavi ıs kl. odada ... 
rımızın ruhlarımızın birbirin 
tldığ nı görüy.ordum!. 

Kaç aylrdır, o bahçe yolundaki 
~ınuık dallarını her görü 0ümde, 

:oana, o ılık ağustos gecesini ha
~ırlattılar. O, sarkan fındık dal -

.arı, sanki bana onu soruyorlar gi
:oı geliyor; 

Kimsenin ge~medıgı o baygın Pe. 
cede, onun basıma yaklaştırdığı 

başını, dudaklarımı arı~·an dudak
larını yalnız o dallar görmüş, işit. 

miş gibiydiler ... Bana yolumun 
düştüğü her seferde, bazı yeşil, 

bazı sonbahara ermşi o dallar, 

sanki hiç unutmamış gibi onu 
sırdular .. 

Ah bılsrlcr'. . Yolumun üstüne 

sarkan 0 dal aı·, bazı .resiJ, bazı 

IE5) ugünlerde, önünde büyük bir 
19 meydan muharebesi olaca
ğı ajanslarla bildirilen, Sovyet 
Rusyanın Minsk eyaleti, Alman -
Rus harbinde coğrafi ehemmiyeti 
itibarile bütün dünyanın dikka
tini çeken br yerdir. Bu eyaletin 
merkezi olan Minsk şehri, meşhur 
is,·islotz çayı üzerinde ve iki de
nıiryolunun birleştiği ooktada ku
rulmu~ çok enteresan bir kasaba
d.r. 

Eski Lehistan hududuna vakın 
olan l\1insk şehrinde bugün dr,ksan 
bine yakın nüfus vardır. Evvelce 
ar.alisinin iiçte ıkisi Yahudi idi; 
biJWıare Yahudiler Rusyadan çı

karıldıktan sonra, buraya Ruslar
dan birçok çiftçiler yerleştırilmiş 
,.e nüfus çoğalm:ştır. 

sonbahara ~rıniş gibi sarkan o 

1 
fındık dalları. onun. o agustos ge

ccsıni de but1ın o eski günler ve 

Şehir içinde bin beş yüze yakın 
Tatar vardır. Bunlar ~·iik"ek bir 
st·mtte bir •İslam mahallesi ter 
kil etmislcr \e bu mahallede gü
.zel bir cami inşa C'_vlemişlrrdir. 
Buradakı cami, o ha valideki Türk
ler için mukaddes tanılan , .• her
ı.aman ziyaret edilen Dir jslam 
rr.ttcdidir 

duyduğum içının sesii dinlıyor ,.e esk geceler g bi unutmuş. çoktan 
ürpcryorum ... En sonra gec~ ya. f unutmu' olduğunu bilselerd,! .. 

rısına doğru iskeledey z. Rii,garlı l =----·--· - · - - ---
ve ~·Iı bir denizde, artık avrılmak _ ıı· .. 
için, dönüyoruz. 1 7\ '\,. 1 

İşte yakın senelerin iç.nde hır n ~ ' ·O 
rüyanın izleri... 1 ~ ' 

Gene bır yaz gecesi... Vakit iler- 1 
lemış ... B'r kıyıdan dönuyoruz. ! 

Kalkmak ıizereyken, o tekrar ic. 
mW<: istemL~t.. Ve öyle kalkmı~tık. 

Bahçeyle tram\·ay durağı arasır
daki ağaçl k yolda ilerliyoruz .. • 
Gölgeler:ıniz bile srçilmiyor. A • 

dımlarımızın sesinden başha dcı . ı 
yulan birşe~- yok.. Ilık, baygın bir 

ağu>tos gecesi... İçim tıtrıyerek ı 
kolunu kolumda duyuyorum. Al. 

çak duvarında fınc!İk dalları sark
mış bir yolun kenarında, kollan 

boynum4a, ben: durdurdu. Du • 
haklarını dudalarında bulurken 
sendeliyordum: Leyla beni öp -

müştü. içimi ~-ektim. Gözlerime 
gelmiyen birkaç damla yaşın kaL 
bime aktığını duyuyordum. 

Yürümeğe baş~anıı tık. 

İşte bu yakın, bu uzak günler ... 

Sonra aradan aylar, seneler ge-
çiyor ... Eu hatırlanmayış!ar. st \'. 
miş bir kalbe m:kaadr dokunuyor 
değil mi? 

Nihayet... Geçen günü du~unü

yorum: O, geceye karışan aksa • 
mın dakik.tarını .. Onun. o şey
tan kokulu kollarik içımde efsa. 

eleşip gece,·e k .mşlı~ı ak,,amı. .. 

Bana ne diyordu? Ne soruyordu 
bana? Onu esk:sı gibi se\•miyor
muşum! Çok tuhaf doğrusu ..• Dü. 
şünemiyor ki bir çöl susuzluğu 

içide kalmı§ bir giinüle böyle u
zun un tulmaların arasında s0rp. 

6 Temmuz 1941 
18.00 Prcı&ram ve Meml"ket Saat 

Ayarı. 

18.03 :\1uzık· R01riyo Cat \"e Tango 
Urkestra."ı (İbrah.ın Özgür ve 
Ate.ı Bocekleli). 

l~.00 l\fu.dk. Karışık $arkılar 

19 30 M•mlekel Snat Ayarı, ve A
j<o1n:-1 Hi:lbtrlt>rl. 

19 45 lı.tiızik: Pı;.ıno ile c~ız pcırçala
rı (Pi.) 

20.00 Kunuş111a: ('\~urt Saati) 
l\IUzik~ Solu Şarkılar 20.15 

21.00 Zira.-t Takvimi ve Toprak 

21.10 
~tah::;ulJ('ri Borsası. 

A1uzık Frı .ıı Sa.ı:ı. 

:t.fü:r.ik l>ans Jı..luııgl (Pi.) 21.40 
22.30 Menıleket Saat Ayarı, Ajans 

Ji<ibC:rl"ri; Esham - Tabvi
lAt, Kambiyo - Nukut Bor
aası. (Fiyat). 

22.-4.5 .AJans Spor Servf~i. 
22.55/23.00 \·ar,nki Pro.rraın 

Kapanıı. 

YARINKİ PROGRAM 

ve 

7.30 Procram ve J.f"ml.Ptt.et Saat 
Ayan. 

7.33 Muzik Hafit Parc;alar (Pi.) 
7 .4:5 Ajans ~fabeı·leri. 

8.00 :h!Jü1.ik lf< fif Par~alar Prog1'a
mının De\'amı (Pl.) 

8.30 8 45 Evin Saati. 
12.30 Procram ,.e M~leket Saat 

.'ıyan. 

12.33 J.lüı.ik: Fasıl Şarkıları. 

12.4:5 Ajan Haberleri 
13.00 ).füzik: Fasıl Ş<1rkıloırı Prog-

rannnın devanıı. 

13.15114.00 l\1üzik• Kurışık 

r~m (Pi.) 
Prog-

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 115 

TUNA BOYU~'DA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL J 

Ordu Edirneden yürüdü Filibeye ulaştı 
Fakat İran hükumdarı '!lak için icap eden vesaitı kami

len tedar ık olundu. Tahmasep, İran hükümdarlarının 
ötedenberi O:ımanlılara kar~ı iz
har eyledikleri hissiyatı hu>umet
karane) e tiıbi olarok padi~aha ciı
lus tebriknanıesı gögdermeyi ih
mal e.vlemıs olduğuundan hare
kat; harbi ·enin en 21\-ade İran ü-

2ı·rine yap.lacagı zannolunmuştu. 

llatta bu bapta bir ümidi kavı bile 
has,ı olmuştu. 

İlkbaharda yapılma>ı padişah 
tarafından emredilen seferin tam 
bir teçhiz;ılla vücude getirilme
si i~i sür'atle tamamlandı. 

Şöir içinde l:l Rus. 5 katolik, 
vt: bir pt"ltestan kilti>esi vard r. 
Bunlardan başka Yahudiler za
man:ndan kalma bir büyük ve 40 
dan fazla kü~·~k havraeı birçok 
kız, ve erkek rr.ekteplerı. büyük 
bır umumi kütüphanesi, munta
zam bir n!'batat bahçesi, zarif bi · 
tiyatrosu t•.ı sayılmağa değer mü
esseseler arasındadır. 

Yine ~ehir içinde olmak üzere 
güz~ çarpan sabun, mum. tütün, 
kibrit. çini, müskirat. tuğla ve 
kiremit fabrikaları ile müteaddit 
demir dökümhaneleri şehrin mü
him bir ticaret merkezi olduğunu 
göstermektedir. 

Minsk eski hır şehir olup vak
tılc Lehistan krallığına tabiydi. 
Şehir içinden geçen meşhur De
niyeper nehrinin mühim • - kolu 
mem ekeli ikiye ayırmış ve şehir 
bu surPtle birkat daha güzelleş

miştir. 

Minsk eyaleti, Sovyet Rus~·a
nın garp eyaletlerinden biri olu"p 
Litvanya hıltasından maduttur. 
Eyaletin hudutları: Garben Grod
n.o, cenuben Voltinye ve Kiyef, 
sarkan Çern;kof ve Mo!ı:lef. şi

mali şarki tarafından Vit:pcsk, şi
mali garbi cihetinden de Vilno e
yaletlerile çevrilmiştir. Mesahai 

sathiyesi 92ô00 kilometre murab
baı ,.e eyaletin diğer kasaba ve 
kö~·lerle beraber nüfusu iki mil

yona yakındır. Burada nüfus ke
safeti diğer vilayetlere nazaran 
fazlaca olup kilometre başına 17-
18 kişi düşmektedir. 
Mınskin şimali garbi kısmı Ka-

nü erk.an ve maiyeti vüzt•rasile 
Eba Eyyubulensarinin türbesini 
zi) aret ettı \'C sonl'a ecdatlarının 
kabirlerini ziyaret etti. 
Padişah bu 1iyaretlerden sonra 

Edirneye geldi. Anadolu be;·ler
bey.si Betıram paşa. maiyeti c-fra

dı ile Gel'boludan geçerek Edir
nedc toplanan padişah ordusuna 
iltihak etti (1). 

Edirnede altı bölüğün ·oklama
s; icra ve sair mühimmatı seferi
ye tedarik \·e ıtmam olunduktan 

sonra Vczirıazam İbrahim paşa 
ordunun hareketinden ""ve! pi~
tar makamında ileri yurüdü. 

İbrahım pusa, sair vüzera Ye 

( Yazan ~-----.."\ 
1 İskender F. Sertelli 1 
\... ..) 
radcııiz ıle Baltık denizi arasında
ki nehirler üzerindedir. En yük
sek tepeleri 400 metre yüksekli
ğinde olup, diğer tarafları da pek 
sık ormanlar ve bataklıklardan i
barettir. Bu havalideki köyler he
men umumiyetle tepeler üzerinde 
kurulmuştur. Alçak yerlerin bü
yük bir kısm:nn göller, çaylar ,.e 
ne"ıirler \'e daha sonra büyük ve 
imt•datlı bataklıklarla muhal ol
ması yüzünden, iıalk daima tepe
IPri tercih etmiş ve y\ikseklerde 
clurmağa alışmıştır. 

Xehir ve batak! kları: Estonya 
Cumhuriyetı ·ar&tisinde olduğu 
gibi bu havalinin de nehir ve göl
leri pek boldur. Stohod. Siya. Ca
rin, Ştoyga, Obo,·t, Kanocinski, 
Çena, Lan, Sloı:ch gibi me:;·!-ıur 

çayları büyük nehirlerle birle~erek 
Karadeniz maılc>ine d<Jğru akar. 
Yalnız l(arbı şimali kşesindc Bal
t,k denızine dökülen Timen ırma
ğı garba de>gru kol \'ererek, uzun 
bir mesafede eyaletin şimal hu
dudunu çevirmektedir Me~hur 

bataklıklar bu nıcs•[e içind<' ı,-ok 
imtidatlı olup, yaL mevsimini teş
k l eden haziran. temmuz ye ağus
tos • • lar.ndan maada meysimde 
daima karla örtülüdür ve bu ha
vulidc soguk çok rr,üthist:r. Kış 

mevsimini teşkil eden dokuz ay ı

~'inde hararet derecesi tahtessıfır 
otuz be~ - kırka iner ve her yeri 
buz kaplar. Bu kış ve don mevsi
minde seyrüsefer icrası imkansız 
bir hale girer. 
Mayıs.n on hC!iine doğrı buzlar 

çozüldüğü, ve yoJlar açıldığı halde 
bile mayıs sonuna kadar kar yağ
makta devam eder. 

M:nsk bataklı-klarından gözü yı
lan yolcular seyrüsefer mevsimin
de bile bir yandan öbür yana geç- 1 
mekte müşkülat çekerler. Etrafta 
köylüler. bataklık civarındaki 
kö)·ıere gidip gelirken, Min>k ~elı
rindeki (islam mahallesi) ne uğra
mak vr müslüman camii önünden 
geçmek itiyadını ihmal etmezler. 
Bu ziyaret, ticaret erbabı için bir 
nevc ugur sayılır. Bütün bunlar da 
gösterir ki Minsk batakLkları, Puş
k:nin de tavsif ve tarif ettiği gibi, 
korkunç Ye tehlikeli bir •Ölüm 
deryası. dır. Bu bataklklar kilo
metı·elerce deYam eder. 

Ticareti: Ormanlarının büyük 
bir kısmı çamlıktır. Ehli hay\'an
ları at. s ğır, ko~·un ve domuzdan 
ibarettir, bu >ahada alısveri~ bü
~·ük mikyasta CC'r<'>·an eder. Arıcı~ 
lık da pek ilen olduğu i<,-in bal 

Bir hafta sonra, pad işahın ordu
su büyük bir dc.>bdebe ile Edirne
dt•n hareket ve bir miiddet gı><:tik
trn ;onra Filibeye ulaştı. 

Filibcde de birkaç gün dmduk

tan ı;onra ~abanın on alt.neı günü 

S:ıfyaya geldi. Otağı hümayun, 

~ehir haricinde bir mahalde ku
ruldu. 

Sc,fyada altı gün konaklandık

tan !»Onra noksan kalan mühıın
mat ikmal olundu. 

Padişah sderı müıkülatsız yap
mak i<;in lazım gden rnnaddı ik

mal ,.,·Jedikkn ,.,,,,.. ikı bin pi
yade ve yüz elli topr;u ile ibrahım 
pa~ayı piştar makam;nda ıleri 

s~vketti. 

İkinei ,·czir Mu lafa paşa ilt' ü

çün:..-ü Yt!zir A> a!' pa~a Ye Ana
d»lu bedeı·bevi B<· ram pasa. ;a

ır k.taat ile beral><'r padi~ahııı ya
nında kaldılar. 

ticareti de oldukça mühimdir. 
Minsk kasabasile civarındaki köy

lerde yüz binden fazla arı kovanı 

vard.r. Göllerdc balık, e>rmanlarda 
av hayvanları pek ç<ıktur. Göle ya

kın halkın büyük bir kısmı balık 
ve av eti ile ya.:;ar. Halk büyük 

sanayie kıymet vermediği için, 
mensucat ve sair levazım fabrika

ları hemen yok gibidir. 

Eyalet dahilinde ispirto, mum, 
demir dükümhanesi, ile müteaddit 1 
müskirat fabrikası olorak 650 ye J 
yakın ve içler:nde dört binden faz

la amele işUyen büyük tabrıkalar 
vardır. 

Ahalinin bir kısmı yulaf, keten, 
arpa. c& ,·car mahsulü yetiştirerü 
geçinir. Ziraate elverişli arazisı- r 

nin ancak yüzde yirmisi mezrudur.
1 Maamafih toprak ve havası zira- / 

ate müsa. t olmad:ğından, yerliler l 
a\• eti ve bal k yemeyi tercih ede-

rek, zirnatle geçinmeyo ikinci de
re"ede bir taayyüş vasıtası telakki 

ederler. Büyuk &öllerle nehirler
de büyük ve küçük nalcı! vasıtala

rından istifade edildlgi :ç. ıı, bu 

nehir?ere yakın olan a..'ıali ~iraat

ten ziyade balığa ehemmiyet ver
miştir. 

İki demiryolu eyaletin tam or
tasından ge tiği için, bilhassa müs

kiratla keten, katran, kereste, kib
rit ,mum ihracatı senevi ı0ldukça 
mühim bir yekün teşkil etmekte
dir. 

:\1insk ahalisi <;Clk mütevazı ve 
mütevekkil insanlardır Yalnız es
ki bir dertleri vardır: Es!t:ınya, 

Letonya gibi, istikla!Jerini alama
mış olmaları yüzünden hem me-
• usturlar ,hem de bu talihsizlikle- 1 
!erini zaman zaman hatırlamaktan 
geri durmazlar. Maamafih 1914 ih
tiliıLindenberi Minsk eyaletinde 
Sovyet Rusya komiserlerine karşı 
en ufak b ir ba~kaldırma hareketi 
daıhi görülmemi;;t~r. 

Leon T,olstoi, Minskde bir Rus 
manası rından bahsederken. bu 
şc.>hri (Tibet) kadar esrarengiz bul
duğunu söylemiştir-

Bugün LALE 

• 1 

l - TÜRKÇr 1 
GÖNÜLLÜ K l\lIBAMA.N 

(Benu G-e-ste) 
4 

C"ARY COOPER R MİLLAND < 

Bugün saat 11 de 

Yemekten sonra aşağıda biraz 
o:ılar n yanında oturdum. Konll§· 
maları isteksit ;,,teksiz dinliyor, 
arada bir ~üı- ne ctme:nelerj için 18.
fa karışıyordum. Nihayet yatma 
zamanı gelince kendimi odama 
zor :ıttım. 

Pln~eresinde ·~ık sönrr.i.i.ş, belki 
yatm • Ben de elektriği yakma
d:m. Yavaşça kap:mı sürmeledim. 
Art:~ kl:nsc ile konuşmamak, kim
St.:O."İ görmemci<, karanlıkta taha!r 
siıskrmle yapyalnız kalmak is
tiyordun:_ 
Yatağa uzan nca dünün ve ge

cen'n bütün hat;raları bir re~mi

geçitlc >arl.gıma doldu: 
Evden .ç,kı m.. vapurda yeni 

bir '"adet uLıır.a uçar gibi gülü
şe gıilüse. k.onu?a konu~a gidişi
miz .. niiıaytc Ada: çamlık .. 

Ah c.ün sabah il;; defa gördü
ğüm Buyükada beyaz ve pak he
yecanlarla dolu olan benliğ.mi 

büt.tın şiiriyeti, bütün sevdap<'r· 
ver ~i ile nas 1 teshir etmiştı?. De
rin, a~ıkane bir siıkUna gömülmüş 
tc 11a, sess?z çrınılıkların ruhumu 
ba,gın, da•g.n u~ utan hali hala 
gözlPrjmııı önunden gitmiyordu. 

Rüzgarla titreşen yeşil çamların 

ebedi fısılt larırlı kulaklarımda 

duyarken nazarlarımda da onu gö

rüyordun1: Sevimli siması, amira
ne bak~ları gözlerimin önünde 
mıhlanm:ş gibi ayr lmıyor, inatla 
irtisam ediyordu!. 

Askerlik işleri 

Yerli Eminönü l\.~kerlik Şubesin-

den: 
A~agıda adları yazılı Yedek Subay

ıarı kayıtları tetkik ediJmek ü.zere nü· 

fus ciiı.danlariyle ellerindeki \'esika.
Iarla 3467 numara ile ~ubeyc mürnca
atleri. 

İstihk;im. Tgtn. N~yaıi oğ. Nurettin 
321 Eminönü (42213) 
Levazım Tğın, İbrahim oğ. İrfan 323 

Ordu (42274) 

Leyazım Tğm. Hakkı oğ. Fcnaı 325 
Bursa (43587) 
Le,·azım Tğ. Ekrenı oğ. Renat 321 

Emin ön ( 43588) 

Sinemasında 
2 FRANSlZCA 

AŞK SERENADl 
(Kidnapez - mui :\lonsieur) 

GRACE MOORE _ MELVYN 
DOt;GLAS 

tenzilatlı matine 

' 

Tophanede İst. Saraç evi Md. den : 
Iıntihanla A4ıfro.ınga nal yap.:ıbilecek ;:ın'atk3.r alınacaktır. Selimiye Nalbant 

Oku1undun diplom<.ıyı haiz olanlar tercih olunur. Taliplerin İstıınbulda Tophane-

de Sara«;c·.-ı ~tüdürlugünc nıüracaatlan. C5262) 

\'C intizama 
undu 

son derece riayet 

Ordu, fevkalade bir intizanı 1-

çindc yürüyü~ yapmak ıç n ·cap e
den ve>aitin kaifesine malikti. 

Türk ordusunun hareketi esna
sında Macarlar ordunun te~~il.it. 
ve trrkibatı hakkında pek noksan 
malümat almağa muvaffak olabil

nıi>ler. harekatı askeriyenin kendi 

"" nıleketlerine doğru yapıld:ğına 
bir türlü vakıf olamam:şlardı. 

Bu ıse, Türklerin seferi 1edari

k'1tta harbi hangi hükurrete karşı 

yapacaklarını belli etmemelerin
den ileri gclm ~tı 

Türk ordusunun Belgrad onuııd<' 
padişahlörının maıyetinde: bird(·n

bire görünm~si Avrupayı ~asırt- 1 

mı~tı. 

lcri üzer:nc yürüyeceklc• :ne 
olam&m.iilardı. 

kail 

DaııJ (;\.L 1520) sencs' s,-.,1balı.ı· 
nnda Türklerin Mac.ırl.rb haı

betmek niyetinde olduklarına daır 
Ofen ~ehrinde birçok ha\'adisler 

~ay; olmağa b3:jlamıştı. En kat'i 
haber (l\l. 1526) scnc·si bidayetin

de Pol Baya tarafından getiril
miş, bu adanı, padişah riyasetin

de toplar!an hır divanı hümayun
da Bodin ~ehr:nin t"hemmiyetin

den \'C- se\#ku1cey~ \'aziyctinden 

bahsolunduğunu \'e hatta B.-lgrad, , 

Se\'crin. Şabaç ı<ehırl<·riniıı Türk 

hudutlarını muhafazaya kifay<'t 

etmcy ın Bodin şehrının Türklerl· 

ıntikali ~e\~kulceyş n.oktai naza

rından fc\·kalade bir ehemmiyet. 

haiz olduğuna daır bazı mütalea

lar dPrmeyan edilmış bulundugu
nu haber vermıst 

İbrah•nı paşa, istanbula avdet 
f'<ler etrrez arp tedarikiıtı.na bir 
nıı.iddet daha devam &tti. Ordu
nun sevkukeH•llİ kolayl:kla yaı>; 

Bütün kıtaata seferberlik emir
ini verildi. ~'akat ne dahilde ve 
ne de raric;tc h.çhir kimse Osman
lı ordularının nereye yürüyeeek
lerine dair bir fikre sahip değıl
lerdi. Padiıah, ketum davranıyor
du Ekseriyet İrana sefer c-lunaca
i: n, zannediyorlardı. 

Padışah, re.:ebin on birıncı gü-

rıcal tarafından fevkalade· bir ıh
t ram ile yola koyuldu. Fakat ken

disinin re,vındeıı istifade edilml'k 
üzere kar rgah umumide- bulun
ması elzem oldııgundan ibra! ım 

pa'i" kıt'a kumandanlıgın. Ru~eli 
beylerbeyi bulunan defterdarına 

tevdi ederc-k padi;ahın maiyPt'ne 
ilthak etti. 

(1) Pttr. i Cill 1. S. 84 

Ramazanın on dokuıuncu günü 

orduvu hüma>·un Bl'lgrad onüne 

)C't ı;: i. '{"rü~ii.":' cstıa~ında r zam 

Türklerın bu lıareke~i dibman

lan büyük bir telaş ıçinde bırak

m15tı. Birkaç aya yakın b:r za

mandanberi seferi tedarik~! yapıl

dı.~ı holde d"an sil<ihlanm:~ olan 

Türk ordularının kendi memld:c~ 

Pol Bayanuı bu hav.:disi :.ıa 

carlar iı;ın biiyuk hır e~emmi

ycti b~~ ıdı. Çunkı.i Bodin 
( Arkası \'a.r) 

• 

Burada asabını elyafına k 
titreten bir ra·şe iç!ııcie gözl 
açtım: Odam yarım aydın! 

Karş ı evlerin sönük; harap ç 
rından sıyrılan bir mehtap in 
perdelerin arasından i;:e-riye 
mu~, karyolamın öntinC' bE. a 
dan halı>ını sem' 'll. Evde 
hallede herkes u.' cmu<tu. Et 
en küçük bir ses. ~, •ao!ıet bc:e 
tu_ Birden öbür muhallede bi 
pek boğuk bo;:;uk hn k rd:. 

Buna çok uzakfc1rdan gelt 
mobJ kornalar.mi' kes:k ;.~. 
cevap verdiler~ 

L~~·~L.m ta'11amile k2çm 'it 
yı:ılada dogrul;ırak aya ba 
Şimdi bu meht,,p Adada da 
niyor, gümüş ı ·ıklurile oraya 
bütün hayal, füsun saçıyord 
ğil mi? Koca mahalle, civar 
daki tekmil evl<'r olgün ve 
bir mezar süklıneti ,çinde tl 

ken öbür yanda o ışık ve 1 
beldesinde herkes, neş'e, kahk 
hareket, renk ,.e koku içind 
lüp eğleniyorlıudı. Kimbilir < 

hkele meydanı, rıhLm. tur 
kıygıs z insanlarla bn tiv2r 
lerle nasıl dolup ta~ıyor. Büt .. 
da yine bir düğün evi gibi şerı 
kanıyordu!. 

Bu mukayese, bu iki zıt h 
tecellisi içimi burktu: .Ah! 
gece ben de onların arasında 
Sevgilimle beraber ne mssut 
Bu akşam sönük muhitimde 
gün. harabım! .• dive hırsları 
Sonra orada neler" neler bı 
ğımı .k~ bettiğimi acı acı d 
nerek büsbütün mahzunlaştı 

(Arkası 1 

Jfl_ULMAC-:J\ 
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8 - - ·- -· - • ---- ı•• ; -- ==-·-~-ı=ı 

Soldan Sai~: 

l - liaberler, $<.ırl Edatı, !! _.,,, 
daletli, )<:ıs, 3 - 'Yük yeyahut e,1 

ycı·f, ,..('feı· değil, 4 - Emirler·, 11 

5 - Alnıanyada bir nehir, ter~ ~ 
rir~enir., ınnkbul bir kuınaş olur. 
Para konan yer, beydZ, 7 - sari' 
en zor :reri, 8 - Büyüklük. 9 __. 
Ju. kil<;>ilk nehir. ıo _ DerirıU 
b::ı?k<ın. 

\ ' u rıda.n Aşaiıya : 

'{ukarıdan A-;ağıyil: 

l lfa\adLı.;, LHiyük bıçaK. 

Dı.i~n1Jnlık, ılfı.\·e, 3 _ Jinr~v. d•' 
cının ;.ılctlerınden. 4 - Renk. \ 
dun1üıün ;.ıks~;ın111dan, 5 - KorıV 
6 - Bır l'hri güz.ell('oı:tirı.,ıck.. ogı 
bir va~ıt;.ı, 7 - Egltncc, VÜC'lldüı 1 ~ 
suyu, no:a, 8 - Buy;.ıt değil, notD~ 
Ba~lan a~ağıya, ııı..1tcn1. 10 -
" ;:ıl' bir ınaddc. 
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lellıised-: 11-Alat.( 
Dün bğle üzeri Berlinde Türk. 

-Türk - Alman dostluk 
pakbnın muaaddak nÜs· 
haları dün Bcrlindc taa· 
ti edilmİ§tİr. Marqal Pc
ten'den Cümhurreisimi· 
ze bir mesaj getiren 
F ransı:z Devlet Nazırı 
Viıi'ye dönmüt, Marc
ıal Petene ve Amiral 
Darlan'a izahat vermit· 
tir. Bugün bir tebliğ neı· 
redilmeıi muhtemeldir .. 

Alman dos•luk paktının musaddak 
nüshaları teatı edilmiştıir. Mera. 
&imde Alman llaricıye Müsteşarı 
Fon Vaytaker Almanyay~ Bertin :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Büyük Elçim,, Husrev Gerede ve 
bu maksatla Berline gitımş olan 
Hariciye Vekaleti Umumi Ka 
tıbi muavini Cevat Açılı:alın Tür. 
kiyeyi temsil etiınşlerdir. 

Cevat Açıkalın dün öğleden ev. 
ve! Umumi Harp ölükri abidesine 
b . .r çelenk koymuş!ur. 

BAŞVEKlLIN SON NUTKU 
Başvekil Doktor Refik Sayda. 

ının Mecliste söylediği son nuluk 
Alman \"€ İlalyan siyasi mahfiL 
krinde momnuniyetle karşılan • 
mıştır. Bcrlın mahfilleri, Başve • 
kilımlziıı nutkunu, hükumetin 
Türk menfaatlerinin müdafaası 
hususunda takip ettiği realist si. 
Y&~te uygun l>ulmakta, Başve. 
kLUıı sözlcrıni Am.an~anın da 
Tiırkiyeye kan;ı takip elliği haltı 
ha,...ketc hrr bakımdan mutabık 
görmekted.rler. 

Roın:ıda çıkan Ciyornaıe Dit.al. 
Ya !:'c,veki1in nutkunu Roma ile 
Ankara arasındaki siyasi müna. 
&t·:ıcuerın tavzihi ıçin yapılmış 
ınuhım bir teşei>bus te!Akk; et 
ıncktedir. • 

TÜRKİYE, FRANSA 
::-1•reşal Peten'ın hu•ll.>i bır ıne. 

98J:nı .. Cumhurrei;,ımızc tevdi et. 
me.< uzero Ankarnya gelen Fran 
sa Devlet Nazırı Benu.a M••en v· 

' . ~ 
şıye a vdet:nde Mo.reşat Peten ve 
Am rl Darlan taraflarından ka. 
bul tdıle rek, va:ı:ıfesi hakkında 
iz~hat vermiş ve kabine toplantı
sı'lda hazır buıunmuştıır. 
Fransız kabınesıni.n bqgün ya. 

Pacağı toplantıdan S(lru"S. bir teb.. 
lıg ne~edUmesi muhtemeldir, 

GENERAL VAYVEL'İN 
BEYANATI 

frnd'.stan orduları Başkuman· 
danlığınn tayin edilen General 
Vayveı lırreketinden evvel bir ga. 
zttecive hul:.Saten şunlan söyle. 
~ıştir 

- Habeşistan harbı arlık sona 
erm· t" la ış ır. Habeşistanda harp baş. 
İ tnadan evvel, burada 200 bin 
lalyan skeri vardı. 
Suriye ~i a~ gidiyor. Fakat 

çok geçmllden Vişı mukaveme • - -

tinin kırılacağını umuyorum. Garp 
çölünde vaziyet ümit vericidir. 
Mihverin burada yeni bir taarru. 
za geçeceğine dair emare yoktur. 

Sovyet • Alman harbi bize geniş 
bir nefes aldırmıştır. Eğer Alman
lar Ortaşarka gelmiş ol~lardı, 
çok büyük zorluklarla karşılaş • 
mış olacaktık. Almanların Kaf • 
kasyaya ve oradan hangi istika • 
mele gicleceklerini kestirmek 
müşküldür. Münakale ve diğer 
zorluklrın bu harekete im.kan ver· 
memesi de muhtemeldir. 

SURİYEDE VAZİYET 
Suriyede, Vişi hatlarının geri

sinde mühim sabotaj hadiseleri 
olmaktadır. Beyruttan Ray.aka gi. 
den bir trene bomba atılmış, mü.. 
himmat yüklü vagonlr tahrip e
dilmiştir. Beyrut radyo istasyonu 
da tahrip edilmiştir. 

Tüdmür ve Dirzorun İngilizler 
tarafından zaptından sonra, son 
24 saatte 11skeri vazyette bir de· 
ğişiklik olmamıştır. 

Fransız tebliği Beyrutun tek • 
rar bombardıman edildiğini muh. 
telif mahallelerde evlere ve umu
mi binalara bombalr atıldığını, 
mühim maddi hasar olduğunu," in· 
sanca da zayiat bulunduğunu bil. 
dirmektedir. 

BULGAR İŞGALİNDEKİ 
ARAZİDE 

Bulgar lrnali altındaki arazide 
hayat pahalılığından dolayı ma • 
aşlara yüzde otuz zam yapılacak· 
tır. 

EDEN BİR NUTUK SÖYLEDİ 
İngiliz Hariciye Nazır, Eden a

çık havada yapılan bir toplantıda 
nutuk söyliyerek bilhassa demiş
tir ki: 

•Hiç bir zaman, hiçbir mevzu 
etrafında ve herhangi bir sebeple 
Hıitlerle rnüfakereye girişmeğe 
amade değiliz. Hitler ve temsil 
ettiği herşey tamamile imha edi
linciye kadar harp gayretlerimizi 
arttıracağız. İngilterenin b;r tek 
harp gayesi vardır: O da millet. 
lıerin hür olma.sı ve sulh emniyeti . 
içinde yaşamasıdır.• 

HARP VA ZİYETİ 
(1 inci lla7tMb11 l>enm) 

~.u lı att:ı intikal edeceğinden Sta-tn nıü 'afaa mıntakasıru ve ön 
nar.r"4 gOrelırn: 
Stalın :nüdafaa mıntakasını.n ön 

~cnarı Fınlandiya kôrfezinde (Nar
\'a ı· 
p , ırnanı • PeyPUs gtılü şarkı • 
lb «ov • Sokolink garbı Vitebsk -

uradan 1'iıısk b laklık!- .. 
nü al a arını o-

ne arak D· 
sahili _ lG '.'1yeper nehri şark 
n· yef Şlnı.aJınden Titomi • 
ınyester neh,r· ..,. 
U ın • . • • """aradenizdil'. 

U!Il.i 1lazıyete ı:öre Almanlar 
ınerkezde Yan; Vitebslt ile Gomel 
ll.rasında St 1; h 
llzeı- J a .n attına varmak 

· ed · Yalnız Baltık memle
ket! . d 
rabye~n ~.ve Ukranya ile Besa

a a ....,nuz gerid.cdir!er 
. SovyeUer Balt.ıı: memleketle
rınde takviye kuvvetıenıe muha
rebeye ınüdaıhale ottiltl~inden 
Dunaburgdan bir Alınan ihatası 
artdc pek az varittir. Sovyetler o
Yalama muharebelenıe Narv._ • 
l'şJtov gecl.sine geçkilebilecekler
dir Fakat Ukranya v., Besarabya
da vaziyet tohliltelıdir. Lult ve 

R.ıvno İizt:rinden &.vyetlerin Ki
Y'ef ile irtibatlar k . 
dir Bu tah 1 esilm<'k üzere-

: aJd<ult ederse Sovyet. 
lerın Ukranya ve B 
orduları artık D' esarabyadaki 
. . ·n YeP<>r gerisine 

ne çekilemezl<'r ve lCar d . 
doğru sürülerek ııı•r.ı,.~ a enız:e 

~·~ve es.r 
olurlar. Bu sebeorıle Sovyetler.in 
b, ·bölgelerde hır an evveı şarı.a 
çek.lmeler; lhımdır. 

Sovyetl rin arazı ve insan za
Yiatı Iı-'Yük hır Jizur değildir. 
Fakat a. ri harp =~mesini ilk 

hudut meydan muharelıel€rinde 
kaybetmeleri Sovyet sanayiinin 

bugürrku takatı il. t ·:ınsi pek de 
m· mkün olm;yan birşcydir. Sov
Ylt rip hurdan sonra Stalin hat. 

t;,.da d.ıy nm ı h"P bu asri mal
zeır.erıın 1 <.. m na ba,':lıd.r. Zi
~a la"-. Zu lı l>ı !ık, tayyare üs-
t""lıi " l 

w ıı ., :ı • ord.ınun 
ır .. "" "'Q1 \ .. e l d.rruz etmesi 
llıı. ni..un ~. 

"'°'"b·· .&.iI. 

Alman - Sovyet 
h arbine bakış 

(1 inci Sayfadan D•nm) 

Stanlslav ve Kolsme"yi işgal eden 
ı{acarlar Tnieste iı.ıerine yürumekle:
dlr. 

Minsk civarında muhasara edil.mil 
olan Sovyet ordusundan 20 bin klf.İ 
siyasi. komiserlerini öldurdukten son .. 
ra. ordudan kacmı,ıardır. 
Almanların bulım Şarı. cephesinde 

ileri banketi devlılm eımtttedir. &.ıv .. 
7eUer çeJ<limeJr.ı.edlr. Almanlar Stalin 
ballı denile.ıı balta yaklaşmak.tadır. 
Bu hat SovyeUerin Karadenızden, es
ki Sovyet hududu arkasından b~lı

J'&rak Dıniestr nehrinin Sörkma ve 
Bilomi'den eeçe~k Şimale dwımek

te ve yukarı Dintestr mecrasını ~ip 
ederek,. Pleskov•a •a•nmak:ta ve en 
ui.hayet. }~inliadiya körlez.ı.ne ml..i.11\ehl 
olmaktadır. Son b .. seııe zarfuıd& bu 
bat mUda!aa7a çolt elverl.>4 b.u: • ıe 
celirilmillir. 
ALKANLAR DREZİNA'DA 
AGm ZAYİAT VERDİLER 

Sovyet lebilıi)erine ıöre, Murınanslı: 
ve Karelide ı;arpljma devam elmeltle• 
dır. . 

Brezina ve Prut nehirltti. üzerınde 
muharebeler olmaktadır. Breı:lna 

nehrinden kendilerine yol açmak isti .. 
Yen AlınanL.r, suyun içinde ve sahil
lerde ağır zayiat verın4;ler ve geri 
püskürtü4nu.şlerdir. 

Almanlar Tarnapol istikametinden 
taarnızlannı Volm~k, Novograd jsti
kametine çevirm~lerdir Burada Al
man tanır tetekkullerine kar~ yapılan 
mukabil 'taarruzlar bütün gece devam 
etmi$t r. 

Be:.aı:aııyad;,ı, tanl<larm hima)'esin• 
de muhlın piyade t..,lrJdiller! Pıut 
nebcini bir kaç noktadan h'C'Cnıjye mu
vaff.ak. olmuşlardır. D"ğer tarof.ıa.a her 
bölgede h_ava muh;:ı.rcbeleri de bUtün 
5iddeuyıe ·devam cLrncktcdir. 4- Tem
rnu .. da So\'yetler 43 taJ;are düşUr
ınuşıeı', 27 tayyare kaybetmişlerdi!', 

l\lo··ko 
.., · va Radyosu Alman kayıpları· 

nın 4'00..0oo den aşagı olmadıgını söy-
lentt:·k•tdı -· r. cPravda.. nın yazdıgına 
gorc. ~n iyi Alman kıt'aları ve mal
zeınesı tahribata utram.,tır. 

--- 0--- -

Bir isyan teşebbü
sü kanla boğulmuş 

Bem, 6 (A.A.) - Berlinden bildi
ri. Jğ.ine Köre, Yarov civarında Sov
yet;ere karşı bir !Sy:ııı leiebbıisU oı
ınn~ ve ~bu.; kanla bo.'Ulm~ ur. 

Bir İtalyan 
Generali daha 

edildi • 
esır 

Londra 6 (A.A.)- Ha.beşistan

da Gala mıntakasında, son hare
katta İngilizler 15 bin İtalyan esir 
almışlardır. Bunların arasında~ 
neral Graziyella da vardır. Gana· 
im çoktur. 

-:---<>---

BAGDATTAN 

Lningrad ve 
Moskovatah· 
lige ediliyor 

istokholm 6 (A.A.) - Keşif 
uçuştan yapan Alman tay • 
yarecilerinden öğrenildiğine 
göre, Sovyetler Leningrad ve 
Moskıwayı tahliyeye devam 
etmektedirler. 

11 bin sandık BAL T IKT A 
Çay geliyor bir S ov yet 

Şehrimize g:tiri_tn:ek üzere çay ordusu darına 
ve kahve ithalat bırlığı tarafından • 

ısmarlanan çaylardan_ 0? bir bin dag" ınık edildı 
sandığı Baııdada gelmıştır. Ancak 
vaktile Irakta cereyan eden h~~ Vişi 6 (A.A.) - Berlin tebll • 
esnasında Basra y~lunda bazı kop- ğinin bildirdiğine göre, Baltık 
rüler harap oldagundan ·bunlar mıntakasmda bir Kızılordu tama. 
getirilememiştir. Şimdi köprülerin men darmadağın edilmiştir. Gana. 
sür'atle tamirlerine başlanıldığı im çoktur ve birçok kilometre 
öğrenilmi~1.ir. Yakında bu çaylar- murabbu araziye yayılmıştır. 
la orad.a bekliy~n diğ«:'" mallar da Bunların içinde hücum araba • 
şelı.rimıze getırılecektır, . ları, sahra topları, dafi toplar, ta-

Diğer taraftan Mersinden bir dadı müşkül birçok malzeme var. 
hafta evvel şehrimize getirilen bin dır. 
sandık çayın dün piyasamıza tev-

zi olunmasına başlanılmıştır. Kızılordu h e r 
apon hükume- t araf 1 yaka 

ti kararını Ber- rak çekiliyor 
l in e b i 1 d i r d i Vlşi, 6 (A.A.)- Eksçenç Telegraf'ın 

Bern 6 (A.A.)- Bazler Nahııih
ten gazetesinin Bertin muhabiri
ne göre, japon büktimeti tarafın
dan alnan karar resmen Berlin 
hükumetine bildirmi~tir. Alman 
hariciye nezareti bir tebli;ğ neşret
mişse de, tebliğde tafsilat yoktur. 

Bir Sovyet kmnan
d anı esir edildi 

Bertin 6 (A.A.) - Sovyet dör • 
düncü silahendaz kolu kuman • 
danı binbaşı Corciyef Derçln c.i.. 
varında esir edilmiştir Bnbaşı -
nın üzerinde ifşa edici vesikalar 
buknmuştur. 

Alman Tebliği 
(1 ipe! Sayfada.o Devam) 

öldürdükten sonra teslim olmuş. 
!ardır. 

Dinyepere varılmıştır. 
Baltıkta mağlup düşmanın ta. 

kibine devam olunmaktadır. Tay. 
yare fil<ıları Vilnanın yukarı kıs
mında, Garbi Ukraynada düşman 
tahşdatını dağıtmıştır. Topçu mev. 
zileri bombalanmış, gerilerde de. 
miryollan ta:ırip edilmiştir. Ha
va mu!ıarcbelerind-e düşmana 

ağır zayiat verdirilmiştir. 
Evvelki gece lngiltereye ya • 

pılan hava akınlarında Birmin • 
gam'da silah fabrikaları, Plimut 
harp limanı ve diğer bazı liman. 
!ar bombardıman edilmiştir. Çı

karılan yangınlar hücumun mu
vaffak.iyetle ypıldığını göster • 
mektedir. 

Bristol kanalında 5000 tonluk 
bir şilep batırılmıştır. Manşta, 
uzun menzilli toplar bir vapur 
kafilesini bombardıman etmiştir. 
Manştaki hava muhare~erin. 

de 9 düşman tayaresyi düşürül
müştür. Dafi toplar 3 savıl§ ve 1 
avcı tayyaresi düşürm~lerdir. 

Münferit İngiliz tayyareleri 

Sovyet Rusyad;ı bulunan muhab~ 
.Kızılordunun, Stalln'in emri mucibın .. 
ce, iaşe depolarını, ağnam sürülerini, 
köy evlerini, köprülerUle demıryolla .. 
nn tahrip ederek Dinyeper hattına 
çekilmekte olduklanru teyit etm4tir. 

Bir hamalın eli 
güzü patlıgan 

asitle yandı 
Zeyrekte 7 numarada mukim Siirt· 

U Rami isminde bir hamal Bahçeka .. 
pıda Çiçekpazannda B. l\fustaıa Bah· 
riye ait asit damacanasını sırtında gö-
türürken damacana patla.mıı ve za ... 
vallı haroalin asitlerle ell, yüzü yana
rak Cerrıı.bpap Hastane,lne kald.ınl· 
ını:;tır. 

Macar Alayla· 
ı-ıdaDinyester 
boyuna vardı 

Budapeşte, ' (A.A.) - Resm1 teb
liğde deniliyor ki: Kıt'alarımız, ricat 
·eden Sovyet kıt'alarını hiç durmadan 
takip etınektedir. Kıt'alartmız Stanis
lav ve Kolomea'ayı işgal etmişlerdir. 

}!eri alaylarımız Dinistr'e varmışlar .. 
dı.r. 

ıbnıta r amagas-
ta tekrar bombalandı 

Vişl, 6 (A.A.) - Romadan blldirll
diğine göre, bu gece Kıbrls adasında 
Famagusta'yı yeniden bombardunan 
eden bütün İtalyan tayyareleri sili· 
men ü.slerıne dönmü;lerdir. 

Çete muharebesi 
yapan Sırplar 

Vlşl, 6 (A.A.) - İtal)'&n rady<>$11, 
Hrvatlam dajlarda çete muharebe
leri yapan Sırpları imlıa ettiklerini 
bUdirmek.tedır. 

Sovyet Tebliği 

Merkez cephe-
sinde İtalyan 

alayları göründü 
Londra 6 (A.A.) - Minsk'in 

şarkında Almanlar, Sovyet kıt'a. 
!arını imha için yeni gayretler sar. 
fetmişlerııe de, Kızılordunun mu
kabil taarruzları o kadar şiddetli 
olmuştur ki, Almanlar ille mevzi
lerine çekilmeğe mecbur olmuş. 
!ardır. 

Tarnopol mıntakasmda da, bü. 
tün Alman. taarruzları püskür -
tülmüştür. Sovyet tayyareleri bü
tün cephelerde hücumlara devam 
etmektedirler. 

Alman tebliği Minsk"in öte ta. 
rafından ordunun ilerlediğini, fa. 
kat Sovyetlerin nevmidane mu
kavemetleri üzerine kazanılan a
razinin pahalıya ınaledild iğini bil. 
dirmektedir. 
Tebliğin bu kısmı, Alman ordu

sunun büyük zayiata uğradığını 

öğrenecek olan efkarı umumiyeyi 
hazırlamak bakımından manidar
dır. 
Moskovıı, birkaç İtalyan alayı. 

nın da merkez cephesinde görün
düğünü ve bunların Alman tanlt 
teşekküllerinin arasında bulun • 
duğunu bil.mektedir. 

Büyük Anket 
(l inci ı;:.yfadaı. Devam.J 

Böyle bir dW17ada Guelbe ıenç olına· 
dıg.uıa şü:krederdl. .ı.ıe bır asır sonra 
Avrupa 7ıne llJ'ni talıloyu ızb.ar edi
yor, yalnız o vak'.tLen farkı, o günkü 
silAblarla buıııl<ıkU slliıhlar arasında
ki fark kadar buyüklür. Hiç şupb.esiz
dir kı harbin tevlit etUği açlık, oc!alet, 
korku ve matem insan ruhu üzerıne. 

tahr1pkiır bir tesir yaparak akıl ve si
nir hastalıklarını arttıracaktır. Li
kin kanaatın1ce bu korkuJaca.k dere
cede fazla olmıyacaklır. Ruh ve sinir 
hastalıkları daha ziyade Syst.eme 
adopti!'lerini huzur ve refah icinde 
atroph.ie'ye düçar edenlerde fazla ve 
hayatın ağır ve acı yükü altında inll
yen ve cümlei asabiyelerini her yeni 
hale &öre adapte ettirmiye alıtmış o
lanlarda daha. az görülür. Harp esna
sınd da işler yine böyle olacaktır. Hu
zuru ruh! ve bedeniye alışık ola.nla.r 
harp dolayısi7le Ir.aybedecekleri her 
huzur her :yeni mahruml)'et bunlarda 
a;ır bir cboc (şok) ıevllt edecek v• ' 
bu :ıol<'lar nllıayet diıuai ve sinir lıas
ta.lıklannı ortaya atacaktır. 

Halbuki huzurdan mahrum ve ge .. 
çirdilderi çetin hayat dolayıslyle Sys .. 
teme adoptif'lerl kuvvetli ola.ular ara. .. 
sında hbrp esnasında da akıl ve sinir 
bastalıklan ya hiç gciıükmlyecek ve
yahut gayet az g(lzükeceklir. Görülü· 
yor ki barp sinir tevlit etmekten ziya
de diınag ve ıdnirlerl zayıf olanlara 
et.ı.ket vuruyor, bu glbiJer esasen ir
M tarikle dünyaya ya sirı.irh ve ha!->ta 
veyahut bu gibi hastalıklara namzet 
olarak geliyorlar Ukln huzur ve sü
klı.net bunların sıhhatınde bir muva
zene temin ediyor ve aramızda nor
mal olarak görün ıyorlar. İşte bir çok 
s~bepler gibi harp te, bunlarda bu 
muvzf"neyi bozduğundan harp esna
sında sinir ve akıl hastalı.klan fazla 
gözükü7or. Harp fazla devam ederse 
ne olur?. Beşeriyet bir sinir imtihanı 
geçirir, mukavimler daima kurtulur, 
zayıflar daima sinir ve d.imBI basta .. 
lıkları Arazı ıösterir.> 

Zaler slnemaamda 
yan gı• 

1 

l 

Suriyedeki 
bey hu d e 

gayre t 
(B•'P"•ale.ka l>ffaml 

bitirmek kudretine ahip bulwı· 
mamaktadırlar. 

Halbuki, İngiltere Suriyeye kar
şı. harekete "evkettiği ordusunu, 
hele şimdiki sakin vaziyet içinde 
her aa takvi)e etmek imkinıru 
haizdir. Habeşlı;tandaki ordusunu 
Mısıra ptirdiği fibi; Filistinde!J 
kuvvetluiai 4'e durmMian arttır-

.. mıştır. lrak yolu. ile tle daima yeııi 
lıir enhıyu. Soriyeye gönderebilir. 

Binaenaleyh, kuvvet ve müca
dele m.üvazeaesl lıer bakımdan 

İngiltcraıin tok lehine, Vişiııin 
(ok aleyhinedir. Jngi!izleria ve 
Sıniyeye dost elanlarm biri!llri ar
%\ISu; Suriyeye harbin sıçramama
sı, şehirlerin harap olmaması, sivil 
hdkın harp felıiketine uğramama
sı, Suriye 11e Lübnanın bir an ÖMe 

istiklaline kavuşması idi. Fakat, 
ne yazık ki; Vişinin sonsuz ve 
hesapsız. mukavemeti bütün bu 

ümitleri kırOl.IŞ; harp feLiket ve 
ateşini, kan ve ölümü Suri ·eye, 
Lübnana sokmuştur. Biç §ÜJ.>hesiz 
harek.itm yeııi inkişafları ile Su
riyenin iKall yakın zamanda ta
mamlanacaktu. 

Fakat, nihai sulh .aOıasında Vi
şİllin b mukavemeti, beyhude 
kan diikü ü; Fransa • İngiltere 
münasebatının yeniden tees<üsü 
üzerinde de behemehal tesirli ola
caktır. İkinci bir nokta da; Vişi 
Fransas.ının Suriyeııin gasbeltiği 

istiklal hakkı üzerinde inatla ve 
tes:ıhupla durmas>dır. Cemiyeti 
AkvanıJll verdiği mandaterlik hak
kı resmen ve {ilen sakıt olduktan 
Hnra; Vişinin zorla Suriyeyi bir 
müstemleke halinde elinılc tobnak 

• ._..temeı.i de Fransanın bu ülke 
hakkındaki haldeki ve istı1tbaldeki 
niyetinin açık bir ifadesidir. Bu 
tavrı hareket; ell>ette ki Suriye 
balkı nezdinole bir senıp•li ifadesi 
kazanmaktan çıkmı.,.., bilik' Su
riye ve Lübnanlıları, esasen pek 
az kalan• FranSa muhabbetiııclen 
büsbütün maklSitırmıştır. Zorla 
şirinlik olmadığı gibi; bir memle
ket ve balkı da istikliılinde.ı zorla 
mahrum etmek ve itaat lıaliııde 
tutmak kabil olmaz. 
Suriye ve Lübnanl:larla ltö
tükişi oluyor, bu sebeple halen 
gösterdiği rnukavenıet ve inat ile 
garip variyete düşmekte devam e
divor. B izce, im anda Framrzlar i
çin gecikmiş dahi olsa, ylııe en 
akıllı tedbir; zaten dörtte üçil fn. 
giliz i gallııe geçen Suriyeyi dff'o 
hal terketrnek, hala kan akıtmak, 
beyhude netice beklemek hatasın
dan kurtulmaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 
--- - -- ---

Ası l ı r k en ş ar k ı 
söyliyen mahkum 

• ı inci Sa.7(Mlaa Dena) 
Kasap Ali S.ıathrıne mevkiinde a .. 

sılmıştır. İdam mahkUmu ıiyaaetgAha 
gayet soğ1Jk kanlılıkla ıelmiş ve seh .. 
paya çık.arken liıka71t bir tavırla cça· 
re bulan olmadı bu yareye!-> şarkısını 
söyledik.len sonra yağlı ipi kendi bo7-
nuna g~irmi:-;tir. 

Diğer mahküm Davut ise Buğda7 
Pazarında asılmış ve cescdinjn her 
müslim gibi 7ıkan1p gömülmesln.l va .. 
siye! ettikten sonra eehadet getırerek 
bitkin bir halde jandarmanın ,.ardımı 
ile iskemle7e çıl<anlın~tır. 

Beyratan ceaab1111da 
(1 inci Saybclaa Den.m) 

garbisinde bir şıehir zaptedilmiş, 
bu suretle sağ cenah dahıı. ziyade 
kuvvetlendirilmiştir. 

Vişi ha va üsleri ile askerl tıedef
lere de hücumlar yapıhnış, bura

Maltada yeni bir lan makineli tüfek ateşine tntuı-

Be;ı-oğlunda İstiklal caddesinde Su
riye Pasajı içerisinde B. Imıail Saime 
ait Zafer sinema..mın fllın dairesinde 
bir 7anım çılan11 ve i~ tarafın
dan sirayetine meydan -1lmedeıı 

söndilrülmliştilr. ---<>---

hava nn.1harebesi m~. Haınmada tayyare mey-
Londra, 6 (/' 1 1 - Bir çok İtalyan danlannda yangınlar çı.karılmış-

'Karadeniz va
purlarının yalnız 
gündüz işletilme 
si düşünülüyor 

Münakale Vekili
nin gazetemkze 

beyanatı 
Dün Şehitlikleri imar Cemıye6 1ın 

toplantısına blırak e<lfn Muna1<aıe 
\~ekilinıi:.: bir muhMrırimı.ze m\ıh\.ellf 
meseleler bal<lwjda JU beyanatta bu· 
luıunuşlur 

c- Trakyada ;rollar, kopctiler •·e 
bazı nilhye ı !erini teW<lk e<:ım. İs
tanbulda bir kilç gun oatıa ka!ac;ık ve 
bazı letlul<l.er 7ilpiıcaı:ım. Rur•cbk• 
lelki.klerım.U meyanında Ka.ıı::ıdcnJ:t.:C 
posta yapacak Dt.'WZyoJ..ları vapu .ırı 
nın bugunktı. şartlar l\;.nde du dll.m 

bir ~k.ih.ie seyahallcrı m et. var-
dır. Hu ıeterlerin &üııctuz .vaı:;Umasuu 
da dUi;ünuyoruz. 

:ı.ıemleketimlz çok ç~tb tısal 
memlek:etıdı.ı:. Ayni za."'ıan...... ........ 1 

icabı ,.-urd parçaları muntCJ.u m u 
fork.L&.rı ıçınde yaş:ır liLıı urı b~n~ l 

na.zan dikkate iiilarak oıuna.k<ilıe '"" 1-
talarımw bun..-ı gQre ta.nz,m ctmc-yl 
prensip itJ.&laZ. f'th.k Tar e ~ler ni 
demagojiden Sl,)"lrzn:ık İJliŞ•JC.l Qı.kkat 
ettfgımiz noktadır. 

lıllo:llnJJI u; İŞÇİLEJlİ. VALİll.ıi 
l\lemur ve musta.tıdcmltrtmJZJD \-"3 

zifede duyfulu çalışma1"rıııa, çok 
randıman veraıeleruı m e.s&ır oi.ıl.~k 
bC>r tedb.ı.ri almak en mu.'. m S."lydı.;....
mız nok:talardandır. 1enıurianmızın 
~ı)elen;yle bı.rL1'.te sıhhat iş.leruıı ve 
çoeukl.arını.n. oko.tuinıast no tasını göz. 
önünde tutınaktayu:. İ:;çl meselesmi 
en esaslı nokla olarak eıe alroı.i bulu
nuyoruz, \.'az.ifete.ıımizln hayat ve 
bajlanj:ıcı alo•yelerdedll', Onların ...!ı• 
haili, ~·eU olma!arıru, ldareienn 
muvafia.k.ı;ret ve Larıflerın ucuzlama .. 
sında mlıessır saymak.tayız. Bir bulu:ıı 
veya lc&dda buJuııan tel<ııısıyen ve ış
çimizln ismini. o btduşs vermek gıbı 
manevi bir mük.Matl.4i k.arıılam.ak v& 
pnm verilm-..ı gli>I maddi b kwıcıalı 
tatmin etmek proırammz.a ~U'mJa ve 
tatbik yoluna konuhnuştur Devıet 
Dt:nizyollarında tatbik ettiğim.iz kö
murden tasarruf yapan kaptan ve ma 
kiwstlere yW:de eJh pnm \.-Crilm~ı u .. 
sulu.nü trenlere de tatbik ediyoruz.> 

CEVDET KERİM l.'iCE.D.\l"l 
BASIN BİRLİGİl'mı: 

Münalta!At Vekili B. Cevd~I Kerim 
l"reflne dün akşam saat 17 de B .. ın 
Bı.rliğinde bir ça7 ziya/et; verilmiştir, 
Vali ve Belediye H.cW B. Lllt!i Kır .. 
dann da. bulundui;u bu toplantıda, &a• 
zetecilert yakından tanıyan ve onlann 
nııstl bir !eragatı nefisle çalıştıklarını 
bilen Münllltııle Vekilıuıiz basuı men· 
suplarl;rle samlm1 bubiballerde bu
lurunUölur. Bu arada tekmil \esaiti 
nakliyede ıazetecilere parasıı. aıeyanat 
hakkını temin edecek olan ba!'ln ltart
lannın bir •n evvel tevzii de gcirü· 
11Wınfii ve toplantı b.u: aile aarn!miyelı 
içinde ııeç vakte kadar devam ell?Ui
tir. 

Yanlış çıkan b.eıap 
(2 inci sahifeden devam) 

tini anlatmak isliyor. Bir gözü bu 
tekziplerın ve teyitit.>rin tesirim 
anlamak için küçük men:.!ekctler
de, bir gözü de Berlindcdir. Bcr
linde ivi tesir ha;.ıl etın~-di(f.ni gö
rünce, ·bir ric'at. bir şaşrrtma ha
reketi. Hulasa :Moskovaılın buzul" 
suzluğu se2iliyor. . 

Nihayet 22 haziranda Rusyaıc·n 
aylardanberi kaçınmıya çalıştığı 

taarruz gelmiştir ve Ruslar en 
gayrimüsait şartlar altında Al
manya ile muharebeyi kiıbı.ıl et
mek meeburiyetinıl kalmışlaciır. 
Bu vaziyet, 1939 ağustos. paktının 
imzası •ırasında yapılan hesapla· 
rın ne kadar yanlış çrktığını anlat> 
maktadır. 

Posta Yolu 
111111 Roman 

İnsan med ve cezri ismin
~ deki seri romaııın bir cildi olu, 

fakat diğerlerinde.> müstakil 

garbi Alman.vaya ehemmiyetsiz 
infilıik bombaları atmışlardır. Ha
sar cüz'idir. 5 düşman tayyaresi 
düşürülmüş~ür. 

hava tilolan Molto7a hücuma ~- tır. Perşembe gecesi tayyareı:r 
(1 im:! S&yfa.clan Devam) bUs etmişler ve püskürtülmilşlerdir. .Beyrut limanındaki gemilere hu-

-kıt'alar taıhrip edilmiştir, Troliğ, Bir İtalyan avcısı d(ioürülmüş, bir di- cum etm.i:şl.er ve yangınlar çı!kar-

~ bulunan ı.u kitap değerli mu· ~ 
harrir arkadaşunız Hilmi Zi)·a ~ 

Ülgen tarafından neşredilmi.~-
'I.~ tir. Karileriınize tavsiye ede- ! 

_..:..._....,.. __ _ 
imar roJelerl için 

J 8 ı uıul mtl ? 
ŞebrimU:de bazt duvar1:ınn ve ah· 

şap evlerin cınaiü inhidam> olduğu 
beyaruyle Beled ycce yıkUnldığı, hal
buki bunun fmar projelerini rnural
~ tatbık etmek ıı;in yapıldığı bazı va
tando..ş!ar tarafından Dahiliye Vekille
t.ine şiktıye-t olunmustur. 

Dahiliye Vekideti bu gibi şikAyet
ıere meydan verıhnemesi içın dün a
lakadarlara bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde, cadde tevsi~ meydan 
açılması gibi imar ve şehrin güzelleş
tirilmesıne matuf hususatta lüzumsuz: 
yere bina ve duvarların maili inhidam 
olduğu b3hanesiyle 71khnlmaması 
bıldn..,.lmekte ve mu1kiyet hakkının 
kudsiyetini Esas Kanunu Ue kabul e
den, cumhuriyet hükümetinin bu sar
sılmaz pren r-ıne karşı aykın h~reke-1 
te hiç bir veçtı lc ın ade ed.ilerni-
yecc&; rib olwımaktadır 

Borisonun cenubundan ~ğıda, ğeri basara. uğral1lmıştır. Uç İngiliz mı'Şlardır. , ... ,,., ,,....,..,..,. ~ 

Luk şehrinın 75 kilometre arka· to,,yy;;.;;o~re;s~i~d;ön;m;;;;e~miş~U~r~· ............................ , . .. ~•ı .......................... ~~~ım;~ 

~ riz. 

sında, Minskin 150 kilometre ce- rı + 
0 

_ ~ 

nubuşarkisinde, Pripetbataklığı {(!ı;;ıı .IJ.. IMIJannn .IJ.. IM'IJCll'Slnll? .IJ.. iMi 11?15'D ~ no 
civarında Alman kuvvetleri ile lleJ u ~INIS~lb ~u·11ı=~ ~~IN.l ~~l!::ı §ı~ 
şiddetli mu~arebelerin devam et- - Amerlta.a Kıı JaltJl • h~trı KoleJ ERK EK K 1SH1 
tiğini bildirmektedir. kJ_:Z_k 1 S M 1: AıwntUJ, Tel. 38.IU l<lkk. Ttl sı_ L __ . 

Almanlar Dvina nehrini geç- O R T A K 1 S 1 M • L 1 S E 
meğe teşebbüs etmişlerse de, mu- KI S MI 
kabil taarruzlarla eski yerlerine 
çekilmeğe mecbur edilmişlerdir. 

Bey az Rw;y ada, Tarnapoldaki 
şiddetli muharebeler büyük mo
törlü cüzü tamların hareketlerini 
yavaşlatrrıı~tır. 

Sovyet hava kuvvetleri Alman 
mot<irl~ k~v:etıerine yeni darbe- j 
ler indırmiştır. 

1 
Romanyadakı Plöşti ve Kösten

ce pctro, merkezleri yeniden bom-

İogilıza. lhza• t ııınıfl~n, Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca 1tur1an. 

MOHENDİS KISMI Elektrik, Makina, Nafia llfilht'ndlsliği me 
zunlan 3458 sa.vılı mühendü;lik KRnu .. 
nu hükümlerinden btifade ederler. 

Derslere 25 Eyhil Perşenbe Sabahı Başlanacaktlr 

Kayıt glalerl : Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Peflemb e günleri saat 9 dan 
12 ye kadar, 8 E;rh11den ltlbaren h•.rgun. 

Kız Kısmında Yeni Leyli Talebe için Yer Yoktur 
bard man edil.ırujtir, li:ı••••••••!!.,•••• 
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Tekaüt, -dul ve yetim maaşı 
alanların dikkat nazarına 

İstanbul Defterd arhğından : 
1 - 1683 numaralı mulkt ve asker! tekaüt kıtUlunı..nun, her altı ayda bir 

yapı ıakta olan yuklama n uamelele i h3kJc_;nd k 61 incı rnad,tini deği~ti
rt'n 4056 numcı--aı kanu.n ın\.cıbi.nce zat nıaaş4ırı SCihiplerının ni.ı us cüzdanları 
ve resmi enetlcr yle bır. te mensup oldukları maımU:dürli.Jkler e müracaat 
edeıek kayıt muamelelerın yaptırmaları 13zımdır. 

Düşmana karşı harekette, ben de, adamla
nm da daima emrinize amade bulunuyoruz 

2 - KanWlun muvakk.ıt birinci maddesi hükmune göre Atustos 941 niha-
1eline kadar kayıt muamelelerini yaptırmıyan1arın aylıklan tediye edilmiye
cektlr. 

3 - Ataaşlarını Emlfilc. ve Eytam Bankasından i!<konto ettirmek suretiyle 
alanların da Ağu5'to~ 941 nihayeti.ne kadar miıracaatla kayıt muameleler.ini 
yaptırmaları emcbur!dir. Bu muameleyi yfl,ptırmıyanların dahi aylıkları banka-- Ben bu hareket<! 4tırak ede- ı 

mem kumandan! 
- Niçln şeyh hazretleri? 1 
- Bizde, çöl kanununa göre bir J 

çöl adamı, bir bedevi; Kur'anın 

hükıiml'Crine aykırı hareketlerde 
bulnmadıkça cezalan dırılamaz. 

- Bunun yaptığı cinayetleri 
hiçbir kitap değil satırlarına yük. 
!emek, tasavvurlanna sığdırmak 
yolunu bile aklından geçirmemiş
t ir" Sorarım size: Birkaç altına 
vatamnı satan bir adam artık in. 
san hakkını ve ismini taşımağa 

layık mıdır? 
- Değildir .. Amma, ll1? malum? 
- O hal<ie biz~ ihmadınız yok! 
- Es\ağfurullah kumandan bey. 

Bunu demke istemedim .. Buradaki 1 
düşmanlık, bu iruıanlar arasındaki 
paylaşılamıyan ihtıras bunlara 
neler yaptırmaz! Birçok defalar, 
Emırlere iftiralar atıldığını gör -
d ük. Tahltik ettik. İşin iç yüzünü 
meydana çıkardık. Korkarım ki 
Cemil F uade ve Fuadilere yapı • 
lan isnatlar da bu kabil iftiralardan 
bir nümunedir ... 

Bu sözler uzayıp gitmeğe baş -
ladı .. Akşam oluyor, çöle mahsus 
bol yıldızlı, içten 1şıklı geee ılk 
karartılannı ufka serpiyordu. Ne. 
şet Bey, ardı arası kesilmiyen mü
nakaşayı şöyle bağladı: 

- Bu soyguncu ile maiyetini 
'ledıp için müşterek hareket yap. 
mıyacak mıyız? 

Şeyh, vakarlı bır tevazu ifade
silc yükselttiği başını iki yanına 
salladı, karşılık verdi: 

- Düşmana karşı her harekette 
ben de adamlarımı da emrinize il. 
madeyiz .. Fakat size arzedeceğim 
bir hususiyet var ki, bu; beni son 
verdiğiniZ karara iştrakte alıko

yacak kuvvetli bir sebeptir. 
- Nedir o >"ebep? 
Arzedeyiın: Ben, bu kıt'adaki 

asiretlerin yalnız reisi dt>ğ'il, ayni 
zamanda şeyhleriyım de .. Bina • 
enaleyh, kaza salii.hiyetimı bana 
hürmet ~den aşiretlerin an'ane • 
sine, çöl kanunlarına \ e en başta 
gelen şeriat hükümlerine uydur. 
malc mecburiyetindeyim .. Bu se. 
beple, siz lüzum gösterdiniz diye 
benim de Fuadileri tedibe giriş
mem sayd ğım hus..,.1lara mani ol
duğundan bu ış' c beni mazur gör. 
m~n.i..t rica edrceğim.. Çünkü: 
daha bır gün evvei bütün aşiret 
rüesası ve Emirlerle hutbeden 
sonra kabileler arasında harn so. 
n una kadar mevcut ihtiliıfların bir 
tarafa bırakıhnasına ant içtik. 
Daha b11 andın bu;hısu soı:uma
dan benim avkın hart>ketim her 
halde yalnız hoş görülmemekle 
k almaz, İtalyanlara karşı dün kur
duğumuz çöl birlığini de dağıtir. 
Bunun irin beni mazur görme • 
nizi rica edecPğirn. 

Sonra bır işaretle yanındaki E-
mirlt>ri savan Şeyh Sünusi ile ca .iskonto edilmiyerektir. Keyfiyet ilfın olunur. .5226> 

Neş'et Bey müşterek harekete dair 
tasavvurlarını uzun bir hıMvetle 
izah ve karar altına aldılar .. Geç 
vakit, bir çöl ziyafetinden sonra 
Neş'et Beyle maiyeti Aziziyedeki 
ordugaha döndüler .. 

Kumandan ordugaha gelince ilk 
i§ olarak piyade tabur kumanda. 
runı çağırttı. Kendisine çöldeki 
takip işini verdi. Cemil Fuatle 
Fuadilerın ya ezilmelerini yahut 
esir edilmelerini emretti. Tabur, 
bütün zabitlerini müfrezelere ve. 
ttrek çöloe gönderecek, bunlar Ce
mil Fuadin bulunduğu mıntakada 
harekat yapmakla beraber, Tu • 
nus . Trablus yolu ile buradaki 
nakliyatı himaye edeceklerdi. 

Ertesi sabah, şafakla beraber 
87 inci alayın ik;nci piyade ta • 
buru, müfrezelere bölünerek A· 
ziziyeden hareket t>tliler, çölün 
sonsuz kumlarına daldılar. Fua
dilerin !leyyiatına son çekmek için 
taptaze bir elli'rji ile yola ko) ul. 
dul ar .. 

Halbuki bu 'Irada Cemil Fuat 
Trablusa gelmiş, Me\'kı kuman • 
danı albay KonO\·a, ~rkez yüz

başısı Grazyanı, um11mi vali A -
miral Rafail Borya ile görüşme. 
ler yapıyordu. Ufak bir grup teş . 

kil eden maiyeti ise yinoe mutad 
suygunculuklarına devam ediyor
lardı. 

Şeyh Sünusinin davetıle top -
!anan ve İtalyanlarla harbetmek 
kararını voeren kabilelerin içtima. 

• 

ına Emir Cemil Fuat iştirak et • ~ 

memişti. O, şıı:n<ii Trablusta mel- 1 ~ 
anetinin mükafatuu dü<mandan ~ 
yeni dlrektiflerle birlikte almakla ! 
meşgul bulunuyordu. ~ 

Cemil Fuad verilen d:rekt'.fler ! 
arasında, Şeyh Sünusinin mey - l ~ 
dana get;rdiği mütt~hit Arap mu- '{~ 
kavemetini dağıtmak ön planda 
zikredilmişti. 

(Arlcaoı var) 

------------ ---- . 

BORSA 
3 Temmuz 1941 

1 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
olarD 
Frank 
Liret 
İsv Fr. 

Aflhtn Ka-
5.24 

130.0250 

29 6875 
100 Florm. -
100 Rayıam&S -
100 Bel,ıa -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 Çek ltronu -

1 

CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 

Zirai 

Kurul~ Tarihi: 1888 
Sermayeai: 100,000,000 Türk Lir-_ 

Şube ve Ajıuııı adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameıele:ı:-i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarr uf hesaplannda en 
u 50 lirası bulutıanlara senede 4 defa ~ekilecek ku!"' .. iie aşaiıdald 

plana göre ikramiye d nii"ıtılacaktır. 

4 adet 1.000 l -irı lılı. 4.000 Lira 
t • 500 • 2.000 • 
, • zso • ı.ooo • 

40 • 181 • 4.000 • 
lOO • ~ • ıı.ooo • 
uo ,. "' • '-800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

D1KKA'.C: Hesaplarındaki ııı ralar bir sene tçinde ~O liradan 
f..Şağı düşmivenlere ikramiye c;Jrt ıttı takd.rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul. 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz ran tarihlermde çekilecektir. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen 

Do~ya No. 
62301/2313 

Nev'i Bedell Teminat 

1/7513 

Jı54 

52301/75 

61332/68 

Beyoğlunda Kocatepe mahallesinın Çank So. 
E: 17 Y; 11 No. 1ı 49, 75 M2 an.ı. 

:h-tahmutpa a Çuhacı Han 
dükkanın 1J2 Hıssesi. 

üst katmda 22 No. lı 

Galata Sultan Beyazıt ma h. Mumhane So. 7, 9 
No. Jı mağazanın 4/12 Hi "'İ (Mübadil) 
Büyük Çar;ıda Çukur Han İç han ili:t katında 
15 No. lu oda. 
Sultanahmette Tapu Dairesinin zemin ka· 
tında m erdiven altındaki pul satış yerinin. (Bir 
senelik ican) 

80 6 

180 12,50 

2603 196 

360 27 

225 17 
100 Peçeta 12.9375 
100 Zloti _ 
100 Penııö -
100 Ley -

Yukarda yazılı gayrı menkuller 14/7/941 Pazarte>I Cıirlü saat 15 de Mllll 
EmJO.k Müdürlüğünde müt~ekktı Komisyonda ayrı yarı ve açık arttırma ile 
satılacaktır. Fazla izahat ic;in M!lll Emlak 4. üncü kalemine müracaat. •5491> 

100 Thnar -
100 Yen ~1.1375 
100 İsv Fr. 31.0050 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHViı..>.T 
Devlet Oemiryoll1rı Yel imanları isletme U. Maresi İlanları 1 Neş'et Bey; İtalyanlara karşı 

yapılacak harekette tam müzahe. 
r etini temin Ettiği Sünusi kuv -
vetk>rini çöldeki Arap kabilele • 
rine karşı kullanamıyacağını an. İkramlyel. 3 5 938 19.40 llluhmmen bedeli (13250) lira olan 7000 adeı muhtelıl eb'atta çimento kunk 

İkramiyeli !'o 5 933 23/7/941 Carşaw.ba günü ant (15) on be~te H01ydarpaşada Ga ... binaEl dahilin-
ladı .. Derhal edasını değiştirdi: Ergani A B C 20.20 deki Kombyon taralınd~" k palı zarf usulıyle satın alınacaktır. 

O halde bu takip i lni resen ben Anadolu Demir - Bq f~e gırrnek ..stiyenlerın (993) lira(75) kuruşluk muvakkat teminat, ka-
yapayım ... Sizinle müşterek ha - yolu 'i'o 60 26·- nunun tayin ettigl vesikahırlc-a tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) 
r eketlerirnizi görüşelim. Şark Değirmenleri on dördr kadar Kom.c:yon Rels.Jiğine vermeleri lfııımdır. 

ed Hisse senedi 26.26 

=;;;D~:i·~==========~===============~~=~B~t~ı ~lş~e~a~l~t~ı~ar~t~n:a:m~e~le~r~K~-o~mı:;sy~on~d~a:;;n parasız olarak dağıltı1maktadır. c5502 

Bir Ca s usun 
Gizl i Defteri 

No. 61 
Yazan: Fral'!Ci$ Machard Çeviren· lskender F. S ERTEW 

Mademki dost o1mamı arzu ediyorsunuz, 
adres verin, ben gelir, sizi bulurum 
B;ze surdu. 
- Nereye gidiyorsu'luz? 
- Parise .. dıye cevap wrdik. 

'.Ar ac ) a 
- Ben de P.rise gideceğim. 

11 ı çek bakalım .. 
l di. Parise kada• konuşmadan 

ge ık. 
, leçhı.l adam, şe1're ir ,nce biz· 

den )Tl .. !nıııc ıst<!dı. 

Ha:ı di, gu g'.lle gidiniz. 
o A!'t" 

.., - Aman .111 yo dedi, sız; mut
laka tanıl!lak ıste .z CaP mızı 
Jc~rtarı:lınız. 5.ı.L nle öhlru:ıye ka-

da' dosı kalmak şerefim bize ver
mez misinız?. 

.llkçhul adam ya\"a§ça ismini 
söykdı· 

- Adım Ti-Vong .. japon men
sucat fabrikalar, Fransa mümessi
liyim. Mademki dost olmamızı ar
zu ea.yorsunuz.. adres veriniz .. 
ben sizı gelir bulurum. 

Mosyö Antuan adres verdi. Ben 
de isır,mı verdım. Ayr:ldık. Erte
sj günü Mister Ti-Vong bizi geldi, 
buldu. İşte bu h~diseden sonra 
ke 'dioile dostluğu!"' uz derinleşti. 
Antuan ba>ıa ):'ans .. ) onun ıdaresini 

bıraktı, kendisi Marsilyaya gıtti. 

Şimdi !:;" binar_n ı;aı, b en gibı
)~m. AyLkları toplar •. asrafı a
yır.r, mtiteba;;..sıni her aY., kendi
sine günderirirr .. 

Kapıc_nın söyledıkkro!'1c inanı

yordum. Çünkü, Antuanla muha
bere e\Takı masasının üstünde 
duruyordu. Kiracılarla kendisinin 
kont.oral yaptığı da malumdu. ja
nın fazla paraya ihtiyacı yoktu . 
Vaktıle zabıtaya müracaat etmiş: 
·Ben iyi bir taharri memuru ola
bilirim• dem,ş Zabıta onu macera
perestliğ,~der. dolaı ı mesleğe al
mamış. Ti-Vorgt:n maıyetine gir
dikten sonra bu aro:uswnu tatm n 
etmeğe başlamt~. 

jan bir aralık ağzırdan kaçır

dı: 

- Ti-Vong ja'P<ınyada meşhur 
bir zabıta ~efi imiş. Bun ... bana giz
lice söyledi. Ben de sana mah
rel'!" c>larak söy! 'iv:orum. Benden 
duymamJŞ ol.. ve karşında mühim 
blr zabıta memu~u bulunduğunu 
da..ına hatırla! . 

Şı.nu da iliıve edeyiır ki, Ti
Vongun birçok kolları vardır Hıç 
bir za"lan atlamaz.. or. ... yenmek 
şe,·da•ı"a dli{enlere acmm. ... 
Müstakbel zevcemin 

evine gidiyoruz 
Ertesi gün. Saat on. 
T.raş 0ldum .. hazırlandım. 
Öğle yemeğinde müstakbel zev

cemin evinde bulunmak üzere ka
pıcının odasına iniyornm. 
İçimde garıp bir tereddüt ve 

yine manasız bir se\'inç var 
Tereddüt ediyllru~; \'ünkü. ye

ni bir tuzağa düşrr.ck ihtimali 
mevcut 

Seviniyorum; çünkü, janın bah
sctt.gı dul kadın samimi olarak be
ni scvcc"k \'e benimle evlenmeğe 
talip olacak olursa, böyle bir ka
dını ede etmekle daha mı.him ış: 
!er gor< bıleceğ :"'l. Hayatıma sa
miı!'İ bir kadının karışmas nı, ba
na bazı a \·a!de yard;m etmesini 
ist '(;. ..... m. 
Kapıyı vurdum. 

(Arkası V~l 

BERLİ T Z 
Lisan Dershanesi 

Bf'TfS YAZ A('IKTIJI. 

Beyotlu: 294. İst.lklil 
Caddesi 

FRA. 'SIZC-.\ 1 Lisan kurları 
İNGİLİZCE ve JJWiım.i 
AL~IANCA l>t"rsler 

Haftada 3 ders ayda 4 lira. 
Tttrübe dersi bedava.(hr. 

Hava Gedikli 
Namzetlerine 

Gedikli namzetlerinden 338 doğum
lu olup evrakları tamamı~ olan
lar 7/7/941 tarihinde sevkedileceltle
rlndcn bunların Pazartesi günü saat 8 
de Kurumda bulunmaları llfuı olu-
nur. 5447 

.................... 
'F-- '""'·t-· ""',. ,,~.~ 

Sıhhat ve Güzellik 
SAGL AM 

ve 

GÜZEL 
DİŞLERLE, 

Sağlam ve &üzel 

DiŞLER de 

SANiN 
nı, 1tac11na 

lle temin edilir 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz. 
Bazan en üstad doktorların bile ıebep menseini bulamadıkları bir hastalığın, diş 
iltihabından Ueri gelditi pek çok tecru belerle anlaşılınıı;tır. 

Ağız ve boğaz iltihaplan Rida diş S b h Ô Ak H 
suyu mahlO!ünün gargaros ile §İfa bu- a a t ğle ve şam er yemekten Sonra 
lur. Salgın hastalıklarda gargara ya-
pılması tavs1ye olunur. Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ve daima 

• TAKVİM e 
aıunı us7 Hızır Wcrl IHt 

HAZİRAN C. AHİR 
23 62 13 

Yıl 941 Ay 7 , • .._ .... a.h r-nı 

TEMMUZ 
S. D. Vakit S. D 

5 35 GİUl<:f 8 51 

6 
13 >8 ötıe 4 35 
17 19 htadl 834 
: OH A.lıf&lll 1200 

PAZAR 22 45 TMoı 2 01 
3 17 tm.iık 6 33 

Kullanarak Diılerinizi 

Eczanelerle büyük İtriyat 

SAHİP YE B.-\Ş~IUHARRİBİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

cSON TELGRAF 

Koruyabilirsiniz. 
Mağazalarında bulunur. 

ETE~f İZZET BENİCS 
CEVDET KARABİLG İN 
MATBAASb 

HER AKŞAM - Telefon : 42690 

Tepebaşı BELEDİYE Bahçesi 
Arkadaşları SAFİYE ve ... 

Uzun müddetteuberi büyült B k• } A • • 12 Tablo höyük Re'ü 
fedakarlılır.larla haaırlanan a ıre er yını <ilk defa olarak ) 

Yazan: Ziya Şaldr _ B_.tekAr: Şefi:;c Gilrmeriç - Sahneye koyan: 15 
sene Amerikada Rejisörlük yapan Zenci Ali Rıza 

Alalranga kısmı: Garden Bahçesi Zenci Alt Rızanın iştirakiyle japon 
Pandomlın Balc•tl 

MAHKEMELERDE 
( 3 üncü sahifeden devam) 

d u .. Yin" içimde başka bir ses de: 
- Yazık kızcağıza! diyordu. Za

vallı kız .. Genç yaşında, gün gör
meden bedbaht oldu. 

Hiıliı seviyor muydum, ne? 
Nihayet, J ale benim delaletim. 

le bir hürmümeshut yapıp d'felil
ler, şahıtler buldu. Üalenin aley
hine boşanma da\'ası açtı. Jale bu 
davadan sonLa eve büsbütün uğ. 
ramamağa başladı. Jale de bana 
yaltaklanmağa ... J alenin fikri, on. 
dan boşanıp benimle evlenmek .. . 
halbuki benim yeni sevgilim, ba
na herkesten güzel görünüyord,,. 
On beş gün evvel, yeni sevgilim 
de bir manifatura tacirile evim 
mez mi? Ondan da ayrıldık ... Ne 
de olsa, J ale eski gözağrısı.. Onun. 
la yeniden konuşmağ"a başladık 

ve Nejattan ayrılınca evlenmek 
için sözleştik. Bugün de, hukı.;k 
mahkemesinde Nejatla Jalenin bu. 
şanma davasının kararı verile 
cek .. Şimdi oraya gideceğim. Gel
istersen, buradan beraber çıkıp 

gidelim. Amma, daha bir saat var. 
- Pekı .. Sen buıaya neye gPL 

din? 
- Burada eski bir mektep or. 

kadaşım var. Hakim stajyeri.. r.c
ç-en sene hukuku bitirdiydi. Ona 
uğradım. Şimdi dur, asıl işin mU
him tarafını söylemeği unutt ... m. 
Buraya gelirken, yolda Ne;rine 
rastlad.m. Ben konuşmak değ· l, 
selam 'ermeğe bıle n )-etli değil. 
dim. O benim yanıma gelip ko • 
nuştu. O da kocasırdJn bo a• • 
nıyorrr~ .. Boşanma d:uvas a.,rı1~. 

Adam ayyaş, kumarbaz, ahlak z 
bir herifmiş. O da kocasından ay
rıldıktan sonra edenmek teklif 
etti. Ne dersin? Şimdi hangisile 
evleneyim? 

- Hangisi daha güzel? 
- Nesrinde de gözüİn yok de. 

ğil doğrusu ... O daha ziyade ho. 
şuma gidiyor. Daha alımlı ça • 
lımlı ... 

- Son sevgilin, o esmer sev -
g. in nasıldı? 

- O hepsinden güzeld . Bunlar 
onun elıne su dökemez amma, ah! 
Ne diyeyım o man'fatura tacirine? 

- s~m şimdi banakalırsa mon. 
şer, biraz daha bekle .. O esmer de 
nasıl olsa manifaturacıdan ayrı • 
lır .. Onur.la evlen' Öyle anlaşıh
yor ki, sana bir dul kadınla ev
len~~k mukadder Zaten çocuk. 
kcn, mektepte senın dul kadın a. 
lacağın belliydi. Elin ço1< ağırdı. 

Vuıtluğu yerin ağrısı ü~ gün ge11-

SATIŞ İLA'.'il 
İcra Memurluğundan : 

Derviş oğlu Hacının uhdet tasarrufunda olup Petro kl- Yoıaplrden i~tiıc rı' 
eylediği 900 liraya mukabil lpctek göste~·mi~ olduğu Üfküdarda 5elin1iyc rna. .. 
ballesi Kavak Çeşmesi sokağında eski 31 kapı sayılı tarolları Emliıki MilliyeJ"" 
arazi ve sahibinin bostanı ve K avak Çt~şmesi sokağı il eçevıili 3341 n1ctrf 
murabbaı miktarında ve 2044 lira 5 kuruş kıymeti muhammeneli maabnhJ;e od~ 
ve aralık maha llinin umumi h ükümler dairesinde açık artUrma tle Eatllmasııı' 
karar verilmiştir. 

EVSAFI: 
Dört oda, bir mutfak, bir ahır 2 hela Ye harıci mutfaktan ibaret olup k;<' 

men kerpiç ve kısmen taştan inşa edilmiş tistu alat urka kil'em:tJc ve kıı-;men dl 
teneke ile örtülüdür. Bahçede bir dolaplı bostan k ufusu van:lır. Bah("enin eL-', 
h eski ve yeni ga lvanizli saç ve dikenli tel ve kazıklarla çevrili olup lçıollt 
meyvalı ve meyvasız olmak üzere 91 adet ağaç vard ı r. Bahçedeki dolaplı bosuıı' 
kuyusundan keza uzanan ı;inko boruları mevcuttur. Ah.ır fevkani samanlık ıtıf 
mını havi o1up sekiz hayvan istiap edebilir. Ev ve ahırın bulunduğu kısım ayd 
ca tenekeden yapılmış tahta perde ile bahçeden tefrik edilmiştir. 

1-İşbu gayrimenkulün arttırma ,artnamesi 15/7/941 tarihinden itibaren 939 
1689 No. ile Üsküdar İcra Dairesinin muayyen numarasında bereJt.t' 
l1'n görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malômat a lmak ist'' 
yenler, ~bu ~artnameye ve 939/1689 dosya No. sile memuriyetimize müracaa t el 
me1idir-

2 - Arttırm~ya iıtirak için yukan da 7azılı kıymetin % 7 ,5 n isbet inde ~ 
altçeoi v.,.a milli bır banlı:arun teminat mektubu tevd ı edilecelı:tlr. (Madde 131 

2 - İpotek sahibi a lacaklılarla dljer a!Akada rla rın ve irtifak hakkı liahiPI' 
rini.n &ayrimenkul üzerindeki hak.lannı1 hususile faiz ve masrafa dair olan id&l 

!arını , tı;bu i!An tarihinden itilı;ıren 15 (lii.n içinde evrakı mW.biteler;yle b~ 
likte :nemurlyetimi.ıe b11dirmelt:ri icab• dt;r. Aksi halde hakları laıtu siciıJ. 

abit olmadık~a satış bedelinin pa7la1masından haric kalırlar. 

4 - Gösterilen sünde arttırmaya iıtirak ~enler arttırma ısartnamesini ( 
k'.ıınuı ve lüZumlu ınalOmatı almJI ve ._ u.nları tamamen kabul etmiı ad ve lti1" 
olu.rıurlaı. 

5 - Gayrimenkul 28/7 /941 tarihinde Pazartesi gün;i saat 14 ten 16 ya ~ 
dar Üskı.idar İcra ı1'emur1ugun da tiç defa bağı ı 1 dıktan sonra en çok e.1 
rana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhamen kıymetin yüzde 75 in· 
maz veya satiş isti.yenin alacağına rüçhanı olan d.Ler alacaklılar bulunuP 
bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ahıcak':ırının rc.ecmuundan f' 
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere aı1.tırnla 10 gün ~ 
ha temdit edllerek 7/8/941 talihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya J<a 
Üsküdar İcra Memurluğu odasın da, arttıl'ma bedeli satış lstiyenin aiti 
b.na rüçhnı olan diğer alacaklıların bu gayri rnenkul ile temin edilmiş alac;Ü' 
n mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok &.ırttırana ihale edilir. Böyle ~ 
b<.-dc~ e!de edilmezse ihale yapılmaz ve liatıs talebi dOşer 

6 - Gayrimenkul k endisine ihale olunan kimse derhal veya verilen nıv 
Jet içinde parayı verme..e ih.e.le kararı tesholunarak kendısinden C\"Vc' er- 1 
sek t<:klifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaf rr.zı olursa D 

razı olmaz veya bulu~azsa ht'mcn 7 gün müddt'tle arttırmaya çıkarılıp en ~ 
arttırana ihale edilir. Iki ihale ara~ındakı fark ve geı,.'<'n günler iı;ın "4 5 den JI 
... olunacak faiz ve dij:er zarar!.ar aynca hükme hacet kalmi.k!l%1D. memu! 
tıınıue alıcıdan tahlil olunur. (llad.de 133) ıl 

7 - AlıCI arilırma bedeli haricinde olarak :ralnıx \apu lerat harcım 1 
osı•lllt valtıı !biz bedellnl ve ihale k.ıı rar pullannı vermeit• mecburdur. )f 
le<altim vercUer, tenvirat ve tanzifat ve delllıllye resminden mütevelli t 1" 
diye rtisumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttl1'ma bedeli11' 
tenzil olunur. 

i,bu aayrimenkul yukarıda &österi letı tarih te Ü~küdar İC'ra Mcı11 
lufu odasında iJbu tıA.n ve gÖlterilen a '!'t t.Jrma aartna.me.si da.iresınde sauıı' 
ilAn olunur. 939/1689 J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---,/ 

mezdı. Ben bilirim. 
Gülüştüler .. Faruk, 
- Canım, şakayı bırak .. Ben 

şimdi ciddi, hayati bir mesele -
den bahsediyorum .. dedi. Sen işin 

1 
alayındasın .. 

- Niye alayında olayım?. Yarın 

öbür gün son sevgilın de kocasın. 

da a ·rıl rsa, belki pişman olur • 
sun .. Tekrar gülüştüler. Faruk: 

- Hayd;, Bülendciğim, dedi. 
Gide\1111 de şu Jakr indavasının 

kararı ne olacak. bakalım ... 
- Haydi'.. 
Oturdukları l\ancpcd~n kal~ 

merdi\·e~leri ind.l<0r .. 
Adlıve bır:a,ınaan çık.p, AO~ 

ra caddesinden t rrr.anarak e 
T0mrı.k ch:.esın«k. hukLk f1' 
keT"'t>lerı bına<ına {; rd 'er. Bf~ 
ori .. arı taf:.t1p eı.tJT""' ve Jalen c 
\'!J. nın ka•a '"' ıa b 1 urt: ~ 
~at, onu onun t•.fsıliıt,:ıı ve .ııJ' 
o<.ıtı ı . ıı ı dce 1, c:: ı<-. yaı 

yazımdı sunacağ:m .. . 


