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''Refah,, Faciası Şehitlerinin Aziz Hat raları iç·n 
Bu Sabah Şehrimizde iki Matem ihtifali Yapıldı 
•• 
Uçüncü Haf-
taya girerken 

Umumi ve aıkeri vazi. 
yet Almanların lehine 
olmakla beraber Sovyet
lerin de canla ba,la he
nüz mukavemete devam 
ettikleri muhakkaktır. 
japonya ve Amerikanın 
henüz harbe müdahale
si &ırası ıtelmemiıtir .. . -

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet • Alman harbi ü~ünci• 
~altısına girmiş bulunuyor. t•
~uncii haftada \·aziyet şudur: tı. 
mumi harp vaziyeti Almanların 
lehindedir \'C llaçlılar ordıısu h 
eepbede filen Rus toprakları · .er 
d .. d ıçın-

e muca eleye dC\ am clm<-kte-dir-
lcr. ~imaldeki ve merkezdeki Al
man taarruzları So\')'f'tlere karşı 
yıpratıcı ve eo:ici olmıı~tıır. Fakat. 
hcniiz so,·yet ordularında bir 
inhilal alameti yoktur. Sovyetler 
canla başla bütün cephelerde im
Jcan nisbetinde davanıvorlar ,.e 
geri hatlarda lere;,,mÜe gayret 
ediyorlar. \içüncii haflanın askeri 
bakımdan her iki tarafın vuiye
~ni daha esaslı hir şekilde aydın
atrnası beklenebilir. Belki de Al
~·~lar bu hafta içinde daha ~eniş 

t"de muvaffakiyetltt elde cde
te ler, Sovyet ordusunun n1uka· 
•emetine d~ha esaslı ve ıümuttü 
darbeler indirenk Stalin hattını 
tnuht rr ltt . r ~ noktal~rdan aşacakla·r· , .• 
lı osko\a ~·olu ıle beraber dıger 
k~e( ittihaz ettikleri bö4;elcrin 

ı ıt noktalannı söktüreceklcrd~. 
b Y~Jnız bugüne kadar sabit olan 

akikat; harbin ilk sarhasının Al
~anlar i~in de, Ruslar için dr rok 
"anlı tah · • f k' . · .. ' mının ev ınde çctır \'C 

~r za~·iatlı oldıığudıır. Der iki 
,.erafrn insan, tayyare, tanJt, top 

cephane zayiatı iki haftalrk k· 
l'llat net• · d 
1 . ıcesın e ka:ı.anılan netiee· 
•re nısbete k fa ı · n ço zla ve zanno-
l~nan~n aşrrı Yekfinlar içinde do· 
._~7,.~ n':!rr .. Herhalde, Almanlar 
llln· beiı betı ne)e malolursa ol· 
Rnı: ord ""1eh~l ileriye gitmek, 
ıınulıaf~sunu nnha ebnek azmini 
Sovyetler detm~t.e; . buna karşı 
annt v • d" hu tun imkanları ile 
lı • e fi detıi lıir mukabele); 

atta lıa:ı:ı n ktaı ' 
lrrudırl .; arda mukabil ta-
lulmekt 

8 1 anıe ederek geri çe
llo ınd e devanı etmekt"11irlrr, 
ne d Ra ne Alınanlara galip gelmiş 

e usları ·ı· 
zarile b k nıag up olmuş na-
Yoktur ~-~anın . yeri ve manası 
raf hakı.u::af brr ~örüşle iki ta
Her iki k ~ verılecek hiiküm: 
İmk" ,_ u~vetın de henüz bütün 

anqn ıle yekd.. • ·ı 
dele b )' d ıgerı ı e müca-
l::İnd alın e bnlundııkları merke

e 0 nıak lazımdır 
Alrnaıı • Rus b b" ". . 

tir:ele • ar ının sıyasi ne-
nne ve muhtemel ihtil'tl 

na gelin.,e; basta . a arı· 
onu •...ı.·be ' ıaponyanın ve 

._ı n A 'k 
celrnekt d" merı anın ''aziyeti 

• e ır. 
Japonlar k 1 

arar arını ittiha7 ey· 
<n.vanı, 5 in<! S&yf•da) 

-

~Yazan:_ 
l~sman Cemal 

1
' - Kaygılı _ 

l ı -
Bu mükemmel eğ
lenceli yazıyı ba'"'n 

ıı , l!>-

4 lacı ıalalle
de okayaaaz 

\... 

:Alman tankları bir fundalıktan geçerken 

Sovyet Tebliği 

Sovyet ordusu 
her taraf tan 
mukabil taar-
ruza geçti 

Merkezde •lddetU 
bir tank muharebesi 

Moskova 7 (A.A) - .B.B.c .• 
Sovyet yüksek kumandanlığınn 

Moskova ra~osıı ile ıw~ettiği 
tebliğe göre, 14 gündenberi devam 
eden büyük çarpışmalardan son. 

(Deftmı 5 lııd ~) 

Akdenizde yi
ne birçok va
pur ha tırıldı 
10000 tonluk bir 

ITALYAN 
kravaz6rl battı 

Loodra 7 (A.A.) - İngiliz A.. 
mıraillk dairesinin tehlığii: Ak· 
denizde denizaltılarınuzm mu -
vaffaltiyetli yardnnl"1"ı devam et. 
mekt<xLr. 9000 tonluk silahlı bır 
İtalyan gcmısi torpıllenmıştir, 

(D•vanu 5 bıd Sa,yf""") 

Harp malulleri· 
le şehit yetimle· 
rine ikramiye 
tevziine başlandı 

Bu yıl harp malüllcriyle fehit ye
timlerıne verilecek tütlin ikramıyie
rınin miktarı tesbıt olur.ınu:stur Buna 
gOre, ı incı derece ı;ubJya 265,50 lira, 
2 i.ncı derece subaya 238,95, 3 üncü 
derece subaya 185,85, 4 u.ncü derece 
subaya 159,30, 5 inci derece subaya 
132,75, 6 ıncı derece subaya 106,20 
Ura, 1 inci derf'Ce ere 132,75, 2 inci 
derece ere 106,20, 3 üncti Gerece ere 
?9,65, i üncıı derece ere 53,10, 5 inci 

Siyasi mah- 1 

filler Japon· 
ya ve Türki
yenin vaziye \ 
tine bakıyor 

Vi.şi 7 (AA.) Havas • 
Ofi ajansının diplomatık mu. 
harTiri yazıyor· 

•st·asf mah~ıllıi!n dikka. 
ti, şimdik, halde Japonyaya 
ve Türkiyeye çevrilmiş bu • 
lın>ı"aktadır. 

• 1939 harbinin başlangı • 
eında Tokyoo, Bertin ve Ro. 
maya tev«:cüh etmiş bulu -
nu)'-Orken, Ankara Londraya 

l 
L 

(~ 1 - Sa.:rtM'la) 

Suriye'de 

Şafakla bera
ber Beyruta 
karşı taar
ruza girişildi 
Fransızlar taarruza 
dardarmıya çaıışısor 

Beyrut, 7 (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen asker! teblil:: Düşman an
.ı:ak pek hali! terakk!ler elde etmiştir. 

Tüdıniır'de harekat yapan İngiliz 
k:uvayı lı:ülli.:reai bu noktayı apma
mıştır. 

Şam ve Merceayun bölgelerinde 
devrl:re falll;:rell olmuştur. 
Şimal bölgeainde mevzllerimhi 

talıldm ediyoruz. Sahilde, İnıılliz filo· 
swıuıı himayesi altında lcuvwtll d~

(DeTamı I!. bıd Sa.:rfı,da) 

BiT SOff!Yet kıt'ası geçit resminde 

Pasif Korunmada Bayanlarımız 

Kadınlarımız için 
kurslar açılacak 

-~~~~~-.. -~~~~~~ 
Yardım sevenler cemiyeti bu 
hususta hazırlıklara başladı 

derece ere 26,55, 6 ıncı ederece ere ı--------------, 
26,55 Iıra. Beht>ı· şchıt ailesine de 29 
lira 22 kuruş verilecektir. Tevzi.ata 
başlanmııtr. Dört ay devam edecek

Yardımsevenler Cemiyeti, kadınla
rımızın pasif korunma ijleriııde vazi
fe alabilecek bir ıekilde yellşmeleri 
ıçln şehrimiz kaz.alarmda kurslar aç
nuya karar vermh,;tir. Bu hususta ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

tir. 

Ric'atte geri 
bırakılan mu
azzam çeteler 

Mos.kova 7 (A.A.) .B.B.C.o 
Sovyet tebliğmde bildirildığine 
göre, Alınan hatları gerllerinde 
muazzam çel.eler faaliyette bu • 
hınmaktadır. Bunlar gelişigüzel 
değil, ric'at esnasında kasden gı,. 
ride bırakılmıı;lardır. 

Üç kesme şeker 
muhtekiri bak
kal tevkif edildi 
50 kura,ıuk şekeri 

55 e satmışlar ı 
Çemberlit.aı;ta bakkallık yapan A

&op i!;minde biriyle tezgfıhtarı Nişan 
ve kru>adan Oranlko 50 kuruıa satıl
n1a:-a Jcap eden kesme eekerı F.şref is
mlnde birine kilosu 55 kuruşa verdik-
1er;nden yakalanmışlar ve nöbet(i M-

IDevamı 5 lıııcı -1MI&) 

Halke\·lerinde acılması düşünülen 
bu kurslardan çıkan kadınlar Beride 
bir zaruret karşısında pasif korunma 
teşki!Aıında çalışabilecekUr. 

--<>--

cumartesi tına 
dOşen tayyareler 
Moskova 7 (A.A.)- Dün akşam 

neşredilen Sovyet tebliğinde, cu· 
martesi günü 2il Alınan tayyaresi 
düşürüldüğü bildirilmiştir. 8 Sov· 
yet tayyaresi dü~rülnriiştür. 

K asımp'!şa ve Sarıyerde yapılan 
Hazin lhtif al Merasimlerinde 
Kahraman Şehitlerimiz Anıldı 

• 
Bütün Istanbul deniz alaylarının iştirak ettiği 
hu ihtif allerden sonra denize çelenkler atıldı 
De 11 I z a ı t ı Erbaşıarından Fazıl Darman s 6 y ı e d ı ı ı beye canlı 
aatll:unda dedf ki : " Kahbece, bayatıca işlenen ita cinayetten 
civanmert, kahraman TGrk milleti asla yılmayacaktır.,, 

Mersinden İskenderiyeye gider
ken kahraman denızeilerimizi ha· 
milen batan Refah vapuru facia· 
sında şehit d~n kahraman de
nizcilerimizin hatıras.nı tebcikn 
bu sabah şehrimizde iki merasim 
yapılmıştır. 

icra olunm~ur. 'r·-------Saat 10 buçukta Komutanlığın 
bahçesinde yapılan bu merasimde 
İstanbul Kara Komutanı, İstanbul 
Deniz Komutanı. ~1erkez Kc.u u
tanı, Amiral Hüsnü Gökdcn.z, ı 

Emniyet Müdürü Saliıhattin Ars· 
lan K urkud ve diğer birçok ze-Bunlardan birincisi Kasımpüşa

da Deniz Komutanlığı binasında (Dcv:uıu 5 inci sayfoda) 

( HARP VAZİYETİ ) 
Sovyetlerin mukavemeti henüz 
kırılmamıştır; sevkuidare ve 
maneviyat.da bozulmamıştır 
(Yazan: EMEKLi BUBllAY SUBAY) 

SOVYET • ALMAN CEPHE· 
LERİNDE: 
Alınan- Şark ce:pbesinde mu· 

narel:.eler (Stalin) hattında devam 
etmektedir. Şimcüye kadar 300 bin 

Elazığ - Van 
İran hudut şi
mendifer hattı 
4,5 milyon Urabk 

tqaat bagln 
lb.aleye çıkarıbyor 

Elh!i - Van - İran hududu ıl
mendl1er hattının doksan dördüncü 
kilometresiyle llıl üncü kilometresi a
rasndakl dördüncU kısım inşaatı Nafia 
VekAleWıce dört milyon be~ yliz bin 
liraya bugün ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale ayın 16 mcı &{lnü yapılacak ve 
derhal inşaata baı;lanılacal<tır. 

Yanhş haberler 
işaa edenler 

M.oskova, 7 (A.A.) - Sovyet Yük; 
sek Şılrası Reisllğ! neşrettiği bir teb· 
Uğde, askerl vaziyet hakkında yan
lış haberler işaa. edenlerin Divanıhar
be verileceğini ve iki seneden on se
nye kadar hapsedileceklerini bildir· 
mi~tir. 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

esir alınm.ıştır. Tayyarelerimiz at
l:ı!ltlan bombalarla 18 tren, 500 
kamyon ve birçok demiryol ilti· 
sak noktalarını tahrjp etmişlerdir. 

(Devamı 1 lıı.cl So,:rfM'la) 

Babası askere 
gitmiş çocuklar 
tesbit ediliyor 

Bunların okuma 
masrafları 

temi n edilecek 
Yardım.sevenler Cemiyeti şehrimiz

de babaları askere eitmi~. anneleri 
çalışmak mecburiyetinde kalmış fakir 
çoeuklan tesbit etmiye her kazada 
bugünlerde başlıyacaktır. Bunların 
mekteplere kaydı ve kitap, saire ihti
yaçları cemiyetçe temin olunacaktır. 

Diğer taranan yann Taksimdeki 
Cemiyetin merkez bin<ismda tek.m11 
şube mümessillerinin iştiriik.iyJe bir 
toplantı yapılacaktır. 

K.ISACA 

Gel de ayıkla pirin
cin ta,ıaıl 

A. ŞEKIP 

Stalin, Sovyet halkına ,.c or· 
dusuna: 

_ Çekildiğiniz yerde bir tek 
buğday tanes~ bir tek benzin 
galoııll, bir tek yiyecek lokması 
bırakmayıaız. Hatta, tarladaki 
mahsulü dahi yakınrı ve tahrip 
ediniz ... 

Diyor. Fakat, çekilme)·ip, ya· 
but da çekilemeyip de kalacak 
olanlar ne yapacak?. Yiyeeek
Jerin~ malısullerini, stoklarını 
muhafaza edecekler mi, yoksa 

• B . yakıp yı.kıu:aklar mı.. u gı-

biler için söylenmiş birşey ol· 
duğunu bat1r]an11;yoruz. 

Öbür yandan; Almanlar: 
_ Eğer, Stalin"i dinler ve <>

llUn istediii tahrip n imhayı 
yaparsanız Alman ordusu değil 
Rus lıalkı aç kalır. Size bir 

Aıman • Sovyet 

BABBINE 

818 BAKlf; 

Stalin hattı 
önünde çetin 
muharebeler 
bekleniyor 

' Sovyetıer he-
men her tarafta 
mukabil taar
ruzlar yapıyor 

Sovyet çeteleri Al
manların gerilerin
de faaliyete geçti 
HER İKİ TARAFIN 
TEBLİGLERİNE GÖRE 

Anadolu Ajansının bOdlrdfğı 
Sovyet ve Alınan teblığit'rine go
re, Şark cephesinde muharebe 
va2iyeti ~udur~ 

Alınan resml tebliği, Stalın hat 
tında muharebelerin de\ am ettlğ.-
ni bildirmektedir. . 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

13 yaşında bir 
çocuk bir 

biletçiyi vurdu 
Kurt lı..st~, Şa Ka, 11 

numarlı aparlımanda c.'uraıı 13 
(Devamı 5 inci Sayfada) 

gran1 ) i)·ccek 'erıneyiz, Alınan 
ordusunun değil, halkın )'i) •· 
ceğe ihti~ a<.·ı olacaktır, ona da 
biz karı~ına~·ız!. diyorlar. 

Tiirkcı•dc bir darbımesel \·ar
dır. llirihirindrıı iistün Yl' o kın 
iki tal<'p ortasında 1'ıtlan 1 arın 

şa~kınlığını irnlı <·imek iç 
- Gel de a)·ıkla ııirinrin tJ•ın 

Denir. Anla:,lı) or Jd. ~in1d: 
Alman ordu!ııunun ilcrlenu.• :t· 

haları içinde bulunan İn!-anla~ 
arasında en mü~kiil \·azi)·cttt 
bulunanlar ('.3rpı':anlar dl·ği 
sİ\'İllerdir. Kac:\alar bir tüı·lü. 
kaçına!'>alar bir tiirli.i; ~ rık"-";:Jar 
bir tiirlii. ~·akınaça)ar 1-:lr tiirlU 
Buğdayı sakla~alar Ş('tin ses 

,·icdanlarını rahatsız edrcck 
yakalar kendileri aç kalaral 
~·e hakikaten Alnlıınhırd11 n hi 
dilinı eknıl'k bile alaını~ arali 
kırılaraklar!. 

Buna \ e bö~ 1<.• İnC'. 
- Gel de pirincin tatı111 a.\ ıkla 

Denmez de ne dcnir.Za\allı 
]arın hali iki canıi arasında kn· 
lan binamazdan da beler!. 



2 -- SON TELGRAF 

TÜY 

SIKLET 

7 JWUJI INl 

Kesme 
Şekeri 

Bazı bakkallar ellerin· 

deki fazla kesme şe
kerleri saklıyorlar mı ? · 

f lfl;lQ J Günün meselesi: 1 F~.T~C?~~ 
ı Leyli meccan ... ı ta- 1 bırıncılıgı 

Anadolu yakası 
aayliyesl 11 e be •• m t 1• h a n 1 a r I T~~kiye F. birinciliği 

Anadolu yakası sayfiye evleri l ll mu s aba k a 1 arı An-
hakkında sarih malumatınız var 
mı?. Size birkaç rakam ve misal karada başlıyor 

Japonya'n a. 
kat,, .. oUtlkaıı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Amerikan Ajanslarının ha

ber verdicine göre orta ve ha
fif tayyare imalah İngiltere
ye, ağır tayyare yapılması da 
Amerilcım ordusuna tahıiı o
lunmuı. Amerikanın Sovyet 
Rusyaya tayyare göndermesi 
takdirinde, anlatılıyor ki tüy 
sıklet sınıfı da opl.ra bırakı
lacak! 

Bazı takalların ellerinde bulu
nan fazla kesme şekeri satmıya
rak sakladıJ-Iarı şüphe olunmuş. 
tur. Bu hususta tahkikat yapı -
lacaktır. Toz şeker satışları da 
son günlerde artmıştır. Fakat 
stok çok bol ve ihtiyarlan faz -
ladır. Şeker fabrikalarımızda ye
ni kampanya yılı için hazırlık. 
lara devam olunmaktadır. 

söylesem, miibaliığa ettiğime ina- Kayıt ve kabulşartları pegder· 
nacaksııuz. Anadolu yakası için, 

artık bir sayfiye mahalli demek, pey f b [ 0 "" d •ı • b l d 
Bu yılki Türkiye Futbol birin

ciliği müsabakalarının 12 tem • 
Rus - Alman harbı başlı. 

dünyanın dikkat ve ala.kası ja 
ya ::zerinde toplanmıştır. 
japonya bu harp karşısında bence doğru değildir. Çiinkü, say- e l g e l mıge aş an l 

fiyc mahalli, vatandaşların umu
miyetle yaz için gidip oturduk.lan 
iıbıhavası giizel yere tabir olunur. 

muz cumartesi günü Ankarada icra 
olunması kararlaştınlml§tır. Mü. 
sabaklara Ankar~. İstanbul, iz
mır, Eskişehir bölPelerinin 1940. 
1941 mevsimi bölge bir.incileri 
olan Gençlerbirli~i, Beşiktaş, Al
tay, Demirspor kulüplerile Sey. 
han, Samsun ve Balıkesir grup
ları birincileri, Kayseri Sümer
spor, Trabzon İdmangücii ve Ko
caeli Gölcük deniz fabrikaları 

Spor Gücü takımları iştirak ede. 
ceklerdir, 

KADINLARIN 

MODASI 

Bir arkadatın yazdığına 
söre, kadınlar araaında ye
meni modası çıkmıf.. Haki
katı:n, bazı bayanların baş
larına sardıkları garip bezler 
i.det yemeniden farksız •• Ta
rih tekerrürden ibaret, der
l~r. Modalar da öyle •• Hanım 
ninelirimizin modasını, tim. 
diki Bob - Stil bayanlar tek
rar ediyor. 

Madem ki, yemeni modası 
çıktı veya ihya olundu; gö
rürsünüz, az sonra allı yeme
nim, morlu yemenim tarkısı 
da tekrar piyaıaya düıer~ 

GÜNÜN 

MUAMMASI 

Alman tebliğleri baıitleri 
ve fevkaladeleri ile hep bü
yuk muvaffakıyetlerden bah
sediyorlar. Rus tebliğleri de 
muvaffakıyetli mukabeleler
den. Fakat· her ikisinde de 
filan ıehre vardık, filan iıtih
kmı aldık; filan ıehirden kov· 
duk, filan istihkamdan geri ı 
püskürttük •• gibi kat'iyetler 
yok. Bu tebliglere, İnsan ba· 
kıyor bakıyor, yahut okuyor 
okuyor da yine: 

- Günün muammuı •• 

Demekten kendisini alamı· 
yor. Hakikaten ben bu yeni 
tip harp tebliğlerinden bir 
ıey anlıyamıyorum, bilmem 
siz anlıyabilıyor musunuz?. 
Herhalde bu da bir yeni h.rp 

· edebiyatı nev'i! 

ENSPEKTÔR 

VE MÜFETTiŞ 
~~---~--

500 TON KESME ŞEKER 
GELİYOR 

Adana, Mersin yolile şehrimize 
getirilmek üzere beş yiız ton kes.. 
me şekerin vagonlara konduğu 
buradaki alakadarlara bildirlmiş
tir. Bunlar şhrimize gelince Şe. 
ker Şirketince satılacak ve bazı 
bakallarda bulnmıyan kesme şe. 
keri bollaşmış olacaktır. 

KfJÇfJK HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 

* Şebrimizın muhtelif semt w 
mahallelerinde kazılmakta olan 
sığınak \'e siperlerin, 2 aya kadar, 
mutlaka ikmal edilmiş olması la
zım geldiği alakadarlara tebliğ 

~ilm!Ştir. Son günlerde Üskü
dar kazasında siper inşası için 
ciddi bir faaliyet sarfedilmekte
dir. Mahkümların siper kazma 
ameliyesınde, gündelikle çalış • 
tırılmasına yakında başlanacak
tır: * Yapılan bir istatistiğe naza. 
ran harf inkılabından bugüne 
kaadr Millet mekteplerinde oku
yup diploma alanların sayısı 3 
milyonu bulmuştur. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Milll Sanayi Birlıği, Yerli 

Mallar Sergisi hakkındaki tetkik
lerine devam etmektedir. Bu se
neki serginin gayesi, harp içınde 
milli endü•trinin, ihtiyaçları ne 
suretle karşıladığını tebarüz et. 
tirmekten ibarettı;. Sergiye Sü • 
merbank fabrikaları, İnhisarlar 

İdaresi, dokuma fabrikaları işti. 
rak edecektir. 
* Toprak Mahsulleri Ofisi ça

liştrmıakta olduğu İstanbul de _ 
ğirmenlerinde birikmiş kepek ve 
misketi satmağa karar ftrmştir. 

MÜTEFERRiK: 

* Muşun Kızılağaç köyünden 
Mustafa oğlu İrfanın karısı 17 

Halbuki, Anadolu yakası sayfi
ye evleri çok zengin bir vatandaş 
züınresine has ve münhasır bir 
bale gelmiştir. 

İki yaz evvel, dört aylılı:: mevsim 
için 300 lira istenen üç odalı bir ev, 
bu sene 700 liradır. Asfalt iizerio
de ve deniz tnra(mda, bir yaz ge
çirmek iizere ev tutabilen bir va
tanda.•, tabir caizse, bir lord ol
malıdır, Bu, neden böyledir?. Bu 
semtteki evler, hakikaten, bu de
rece fiatla kiraya \'erilirse, nor· 
mal bir icar muamelesi mi yapılı
yor?. 

Hadise, o kadar ayan ve beyan 
c;arih ve eanlı ki. en kü~ük bir iza
ha liizum hissettirmiyor. 

Eğer, bu civarda, küçücük bir 
arsanız. ,·e~·a bir kulübeniz var
sa, istikbalinizi temin etmiş sa
yılırsınız. 

Piyangonun vadettiği servetler, 
Anadolu yakasında bir arsa sahi· 
binin malı yanında ne kadar zayıf 
kalıyor. 

Asıl piyango, Anadolu yakasın.
da evin ve arsası olanlara çıktı~ 

REŞAT FEYZi 

Askeri okullara a
lınacak talebeler 

Üniversitenin Tabip, Dişçi, 
Kimya, Eczacı, Hukuk ve Öğret
men smflarına alınacak leyli, 
meccani, askeri talebe kaydına 
15 temmuzda başlancaaktır. 
Kayıt ve kabul şar·namesi şu

belere, lıse müdürlüğüne ve as· 
keri hastanelere gönderilmiş • 
tir. 
Diğer taraftan Konya askeri 

orta okulunun her üç sınıfına ta
lebe alınmasına devam olunmak
tadır. KRyıtlar 10 ağustosa ka • 
dar devam edecektir. 

Bastabakıcı Hem
şireler oka l un da 

Ortaokul ve Liselere leyli, meccanl ı 
talebe kabulü lçln talimatnameler ha
zırlamıya ba~larunı~tır. Bunlardan 
Kız ve Erkek l\fuallim Mekteplerine 
parasız kayıt ve kabul talimatnamesi 
şehrimize tebliğ olunmuştur. Bundaki 
prthır ;unlardır: 

c:Ya ı (birinci sınıf için 15 - 19, 
ikinci sınıf için 16 - 20, üçüncil sınıt 
için 17 _ 21) olmak. 

Orta okuldan pek iyi derecede me
zun bulunmuş olmak, ilse ıınıfları 
müda\•imlerinden veya Ögretmen O
kulları meslek sınıCları ıündtizlü ta
lebesinden olanlar için slnlflnı pek iyi 
veya iyi derecede geçmiş bulunmak, 
(llaelerin ikinci ve üçüncü sınıfların
dan ötretmen Okullarının muallim 
sınıflarına girecekler, verildikleri o
kullarda meslek derslerinden imti
hana t~bl tutulurlar.) 
Öğretmen okullarına girmek isti

yenler mezun oldukları veya kayıtlı 

bulundukları okullara müracaat ede
ceklerdir. 

Bütiınlemeli talebenin müracaatı 
kabul edilmiyecektir. ötretmenler 
kurulu 11 Ağustosla toplanarak mü
racaat eden ta1ebenin vaziyetini tet
kik edecek ve liselerde 5 ortaokullar· 
da 3 namzet seçerek bunların fişleri
ni Jmzalıyacaktır. İstenilen ~lan 
haiz nam~et bulunmadıgı takdirde 
keyfiyet bir zabıtla tesbit edilerek Ve
killiğe gönderilecektir. Muhtehf okul
larda namzedin birisi kız talebeden 
olacaktır. 

Namzedin dosyası 15 Ağustos ak
şamına kadar postaya verilmiş ola

caktır. Veklllikçe Öğretmen Okuluna 
kabul edlldiğl okullara tebliğ edilen 
talebe, bir taahhüt senedi tanzim et
tirip kabul edildiii okula götürecek
tir. 

Bu yıl Muallim M<'kteplerlne rağ
bet çok fazladır. Diğer mektepler için 
müsabaka ve müracaat tarihJerlnl 
peyde11>ey yazacağız. 

~-~-~--~ .. ~------~ 
Mutlu bir gün 

Kahraman ordumu

zun Hatay'a giriş yıl 
dönümü kutlandı 
İskenderun 7 (Hususi) - Kah

raman Türk ordularının Hataya 
giı:'~lerin;n yıldönümü giinü o
ian 1 temmuz günü şehrimizde 
büyük tezahürat yapılmıştır. Şe. 

hir baştanb~a bayraklarla süs • 
lenmiş, Halkevinde bir toplantı 

yapılarak nutuklar söylemiştir. 

Akşam bır balo verilmiştir. 
~ 

Satıhta çıkarılan 
mescitler 

At yarışları 
Koşulara girecek hay

vanların kay-

dına bugün başlandı 
13 Temmuz pazar günü b~lı. 

yacak at yanşlarına iştirak ede
ock hayvanların kayı\lrına bu • 
gün Sultanahmetteki aygır depo· 
sunda başlnmıştır . O gün handi
kap koşusuna girecek hayvanla
rın ve per~embe günü de diğer 
yarışlar-:la koşacak hayvanların 
kayıtları yapılacaktır. 

Organizas,•on heyeti her sene 
saat 15 de ba~lıyan yarışların bu 
yıl saat 16 da başlamasını karar
laştırmıştır. Bu suretle koşular, 

Eleminasiyon usuliyle yapıla

cak müsabakanın ilk günü, maç. 
!ardan evvel yedi takım sahaya 
çıkıp halkı selamlıyacaktır, Bu 
merascmi en kıdemli kulüp olan 
Beşiktaşın kaptanı idare ed~ek
tir. 

KUR'A ÇEKİLECEK 
Bu maclar kur'a usulile tan • 

zim edilecektir Ve 12 tem.muz 
cumartesi ıriinü: 1 - 2 ve 3 • 4 nu-
maralı takımlar. 

13 temmuz pazar günü: 5 • 6 
numaralı takımlar w 1 - 2 galibi 
ile 7 numaralı takım. 

14 temmuz pazartesi günü: 3.4 
galibi ile 5 - 6 galibi takımlar kar. 
sıhııjacaklardır. 

15 temmuz salı giinü de 1 • 2 
ve 7 nın galibi ile 3 • 4 ve 5 .6 
nın galibı arasında final maçlan 
yapılacaktır. 

----;>---

Talebe Pavyonu 
İzmir Fuarında açılacak olan 

cTalebe pavyonu• için lüzumlu 
olan eşyalrın mübayaasına ş~h

rimiz Maarif Müdürlüğü memur 
edilmış ve mübayaalara başlan. 
mıştır. 

Evkaf Umum Müdürlüğü eski, 
harap mescitleri satmağa başla. 
mıştır. Şehrimizdeki bu kabil 
mescitler de tesbit olunmaktadır. 

güneşin en kızgın. zamanında ya. H alkevi denizcileri 
pılmıyacak ve serme kalacaktır. / .. .. . 

Bu suretle Ankarada Kavaklı 
mescidi mülkiyeli 200 liraya, Ka
rakaya ılıcası mescidi 250', Sülük
lü mescidi 150, İncipınarı mescidi 
250, Kesikbaş me~cidi 250, llıca 

mescıdi 250, Ağapınar mescidi 
arsası 30, Karadibek mescidi 150, 
Şekerpare mescidı 100, Mahmut 
ağa m<'scidi 100 liraya satılığa 

çıkanlmıslardır. Satışlar yarın 

yapılacaktır. 

Demiryolları, ilave trenleri ona Emınonu Halkevınde yaz m• v-
göre lıaurhyacaktır. simi içın bır cDeniz Spor Kulü. 

_______,_ bü. tesis olunmuştur. Bu kola 

Bir moU~r bozuldu mensup oıan kız ve erkekler h3ı. 

Sor&! adında zahire yüklü 
bir mo;ör dün Burgaz açıkların-
da 2nsızın bozulmuş ve akıntıya 
~ (ıklenmek tehlikesine maruz 

bulunduğu bir sırada D<'nizyolla. 
rının Kalanııs vapuru tarafından 

yedeae alınarak Burgaz adasına 
götürülmüs:iir. 

tanın muayyen günlerinde ayrı 

gruplar halinde Kalamışa gide. 
rak yüzme talimleri yapma~a 

başlamışlardır. 

Dil meseleleri bana da me
rak olmaya baıladı. Bazı ga· 
zetelerdeki meslekdqlar gi· 
bi, ben de. herkesin dil yan· 
lıtlıiını çıkarmıya uğrqıyo-

yaşında Muhubet annesinin bulun. 
duğu K:rtakam köyüne giderken 
köpeklerin hücumuna uğramış, 

b'ndiği at ürkmüş ve kadını ka. 
yalıklar üzerine atmıştır. Muhu
bet hurdahaş bir vaziyet~ gelmbj 
ve ölmüştür. 

Aksaraydaki leyli ve meccani 
Kızılay hastabakıcı hemşreler 

mektebine yeni tak!be kayıt ve 
18 - 25 yaş arasındaki Orta mek
tep mezı.ınu bayanların alındığı 
bu mektebin tahsil müddeti üç 
yıldır. Mezun olanlar arasından 
ziyaretçi hem~ireler de yetişti - r . . 
rilecektir ADLiYE e POL/S--

Kız drnizci1cr grupuna Cum • 
huriyet Kız Lisesi terbiyei b~de
niye muallimi Bayan J\'lübr·rc0! 

nezaret etmektroir. İstiyen kız 
ve delikanlılarımız Eve kayda • 
lunup bu talimlere iştirak edebi. 
leceklerdir. 

wn. 
Belki bana, kendi gözün· 

aeki arpacığı görmüyor, ale
min gözünde mertek arıyor, 
aiyeceksiniz.. Ne derseniz, 
deyiniz. 

Bir yanlıt düzelten arka
ifaı ta, Şirketi Hayriyenin 
Köprüdeki iskelelerinden bi
rinde bir oda levhasına ta· 
kılmııl 

«- Enspektör kelimesi ar· 
tık kullanılmıyor, müfeUİf 
demeli •• ıt diyor. 

iyi, hoı amma, ya, bu mü· 
e11eae. teftit. müfettif nedir, 
bilmiyorsa. •• 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 113 

* Bursada en iyi koza yetışti
ren Yenişehirli Akuf köyünden 
Emin karpuzun 77 lclo 700 gram 
kozası, Bursada yapılan koza bay. 
~amında müzayedeye <,»karılarak 

müstahsili teşvik için Koza Koo
peratfleri Birliği tarafından ki • 
!osu 12 liradan satın alınmış, bu 
suretle köylü müstahsil 1160 lira 
lile İzm.ire götürülen Trakya 
ltazanmıştır. * Savarona yatının hizmet ha ~ 
rici zamanları Kanlıca koyunda 
geçirmesi muvafık görülmüştür. 
Bunun temini için Koyda, icabe. 
den tesisat yapılacaktır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

~ Biraz dolaşalım. 1 
. - .İster•-en kayak evine kadaı: 

eıdelım. 
- Ne var orada? 
- Sporcular .. 
- Oteld~kikrin nev'inden mi? 
- Hayır hayır. 

- İnanayım mı? 
- Sahicidir bunlar. Dağa yal-

nız spor yapmak iç:n gelmişlerdir. 
- Öyle ise gitmlyelim. 
- .N'eye' 
- Ara'ar nda bizim işimiz ne? 
- Sen bılirs:n. Fakat otele gi-

tlip ktsılmanın manası var mı? 
- O &a doğru amma, re de olsa 

ralıat bir koltuğa yaslamak müm. 
lı:ün. 

- Yahut bir yata a uzaruna.k. 
- Bak seıı hele ..• Kuçük. hanı· 

mın benden bukadar çabuk usa. 
nacaklarını hatırıma g t:rmemiş. 
tim. 

- Senden usanana kim ayol? 
Nazan, delikanlıyı arkasından 

itti. 
- Haydi .. Yürti. Yürüsene ayol. 
Naci, yükü ağır ve takatı kal. 

mamış bir katır gibi, itildikçe iki 
adım atıp durarak çamlıktan çı • 
kınca birdenbire çevikleşti: 

- İstil<am.et otel! - di~ ha • 
ğırdı • Kim daha evvel giderse 
konyaıc paralarını vermekten kur
tulur. 

- Eğer koşmaktan vaz geçer. 
sen, koluma girer, bana sokulur· 
san konyakln ısmarlamayı ben 
kabul ederim. 

- Hayır, Ecrı.im dedi&tim olaCU.. 

fnhisarlarda yeni l v J 

İnhlsarlar:.a;.~~nıa: ve tayinlere Lalelide bir boyacı pencereden 
devam olunmaktadır. Bu meyanda d •• •• b • ti k ••} d •• 
Telli Hey'eti Reisi Rahmi Milrakabe uşup eynı pa ıyara 0 U 
Hey'etl Azalığına nakledilmıştlr. Me- . 
murln Şubesi ~lüdüru Tahsin EH 
Bank Telt~ Hey'eti Reısllğine geU· 
rilmqUr. 

İstanbul Tütün Fabrikası l\lüdürlü
ğüne Samsun Tütün Fabrikası l\1ü
dürü Saminln, Teftiş Hcy'eti Rel~ligi
ne Levazım Şube:si ,_,lüdilrü Talatın, 
Zat İ !eri Şubesi Müdürlüğüne Borsa 
Başmüdurü Cemalin tayinlerinden 
bahsedilmektedir. 

VekAiet İnhisarlar Murakabe Hey'
eti Reisi Hürrem Şeren de Ankaraya 
gitm1' ve vazifesine başlamıştır. 

Diger taraftan memur ilcretlerinin 
Barem Kanununa ve yeni Te;;;kil3t Ka
nununa göre lntibaklan faaliyetine 
ba~larulmıştır. 

- Olmaz. Benim istediğim o • 
lacak. 

- Peki, senin dediğin olsun. 
Gir koluma. 

Otelin ·alt katında, iİmdi, ışık
lar çoğalmıştı. Pencerelerden bi. 
rine alnını dayamış bir adamı Em
niyet Direktörüne beıız.etince Na. 
ci! 

- Artk ciddi olalım ... - dedi -
- Kimden çekinıyorsun? 
- B'r dostumu bekliyorum. O 

kadar ileri kafalı bir adam de -
ğildir. 

- Öyle ise bahsi kaybediyor • 
sun. 

- Veririm konyak paralrını 
korkma! 

Otele girdiler. Hakikaten Em
niyet Direktörü yemek salonunda 
kendisini beklemekte idi. Yüzün
den bir hayli sabırsızlandığı an
laşılıyordu. 

- Sizi çok beklettim mi? 
- Hayır .. Şikayetim yok. Fa. 

kat ırlithiş bir merak içindeyim. 
- Neye? 
Dirc.l..'tör, elinde tuttuğu kartı 

15 yaşında bir çocuk tramvayda sahte 
paso kullanmak suçfle Ac Uy eye ve~Jldl 
Lalelide Ordu caddesinde, Ye,iltu

lumba sokağında 1 numaralı apartı-

mantn boya işlerinde çalışan boyacı 
usta'ı Servet. pencereleri boyarken, 
muvazenesini kaybederek apartıma
nın beşinci katından yere düşmüş \•e 
derhal beyni parçalanarak feci bir 
surette ölmüştür. 

Dlğer taraftan Ali adtnda 1~ yaş
larında bir çocuk, sokakta bulduğu 
bir talebeye ait tramvay pasosunun 

uzattı: 

- Senihayı sorarsam bunun ba. 
na verilmesini söylemişsiniz. 

- Evet ... Bır şey mi var? 
- Mühim bir kuşu kaçırttık ga-

liba. 
- M~vkuflar bir şey mi söyle

diler• 
- Ha)•ır ... Hat a ikisi onu ta • 

nımadıkiarını söylediler. 
- Ya üçüncüsü? 
- O henüz kendine gelemedi. 
- Heriflerin inkarı Senihadan 

şüphelenmek için kafi bir seiıep. 

- Ben ele iıyle sanıyorum. Zira 
kadının bır alakası olmasaydı, bun. 
ları sormazdı. 

-~ Onlarla birlikte seyahat et
mekte olduğu muhakkaktır. 

- Na.ıl bir kadın bu? 
- Rivayetine bakılırsa bir \uz. 

Sarışın. Muhteşem bir end.aııu 
var. Enfes bir şey. 

Direktör, cebinden birkaç resim 
çıkardı. 

- Bunlardan birine benziyor 
Naci, bunları !t.i.rer birer göz -

den geçirdi: 

üzerindekı ~mi değiştirerek kullan
mıya ba.!ilam~tır. Dün Beyazıttan 
blndiği bir llarbiye tramvayında da 
pasoyu kullanmak istemişse de kon
trol mecrıuru pasonun vaziyetinden 
şüphelenmiş ve dikkatli blr muayene 
neticesinde üzerlnrleki resmin deği~
tirllmiş olduJ!unu anlam~tır. 

Ali, yakalanarak karakola götürül
müş ve hakkında sahte paso kullan
mak suçundan bir zabıt tanzim edile ... 
rek Adliyeye verilmişUr, 

- Bir gruptan büyütülmüş ve-
sikalara benziyor bunlar. 

- Evet, grup da işte bu. 
Naci, ona da bir göz attı: 
- Bu, benim verdiğim resim ... 

- dedi - bir tane de valizimde du-
ruyor. 

- Ne dersiniz? Senihaya ben. 
zeycni olmadığına kani misiniz? 

- Tamamile, 
- Ya buna ne buyurursunuz? 
Bu sual dudaklarından cıırn.·ken 

Direktör cebinden de dörde bü -
külmüş bır kağıt parçası çıkar -
mış ve gence uzatmıştı. Naci taş. 
ra eczacılarımn sulfata sardıklan 
tarzda bükülmüş olan 'bu kağıdı 
açınea, içinde kül rengi ile kirli 
beyaz arasında bir toz bulundu. 
ğunu gördü. Bumuna götürmek 
istedi. Direktör miırı.i oldu: 

- Bırak! Zehirlenirsin. 
- Nedir bu? 
- Halis eroin. 
- Eh ... Bunu kullananlar der-

hal 7,ehırleniyorl.ar mı? 

- Böyle kullanırlarsa zehirle
nirler tabii Fakat, bereket versiu 

Dişçi teki.mil kar. 
ıu bug n a ılıyor 
Üniver,ite Diş Tababeti mek • 

tebinde her yıl oLduğu gibi bu 
yıl da •Tekamül kur>ları• acıl -
ması kararlaştırılmı~trr Bugün 
ar;ılacak olan kursta ı.k ders pro
fesör doktor B. Cemal Zıya tara. 
fından v'·rileccktir. 

, 
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i':j Yuttaş 
~~ Bir lokma ekmekten ne cık.ar! ~ 
~~ demiyeliın Lokmalar bir araya .ı~ 
.,,.~ gelince kilo, kilolar bir araya ıe· .:!f 
~ lince de anbarlar dolar. ~ 

'-!( Ulusal Ekonomi ve .~ 
Arttırma Kurumu ~ 

ki satanlar bunu tebeşire, yahut 
una karı~tırıp veriyorlar da. 

- Pek-.llii.... Bunu bana göster. 
mekten maksadınız? 

- Bayan Senihanın odasında 
buldum. 

- Sahi mi? 
- Yatağında. Yastığının altın.. 

da. 
- Ona ait olduğunu ne ile isbat 

edebiliriz? 
- Yatağından çıkmış olması 

kafi bir delildir. 
- Olamaz. Kız gittikten sonra 

birisi koym~ olabilir. 
- Olamaz amma ... Böyle bir 

müdafaa ıleriyc sürülebilir. 
Bu sırada Nazan'ın şakrak bir 

kahkaha attığı duyuldu. Naci ba
şını çevirince kız: 

- Senihayı bu kadar sevdiğinizi 
tahmin edememiştim... - dedi -
onun böyle ilaçlar sattığını he • 
pim.iz biliriz ayol. 

- Ne dedin? 
- Hakikati söyledim. Nişanlı-

ma her akşam böyle iki paket ve
md.L (Arbaa .,.,> 

hır vaziyet alacaktır?. Üçlu 
tın hükümleri icabı Almany 
müttefiki olarak IR.usyaya 
harp ilan ecleeek mi?. Yoksa. 
çenlerde Sovyetlerle Mo,koV 
imzalanan dostluk pakt;nın 
kümleri icabı bitaraf mı kala 
tır?. On giindenbcri, japon 
!et adamları ve askerler, bu s 
!ere cevap teşkil edecek olan 
ziyetin tayini içın sık sık iç 
etmekte idıler. Bu içtimala 
sonra nihayet evvelki gün 
Başvekil, diğeri de Harıeiyc 
zırı taraf;ndan İl<i beyanat yB 
dı. İki devlet adamının, bu ~ 
nat ile, jiıponyanın harp kars 
daki vaziyetini tayin etmekte 
dukları bildirilmekte Le de. 
kikatte beyanat, bugünkü şa 
altında bu vaziyetin tayin ed 
miyeceğini ve japonyanın şi 

lik bir •dikkat ve intizar. pO 
kası taktp edeceğini anlatmal: 
dır. 

Prens Koııoye tarafından s6 
nen sözler çok müphemdir Ba 
kil, japonyanın manialara eh 
miyct vermeden yürümekte ol 
ğunu, vaziyetin gittikçe daha 
yade karl§tığını söylemiş ve 
!arı iliive etmiştir: 

- japonların daıma kendi 
naatlerine göre hüküm verece~ 
rinden eminim. Geçirdi~imiz 
günlerde japonlar kendilerin 
kuvvetlerinden ve kendi 
menbalarından başka hiçbir 
giivenntiycceklerdir. İtimada 
yık başka birşey yoktur 

Hariciy& Nazın da şu s6Z 
söylemiştir: 

- İntiba;m şudur ki gözleri 
zin önünde ve düm·ada bilh 
Çinin şarkında fevkali\de had' 
ler cere\'an etmekf<>dır. Bu ,. 
yet bizi ·doğrudan doğruya al· 
dar etmektcdır 

Gönilüyor ki Prens KonoYe' 
bevanatı da, MatJuokan'n söıl 
d; japon vaziyetinin ıa...-ihind 
ziyade ş;mdilik bu tavzih n . B 

lamıyacağıııı anlatmaktadır. f 
kat herhalde bir nokta tavaıı 
etmektedir: japonya, de•hal ll 
yaya k~rşı l'arbP i.<tırak etını 
cektir. Yani ~imd:lik AlmanY' 
ayak uydurmak rıiyetındp de 
dir. Rusyanın iki sencdenbo" 
ponyaya karşı takındığı tavır 
önüne getirilecek olursa, japoıı~ 
nın bu fırsat; kaçırmak isteın1 

eeği tahmin edilebiErd~ R 
23 ağustos 1939 da saldırma 
paktını imzaladıgı zaman, ge 
Almanya ve gerek japonya 
münasebetleri pek ger..,in idi. fi 
cak pakl'n imzası üz<'rine 
münasebetler düze.diği hB~ 
Rusyanın japonya ile ır.ünase 
!eri gergin kaldı. Üçlü pakt i 
zalandıktan sonra da RusyaP 
Uzak Şarkta japonyaya karşı ' 
ziyetile, Avru,pada /Alman!"~ 
karşı vaziyeti aras;nda bir :8" 

gözetti. Almanyaya karşı ınıl· 
mahalı . davrandığı halde . ıl~ 
Şarkta ıaponyaya herhangı ·J 
konsesiyon yapmaktan çekı 
Nihayet ·birkaç ay evvel, Mo>~ 
vada imzalanan pakt bile jap0° 
ya Çin üzerinde bir konsesi) 
vermemektedir. Rusya, Ça'ı 
Kay_ Şeke yardımdan vazgeçrl'j!I 
taahhüdüne girişmemiştir. 
böyle olmakla berabPr, japon. 
nın bugün Çin bataklığı içinde 1 
mülmüş bir halde olduğu da ııP 
tutmamalıdır. japonya bu ... V 
ıbataklığından iki şekilde kurt"" 
bilir: 

1- Rusyanın, İngilterenin ıJ 
Amerikanın yardımlannı te 
etmek suretile. I 

2- Gerek bu devletlere ve 
<t 

rek Çine karşı Almanyanın ı 
dımın' lmin etm~kle. .J 

japonya ikinciyi temin etnııı 
Almanya, İngiltere ve Rusya 
harp halindedir ve japonyaf_,ı; 
harbe girmeğe davet etme~ 
Bundan başka Nankin, hük 
tini tanımakla Cin meselesinde f 
vaziyetini tasrih etın.i.ş oluyor·1' 
manya Çin meselesınde ıar-' 
gibi hareket edeceğini anlatııııi 
Fakat bu yold~n ?'ürüyerc~rıf 
defe varmak ıçın ıaponya, 
tere ve Rusya ile ve belki dt 
merika ile bir muharebeyi 
almalıdır. Filhakika bunun ~ 
cesinde .ır.alip gelirse, sct1'~ 

(Devamı 5 inci sahif 



.... 
(üçük hadiseler, 
büyük vak'alar .• 
Ya:ıan: Ali Kemal SUNMAN 

Avl'Upacı.ı bı. z~n unlaı fo'ransız 
ordusu aı tık) cnilmt z dl\ e her ltt
r. ftn öyle bır kanaat Vttrm ş ki ona 
kn.ı mukmemf'tın ).ılnrz fa\d<ısız 
o ne gı <.lcgıl, tC'l ketlı olacagı da 
a\ ı m ~ l .ıkın en kuvveti go

r.ınduğu zaman turlu zaflarrn se
beplC'rı de berab rmı.ş Bunu srın
rad.an dtınya .1 lla olch.i Lakin 
o Ya.ıntler Nap:>l) on Bonaparta 
k. r t mucadele ndc omru \•e:fa et- 1 
mıyen, A\ rupa facıasının son 
Pcrtlesını C) rC'dC'meden dunyaya 
gozler:nı ıuıpamıs olan m~ ur f n-
g tız hükumet ı~isı Foks bunu gö-
1 ınc.mis Bu devlet ndamı kars.
la ~·6ı rr:u kulNt ılr bo.> ol-çüşe<:~k 
/Jl

1
b1 bir ~abiliyettc ım ş. Faknt ke-

s ;emr:.; n ' n opi...lcccg frkrinde 
o· r.I::ır gıb J d .ıp l;or tlc o-
!~n Ka\· '' bir pamuk ıplıgıne 
u lcı.m d ı;lınmu tl ı 
J n41 d • n alinden cenubuna ka

df A,·rup nın bıı çok 'erlerini 
~ gal elm olan b r Almnnva var-
ır. Bu Alm n} a ıle lngıltere a

rasındaki ka\g.ı Akdenize indik
ten sonı a Gırıl adns taze bir e-
hernnuyet aldı. [ 

1800 da da A Hupa) ı '.hi.ıkmü al
tında bulunduran Napolyon Bo
napart ıle f ngıltcı e arasındaki 
ka\ gada Sıcil) a ndası bir ehem
r.ııyet almıs Ciritte bu SC'fer İıı
gJ.z kuv ·~·etlerı \'ardı. O sefer de 
S cıh ad::ı lngıl.z kU\ \'etleri var
mı~ Bu efer Almanlaı Gintt.cn 
lı gi!izlcıı ç karcl !ar. O t:aman da 
Fı ansızlJr StcLI\ adem ln.gılizl"rı 
çıkarmak ıstem~IPr. 

,V<·k.a) ı arasında bo) le benze
Yı:şler oluyor. Fakat o 1.aman Fran
Slf.laı ın iııç·bır } rde '~llJt n:ve
~eg:e her tı: nıfta ın .. n • .ı gı ,çin 
b n ekknmedık bır zan anda nıs-
e~n az b·.. ı· 1 k ,,J' • l<' •• ng1 ız uvvr..ının 

ıa ransızlara :karşı mukabil ~arru-
l ·ı geçnı.esi V<' muvaE iı'!.. iması 
~IJ e -başka bir renk veı mistır 
•ıa · 
d nsı7.lar bırdcnbıre s .. : .ı -
asına rr~ • :k 

Üz o--seıe oradakı ln6 tl . .zler 
erıne bu- b sk 

dÜŞiin . a ın ~·ap .. cakl•r diye 
· na·ı uluyordu. tLlı.kın adadaki 
-~ı ız ku•n· tJ . . 

'ohn s· ~ve ennırı -başında Sır 
an ıtuart go~ck bır ıt\lman-

trıe oldugunu gostennekte gecik-
} rn§. Maıyelinde!k:ı 5 ı..itı kı.:W' a arak k oU r.r ı 
ulu atşıya, İtalya sahilinde 

nan Fra . 
tinin . . nsız. l{fCal •kuvveile-
.z a::erıne ıgitm~t.ır. 7 ibın Fran

p rn ti ile cereyan eder\ çar
a çok ., :,.ı_. tl 

ir Siııtt 'i'"'Aae ı olmuş. Fakat 
anıaşılrn ~ında bunun net~ı 
Irıeğe ~· Fransızlar geri çelul

n trıecbur kalmışlar. 
u hamket ılıalk 

ın bi ba ·rkatte Avrupa-
ar do;aşa~·~an öbuı· başına ka
!Utu.hatı .} an=lvon ordularm ın 
Yit· dii"'ün ı.:... d N'd r?. Lakin 

-Y Uı.muyor ;a· •-
ı.ziarın galı'"' 0 d la. ır 11.ere Fran-

. ~ r u rı htt.ı..· enılcmez dı,·c . ..,,..,ır yerde 
anaat her la1 f olçudcn aşırı bir 
a bunun ıb' da a Yayıldığı stı-alar-

~ ır eaksıliı 1 • pek dıat . nıe i olaca-
ksti U ııa gelmiyordu. İşte o 
l'ketleırıeık.n~ten ufak .bir ha
.. . ı ıncı .. .. -
oı\ilebılecett b uçuncu dere..:e:ie 
österırı· t ır vak'a ile -.ış-

·ad &Ş .. ., Yedi bin Fı·ansız, k 
a olduğu hald k a~ 

elen beş b' . e. a ıki adadan 
aarruzuna ın Ingilizin birdenbire 
in de ugrasın, mooarebe et

gerı çekıl in o .. 
ı..ı zarnan bu~ inanmak 
l\lUğu k d h en zor 
an a ar akikat anlaışıldık-

SOnra da artık ı· F ga •P ransız 

orduların n O) le ) <.>nıl<.•n c·z hal
de kalanvyacakları da akla gel
ntege b.ı::;lamL. ... tıı. 

Sonra ne vld1.tguııu tahmin pek 
kolay: Napol) oılltn meşhur ku
ınanddnlarırnıcın Ma:sscıı.1 yet~ın~, 
sayı itibarile az olan ln:gilız kuv
vetleri ıçın lekı ar lwmen topla
narak Sicıl) a adas ııa gl-çmekteı~ 
başka çare k~lmamıştır. Napolyon 
için ne ) apıp yaı>arak fa ık kuv 
\•etler göndermek suretılc Sicil
yaya geçmek C'lzemdı. Bunun ıçı'l 
emirler veri)oı. fa.kat 1''ransızlar 
bu ışi başran.ı) orları ı. Nnp"::. c•ıı 
Stcih a) a çok ehC'mmi) et vermis
tir. Orayı bır kere de geçirdikten 
snnra Akdf'nizdl' nüfuzunu iyiden 
iyi) c tesis edebileceğinı di.ışünü-

y-0rdu. Ancak lngilizlerin denız 
kuvveti buna manı olmuştur. Si
cılyadakı kuvvetlerin böyle Fran
sızlara yaptıgı baskın ile elde ct
tigi mU\ affakıyet Ülerine İngili7.
lerın de kend'krınc olaıı itımatları 
dah artmıs, kuv\ etlenmiştir. İrigi
lizleru1 kara kuvveLlerı ile Fran
sızların galip ordularına karsı mu
harebe edılemiyl'Ceği fıkri bu 
vak'a ile ilk defa sarsılmaga b~
lanu.ş. Bır kere ooyle bir şüphe 
göstermesin. Ondan sonra üstün 
Fransız kıtaatınrn İngilızleri tek
ı-ar geldikleri yere göndermiş ol
ması da bu şi.tpheyi yayılın.akta n 
a~ık.ayomamıştır. Çc;k dc·fa küçük 
hadıseler büyük \'ak'alcıra baslan
g:ç olurmus. 

1! Ve lıçi Ar•yanlar, 
ııkiiyetl_.. tem~nnİ· 

ler 111! rniitlaif'a 

Kimsesiz Bir Genç it Arı or 
17 y,ışııı•la Lie" 2 d y . "" c kıım.e ıı. b ır 

genç ış arıyor. Riynı.iyı·~i kuvvetli 
yazı ~ gU7.Pldır. Eh\'t~n iıc:rcllc taşray; 
da ~ıfrııcyl kabul eder. Tnlıı, olacak 
muht"rem ış sahıplcrlnirı Son Tel
ıraC Halk siılurıuııda (Çalışkan Ti.ırk) 
rumuzuna nıüraca:ıtlcrı rıca olunur. 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız 11 Arıyor 

Ortaıneklebın 8 mcı suııfına kadar 
okumuş \'e hır miıddet telefon san
tralinde çalışını~. yuzısı, ifadesi duz
cwı, daktılo bilen genç bir kız iŞ a
ramaktadır. Kendısıne Hız.ıfe vermek 
i::.tıycn ınuhtert>m iş sahlı>leıiııin Son 
Telcraf Halk sutunıında • Daktilu t ru
rnuzuna yazın:ıları rica olunur. 

Fakir Bir Türk Genci 
lı Arıyor 

L ise lI ci sınıfa kadar okudum. Mı1-
U vaziyetiıniı.ın bozuklugundan, hu
susi, resmi miıcssese ve ticarethane
lerde \'erilecek oLıın nümısıp ışleı de 
kanaatkar bır ticretl!' sadıtkatıe çalış
mayı laahhut edcıiın. 

Arzu edenlerııı, Ü kud,ır 98 No. lu • 
Yı.ldız Otclınde lbrahım Altıntaş'a bır 
mektupla müracaatlerıni dıleriın. 

Az Bir Ücretle lı 
Arıyan Genç 

Lise 7 inci sınıCtıt fak ıı bır eenç 
az bir ucrctle bır iı;; arı:ımaklaılır. Anu
doluya da gideb1llr. Gcc:elerl de çalış
rnıya imadedır. Tallplenıı lulfen bu 
sütunda Hasan ism ıne ıııuracaatleri 
rıca. cılunur. 

Gelen it Verme Mektuplan 
Bay Turksoy, C:alatadan; Bayım Fe

riha: Beyoglunda, Bavarı Melahat: 
Tophaneden, İstanbuld;n, Galata<lan, 
Bayan Alıyeıı· G<1lnta \'C Heyoglun
darı, Izınıltcrı. B<ıyan Samiye: GalaW.
dan mektuplarınız vardır. Saat 14 -
18 ar:ısında acele almanız mercudur. 

AÇIK KONUŞMA· Bayan Mual
ii - Mekıubıınuz bugun lıt<ıhhütliı o-

1.Jrak gc_ınderılmıst.ır 

~ D ·~ B 1 H OM A N : fl4 

l/Jir Cinaget Davası 
~azan: ETEM iZZET BENiCE 

- Herhalde herkesin U)k 
lalnıı ld • b' uya 

. o ugu ır ıraya rasceı-
ltıs olacak. 

l)h e )' · · ed· • ge aşıguzcl bir ciimle söy-
ı. sonra za f b ' 1 •• 

)) ~ 1 ır se e ılavc etti: 
unıansız baa-ut ,.. . ., . . d 

af'd .• ı sessız e 
tı:ı ı.r .. Tabanca meydanda olnıa· 
~ t ·~çıu bunu ta~ in edebilmek 
I\ ur Katil · 
İl . . cınayeti ~·aparken 

e gıı,et h" d 
İil' .. k • ma ır avranınış, f'll 

.u tıç d ·iT l • hır· k ~ 1 1 o a<'ak Jıi~bir u-v 
ıı ınaınıstı il t • • ~-. 

ar k . · r. a ta hır :\-' erde 
nıa ızi b'l . ı 

i g" d . • 1 e ~ok. Anlaşıbyor 
ll erı \•ah t f .• 

ltllıı ' u nnıla eldiven 
nnuş. 

- Siz. d • 
anher' e cınayetin uzun zaman-
İrıiı-. 1 hıtzırlandığı fikrinde mi-.. 
- t\Jaıh~kkak ş · 

ll\ \etlend· . . ekıl de o sanaı 
ırı) or. iyice lıaurlan.-

1~~dan bu cinayet yapılamaz. Bü
Yttk hir rneharetle, en kiiçük te-
ferriiatına ' ·a..1 d " .. ··ı k ... •ar u. unu ere va· 
Pılrnıştır. • • 

-
1 

Bu cina:) eti \'edadın mı ha
zır anuş ld _ 0 uguna kanisiniz? 

- .i\hıbakkak. 
- Nedt-n?. 

- Ge-ldiği giilldeab-· t ' ··ı 
d .. w•· -ıueae-
url"(·egını, kızıaı da k w .. 1.. •ç~a..,ıu 

soyuyormuş. a· 

- Söylemek ile yapmak arıasıa· 
da fark bulmuyor nıusuııu7." 

Bunu yaptığı muhakkak.'. 

- Nereden hiikmediyorsunuz? 

- Tetkiklerimiz bizi o kauaate 
9eYketti. 

- Evdekileri dinliyerek . deıil 
mi? • 

- ········· 

Bir aile vardır, on kiıiden 
mürekkeptir, bir aile vardır, 
iki kişidir. Bir aile vardır, 
mis af iri çoktur· bir aile var
dır, geleni, gideni yoktur. Bir 
aile vardır, orada billar:ı; beş 
kişi tiryakidir. Diğer bir aile
de tiryaki tek kiti yoktur. 

Böyle, ayrı ayrı ıartlar al
tında bulunan bütün ailelere 
hep 250 grGJm kahve verili
yor. Neticede, bir müsavat
sızlık meydana gelmiı olu-
yor. 

Halbuki, her ailenin haç 
kiıi olduğu ve aile fertlerinin 
kaçar Y"fında olduğu sorul
aa, ve ona göre kahve tevzi 
edilae, bir dereceye kadar, 
daha çok hakka riayet edil
miı olur. 

Yukarıda izah ettiğimiz 
ıartlar çok mütehavvil bu
lunduğundan tamamen mu
savi §artlar altında tevziat 
yapmıya 

yoktur. 
maJdeten imkan 

Fakat, dediğimiz ıekilde 
bir tevzi u•alü, mÜ•avata 
mümkün olduğu derecede 
daha yakındır. 

Alakadarların bu fikir Ü· 
zerinde dü1üneceklerini 'ümit 
ederiz. 

BURHAN CEVAT 

Gazinocu lara 
kahve tevziatı 

Gazino, kahvehane sahiplcrile 
büfe işletenlere d • kahve te\1Zi 

olunması faalıyetine ,geçilmı tir. 
Bunlar Nahıy-c Müdilrlüklcrine 
stida vererek ne mıktar kahve
ye ihtiyaçları olduğunu bilciırmek
tedirler. İstıdalar tetkik txiılip 
tevzicı.t yapılaC'aktır. 

---<>---
Açdaco .. rgller 
Civar viliıyellerle muhtelif A

nadolu şehirlerindeki Orta rnek· 

tep ve Lise .resim muallimleri 
Eminönü Halkcvi reisliğine mü. 

racaat ederek talebelerinin 2 yıl. 
da \'Ücude getirdikleri eserler -

den mürekkep sergiler açmak 
için yer tahsis olunmasını rica 
etmişlerdir. Bu rnüracaatlcr ka
bul olunmuştur. 

Artık zamanı ya geld i, ya cell
yor. Bu mevsımuı bolca sarfedı
Ien meyvalarındandır. To7 i de 
makbuldı.ır. Kışın ku ru olarak çe
rez mı.ıkamıııda oCı'aya rıkaı1lanı 

da ... 
MenılekeLiın lzdc taze olarak. be

yaz, patlıcan, kavak incin olarak 
başlıca üç nev'i marurtur. 

İncir mülayimdir, ıni.ıleyyindir. 
Yalnız pek urak ulan çekirdeğı 
hazmedilmez. Bu çekirdeklerin 
mide ve eın'ada yaptıkları ıııt
hanikt tt"Sirden dol.ayı ıııcır bir 
ne" ı nebali mu lııl olarak ta kul
lanılır. 

Bunun ir;ın suda kaynatarak 
~rbelini ıçmelı, yahut yemekten 
sımra uç tane kadar yemeli. 

J 

Cahit sustu. Muzafff'r sortlu: 

- KonU§Ur gibi değil , fakat 
sorgu)·a Çt"kerck evde-kilerin hep· 
ı,ini diole4iin iz mi?. 

Cahit: 

- Dinle4ik ve-.. bu neticeye va· 
sıl olduk .. 

ı 

Vedi. İkisi de asabi idiler. Ca- ı 
hit Şükriiye henzeıniyordu. Şi.ik
rü sükiınetlc \ "C avukatın Jıer sı;. 

~üııii c:ok ciddi karsılıyarn\; ce\'ap 
, ·ermi ti. Hu öyle değildi. Fakat, 
i\luzaffcr de ona kar ı terst i . .Son 
sözüne kar~ı: • 

_ Öyle ise tahkikahuızı ı) t 
yapmamışsınız.. Bu tarzı hareke
tiniz tatminkar dt'ğildir. Polis İ· 

şittiklerine değil. düşiindüklerine 
uyar. Siz hu hatlise üzerinde biç 
düşüamemişsiniz .. 

Dedi. Cahit: 
- Bea vazifemi bilirim .. 

Diye yine ters bir cevap verdi. 
Hakim müdahale etti. ilkönce: 

- İkiniz de asabileşiyorsunuz. 

Gibi bir vazıla onlara baktı, 
sonra: 

!l - SON TELGRAF T TEMMI '7. 1M1 

MAHKEMELERDE: 
-aşmalıarrlrler 

Ne Dlyorıar1 
• 

istersen ikinci sev- IK DAM 

B Prorcsor Şııkru Babnn • Ukran
ya» ı ımlı bugunkıı lı li ya blnda Sov-

Hıyar, dediğimiz•••· 
ae aaııl olarıa yenir? 

gilinle evleniver ! yet. muka\·emetiııın butuıı cephede 
kırıldıgıııın anlilşıldıgıııı . oylıyerek: 

cBu hale nazarnn Alman orduları
nın şimdi Ukraynayı ele geçirmek u-

Salatalıiın bol zamanı .. Sa
latalığa bazıları blyar, dec-_ 
Asıl ismi de bu olmak ıerek. 
Çünkü, salatalık tibiri, insa
na yc!il salatayı da hatırlatı
yor. senin dediğin olacak .. "Galiba 

üçüncüyle 

zcrc bulundukları çok muhtcmeldır. 
Mcrke7ı (Kıef) \C oluz mılyon nUfu-

siyle Ukrayna başlıba~ına bir aıem
dır. Ruslugun bcsıgıdır \'C ayni za
manda halen bu ulkcnin zahire an
bandr. Kuçuk Ru tıırla nıcskün olan 
b..ı genış mıntaka dunyann en mun
bıt topmklaı ın:ı malıkUr. Rus mu-

1 v • ' ev enecegım .,, İlk çıktıiı zaman, taneai 
25 - 30 kuruta olan salata
lık, ıimdi, kırk paraya kadar 
veriliyor. Daha da ucuzlar. 
Hepimiz biliriz ki, salatalı· 
ğın küçüğü, tazesi, körpesi 
makbuldür. Böylesi misk gİ· 
bi kokar; körpedir; lezzeti 
güzeldir, acı olmak tehlikesi 
yoktur. 

-1= Yazan: BGSEYIN BEllÇET ~,-- harriı lcrıııden (Gogol) un hık!ıyele

rındc bahsettiğı mes'ut arnzı bura
lardadır. Ara:ı:ı o kadar feyh:lidlr ki 
bır sU\arj atının ustunde dolaıtıiı 

vakit buğday ve arpa başakları yu
zuım okşar. 

Bülendle Faruk, iki Bobstil de
likanlı. Hukuk nıahkemel'Crı kori
dorunda dolaşıyorlardı. Yme ken. 
dilen gibi bopstıl gi)inmiş bır u
çüncü genç;lc karşılaştılr. Faruk: 

- Vay Naıl, dcdı. Sen ne arı
yorsun buralarda? Ondan sonra, 

yanındaki arkadaşile yen.i karşı
laştıkln gencı l>ırıbırlerıle tanış -
tırdı. 

- Arkadaşım Nail. Dostum Bü. 
lendı .. iki bopstıl birbirlerinin cl
lerıni :-ıktılar. Yenı gelen: 

- Farukcugum, dedı. Başıma 
gelenlerı bir bılsen, halime acır. 
sın ... 

- Ne oldun? Geçmiş olsun! 

- Geçen sene evlendim .. Ağız 

tadile, güzel guzel geçınip duru
yorduk. Sır müddet sonra ıç.ime 
bir kurt dü*ti.ı: Karımdan şüphe
lenrneğe başladım. Takip ettim. 
Arkadaşlarımdan birile münase
betı olduğunu öğrend~m .. KendL 
sine yüzl-edım. Ondan sonra da, 
tabızlık, geçiınsızlik başladı .. Şım. 
di ayrılıyoruz. 

- Vah vah! Üzüldüm doğrusu I 
Nailciğim. Benim başımdan da da
ha garip bır macera gc~tı. iki sene 
içinde i.ıç kızla scviştım. Birisi 
amcazademle evkndi. Öbürü bir 
komisyoncu ile evlendı.. Üçüncü
sü de bi.r manıfaturaciyle ... Hepsi. 
ni ayrı, ayrı, çılgınca seviyordum. 
Amcazademle evlenen aynlmak 
üzere.. Bugün karar verilecek ... 
İkinci se\•gilimi bugün ~kakta 
gördüm ... O da ayrılıyormuş. Ü
çüncüsü ne alemdedir, Onu bil -
mi yorum. 

- Canım, seninki bırşey değil.. 
Onlar alelade şeyler. Benimki fe_ 
na .. İnsana ağır geliyor doğrusu ... 
Bereket çoluk çocuk olmadı. Yok
sa, büsblitün felaketti... İşte .. Na
muskar karım da geliyor ... 

Faruk, arkada'?ı Bülendin ku. 
lagına doğru yavaşça, yeni gelen 
arkadaşına sezdirmeden: 

- Az kaldı baltayı taşa vura -
caktım. Karısı bizim Nesrrn .. 
(Yükses .:;esle) hah, Jale de geli
yor. Ben gideyim... dedi. Gelen 
kadınların ikisi de güzeldi doğru
su ... Ne~rin daha olgunca, Jale da. 
ha ufak tefek, ikisı de sarışın idi. 

Faruk, Jalenin vanına gitti. Ağ
zına girt>cek gıbi, gayet yakınında 
fısıltı ile konuşmağa başladı. El
lerini kollarını oynatarak, garip, 
bopstil jestlerle birşeyler söyle
di. Som·a onu dinledi. Tekrar ay
rılıp aritadaşlarının yanına geldi. 

O sırada. karsıdan, boylu, bos. 
lu, alımlı çalımlı, esmer, gtizel 
bir kadın sökün ettı. Nazan dik. 
kati celbedcre~ salınarak, öyle 
bir gelişı vardı ki, herkes onua ba 
kıyordu. Bizim bopstil ~nçler d 
o tarafa baktılar. Faruk: 

- Aman! dedi. Üçüncü sevgi. 
!im geliyor. Son sevgilim .. Yen! 
evlenen sevgılıın. Acaba ne i ı 
var bur:.da? Dur, ben, Jaleye se 

_ Hadise üzerinde sorac:aiını~. 
söyliytteğini'l. birşey var nu? 

Ded i, Muzaffer: 

_ Şü-kriiden sorduğum iki ~yi 

ıbundan da sormak İ.'itiyorum. 

Diyerek iJa\·c etti: 

_ Merdin~ndeki kan izlerini 
ne) e atfediyorsunuı'.' 

Cahit dııraklıyarak CC\'ap verdi: 
_ Herhalde katil kacarken bur- ı 

ıııınıı falan bir ~ere çarptı. bir ~·e
rinden kan aktı. 

_ Bunu tahlil ettirmek icap et· 

mt'l miydi'.' 
- Kuruınu~tu. 

_Belki yine bir fikir vttebilirdi 

_ llerhaldt' liizuın gi•riilme-miş 
olaeak. Çiinkii. katil hüti.in vuzu· 
hilt." meydanda idi. Nitekim tevkif 
Nlildikten soura da hiç itiraz eıt
medi. Bö) le hadiselerde ince ele
yip sık dokumaya mahal yoktur. 

l\fuzafff'r, hu cevaptan sonra 
hakime, 

- Sorulacak başka bir şeyim 
yok .. 

l)(>di \'e .• diğer şahitlerin gelme-

dırmeden gidip şununla bit· ko
nuşayım. 

İleriye doğru yiırüdu. &mer, 
gi.ızel kadın ona doğru gelirken 1 
gözile kasıle bır işaret yaptı, yiiru-1 
dü. Kadın da onu lcıkip etti. ı 

Jale hukuk mahkemelerinden 
birınin kapı::;ı onüııdc lısteyı tet . 1 
kik ediyordu. Ne::;rin de onun ya. 
nına gelıp durdu .. Listcyı gozdcn 
geçırmege ba~ladı. 

Faruk, telaşlı tllüşh arkadaşları
nın yanına geldı. 

- Aman monşer, dedi. Üçüncü 
sevgilim de kocasıdan ayrılıyor
mu::;. Bugün boşanma davası aç. 
mafa gelmiş. İstidası clınde. Şim
di verecekmi;;. 

Bulend cevap verdi: 
- Benim dedıgım oluyor. Bıraz 

dişini sık .. Üçuncü sevgılınlc ev -
len.. İstersen, ikinci scvgılın de 
kocasından ayrılıyor .. Onunla ev. 
Jenırsın . Beğen beğen beğendi -
ğini al... 

- Sen hiıhi alay ediyorsun Bü. 

Kıet şehri Mosko\·adan evvel Rus
lugun knlbi oiınuştuı-. Buyuk. Vıladi

ınır hıristıyanlığı burad:ı kabul et
miştır. B Liıhare Tatarlar bu eyaleti 
istıla ct.mııılerdir. Onl.ınn da hfı.kimi
yctı u ıı !arca -de\ anı eylemiştı.> 

Demekte ve bılfıharc Ulcnıynnııın 
tar hınden bahset.Lıkten sonı-.ı şunları 
yazmaktadır: 

Almanyayı Ukrayna ve alelümum 
SO\') el Rusyaya dogru e\•keden en 
kuv\·ell anul cyıldırım haı biniti> ya
\ d~ ya\ aş yer ııı Buyuk Brıt.ınyanın 

gaye ı olan cuzun harbe> terketmiş 
olma ıdır. Mıster Çörçıl kırk uı;, kırk 

doroı senelerinden kolaylıkla bah
setmekte olduguna nnzarv.n Almanya 
iı;ııı de uzun vadeli hnzırlıklur icap et
mcktedır. Böyle bır cldaldc hem Do

gu tarafından emın olmak ve hem de 
gcııış nus ve Ukrayna ıınbanndan ıs-
tıfade eylemek bır zaruret haluıı nl
mıii bulunuyordu.> 

CUMHURiYET 

Bostandan taze koparıl· 
mıı salatalığın lezzetine do
yum olmaz. Fakat, böylesini 
nerede bulmalı?. Zerzevatçı
da en taez diye satılanları bi· 
le, en az bir iki günlüktür. 

Size bir batka salatalık ve
ya hıyar zevkini anlabam· 
inanmazsınız. 

Anad'.>lunun ve T rakyamn 
bazı köy ve kaaabalarmda, 
salatahiı, bizim İstanbulda 
bildi_Çimiz ıekilde yemiyor
lar. Oyle yerler var ki, hıyar, 
yemek zamanını, ancak, kos
kocaman, tohumluk olduğu 

lendi.. Simdi benım be\ nımın ıcın. B Stalin YoldJ ın nutkunda: Sov-

vakit idrak eder. Hıyar, bü
yük, iri, renıi sapsarı, çekir
dekleri kabak çekirdeği ka· 
dar, sert ve kartlaımıt olma
lı. Öndan sonra koparılıyor 
ve yeniyor. 

de ateş kaynıyol'. Cıddi ışlcre a- yetler ulkesınc tevcıh cılun n t.aarru-
lay sığar mı'.' zun Napolyoııun fıkıbet.ine uğrıyaca-

- Yahu ben alay mı 'C.'diyoruın ğının beyan olunma ını tahlıl ederek 
zanncdı .'orsun? Vallaln sahıh o \ a dlkı vazıyetle şimdıkını mukaye

se et nektc ve bilahare ş.ınlarl yaz-

Böyle hıyarın z~vki ve lez
zeti olur mu diye, hayret e
deceksiniz. Fakat, ne yapa
lım ki, böyle salatalık yemiye 
alıtmıt olanlar, ıizin tercih 
.ettiğiniz körpe ıalatalıiı biç 
te makbul saymıyorlar. 

söyluyol'um. ı maktadır. 
- Bırak canım şımdı .. Şakitnın 

sırası drğıl... Hah, Jale ınahke. 

meye gıriyor. Ben gidip dınlc - 1 
yeyi:n .. Bakalım ne k..:rar ver~ -
cekler? 

- Biz d • dinleriz ... 
- Dinleyin camm. 
Hep beraber mahkemeye gir. 

diler .. Daha doğrusu gırdık. 
Sarı~ın. ufak tefek, güzel kadın 

ile bir a\•ukat hakımın huzurun. 
da yanyana ayakta duru\·orlardı 

Hakim : 

- Kar:ıra kalmıştı, dcğilmi? de
di. Kararı tefhim edıyoruın. Bır 

sene müddetle ayrıhk kararı ver. 
dik .. Miihendıs Nejat, tarafeynın 
içtimai seviyıesi ve kazancı na -
zarı dikkate alınarak a,;da yetmiş ı 
beş lira nafaka \'erecek ... 

Mahkemeden çıktılar. Faruk 
Jal~nin yanına gitti .. Bır eyler 
konuştu. Tukrar arkada !arının 
yanına dönmek istiyor. fakat Jale 
onu bırakmak istemiyordu. Yuk
sek sesle; 

- Jalecığim, dedı. Arkadaşlarla 
biraz daha burada kalacağız. Ar
kada~ın davası var. 

O sırada , Nail mahkemeye ça. 
ğmlmı" ve girmişti. Bülend, ko
ridorda. ayakta, Faruku bekli -
yordu. Faruk onun yanına geldi. 

- Bühmd., dedi. Şimdi bakalım. 
ikinci sevgilimin muhakıemesi ne 
olacak? 

- Sen ıkincı sevgilince evlen .. 
Bak hem de, ne naınuskar kadın. 
mış' 

- Allah saklasın canım .. Maksa~ 
o değtl.. -Merak.. Bakalım ne o
lacak? Anıma, Bülend, galiba se
'lin dediğın olacak .. Şimdi, Jale 

ı Df>Vamı 6 ıncı sayf adu. I 

suıı istedi. Sarada hddiyen yine 
po1L..,. parmak izi mütehassısı var-

dı. Cinayet masası ~fi çlkarken 
parmak izi mi.ih.1t:U...<;İ!iİ Adı.an ... a. 
looa giriyordu. 

Parınak izi ınüteha.--.sısı Adaa
nm ~hadeti çok kısa sürdü. Ce
vabının özü şöy~e hulisa t>dilehi
lir: 

- Cinayetlerde katil, meçhul ol
du~u vakit parmak i7.i, al ak izi, 
clbb.e izi ile failler bulmak miim· 
kündiir. Bunda cani medıul ol
ınaınakla beraber br kere daha 

fenni bir te\·.sik yapılmak istendi. 

f'akat, hiçbir iz bulmak kahil ol

nıadı. Cani laiçltir l ere ('I sürme

miş ·gibiydi. Hatti •gibi. si bile 
fazla. 

Bunun üzeriae Muzal{er: 

- Yiik.sek heyeti hakime mü

saade edel'Se parmak izi ınüteıhas

sısından bir sormla bulunacağım. 
Dedi. Artık bu itiyat hükmüne 

girdiği için hakim kendi ine iste

di&i mü~ude)·i verdi. l\luzafieria 

cBu cş:;ız harbptc yalnız Ru ya ta
ra[lndan değıl, Almanya tarafından 

d~hi hep Napolyon'uıı me:;hur seferi 
göz öniınde tutuluyor ve her ıkl taraf 
tam yuz yırın: dokuz yıllık bir fasLla 
ile hafıuılarda bulun kuvvetiyle can
lanan bir tanhın ızlerı uz.erinde yuru
yorlar. Ruslar Napolyon seferinııı lıkı

?.?etini tekrar ettrecekleri uınudunda

dırbr. Almanlarsa Napolyonun yarım 
kalmış sefennı ikmal edecekten ka
naatındedirler.> 

YENi SABAH 
B. llusf'yin Cahil Yalçın <Yakın bır 

anlaşma ıbtimalı yok gorunuyor.t isim
li bugunku baş yazı ı.ııda ezcUınle 

şunlaıı yaZlllakUıdır; 

Ben, geçenlerde, bir it için 
Uzunköprüye kadar gitmit
tim. Çartıda, böyle tarif etti
ğim gibi salatalıklar görünce 
evveli. taıırdım. Acaba: bab. 
çıvanlara, tohumluk diye mi 
satıyorlar, dedim. 

Fakat. bayır .. bttkes, bun
ları evinde yemek için alıyor
du. Sonra, öirendım ki· bü
tün bu cİYarda, hakiki hıyar, 
budur. Ve böylesi rağbet gö
rür. 

Bilmem, lstanbulda böyle 
salatalık çarıılarda müfteri 
llulabilir mi?. 

R. SABiT 

cRuz\•t>ll ıle Edcn'ın son beyanat
lıırı gerek Am<."rlkaııın, ı:crek İngilte

ı·enin esas prcııslp!erıııd\' hıı; bir de
ğışiklik vukua gclınediğıııı ı bata ka
fidir. ilk giıniınde Amerıkn ve ln
eilteren111 nokt il rıar.ıırı ne ıse ıkı se
ne sonra da odur. Otoriter tllem ile 
millt lııdkımıyet dunyası orasındaki lh-

tıllif m::ıatteessur o kadar keskın, açı.le 1z1 r a a t 
.ve umumidır kı, b ınları telife imkan açaca• 
yoktur. Bı.ıgunku harbı şlmdıyc ka- • • 

Velllletlnla 
lllJ aelltelll 

dar gorulen harplerden tefrik eden v-e Ağrı (Hususı) - Kazamı.zın 
meseleye buyük vehamet veren husu- Sultansuyu köyün~ Zıraat Ve-
siyet de budur. Boguşma mutlaka ild t 1 nlod"ı n 

· · · . kalet.ince esıs o unan ... 
taraftan bırının kat'i şurette ezilmesı-

1 
e mus 

ne kadar devanı etmek zaruri cibi harada ı;:a ışan memur v k l -
göıiiniıyor. Bu vaziyeti daha ba;ilan- ltahdemlerlrtn •nek.t'C.'pstz a ına-
gıçta Almanlar pek güzel idrak et· maları ıçin Ziraat Vckaletınce 
mişlerdir. Lehistan istlltlsım mutea- burada üç sınıflı bir koy okulu 
kıp Fuhı-er'ın sulh teklitı muhak:lı:alt açılması kararla tırılmıstır. Ma-

k i bu görüşten neş'et edıyordu. İngi- arif Vt>kaletind.,n müs, ad~sı de 
lızl~r i e uzun ve kanlı bir mucadele alınmıştır. Mektebin zaruri ek. 
netıce ınde bır defada hedefe vasıl mil rnaısraflarını Ziraat Vekiıletı 
olmayı, bunu me-malelerf! taksim el-

verecektir. 
mege trcih etlıler ve bir kere harbe ---öo--
girlşt.iktn sonra kat'l ve nlhat netice
yi elde edıncıye kadar mficadelede 
devam kararlJlitırdılar.» 

ilk l'ualleci icleta akademik maJıi

yette itli. 
- Katil hiçbir iz bır....,Mı• el· 

nayeti nasıl haşaraltilir! 

Aduaa buna basit bir ce.ap Yer

di: 
- Başarabilir. Gülleri el4iivenle 

yaptıj'ı ten1aslar iz bırakmayabilir. 
- Ben bunun aksini iddia ede

cek değilim. Fakat, güderi olsun 

olmasın bir eldivenin de iz bıra

kabileceği söylenebilir. 

- Yeni giideri eldh•en iz ve~. 

Hele ka~ı~uk eldiven kullaaahrsa 

hi\bir iz \ 'ermesine ihtimal yoktur. 

- O halde katilin Şükriyeyi iil

diiriirken kauçuk eldivf'n kull•a· 

dığıoa hülunetıııeıık iktıza edecek. 

- F.vet. 

Adaao sual bekk-J11e4en bir aolt 

tayı da ilive etti: 

- Hatti mikroSlı:opik U811Uer 
dahilinde ayrıca tetkikler de yap· 

U& Hiç bir ize iılHdüf edemedim. 
(Arkaa Van 

" Sürtük ,, filme 
alınıyor 

Harp vaziyeti dolayısıle ha • 
riçten yeni filmler hemen hemen 

hiç gelmediğinden şehrımiz stud
~lan mevcut ecnebi tiilmlerır; 

türk.çele~mıeğe mecbur kalnu19 
lardır. 

Yerli film çekme işi de arttı -
rılmıştır. Şchır Tiyatrosu San'at. 

Jcarlan Anadoludaki turnelerın

dcn döner dönmez remden mute-
addit yerli fılmler çekıl<'Cek ır. 

Dığer taraftan değerlı edıp, 
romancı B . Mahmut Yesarının 

cSürtük• pyesınin de fılme a • 
lınmasına başlanılmıştır. 

--0-

ikmal kursları 
İkmal kurslarına gırmek üzere 

şehrirrlizdek.i orta mekteplere 

müracaat eden kız ve erkek ta
lebelerin sayısı bini bulmuştur. 

Ayrıca liseler için de 500 tale:be 

müracaat etm itir. Kavıtlara de
vam olunmaktadır. İlk nıckl.(>p • 

lerdeki ikmal kurslarına da mu. 
racaatler fazlad.ııı. Kurslar 16 
temmuzda açılacaktır. 
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IK~ HAFTA BAŞI ONUN 
Y11,anım' A~lı. , .,. ~ ·r.-.-r-ı Hatıra! •rt 

::::.-". 

Kara Oğlan, Kara Oğlan B ir döğüş hatırası 
--F: Yazan: DABMİ VAÖIZ : ._r -

Hayatını Anlatıyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL ' No . 31 

Zavallı veremli kız beni görÜTl 
ce yatağında doğrulmak istedı An:ebe gıdiyorum. Yağ'l'lurlu 

bır hava idi. Bineceğim arabayı 

hazırlamalrı için emir verdim. 
Asıl şoförüm Ahmet hasta oldu
ğu için beni Mahmudun götüre. 
ceğini söylediler. 

ho~una gitmişti. Kendıni tuta -
madı: 

- Beyım dedı; bu gençler va!. 
!ahi yaman şeyler; bu kadar yıl
lık şoförken ben bu tskerleği bu 
kadar çabuk sökemem. 

·.,de çü ük Armut var, yer-
Dışarıda köpek hala uluyordu. 

• m i ara O" an ? Götü- Ans:zın buna meş'um bir ses da
ha katıştı: Civarda bir baykuş acı 
acı öttü: 

Mahmut; elli yaşlarında bir ba
bayiğltti , Çok da hoşuma giderdi. 
Her halinde edasında. hatta ad ım 

Ve .. yamanacak lastiğe sanld.ı .. 
Geç kalmıştık. Bir sigara yak

tım. Bir de Mahmuda verdim. İçi
ni çeke ~eke sigarasını yaktı. Kar
şıki sırtları işaretle konuştu: 

•• run d e baba ızla yiyin! 
Gecenin derin sükünetini yırtan 

bu canhıraş feryatlar perişan asa
bıma, yorgun dimağıma o kadar 
dokundu ki .. Zaten küçüklüil;üm
denberi ne zaman gece vakti bir 
baykuş ~edası işitsem, sokakta bir 
köpek ulusa korkar, ya annemin 
kucağına, ya yorganların arasına 
saklanırdım. Çocukluğumda işit

miştim: ·Mahallede birisi ölecek, 
bir hasta Allahına kavu~acaksa 
gece baykus g~lir, evinin iistüııe 

konarak haykırır. onu çağ;r1r!.• 

atışında bile bir azamet vardı . 
Açık alnı. siyah giir ka,lannın al
tında parlıyan nafiz siyah göz. 
INi, gen" omuzları ve .. sü:ün gi
bi b ir boy, bu baba;ıgıt·n portrc
sıni tamamlardı. İşçiler arasında 
onu sevmıyen yoktu. 

Çantam, koltuğumda hafif 
yağmurun altında sundurmaya 
doğru yürüdüm. Uzaktan, Mah • 
mud homurdanı.şı andıran bir 
söz ahengi içınde makinenin ko
lunu çeviren gence ~riyle dıvordu: 

- Hey gidı hey .. Ogul; bi, se
nin kadarken dağlar. deliyorduk. 
Sen şurada iki defa kol çe,·irmek. 
le bir nefes alayım diyorsun. 

Beni görmemişti. Patırdısızca 
a rabanın arkasına sokuldum. Din
IPmeğe başladım. Bu, çok orijinal 
b ir muha,·ereyd• Kendisine çı -
kışan Mahmut Ağaya kolu çc\"i. 
r en genç şöyle karşı lık verıyordu: 

Nağme, ahenk, kıvraklık, kula
ğa hoş gelmek itibarile son çıkan 
türkülerin en kalburüstü gelenle
rinden biri de bu •Karaoğlan!• 
türküsüdür. Kadın, erkPk iki kişi 
tarafından ayrı ayrı tonlarla kar
şılıklı söylenirken, daha hoş ka
çan ve makamı hüzamla segah 
arası birşey olan, nağmelerinde ise 
dnha ziyade A1.erbaycan, yahut da 
tam şarkı Anadolu ;;.ive ve üslübu 
kokan bu hoş türkü, <jmdi hemen 
herkesin ağı.ında ... Mahalle ara
lar nda, hatta koskoca Nuruosma
niye ve Cağaloğlu caddelerinde 
bile çoluk çocuk, keyfe geldikçe 
hep bunu söylüyorlar: 

Aldı ku:: 

Gara oğlan , gara oğlan, 

Bende güzel kaşlar var, ondan 
mı isten gara oğlan ? 

Aldı oğlan: 
Yoh yoh hannn gız, yoh yoh 

canım gız, 

Ah bilemedin derdimden, der
dimden, derdimden! 

Aldı kız: 

r Yazan:=~ 

l Osman Cemal il 
= Kaygı' ı -=-'-

konuştular ve tekrar başlad.Ia. 

Fakat bu sefer kara oğlanın maba
d ini de uydurmasyon tarafından 

söylerrek şartile: 

Kara oğla n, kara oğlan, 

K ara oğlan, kara oğlan , 

Bizde çür ük arn1ut var , 
Yer misin sen kara oğlan? 

Öndeki kapkara oğlan, onlardan 
baskın çıktı ve hemen ayni tavır, 
ayni eda ve ayni makamı daha us
taca kullanarak cevabı yapıştırdı: 

Yok, yok, istemem, istemem, 
isteınen1, 

Çürük armut hen yemem, ben 
yemem, ben yemen1, 

Götürün de ha hanız yesin afi· 
ye! ilen !. 

Aldı berikiler: 

Kara oğlan, kara oğlan 
Kara oğlan , kara oğlan 

Fakat tam bu aralık cadde üze
rindeki kahvenin birinden gramo
fonla ayn i şeyin pl:lğı ötmeğe ba~ 
lamasın mı?. Şimdi karasl, beyazı 
~ocuklar hep bir ağızdan gramo
fona uydular ve son zamanların en 

hoşa giden türkülerinden biri olan 
kara oğlanla orac.kta tam bir açık 
hava konseri verdiler. 

Kara oğlan türküsü gerçekten 
hoş bir türkü .. Bunu kim yapmış, 

kim notalamış bilmiyorum, bari 

oldu olacak, buna karşılık olmak 

ve ayni kıratta hoşa gitmek şar
tile bir de: 

Sarı kız, sapsarı kız !. 

Diye ılıirşey yapılsa da bu yaz 
da böyle geçse .. Amma diyeceksi

niz ki niçin pembe kız olmasın da 
sarı kız olsun! . E vet amma pembe 
bahar rengidir. hdbuki bahH ge

çeli, ya2 gelel i çok oldu. Görmüyor 

musunuz, şimdi bütün ekin tarla

ları, bütün çayırlar, halta bayırlar 
sapsarı .. 

ıliye duymuştum•. 

İ~te şimdi de u~ursuz hayvan 
baiiırıyor, ke,ik fasıldarla m~'um 
ötüşüne dt'vam ediyordu. içim •ne 
oluyor? yine bir felaket mi var 
Allahım?. diye ürperdi. Titriye 
tilriyc ba}ımı yorgan:n altına sok
tum. Sesini duymamak için par
makl arımla kulaklarını kapattım. 

Artık müfekk.irem kendi derdini 
unutmuş. mahalledeki hastaları 

aı·.yordu. Dağınık. karmakarışık 

h;s yığınları arasında çok geçme
ılen buldum: 

- ÖylP Mahmut Ağa .. Hakkın 
\·ar. Doğrusu!. Beğcnmiyors..ı ge~ 

şuraya, ~u kolu bir de sen çt'\·ır de 
hele bız de görek! .. Sen her za
man böyle söyler, gen~lerle zevk
lenirsin. 

Mahmut Aga bu cevaba öfke. 
lenmişti. Direksiyondan bır ham-
lede atladı: 1 

- Şu sırtları görü.Yor musun 
Bey .. Burada. bundan yırmi yıl 
ev,·el, günlerce aç kalmış, düş -
mania çetin bir döğüşe tutuşmuş. 
tuk. Şu iki tepe arasındaki gedi
ği, Kasım adlı bir girve (arkadaş) 
ıle ikimiz tutuyorduk. Elimizde 
yiyecek, içecek birşey yoktu .. Ek. 
mege su~·a dayanıyor, fakat tü -
tünsüzlükten ~ükayet ediyorduk .. 
Bir geceydi. Yanımızdakı derede 
gürüllüler oldu. Sürünerek o ta. 
rafa sokulduk. Gözlerime inana -
mıyacağım bir görüşle karşılaş -
tını. Karşımızda on beş kadar 
düşman neferi vardı. Bunlar, yol. 
larım şaşırmış bir müfreze par • 
çasını andırıyordu .. İşlerini ça -
bucak bitireceğimize inandığımız 
için onlara hücumdan çekinme -
dik. Gecenin zifiri karanlığında 

nisbetsiz bır döğüş başladı. On beş 
dü~man r.efer;nin üzerine bıçak. 

larımız'.a şimşek gibi atılmıştık. 

Tek silah sesi çıkmadan düşma. 
nın •'.iini b;t.rmeğe uğ:'aşıyorduk. 
Bir ara alta düştüm . Üzerime şiş
man bir dü,;man neleri çıktı. Yü
küm ıytırdı. Bü!ün gayrctme rağ. 

n " n bir türlü bu yiıkten kurlu. 
lamı~ ordum. Birden nasıl oldu 
bilmtem. Üzer•mdek adam eHn -
deki süngüyü boğazıma saplar
ken bir lln atla ;rkild:. Yüzümde 
ılık \"C koyı.;ca b!r suyun aktığını 
duydum. Nefer dağa devrilmiş, 

Gar a oğlan, gara oğlan, 

Bende güze) gözler var, ondan 
mı isten gara oğlan? 

Aldı oğlan: 

Yoh yoh hanım gız, yoh yoh 
canım gız, 

Ah bilemedin derdimden, der
dimden, derdimden! 

fi?üNY A MESELELER~ 

ileride. bakkaln yanındaki evde 
rd:i komşular;mızdan Muazzez 
Han,mın k zı Samime veremden ya 
tıyordu. Bu genç hasta en çok 
sevdiğim bir ark2da~ımdı. Benden 
iiç yaş büyük, sarı, ipek saçlı, ye
,;ı gözlü çok güzel. zayıf bir k:zdı. 
Evyclki sene babası zengin bir 
tıp talebesile ni~anlamı~t•. Çocu
ğun fakültevi b!tirdiği a:; da ni
kahla düğünleri bir arada ~·apıl

mıştı. İkisi de pürüzsüz bir saadet 
içinde bütün b'r gömil sarho~luğu 
ile yaş·yr lardı. Küçük gelin sev
ınC'ği , bağlanmağı, sev inci, neş'c~· i. 

hulasa herşeyi kocasından öğren
mişti. Kendini yu,·asına o kadar 
içli b ir aşk ile vermi,, erkeğinden 
öyle vefa görmU'Ştü ki.. 

- De geç içeriye, bak gör ki 
nasıl çevrılır o .. 

İri elierile sür'ati iptidaiye ko
lunu yakaladı, ik i devirde maki. 
neyi hornurdattı. Ve .. Bir söz öy
lemek için d.k.ildığı zaman beni 
kaşısında buldu: Gülümsedi. Ok- 1 
şar gibı tatlı bir sesle söylendi: i 

- Beyim .. Bu çocuklar daha çok 
e kmek is:er' Şu kolu daha çevi. 
remy:or bu del'kanlı .. Bu ·a•tan 
sonra da yamaklık ) aptırıyorlar. 
Ne diyeceksin! 

Pabucun pahalı olduğunu gören 
hasımlarımız, ıki Türkün önünde 
kurtuluıu lirarua aramak mecbu. 
riyetini duydular.. Bizi bırakıp 
ko<arak karanlıklara dald,Jar. Ar. 
kalarından ateş et.ik .. Blraz son
ra Kasımı aradım .. Seslend'm. Hiç 
bir tarafta yoktu .. Gecenin seS>ız
liği tçinde bir sada duydum: Ben de şakala•mak istediıiı: 

- Kabahat sende Mahmut A
ğa! dedim. Ben, senın yer;nde ol
sam on.ara hcrgi.in makineden ! 
dersler Hrırım. Pratik usuller 
öğretirim. BJ delikanl; b!ze ge -
leli kaç ay olau? Şu kolu çevır -
meğı daha öğrctmemişsin. Bunu 
öğı'<'nebilirse ancak senin gibı bir 
d,>fada makonevi işletebilir' 

ııfahmu! Ağanın bu şaka hoşu
na t~itrnedi. Direksiyona geçince 
muavınine yarı şaka söyıendi: 

- - Şimdiden sonra al gö. 
zünden Sait! Gece gündüz maki
ne yanrndan ayrılmıyacaksın .. 

B u işi ögrenmek için biraz zayıf
lamak ı;zım. Ben senin ya~ınday

'ken sırım gibıydim. 

Otomobil bowk yollarda sağa, 
sola boc2layarak ilerliyordu. Epey 
yol aldık. Go.cedenberı yagan yağ
m ur, yolları çamur dcni,ine ben
zctmiştı. Şehre birka~ kilometre 
kala liıslığ'lmız patladı. Aksilik bu 
ya . Yedrk Şabdel bulunmadığı 
ıçın tamir yapmak mecbur•)eıin

.dt idık. Muav ıı çabucak ~amur -
lar;, uZdndı. Tl'kerleği yerinden 
sükti.i. Bu çabukluk Mahrnııdun 

- Benı mi arıyorsun Mahmut! 
Sevinçle o tarafa koştum. O, de

vam ettı: 
- Itr şeyim vok ammg. g3.\•ur

lar kaçtılar .. Kalçamdan hafif bir 
.yara almı~ım! \~azık hepsini le· 
mız!ı,·emedok! 

Hiç :-;esimi çıkarmadım. Yara .. 
sına baktım, müthş bir yaraydı. 
İri bir kurşun Kasımın kalça ke. 
miğını para:amış. ~ızmesini kan. 
la doldurmuştu .. Yardım etmek, 
omuıum~ alıp götiırmek ıstedim. 

iti raz etti: 
- 01,,.,n ... Erkek buncag z yara 

için ar'<ada~ının sırtına bıner mi? 
Sonra giım!egini yırttı. Bu müt

hiş yara' ı üs~ı..inkörü sardı. . Tü
fengin. sopa ıııbi kullanarak yü. 
rümege 1ıazı.rianırkc·n konu~tu: 

- Haydi, gediği beklemcge gı 

delim ! .. 

* . Mahmut Ağa sıgarasından deri~ 
bır d'lim an ~ha alırhn görmüş 
geçirmiş ınsanlara mahsus bir eda 
ile ba~ını salladı, ila''" cıtı: 

- hte. biz bu yafayken böyle 
ga,vretli i<lık' .. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 116 

TUNA BOYUNDA 
l TÜRK ORDULARI 
'--1-( Yazan: M. SAMİ KARAYEl. J 
En emin yol Sava Vadisi görünüyordu 
şı•hr• .ık t ett ıgi ul<dirdt· Moca
rıslanda mustahken• olarok hiç 
b ir mevkı k•lnıı,·a<·aktı. 

Bor r•\ ayt·!t- g.m de 'J'uu u
n.•·r~sı Macarıstc;ln"' Zi-bt·ni:>urgc:n 
t ('tır;de-n de- ıl L hı uk slemi ~ .. r, 
faK•t Sıı µl bı• kıla\ uz b cıh< t
h: ı ın .. arµ d-..~l k ve bundan ·bc.ı-»~ 

ko rla µ< k k<ılab.ıl.k t !du~un, ve 
L,r.;.,t•nal<•}h ıtı:1;c fc'l.nıı ir ci~ 

ve Tayis nehirlerini ;kı defa geç
mek mecbur,.)etJn jn hr:t·s.ıl olmt:ısı 

• dı. 
Bunun :\· in Türk ordusunun 

Sava \"adısinden Macarı.stana da· 
h.1 olm.ı.sına ve bu suretle Bedin 

\'e hatta \~iyana )"<>luııun kan:ilen • 
aı·ı,.. balunduruJmasın. karar Ye-
r Jnı:şti. 

Kt•za, padi<ah tarafından m•lU
mat .Jınır..ak }(;lTI Ç2ig.rı!an ~ancak 

b~y er de en emin yolun Sava 
'adL'ı oldujrıınL wy lemı•lndi 

Aldı k ız: 

Gara oğ lan. gara oğlan, 
Bende yu fka yür ek var, ondan 

mı is ten kara oğlan? 
Aldı oğlan: 

Oh oh hanım gız. oh oh canım gn I 
Şimdi de bildin derdimden . der- 1 

dimden, derdimden! 
Vezin, kafiye değil, fa kat mana 

bakım.ndan güftesi de pek fena 
olmıyan bu kara oğlan türküsü, 
bakınz, dün ben i b ir yol ortasn
da nasıl bir manzara ile karşılaş
tırdı : G<>niş tramvay caddesinin 
gölgeli ve çimenli refüjünün or
tasından ve önden , on üç, on dört 
yaşlarında kadar , çukula ta renk li, 
şapşal k:lıklı, bir· oğlancık yürü
yor. Pe~isıra da kendi a·kranı olan 
dört. beş beyaz ve yalınayak , başı 
kabak çoc uk, hep bir ağızdan el 
çırparak ve makamla boyuna ba
ğırıyorlar: 

Kara oğlan, kara oğlan, 

Kara oğlan. kara oğlan, 

Kara oğlan , kara oğlan . 
Kara oğlan , kara oğlan . 

F akat arkası bır türlü gelm iyor, 
hep kara oğlan, kara o·ğlan .. Hani 
bizım geçen hafta Veliefend ide, 
şarkıların hep birer mısraını, tek
rarlamamız gibi .. K afile bu tarzda 
epey yüvüd'likten sonra, öndeki 
karaoğlan, n ihayet day;ınamayıp 
arkad akilere döndü: 

- K ara .oğlanı anladık dedi, a r
kası vok mu bunun? 

Bu. sefer berikiler afallıyarak 
biraz sustular, aralarında bir;ıeyle. 

m i ş. Belg rad cihetlerine !:'.r çelk 
köprü a liıt ve edevatı sevk için e
m irler \·ermi~tı . 

Türklerin bu tedarikatı gerek 
1 tarrbu ldan Macarista ne. gelen 
Polonya murahhaslan ve gerek 
'romorın in casus1arile Türk di:va~ 
rından gelenlerin rivayetle rinden 
a nla~.Jmış, hattiı Bedin şehrinde 
alelacele h ar p teda rikiıtına ba ·!a
narak sehrin tahlıımine baf;lamı~
tı. 

Zengin olmak 
1 için Karnecinin 
birkaç sözünü 
dinlemeli !.. 

tşln!zl lstthkar et
meyiniz, evleniniz, 
içkiyi evde abnız 
Gazete ~ütunJarında şimdiye kadar, 

bir çok kim~elerin na~ıl milyoner ol

duklarını okumu~o;unuzdur. Milyonc>"r 
demiyelim de, zengin olmak, sadece 
t.al1in b ir lütfu degildir. Muhakkak ki, 

k endi kendilerine zengin olan lar, bu 

servetle rini şahsi teşebbü::;lerine \•e 
talşmalarına medyund urlar. 

Milyonerler, bize ekseriya bir çok 

~eyler h ikaye etmişler ,-e hayatta na
sll muva!!a.k olduklarnı, ibret ve nü

mune olsun diye pek çok tavsiyelerle 
anlatmış l ardır. 

Amerika lı ıniJyonerler arasında en 
ziyade iyilik yapmak. la t..anı nmı§ ola
nı, Andrr Karnecid ir. 

K arnf:'ci in~a.nlara zengin olmak 
için bir c.,•ok yo11ar göstermiştir. B..ı 

yollar bir insanın zengin ol ma--lnı, 
belki de muhakkak surette tenl:n et
mez. Ancak bu ta\·siyelere ehcmnıiyet 
\ erınemek te doifu olnıaz. 

K arneci diyor ki: 

.ııayatınızda bir iş ahibi oldunuz. 
Onll ne kadar küçük olur~a olsun, io::;
tJhkar etmemiye ve benim!-iemiye ~·a

lışn ız. Kendi ne fsinize şıınu te1kln e

d in iz: ~ Beniın ı~iı1~. bütün işierden 

üı:.Uindfır 
Bir gt-nç1 iŞinde az c;ok muvaffak ol-

!arla m ua,hede aktederek m ua\'e
net va ded iy crlard ı. D;ğ.,,- tara f
tan da padişa h! Ma.:arist~n ü2e
rine hiicuma teşl'ik ediyorlardı. 

B u Fransız di p1onıa.:>lSİn in oy
naklığı idi. 

Macarlar, ~traf hükü:netlerden 
irr.dat istiyord,ı. F akat T ürk ordu
larının T una ü,erinden geçerek 
merkezi Anupaya doğru yürü- 1 
yüşlerinden hemen hepsi yı ldığı ı- 1 
çin cevap vermiyPrlardı. I 

Fakat Macarların sai• hukümet- Aradan bir müd det geçti. Tüı'k 
!erle ittifak etmeleri ıçın hiçbir I 'lrdusuııun 'harekatına dair birbi
vasıta ve n .. <it kalmamıştı. , ı ıni müteakip haberler gelmeğe 

Fransa kı al, Bi.,nci Fransua. ı · ba\la<iı. 
en alt. şubat hın be ,yüz~ irmi altı · Padişal1ın büyük orduları n e-
miliıdi tarihinde Madrit.de akto- hırlen "§arak Macaristan arazisi-
lunan bir muahcdenamE· ilı l\la- j ne girmi~ti. Mart ayı, tereddütler, 
caristana Türkler rucum ulerse ~upheler içir.dı geçti. 
!\-I<ıcarlara mLC:t\'t. net ed<'c E·gın: im- j N ıoı:an.11 on tü:Unc...;_l günü To-mori 
zalamıştı. B<·d n, Olen ~ehirlcnııL· gP!rrek 

Tıirk İmp r;;ıtorlugu 'it• Fransa Ttirklerin •evkulcc,·5e baslaml>j .ol- , 
hukUn-.~t1niıı bir ncvı anlasrr.ası rlukiar:nı \'e hNIPfUlharck:ıtın da 

Tür;.;. 1f'r1 \!acdfl~luna :-:ıJd rt.mo;,k n.1 hobt r vPCd i. 

T.<·ılerin<lt n ziyade hu kıı-.m '"1Jn 
duşrran tafolınd ;m da · l.ola y 
nıudrifaa oluı: .. ~ag nı :aocr Hr-
11' ti. B unun uz~Dnf' pad ... ı.ıaıh. 

vard Fr~nsa kra:., bir yandan ela B<>dın (8udap11Şte) ~«hri oldugu- il 

1 

i!o:i1iyordu KruJ T ... U bu <'snada a\·lanrrnk l-
D .... )"Ul. . .ı.n ·ır mdh:t.uru .. ·r ..J.JUl. , }"'1 .,_ n~J./..J""r, l,,.ır J .,ncJan "!-fıçar- çın ;,.;~dh .. eh.tır ... gen· ~tL Gt·:ın 

duktan sonra, ilk yapaca~ı şey se\·digi 
kadınla e\'lenmek \'C aile te~kil ctmi
ye çalışmaktır. 

Hiç şüphe yok ki, h<:ıyat yolu çi
çeklerle bezenmiş bir yol dt•ğildir. Bir 

insan, hayatta pek Çok rnüşkUI5.ta ve 

he.sapsz tehlikelere maruz kalabilir. 
Bunlardan en ziyade kaçını lnıası lfı.zıın 

gelenleri kumar, i<;-ki, arkadaşlardan 

bor(' para almuk veya onhıra <ldünç 

para \·ermektir. Bir .ş adaını eğer iç· 
kiyi seven;e, onu daima kendi e\"inde 
kullanrnay itiya t etmelidir. 

Bir inı:.~n. hayatta p.:-k çok müşku· 
liı.tı yenebilir. Faknt Jc;kl iptiltısına 

karşı gelmenin 

ınetin ve jra4el1 

iınkiıııı ekseriya en 
insanlarda bulun-

nıaz. 

İş sahibi kimseler, lhtikiır yapnıak
tan daima kaçnmaldı r. Zira ınuhtekir· 

ıer yüzde dok~an dokuz fakir kalmıya 
ınahkümdurlar.• 

Karnecinin hayatta en çuk korktu
gu tehlikelerden birl de kefalettir. 

K arneci diyor ki: 
•Dlı~ününüz ki, ennJzdeki ser\'et, 

az çok bir takim müe!'.iseselerin ı;ize 
gö~terıniş oldugu itimatla teınin edil
mi§tir. Binaena leyh başkalarına ke
fi l o lduğunuz takdirde, yalnız kendi 
servetl:ı.iz değil, ~jze iliınat eden nıü
esse~clerin varlıkları da tehlikede
dir. 
B11zı kiınsler bir fır~at elde ederrıe

dik lerinden dol ayı haya tta nıuvaffak 
olamadıklarını iddia cderJer. Briylc bir 
ka naat tamamen biltıldır Zira herkes 
elindc·ki ü;c göre, b:r Cırsat tenı!n et
m.ş den1ektir. Ya l nız bulundugu \'a
zifedC'n <hı h Lı ylİks<'k bir i:;;e gec;ebil
mek için uğraş:ı a.ıdır. Şayet .,.ize \·e
rilen \' ~i.lİfC)i b:h~kkııı if:.ı clınek ~u
ı·e tiylc terakki (;dcccginlze z<ıhi p olu
yor ... a nız, hô:iyatınızın t<onuna kact;ır 

yerinizde şayarsnız. SL'. dnha büyük 
bir işin başına gectig·niz takdirde, 0 

işte mu\·afCak olabjJecegın iz kanaatini 
he1k C'se teıkl n etnıiye gayret etmelisi
niz.> 

şehı'ine bir ada m gönder ilerek 
krala haber \'erildi. 
Türklerıı• e\'vela P et<er Varda- ı 

rin şehrine taarruz C'lme l erı mu
ha::kak olauğundan, bu şe!ırın 

müdafaası için icap eden tertiba
tın müzakcresile iştiga l edildi. 
Harp tedarikiıtının ya p lma>ı hu· 
susunda NonLyosun pek çok ya
rarlığı görüldü. B u adam. az z
man za rfında bı ş yuı piyade, iki 
yüz süvari. otı.:. küçük to•p ve kırk 
tüfekten ibaret O•r ku\'\·et tedari k 
etti. 

Sonra Bodinde oplan2n bir u- ,, 
ıı.umi n:eclis te yapılaca!· olan as
k eri harekat hakkında miJ:.,Jealar-
da bulundu. 1

1 

Kral L ü• bu mecliste horp yap· 
mak için hE'T türlü vesai:< baş\'u- 1 

racag.nı ~ôylcmekle 'ıc ·eber en 
ziyade de seferber ordu için ku
mandan intihabile me~gul 0 ldu. 

KumanCi:.n intihabı rrı.~selesi. 

~ral ıle !':.::ıycti crkfının. :-on dP
rf'C'e sgal ı.tti ~~akat yi.ı' Kat'i o
lari.lk hiç~ır kar r \'eri!l·mt">di . 

Viık a G e'nacıa kumund"nlık 
\·e:ı.z~Jt.•., i ni fnj d ınuk.ed : cJ.4bE 1..:-

Anneler mahallede kızlarına on
!; ,. örnek dive göster:yor, babalar 
..... ~uliarına: •İ~tfl ideal zevc. zevce• 

ı dirnrfardı. Fakat günün birinde, 
hiç bekl en ilmi;·en bir zamanda fe
net bir talih , zalim felek bu ~aade
ti çok gördli: Evlendiklerin in al
t ııcı ayında genç doktor bir ame
liyatta kaptı~ı mikropla hastalıga 
yakalandı. Bi.ilün tedavilere rag
men gittikçe ağırlaştı \'e bir ak
~am solan günün son ı~ıklan altın
da can çekiöerek son nefesini ka
rısın ın kollarında vt: rdi.. Samime 
ismin i sa_yık1ıya say; k lı~a. csana .. 
hayata duymadan gidiyorum! .• 
diy~ yana ,·ena söndü ve .. öldü. 
Böylece zavallı arkadaşıma koca
sınd~n b:iyük b ir hayalle Ortaköy 
sırtlarında taa. küçük b ir mezar 
kaldı'. 

Talihsiz Samime elinacıı uçur
duğ~ı e~inin ac sile kendini. her 
şeyini kaybetti. Günlerce kapalı 
oda la r da zincire \·uruln1uş yaralı 
bir ha\ van gibi döğıi'1dü. durdu .. 
Sonra .her geçen günle beraber sa-
ında kuruyan bir zavallı P" • 

çiçek gibi gittikçe sarardı. soldu. 
:\'ihavel ağzından kan gelerek va
taga d üştü! 

İ;te o rnk ittenbt!ri bazı aylarıııı 
'" natoryorr.da geçiriyor. çıktığı za
manlar da evde b itap. meca lsiz .ı a
tıvordu. Bir ha fta e\'\·el sanator-

cek Zapolyadan başka kimse mev
cut degildiYse de bu zata ı t . mat e
d i lrredıginden haTiç ten b r ku

n1andan sel~mek arzu cdil.:ı •. 

B unun üzerine Avusturya im
paratorunun kumand<ı.nlat ından 

Nikolas Zalem k umand an tayin o
lunmak isten ildi. 

Fakat bu zat neticesi meşkuk o
lan böyle müşkül bir iş i uzerine 
ala mıyacağm. bildirdiğinden. ih
tiyarlığından bah;edcrek nezaketle 
reddetti. 

Haziranın ikint·i günü kral Lü, 
ordu kumandanlıgını bizzat der
uhde ede<:eğin i be:·an t•t!i . 

Ordunun ,kmali i<;in Papa v<' 
sair h.r isttv~n hükUrr,etlC'ri tar~

fından mua\·en<'t olunmağa baş
ladı. Vivanad:rn silahlar tedarik 
olunduğu gibi Tü•·k ordusunun lıa
r,,kiıtını tak•p t'tmrkteıı dt' ha" 
kalınmadı. 

T:irk ordusu Bf'lgradda bir miı<i 
df't 0oturduktan sonra se·~·vali 

cl<irdıincü günü S·ı; a nehrni geçiµ 
Z ınlin ~·ak, .sına g.:~·11".t k tı·in kc)p
rıileı kuru lm:ıga oa<larlı. 

{Arka.~ı Yar) 

yom ~ırasını b(•klrrkerı. daha r;<J. 
müş, fenala~nc • t . K•ımşular "' 
karase,·daya uğratan felaket ar~ 
iy.lcştirmez~ ne yazık belki haf 
ya çıkmıyacak. koca'1na kavuı 
cak biçare tazC'c 1K'.• dive hüzUtı 
yanıyorlardı!. 

Bunları düşünürken gözlcritl' 
önünde veremli arkadaşımın t' 

ki. saf. çocuk bakışları, bir k u~ B 
bı u~ sal. ~en hali C'anland, Scıı· 
ş:mdiki vazi~·eti, erimiş, bitf11 
çehre,i geldi. 

Onu s ~n defa dört gün c·v,·el 8' 
ftıü~tum. y>k sık•ldığı, bunalıl 
zamanli:irda yaptıg ı gibi '" ' ııc:ı 1 

ça.~ırtrrL't Beni görürce yatsğ 
dan dt•grulmak ıstedi. Fakat n 
rnffak olamadı. Hemen ~·anına~ 
şarak ate~li ellerini soğuk avur 
ma aldım: 
•- Yorulma ·kardeş :rn!. > di. 

bahtsız başını ;·a't' klara il; t 
dim. Bırkaç günün içınde taJ1' 
mile çökmüş, büsblitüıı zayıf • 
mı~tı. O bir zamanlar bir gonctı · 
kadar pembe, narin olan sap ,. 
yüzüne acıyarak. kalbim sızlı.~ 

rak baktım. Hassas. içli benliği ı> 
zarlarımın ifade etti~; merlıaTI' 

ti derhal sezmiştı. Fersi' gözlet 
gözlerimde dola~J ırarak sordu: 
•- Niçin bana bu kadar dikk9 
bakıyorsun kardeşim~. Ölecd! 
diye ac:yor musun?• 

Kirpiklerime biriken ya~~ 
göstermemek için; içim kan ağl 
ken güldüm: 

•- O na:-;ı1 söz Sanıime? E · 
de iyil"'ieceksin .. kalkacaksın 8 

tık. . bak maşaallah bugün seT'' 0 
ha sıhhatli gördüm. Biraz da kf 
dine telkin yap .. ne olur bırak 
kötü düsünceleri! .• 

Ce\"ab;mdaki inliyen şefkat;, l 
yük valanı da hemen anlarrıı' 

İstlfh-amla sordu· 
<- Benim iyıleşmem ihliJll 

var mı !\1üjgan? .• 
•-,Tabii kardt!Şi m! .• 
Ümitsizlikle gülümsedi: 
• Hayır. ha,·ır biliyorum. 0 

di. İyilcşmiyeceğım. öleceğim. ) 
lan .. Demek sen de yalan sö;·liı'"' 
sun Müjgan ..• 

Son ra ~vüzü n ü yastığa kapı~ 

rak h:çkırıklarla inledi: 
•- Arlık ~·etişir ~ekt i kleri~ 

Ya~am~k mı bu? Bö~·Ie yaşarı:J 

sürünTT'ek den ir' .. • (.AJ'llası "ııı.rl 

Soldan Saia: 

Soldan Sağ•: 1 
ı - B:r nıu~iki aleti, akar stıı 

Soın'al, a r::ı n<.gnıesi, 3 - K cdinifl 
4 - Bt>lt'diye, ınu:-i kide ge(.·i_ı, 5 ~ 
\aret, İ!<J.ın eden. 6 - Bir ı-o:zu n 1 

etLg~ ı;ry. C>n biiyük, 7 - Gecn.ıı<; , 

ler, ıle, 8 - E:z.yet, bal yapa ı , 
1 

ıanıan, 9 - Tanrı , nıııs ik ldt' bir 
bnıi, 10 - Birdenbıre. u.ıak. 

1:' uka.rıclM1 A.taiı1a : 

Ylıkal'ıdcın Aşağıy;.1· 

ı Bir ıntısikı .:.ııetı, otlak, :! 
k<'r, oru~· ayı, 3 - Su. sinirli, '4 lo! 

kiııci harıı l\1 3· •. par~.ınız, halk•l 
ed i lt"ıı bir 1- tlZ titb•ri ulur, 5 - 811' 

. ' ~iki illf't, mıı~ikidt> biı· C.a':'ıl ı snıı, ./ 
Yetişir. so:ıl k1ından, 7 -M<.rhker: r1~ _ş(•n, ~eyya l , 8 ~ 1'.ı·kt·k, (•azın •1 

ka .. ı. hcoıp, 9 - l<"kı bir kobılc 
ıo Gıda, vapur <tlgınagı. . I 
IJltnkii il•~ ballodlh>ı~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı HA v A ol t Is• s 
2 AD i i..

1
• MIA T 'e 

:3 elA R • . H A1Z AF 
4 EIV A IMI i Re· z 1 ~ 
5 RE N

1
eM•Kj Ej1 

6 1T
1
•

1
K A s !A f{I/ 

7K .• MEYAN•, 
8 .A IZ AM E T i· .f 
9IMALi ', l\ R ı l'v1ı, 
10 A

1
M A Ki ! R E J.P 



Hür Fransız Ajansı, Ö. 1 
nümüzdeki günler için
de Suriyede bir mütare- 1 
ke ak~edilirse, buna hay
ret edılmemesi icap ede- 1 

usu 1ıwıun metınuın An•a'>•• ceğini bildirmektedir. 
AJansı lııllw.nlednden a1ınm .. ~ı Çünkü fazla kan dök-

l'elhia eden: Muammer A14fuı; memek için noktai na-

~ran.ada Lıyon şehrinde çıkan zar taatileri olmaktadır. 1 Leningrada iler 
• Lo 'lan. gazetesıncıc Morıs Per-ı- " 
no cTurkıycnn vaziyeti. hakkın- vat:ı'eti liiç de kolaylaştıracak liyen Alman sag" 
da hır maKalc vazıyetı. hakkın. mahivctte de"']d' 
h '"'l , d J gı ır .. 
arrır_ ma ..... csın e ezcümle §un. SURİYEDE MÜTAREKE Mİ? h ·ı d" 

!arı soyluyor- M .. lal<l F . ' Cena 1 geri e l 
• üç buyük h . us ı ransız aıansının An· 

• mu arıp devlete karadan aldığı bir habere göre 
rcsmı muahedelerle b • 1 b 1 .. . ' na T ' k ag 1 u u • muşahıtler bir haftaya kadar Su. 
ay;t e~~:ı:e, eb~.mua~elere r!· riyede bir mütareke akted.ilirse, 
faz 

1 
kv ıtaraflıgını muha· bunu iıayretle karşılamamak 

a ey eme azmındedır . b d _. • 
24 mart 

1941 
· ıca e ecegı mutaleasındadn lar 

T .. k de Sovyetlcde Daha fazla kan dökülmesine ma. 
ur ıye arasında aktedile k . 

;ılıklı anlayış v b' fl·"n ar- nı olmak için, Suriyede ve daha 
ğazlar reımi üze . ~ara .gın _Bo- başka ynlcrde noktai nazar tea 
s:r yapacağı <l'_rın .~1 n~sıl .. bır te- tileri olmaktadır. 
hususta '!eri , .u

1
nu mf uş~~- Bu HUMUSA 40 KİLOMETRE 

.. i. su.ru -eıı arazıyclcr 
Turk efkarı umumiyes;nde 'd YAKLAŞILDI 
det!i nkısler uyandınnış ve s~ .. -k Kahirede neşredilen bir tebliğe 
gazeteleri Boğazları aç1p kapa~ra· göre Tüdmürd~n hareket eden mo-
nın ancak Türkyeyi alakadar e törlü müttefik kuvvetler Humus 
~ n bir iş olduğunu vazmı<lardı şehrine doğru oldW<ça ilerlemiş-
akıkat de Tiırk matbua ının !erdir. Bu kuvvetler Humusa 40 

iazdığı gitx!:r Bugünkü şartların kilometre y.aklaşınışlardır. Müt. 
. '1rkıye in Montrö mukavele tefik'er rahil mıntakasında da, 

sııun 61 inci maddesi h'" .. ı · denizden İngiliz filosunun hima.. 
rinı .1 . . UKum e. 

ğ . ıkc_:ı surrnes:ııe müsait oldu- ye ateşi altında ilerlemektedir. 
u ın ar edilemez. 

BELGRADDA KOMÜNİSTLER 
Diğer taraftan Sovyet • Alman KURŞUNA DİZİLİYOR 

muhasamatı Türkıyenin K a., . ara -
b nız ve Kafkasyadaki vaziyetini 
ır kat daha sıkıntılı bir hale 

koydu. Sovyetler Ba'.um r 
nını müdafaa içn bir takım~· 
birler alm!§lardır. Mallınıdur ki. 
Bakı1 pctrolJcrmı naklede bo' 
Bat!.l'llıl gelir 1921 Kars m"u h ru 
d . T' 1 a e. cs .• c urk er Batumu, bu lıman-
daıı hi~bır resım vermemek şar. 
t'.le Gurc!stana tcrkctmişlerdi. 
\an, burası bır nevi Türk limanı 
olarak ka~aca:Ctı. 

Bilahare 1926 da Ankara hü
k' umetı Musulu Iraka bırakınca 

Belgrattan bildirilidiğine göre, 
zorbalık ve sabotaj hareketleri 
hazırlıyan 13 komünist ve Yahudi 
cumartesi günü kurşuna dizil • 
mişlerdir. 

Kesme Şeker 
muhtekiri 

(1 inci Sayfadan Devam) 
liye 2 incl Ceza 1.fahkemesine teslim 
edilmişlerdir. 

Tezgahtar Nişan kahveci Eşreften 
4 k~ şeker için para almış ve kahve
ye ıkı kilo şeker getirerek· 

Sovyet cephesi 7 (AA.) - Şark 
cephesinde muharebenin karak
teristik evsafı, bu üçüncü harp 
haftasının başında biraz değişik· 
lik göstermiştir. 

Merkez cehesinde Alman taz. 
yılti yavaşlamakla beraber, devam 
~diyor. 

Dinyeper mıntakasında Alman. 
Rumen tayyarelerinin faaliyeti 
olmuştur. Rumen istihbaratına 

göre, Alman - Rumen kuvvet • 
!eri Dinyepere varmışlardır. 

Almanlar tarafı, Leningradın 

zaptı için harekatın sür'atle te. 
rakki etmekte olduğunu bildir • 
m"ktedir. 
Diğer bir habere göre, Lenin

grada ilerlemekte olan bir Alman 
kolu, Sovyet tazyiki üzerine sağ 
cenahından ric'ate mecbur kal -
mıştır. 

Kareli berzahında Alman lıa.. 
rekatının muvaffakiyet\.e devam 
ettiği bildirilmektedir. 

Hangö muharebesi müşkül gö. 
rünmekt10dir. Bazı askeri münak
kidler, Hangö'ye •şimali Cebelüt
tarıkı• ismini vermişlerdir. Han. 
gö'deki Sovyet garnizonu deniz • 
den ve havadan iaşe edilmekte· 
dir. 

Fin - Sovyet hududuna tahşit 
edilen Sovyet kuvvetlerinin 70 
fırka (bir milyon kişi) olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Çernot i yaktldı 
Kerkök petrollerinden mahrum 

~:~dı. ~' Batuma akan petrolden 

:-- •Sen bizim altı yıllık müşteri· 
mızsln. Ustam bunun için ancak 5~ 
kuruşum veriyor. İki kilo da birazdan Londra 7 (A.A.) - <B.B.C .• 
getırtrım> dcmişlir. Eşref bunu bir Röyterin bildirdiğine göre, Çer-

dısıne hısşe çıkarmağı ara"-
tırdı. .,.. 

f 
Kafka~ya, Sovyet - Türk men. 

aatıer . k bir nın armakarışı.k olduğu 
Yerctır ve bu esasen grift olan 

zabtaya haber vererek bir zabıtla tes· noti şehri tahliyeden evvel ateşe 
bit ettirmiştir, Dün geç vakit A.>liye 
2 ıncı ce verilmiştir. zaya verilen üç su<:lu da in-
hl~r malında ihlik&r yapmak suçu"- ---------~-_.~-~--
ile tevki! o1unmuşlardtr. l\tuhakeme
leri mevku!en görülecek.Ur. 

HARP VAZİYETİ 

Alman•Sovyet har
bine bir bakış 

(1 ine! Sa1fadaıt Devam) 
22 Hazirandan 5 Temmuza kadar 

Sovyet!erden yuvarlak hesap 300 bin 
esir aJuınııştır. So (1 ln<i Sayfadan Devam) 

kıt' ~yeL. Polı:ısk istikametinde 
t:ı ~ arımız garbi Duna hattını 

tn
g amca ellerinde tutarak düş
•n.ıı b" t. Ilı· 

1 
. u un taarruzlarını tardet-

kı~~ ~dır. Borhof istikametinde 
buı8 rım:z nrnkaıbil taarruzlarda 

ka unmuşlardır. Besarabya mınta· 
sında d · Iar uşman taarruzuna kıt'a-

mn~~ızın mukavemeti mani ol-
-. ur. 
ASKERi l\tÖL.l.ııAzALAR· 
Avrupada. . 

veya Al qgal altında bulunan 
kaynakı;'an~aya taraftar olan 
ganda maı:dtur. Bunlar propa
vekayle UJm· ıle heyecanlı ve 
berter · ·Yan müba!agalı ha
kap·laıı ;:;r~mektedir. Bunlara 
de acele et~ .. ınseıcrhükümlcrin
lar. Sovyeu: : aldanmış olur
garıdası karşısı ~ Alman propa
m ,!ardır n a mun!erit kal
tebliğler· ve~neak kendi resmi 

m 1
• ı ve oskova kaynaklarile 

a umat ve k . 
raf·n b rıne tedırler. İki ta-

' u vtz;y t· · 
V .. 1 • e ını unutmamak e o çudcn a lm 

Bizı·m ka yn amak lazımdır. 
naat' · .. reb '- - •mıze gore muha-e nenuz Star 

etmemi<•'- M ın hattına intikal 
h .., .... ~. uılıareben · Stali 
attına intikal tm ... ın • n 

!erin Estonyad c e~ıçın, Sovyet
yeper an çı rılması, Dın
nehir garkbındalti kuvv..etıerinin 

şar ına atılni 
rabyadan d D ası ve Besa-
risine sürü~es'.ny.ester nı>hri ge
Ordula.rı henüz ~lazımdır. Alman 
lardır. unu yapamamış-

Sovyetler Dun 
nehirlerinin aras ad ve Dınyeper 

ın av M 
vaya yol veren geçit e ooko-
k~bil taarruza geçmişf:;~;';da. mu
vardıklarındanberi Alm . Mınske 
1 . . an kuvvet
~;·~ ın taarruz hızını ·kaybettik! . 
gof'ılmektedir Bu da bize So erı 

· · "Yet ?; 1ularının henüz inhilal etmedi-
~::: ' se~k ve ıdare ve maneviya-

hcnuz bozulmadığ:nı göster· 
mektedir. 

A!Garp cephesindeki harekatta 
nem~~ o:duları ikl hafta zarfmda 
F yuk zaferler kazanmıştı 
"i;~ns~,kBelçika, Holanda ve İn~ 
" mu avemet· t . v~rm· Al ı amamıle kırılı-
al'll.~l~rd ~a~Iar soluğu Pariste 
iJi harb ~- a tt Sovyet orduları 
liCvk ve ~~yo~ ar. Eğer yüksek 
de bu;~ r~ dt!ı.a mahir cller
V•ı ec~kle;;· !- lyı muharebeler 

13oş bir ne şup!ıe edilemez. 
meı.ı y kt ı:n daha hattıll'n kıv

o ur. Sovyellerin Stalln 

hattını ihtiyat ordularla işgal ve 
kabul etmeliyiz. Zira bu hatta 
müdafaaya hazırlamış olduğunu 
başka türlü bir mfına ve vücut ve
rilemez. 

Bu müdafaa hattının ileriden çe
kilecek ve kısmen mağlup edilmiş 
ordularla tutulacağmı düşünmek 
doğru olmaz. Zira Alınan ordula
nnın muharebe veren Sovyet oc
dularile beraber bu hatta gelme
leri çok muhtemeldir. Böyle bir 
hal vukuunda Alman orduları 
durmadan taarruza devam edecek 
ve bu hususta inhilal ettirmeğe ça· 
lışacaktır. 

İşte düşünülecek iki mühim 
nokta budur. Fakat bizi121 kanaa
timize göre Sovyetler Staliıı hat
tının müdafaasını asıl ihtiyat or
dularile yapmak tarzını kabul et
mişlerdir. Bu sebeple Alman hava 
kuvvetleri Sovyet nakliyatını me
netmek maksadile hedeflerini kam
yon kolları, trenler ve demiryol 
iltisak noktalarında aramaktadır. 

Hulasa: Sovyet ordularının mağ
lup olduklarına, Sovyet mukave
metinin kırıldığına şimdiden hü
küm vermek doğru değildir. Mu
harnbelerin inkişafnı 'biraz. daha 
beklemek lazımdır. 

Suriyede 
ll inci S&Jf&dan Devam) 

man kıt'alan mevzilertm:ze karşı şa
fakla beraber taarruzıı geçmiştir. Mu
harebeler devam etmektedir. Tayya
relerimiz. bir çok keşif ucu.şiarı yap
tnlilardır. 

B U SABAH ALI NAN HABERLER 
Beyrut. 7 (A.A.) - Bu •abalı. cep· 

heden alınan son haberlere göre, cep
.. henin umumi hey'elinde va.,1yette bir 
değişiklik olınamıştır. Sahil mıntaka
suıda k..ı '\: ıı · · ' e erımız, düşmanı durdur-
nııya devam ediyorlar, 

Y:;.c°'i;.~ :emmu~ g~csl, İngiliz tay
np~J eyrut Oıcrıne üç akın yap-
~ ardır Bl öl . b' 3 ev h · r u, ır yarah vardır. 

Sen M~rap olmuştur. Bu akınlardan 
bassa z:eı ve .. K1üp mahalleleri bil-

rar ıormüştilr iK' . . . 
( lNGILiz TAYYARESi 

TAURiP EDİLDİ 
Beyrut, 7 (A.A.) _ . 

Dirzurda d.. Tayyarclerımiz, 
uş~an tahaşşu.tıcrinl bom

bardr:ıan etmışlerdir. Bir İngiliz tay
yare rnrydanında iki İ ·ı · tahr· d . ngı 12: avcısı 

1 
ıp c ilmiştır. Bütlin tayyareler!· 

m z uslerlne dönmiı.ştilr. 

* Loodra, T (A.A.) - İngiliz ta,.. 
yareıert işgal altınd•kt Fransada Ka· 
en hava mf'ydanını ve Lil Çelik Fabri• 

_k.ııını bombardıman etmı.ı .... ,. 

Alman tayyareleri 500 kamyon, 18 ı . 

tren ve bir çok iltisak nokıalarını 
tahrip elmiilerdir. 

Evvelki gün yerde ve havada olmak 
üzere 281 Sovyet ta)-yares.i imha edil
miştir. Ayni tcblii Alman kayıbı.n.uı 

L;~ 11 tayyareden ibaret olduj'una 
söyleınektedir. 

• D. N. B. nin bildirdiğine göre, 
Minsk'in Garbinde 52.000 Sovyet as• 
keri sıl;ihlarını bırakarak teslim ol .. 
muştun 

İsveç gazetelerinin verdiği maltl
mata gOre, Fın kıt'aları şiddetli çar
pışn1alardan sonra, llangö adalarının 

bır kısmını işgal etmişlerdir. Muha
rebe burada henüz kat'l saOıaya var
manu~Ur. 

Tailin radyosu evvelki eündenberl 
neşriyatını kesmiştir. 

BÜYÜK TAARRUZ 
DURDURULDU 

So\'yet tebliti, Ostror mınlakulnda 
evvelki gece cereyan eden 5iddetli 
muharebenin dün de devam ettiğini 
bildirmktedir. Sovyetler Garbl Divjn& 
nchrıni sağlam tutarak, bütiln taar
ruzları t..'lrdetmişlerdir. Nehir civarın
da Almanlp.r binlerce ceset, bir çok 
harap olmuş tank ve tanare bırak• 
mışlardır. 

Borisof mıntaksında da Sovyet mu• 
kabil taarruzları lle muharebe devam 
etmektedir. 

Bes.arabya cephesinde de mühim bir 
Alınan taarruzu aklnı kalm~tır. 4 
Temmuzda 61 Alınan tayyare.si dil;,Jü
rülmüştllr. Sovyet zayiatı 26 tayyare
dlr. 

Dün sabah Sovyetler Ostraf bölae
sinde mukabil taarruıa gcr.;erek, Al
manları bu sehirden tardet.mişlerdir. 
Tarnopol mıntakasındtı da ~iddetU 
muharebeler devam etmektedir. 

Sovyetler cephenin en mUhim nok
talarında yeni yeni muknbll taarruz
lara girişınektedirler. Sovyet tebllği 
büyük Alman taarruzunun akim kal

dığını bildirn\ektedir. Şiınalde ı1ur

mansk'ın düştü;ıil hakkındaki haber
ler teeyyüt etmeıniştir. 
ÇETE H_ARBİ . 
ORGANIZE EDiLiYOR 

Moskovadan bildirildiği.ne göre, 
So,·yetler Alman haUarının gerilerin
de sür'atle çete hnrbiıu organize et
mektedirler. Bernden gelen haber er
de mühim Rus kıt·atarının Alınan 
haf.tarının gcrl..,indc f.a.aliyette bulun
duklarını bildirmektedir. Alınan as
keri mütehassıslan Stalin hattını yar
mEtk içln çetin muharebeler verınek 
icap edecegini lahınin etınektedirler. 

Alman gazeteleri, Sovyet techizatı
nın modem olu:su, Sovyet müdafaa
sının sarsılmaz sertlitl ve arazinin 
güçlüğü dolayıslyle çok şlddelli mu· 
harebeler vukua geldiğini yazıyorlar. 

Sovyet hatlarının gerılerine indiri
len Alman paraşiltçillerl ya imha e
dilmekte veyahut teslim olmaktadır- 1 ·-

Sovgetler J a· 
pongadan va· 
z igetlerinin 
sarahatle ta
yinini istedi 

Moskova 7 (A.A.) - Sov. 
yet hükumeti Japonyaya bir 

nota vererek, Almanya • Sov. 
yet harbindeki vaziyetini 

kat'i surette açık bir tarzda 
tayin etmesini istemiştir. 

Sovyet Tebliği 
(1 in<! Sa)'fadao D..vam) 

ra, 2500 kilometrelik hudut üze
rinde Sovyetler mukabil taarruza 
geçmişlerdır. 

6 temmuz günü kuvvetlerimiz
le Alman makineli cüzücamları 
arasında Ostrof, Vovograd, Po • 
lotse mıntakalarında büyük mik. 
yasta muharebeler devam etmiş
tir. 

Ostrov mıntakasında şiddetli 
bir mukabil taarruza geçcerek, 
düşmana ağır zayiat verdirilmiş· 
tir. Muharebeler devam etmek. 
tedir. 

Merkez cephesonde, Kızılordu. 
nun mukabil taarruza geçmesi 
üzerine büyük bir tank muhare
besi olmaktadır. 
Öğleden sonra Sovyet kıt'aları 

Bukovina cephesinde mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Dinyeperi 
geçmek için Almanların yaptık
ları bütün teşebbüsler kıt'aları.. 
mız tarafından ezilmiştir. 

Novgorod mıntakasında Alman 
makinell cüzütamları Sovyet 
menilerine hücum etmişlerdir. 
Kıt'alarımız ıanudane çarpışmak.. 
tadır. 

Diğer mıntakalrda Sovyet mev
zilerinde bir değişiklik yoldur. 

Tayyarelerimiz birçjok hare • 
katle Sovyet kara ordulrına mü. 
zaheret etmişlerdir. • 

Besarabyada taarruza geçen 
düşman piyadeleri ile de çetin 
çarpışmalar olinaktadır. 

Siyasi mahfiller 
( 1 inci Sayfadan Devam) 

teveccüh etmişti. 
Her iki mill~in vaziyetleri, 

harekat sahnesi kendilerine doğ. 
ru yakl~şlıkça, bir aralık karıştı. 

Almanya ve 1 a\ya ile antiko. 
mintern pakh imzalamış olan 
Japonya, bir iki dev !etle sonra· 
dan kendisine Uzakşarkta fev -
kalade vaziyet veren üçlü paktı 

imzaladı. 
Üçlü paktı imzalıyanlar, içle. 

rinden biri tecavüze uğradığı tak. 
dirde, karşılıklı yardımı taahhüt 
ediyorlardı. 

Paktın bu maddesi, Sovyet Rus
ya bir harbe girdiği takdirde Tok
yoya bir garanti temin ediyordu. 

Sonradan Hariciye Nazırı Mat. 
suoka'nın seyahati münasebetile, 
Tokyo ile Moskova arasında bir 
bitara!lıir ve ademi tecavüz paktı 
bnzalandı. Bununla iki taraf bir. 
birlerinin arazi tamamiyetlerini 
taıyorlardı. 

Almanlar Lenin· 
g r a rl'a 

17 4 kilometrede 
~<okbolm, 7 (A.A.) - Slokholm 

Tridingen gazetesine göre, Alman kuv
vetleri Leningrada 147 kilometre me
safede bulunmaktadır. Fin - Alman 
kuvvetleri Mormansk'a doğru ileri 
hareketlerlni hlzlandırtnı$lardır. 

Finl;\ndiya üzerinde dün ilç Sovyet 
tayyaresi düşürülınilştur. 

Sovyet mukavemeU
nln kırıldıp iddiası 

Londra, 7 (A.A,) - Bir kaç gün 
evvel, Alman Ordusu Başkumandan
lığı, Sovyet ordusunun mukavemeti
nin kırıldığını iddia etmişti. Halbuki 
dünkü Aln1an tebllği herhangi bir ye
rin zaptedildiğlnl bfldirmemekte ve 
sadeL>e harekA.tın plHn dairesinde in
kio;af ettiğini söylemekte iktifa eY.e
mektcdir. 

Plöştiye bomba 
atılmamış 

Bükreş 7 (A.A.)- Resmi cihet
ten, Sovyct tebliğinde Plöştinin 

Sovyet tayyareleri tarafından bom
bardıman edildiği hakkındaki id
dia kat'i surette tekzip edilmekte
dir. Sovyet tayyareleri ne şehre, 
ne de petrol mıntakasına bomba 
atmamı~lardır. 

Ak denizde 
C 1 ll\cl S..1f&dan Devam> 

En son dakikada vapur berbat bir 
halde bulnuyordu. 6000 tonluk bir 
iaşe gemisi batırılmıştır. Pollmi. 
na adında bir vapur milhcmmat 
naklederken torpillenmiş ve ba· 
tırılmışt!r, 8000 tonluk diğer bir 
gemi de torpillenmiş; infilak ne
ticesinde batmıştır. Vnpurun mü. 
himmat taş1dığı anlaşılmaktadır. 

Denizaltılar 29 haziranda •Go. 
riziya• adında 10 bin tonluk bir 
İtalyan kruvazörü batırmışlar • 
dır. İtalyanlrın bu tipte diirt kru
vazörü vardı. Diğer üçü Mataban 
muharebesinde batırılmıştı. 

Japonya•mn u dik· 
kat,, polltıkaıl 

(2 inci sahifeden devam) 
Çinden de daha büyük olabilir. 
Fakat böyle bir teşebbüse girişe
bilmek için japonya iki şeyden e
min olmak ister: Evvela, demok
rat • komünist grupunun mutlaka 
mağlup olacağ·ndan. Ve i,kinci o
larak da bu mağlubiyetin uzak ol
madığından. İtalya da bu hesaba 
dayana•,-.k harbe gırmişti. Fakat 
evdeki hesap çarşıya uymadı!. ja
ponya bu hatayı işlemekten sakı
nacaktır. • 
Diğer taraftan japonya, Rusya-

nın ve İngilterenin müşkül vazı
yetlerinden bilistifade Çin mese
les:nde istediği konsesiyonu kopa
rabiEr. Bundan başka mücadele
nin inkişafına göre, japonya için 
ba>ka kombinezonlar yapmak im
kanı da hasıl olabilir. Mesela, de
mokratlar, Rusyanın sırtından Al
manya ile anlaşmıya teşebbüs e
debilirler. O halde japonya Uzak 
Şarkta Rusya ile beraber, Avru
palı 'arın ve Amerikalıların hege
monyasına karşı vaziyet almak 
istiyebilir. Hulasa henüz vaziyet, 
japonyayı kat'i bir karara sevke
ıiecek derecede olgunlaşmış değil
dir. Bu sebepledir ki japonya, ken
d isini her türlü kombinezona gö
türebilecc-k kaoıları aç.k bırak
mak için hadiselerin inkişafını bek
lemeği maslahata mt~ ·afık gör
müştür. ~'te Matsuokanın •dikkat 
teyakkuz ve intizar. politikası 
adım verdiği siyaset budur ve 
anlaşılan, japonya şimdilik bu 
politikayı takip edecektir. 

Bu muahedeye göre Japonya, 
Sovyet - Alman muhasamatında 
bitaraflığını muhafaza edecekti. 
Fakat İngiltere ve Amerikanın 
Sovyetlere yardımı vade:meleri 
üzerine Japonyanın vaziyeti güç
leşti ve üçlü pakt mucibince, Ja.. 
ponya Almanyaya yardım etme. 
ğe mecbur bir vaziyette kaldı. 

Ankaraya gelince. bu harbin 
bidavetinde Ankara İngiltcrenin 
mütcefiki idi. 24 martta da Sovyet 
Rusya ile bir deklarasyon imza
landı. Bu dekltırasyon mucıbince, 
Türkiye ve Sovyet Rusya, her ilti 
taraftan biri muhasamata karış

tığı takd:rde, bitarlfığı ve Kom
rehans:yoı1u taahhüt ooiyorlardı. 
Bununla beraber 18 haziranda 
Türkiye, Almanya ile bir dos!luk 
muallt'desi imzalıyordu. 

13 yaşında bir çocuk 

Türkiye İngilterenin müttefi • 
kidir, ayni zamanda Almanya -
nın da dostudur. Terazinin 
hangi tarafa eğileceği malum de
~ıldi .. 

(1 inci Sayfadan D•nm) 
yaşlarında Nuri oğlu Kemal, dün 
kurtuluşta 67 numarlı traMvaya 
atiarkeıı. 512 r marlı bile!çi A· 
dil çoeu~u tekmelerle aşağı in • 
dirmiş, cocuk bundan mugber o. 
!arak evine gitmiştır. 

Ak<am üzeri Adil vazıfesinl 

bitirerek evine dönerken. barut· 
hane kösesinde çocukla karşılaş· 
mıştır. Kemal derhal yanında bu. 
lundurduğu s~talıyı çekerek, 
hücum etmiş ve biletçi Adil gö~
ısünden ağır surette yaralanmış 
ve kanlar için~ yere yıkılmıştır. 
Yaralı Şişli hastansine kaldirıl
'IJUS, çocuk yakalanmıştır. 

• 
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(i çüncü Haf .. 1 Refah Faciası 
t & k 1 (1 incı :o-.4):fad<1.ı. J.)ıe,·.am' aya gırer en \at \ ... .ı rin a le tıazı )J.· 

.. m uşlardır 
(Bqmakaleden nn .. m) 

!emiş \ e faht bu kararı hrııüz 
re~nıen \'C filen ifşa ctn1emi.)cr
dir. japon IIariciye Nazırının ,.e 
Başvekilinin ağzından anlaşılaıı 
tek şey şudur: 

- japonya milli ve hususi men
faatlerinin kaplarını tatbik ede· 
cektir. 

Umumi anlayış ve lıakikat ja· 
ponyanın, Sovyel • A1111an har
binin daha ziyade inkisaf bulma
SJnı b<•ldeıuekte olduğu. mcrke. 
zind\.dir. 

Alman ordularının llloskovaya 
girmesi ve Sovyet ordusunun ya
rıdan yarıya takatten düşmesi ve 
esaslı cephelerde bozulması tak
dirinde japonyantn, Amerikanın 
harbe girmesini bertaraf eylemiye 
azami dikkat göstererek Rusyada 
yürüyüşe gc<;cceği \'C ademi teca
vüz paktını Rusyada mes'ul bir 
hükumet kalmadığı iddiası ile 
hiikümsüz sayacağı muhakkaktır. 
·İliiııı harpsİ7• harbi dünyaya ja
ponlar öğrettiği gibi; •ınes'ul hü
kumet kalmadığı. bahane•ini de 
Poloııyadaki misali ile; Sov~·etler 
öğrclmi~lerdir. Herhangi mağliı

biyet ve inhilal nıkuunda So\·yet 
Rusyanın da başına gelerek her
halde bu dersin tatbiki olauklır. 

Anıerikanın bUyle hiT ,·aziyette 
ne yapacağıııa gelince; bu hususta 
münakaşa edilen miitnleoları iki 
şekilde huU'ısa eylemek mümkün· 
dür: 

A- Japonya, Sovyet Rusya a
leyhinde harbe mildolıale eder et· 
mez; Amerika da otomatikman 
harbe girecektir ve A.~yanın ja
ponlarla Almanlar araMnda tak
sime uğramasına müsaade etmi
yecektir. 

B- japonyonın Sov~·et Rusya 
aleyhinde harbe müd halesi tak
dirinde: Amerika ,·iııe harbe gir
nıi:vecek ve Sovyet Rusyanın in
hilalinden sonra horbin alacağı 

inki,af şekline giire; harbe girip 
girmemek kararını v<·rerektir. 

Bizim şahsi kanaatiınizc göre; 
ikinci sık daha do~rııdnr. J\merl
ka henüz taarruzi ve tecavüz! bir 
harp için hnıırlıi!ını bitirmiş de-

• P,iJdir. Şimdi ·i hal<le: Amerika ve 
japon~·a mütekabilen hirihirlerini 
tutmaktadırlar ve Almannnın 
Rusvada taarru>a b~slaması ile de 
tnı;İtcre en genis ve rahat hir 
nefes al1111~. ~anc;ıntn en mükem
mel bir mükafatı ile adeta tJ!tif 
olunm11~tur. 

Amerika ve İnırilterenln Sovyet 
Rusyadaki rniieadel<"nin uzama~ın· 
da ve her iki tar.fı d• takallcn 
diisürerek bir nınhiyet aJma'-1nda 
hakiki ,.e- a7ami m enfnhfl•· r ; var
dır. Bu takdirde bi r taşla iki kuş 
vıırmus olurlaT. H rm nnziıma, 
hem komilnizma ortadan k•lkmış 
ve dilnvnda demokritt ide-olt'li ile 
İngiltere ve Aınerikonın bu harp
ten en az za~:iatla <;ık mı~\ e hflkiın 
kalmı~ olmnlarf netirl" ·i."le snhit 
olur. Bu itibarin. İnııilter ol<un, 
Amerika olsun. iaponYanın Sov
yet Rus~·a ale~'hinde bir müdaha· 
lede ht1lunmnı;o1rrl"'n ve ~O\'Yet 

rniidafoasının sür'atle ve iki ateş 
arasında zn-.. 1flaına"'" IRn mem .. 
nttn olnntazlar. Rttsvanın azami 
mukavemeti. Almanyanın a1am1 
yıpranmqsı ve netirede her ikisi· 
nin de hitik hale gelmesi; Am<'ri
kanın da. İngllterenin d~ istediii 
şeydir. 
Rus~·anın i11l>iliı1i takdirinde, 

Alman\·a harrket ve tal<•tlen düş
müş bir hale "irmi~ bulunursa; 
o vakit japon\·•rın iliını h~rpsiz 
bir sekilde ve mfınhasıran SO\'Yet 
Rusvanın miintrhavi ~ark ve q . 
mallnde japonlorın yayılmasına 
karşı ne Amer ikanın. ne de İn ıı il
ter en in sesi çıkmaz ve helki de 
japon:vnnın b n kndorla iktifa e:vle· 
meyi taahhiidü t.kdirindr: Ame
rika • japonya • İngiltere Aksayı 
Şark me.elclrri \'e menfaatleri Ü· 

zeri nde anlaşabilirler. 

EV\' ela Komuta ' bançe le 
rıılanm.ş ula k.t'al r. t ft :ı et
i:' lercLr Mu.e3' ben denız )ar
dosunun çaldığı İstık,.il r~r:: le 
merasıme başlanmış ve bt ,,fan 
sonra denizaltı gediklı erbruıların
dan Fazıl kürsiyc çıkarak şu hıta
bcde bulunn.u:ıtur: 

GEDİKLİ ERBAŞ FAZILI:-; 
NUTKl: 

Fazıl Erman ateşli bir ıfade ve 
serapa heyecan içinde söylediği 
bu nutkunda ezcümle demiştir ki 

- Arkadaşlar; bugün bıırada 
niçin, ne maksatla toplandığımız 
hepimiz için malu:n bulunmakta
dır. Bugün dıyorum; zira hı.gün 
18 milyon Türkün kalbinde açılan 
ve tedavisi imkans:z büyük yara
nın tam on dördüncü günüdür. 
Arkadaşlar!. Türk do:-anmas ~a 

iltihak etmek üzere lflriltercc<'n 
getirilmesi rrukarrer bui.,nan ge
milerimizi almak için 23 haziran
da 1'1orsinden yola çıkarak İsken· 
deryeye gitınPkte olan Refah ,·a· 
puru cesur ve as:! milletimizin ı;-:i· 
zide den'z ve hava ubavlarını, 
talebelerini, erl-ıaşları. eri<' ·i"1i 
hfıinil bulunuyordu. Fakat he :.ı.z 
Mersinden 45 mil vol alarak ge
cer.n zulmet. iç·~de yr 'una de
vam eden vapurun saat 23 r•_, .,_ 
!erinde mahiyeti meelıul bir fı· 
U\k neticesircfo batt Ilı ve t ih n 
bir cilvesi olarak da bı. denizci 
ve havacı karde~lerim!zden ek· 
sn.sinin !ıavata eb~diven göze
rini kapadıkla ını tce";Sıır v göz 
yaşlarile <i.~renmiş bulunuy ~ z. 
Hangi vicdansız ve namert e in 
yaptığı malum olmıvan bu c0 ni
yane hareketten dolayı b"tıh TLrk 
milleti büyıik mateme bürurmüş
tür. Kahbcce, ba~·aı,ıca işleni en 
bu cinayetten cıvanmert Türk mil· 
leti asla yılmıyacaktır. \Ş c. •ıı 
a'k şiar). Bu kıy,...etli ve asil ar· 
kadaşlarıınızı kaybetmekle Turk 
denizcikrinin duyduğu ı.ztırabın 
büyüklüğJ.nü huzurunuzcıa anlat
mağa kelime bulamıyorum. 

Zira kayb mız çok büyüktür. Te
essürümüz de tabiidir ki bu 1ıs
bcttc büyük olacaktır Aramızdan 
ayrıldıklarına hala inana:nnc. 
mz temiz ve cesur Türk denizci1e
rın• milletimiz daima kalbi. de 
yaşatacaktır. 

Şehit yiğitlerimizin aileler e 
Türk den zcilerinın büyük ve 
bulunmaz tcesstirlerini, tazivctle
rini de burada bildir!"ek ister:IT' 

Yegane tecelI.~iz bu Türk ,.,. 
c~kların n vatan u!\runda vazıfe
lerini yaparken şehit dü muş ol
malarıdır.• 

Fazı Eril' an bundan sonra r ut
kunu kahr,ıman şehitlPri ın 
manevi huzurlnrında ihtiramla e
ğilerek bitirmi•tir 

ÇELESK ATMA .1ERASİM İ 
Bu nutuktJn s nra d nız üsttcğ· 

meni Serıne Kiper bir J.. ta be ı ;t 
ederC'k azlz eh t'eri~iz n narr ı

rını tebcil etmiş ve !- tır !ar l 

hürmeten bir dakıx • kiı•a 'i• 

vet etmiştir Bunu tak .>en m zıl· a 
matem h, IJ. ı ;dm ~ ve herke~ a
yakta suküt 'ımıştır 

Biltıhare hazır"n Ye bütün kıt
alar yavaş yavaş dcnız ke'larına 
yürümüslerdir Burad& hava •' 
niz sub· I ları iki iht;~arr ç~Jer ~ -
ni denize atarlarken bir müfreze 
tarafından havaya üç el ateş edil
miştir. 

Bundan sonra da merasime ni
hayet verilmiştir. 

SARIYER DE 
Bu sabah saat 10,5 de Sarıyerde 

de ayni şekilde hazin bir ihtifal 
yapılmıştır. Bu merasi!T'de nutu~
lar söylenerek aziz şehitlerimizin 
hat:raları tebcil olunmuş ve de
nize bir ihtiram çelengi atılmıştır. 

Bir çocuk düştü 
Beşiktaş Yenimahallede oturan Atar 

diros oğlu 12 yaşında Frie dün tara
çada oynarken birdenbire muvozene
slni kaybedip yere dOşcrek muhlelif 
yerlerinden ehemmiyetll surette ya~ 
ralanmıştır. Yarab çocuk Şişli Çocuk 
Hastan•tne kaldırılmı.ıtır. -

Ancak ve Ancak Rusya ayakta 
iken, Almanya diri iken jnponya· 
nın harbe mlidahalcsi; Ru yanın 
çarçabuk inhilal etmesi n japnn • 
Alman kuvvetlerini teıısike ul\'ra
tılmı~ Asya milletleri ve orduları 
ile beraber; İngiltere ve Amerika
nın As~·a. Avııstral ·a. Yeni Zelan· 
da ve Pa.ifikteki bütün menfaat
lerini tehdit eder hir vn1inte sok
nfası; Amerikanın da. İnı;iltrrenin 
de işine elvermez ki. işte o vakit 
Amerika da japon:vayı takiben ve 
otomatikman harbe girer. Bö:v le 1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;... 
bir vaıivetl i.e; japonyanın şim- l\lulıakkak ki. ja1>0n)·anın da men· 
dl ve hemen harbe girmesi icap faati \'e ana prensipi az •ayintla 
ettirir ki. japonyamn da bunu yap- çok şey kazanmak ve ihtilatlara 
mıvaca mı ve Sovyet - Alman ''esile olmamak ve fırsattnn istifa-
barblnln en bakikt hllldlmler ,·er· de etmek siyasetine dnynnmak-
mive mil.ait hir safha n (:lrme- tadır. 
sinl bekliyecejini unnediyoruz. ETEM iZZET BENiCE 
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İtalyanlar 
da kiler 

T rablusa ge !dikleri 
harp edecek halde 

zaman bura
değillerdi 

Bu kabile topluluklarının çıka
racağı mılisler, kolaylıkla Tunus
tan, Cezayirden halta Fastan silah 
ve cephane de tedarik edebiliyor
lard~ Taptaze, muhite alışkın, 

mahrumiyet ve hürriyet içinde 
yetişmiş çetin muhariplerden mü. 
rekkep bu milis kuvveti İtalyan
ları endi~ye düşürüyordu. Çün
kü onlar Trablusa teca\'ÜZ ettik
leri zaman buradaki Osmanlı kuv. 
vetlerinin harp edecek durumda 
bulunmadığına kanaat getirmiş -
ler, boş bir ülkeyi fethetmek ta
savvurile bu işe atılmışlardı. Tah
min ettikleri gibi, buradaki enkaı 
halinde bulunan kuvvetler. ana 
vatandan, 0$manlı payılahtındon 
hıç de yardım görmüyordu. Ka • 
çakçılık suretile yapılan cüz'i yar
dımlar, İtalyanların Trablusu elde 
etmelerile ve zamanla çabucak son 
bulacaktı. Fakat bu m'.lis işi ş'mdi 

bütün bu ümitleri. tasavvurları 

kıracak mah~)·ettedir. Bu sebeple 
C.,mil Fuadc verilen en ehemmi
yetli iş, bu kabileler arasındaki 

ıttihad. bozmak, ibtı ar \"esİlelcri 
~ıkartmak, Şeyh Sünusinin mu
kavemetinı kıracak hadiselerle 
meocleyi en kısa yoldan hallet -
mekti. 
Tabıi bu direktifle birlikte bol 

İtalyan altınlarını <la maşlahının 
ceplerine indiren Cem.! Fuat, 
teşrinicv\•elin on ikinci gecesi 
Trabluslan ayrıldı. Kendıs.ni çöl
de anyan Osmanlı takip müfre
z-elerinon bilgisizlığine dudak bü
kerek cins ha)"·aruna atladı.. Pe
şi,,de bulundurduğu otuz atlı ile 

birlikte Aziziye üwrinden ş.mali 

şarki isi kametine, çölden Binga
zıye doğru yola koyulqu .. 

Cem.! Fuadin Trablustan ay -
rıl:şından sonra bu keyfiyet Ne
~~ Bq .n kulağına varm~, Trab
lus'.an gönderilen bir atlı, getır

dıği bir mektupta Cemil Fuadin 

iki gündür Trablusta İtalyan as
keri makamlarile temasta bulun
duğunu, akşam üzeri de Trab -
!ustan ayrıldığını, en kuvvetlı 
ihtimal olarak da cenuba indiğini 
bild'riyordu. 

Neşet Bey işi daha sıkı tutmak 
lüzumunu duydu .• Karargah em
rinde bulnan mülaz;mievvel Bes
tallı Efendiyi çağırttı.. Ona he
rnen yanwa elli kişilik bir müf
reze alarak Cemil Fuadin peşin
den koşmasını emretti.. 

Glin batarken Azıziyeden ay
rılan bır müfreze, başlannda mü. 
Jazimievvel Bestanı bulunduğu 

halde apayrı bir istıkamet;e çöle 
doğru vazifeye atılmıştı .. 

- Cemil Fuad'ın 
faaliyetleri .. 

Arkasından koşturulan takip 
müfrezelerinden henüz haberi 
bulunmıyan Şeyh Cemil Fuat 
Bingazi istikametinde sür'atle 
ilerlerken, hangi vesilelerden is
tifade ederek nasıl ihtilaflar bu
lacağını tasarlamakla mşgul o -
luyordu ... Böylec sabaha kadar 
yol alan ihanet kafilesi, şafak sö. 
kerken Cümeyle aşiretinin mın· 

takasına girmiş, Cevdetiye vaha. 

larında bu kabılf'nin bır kafile -
sine rastJam *' mısafir olmustu. 
Şeyh, geceleri yürümek, gün

düzleri uyumak ihtiyatlığını gös
terirken böylece ve gizli tarzda 
Şeyh Sünusinin bulunduğunu 

tahmin ettiği Bingazi civarına sağ 
salim varmak gayesini güdüyor
du. 

Cemil Fuatle maiyeti Cümey
lenin misafiri olunca hemen ye
mek yediler, yattılar .. Yalnız Ce
mil Fuat ikı atlıya gizlice tali
mat verıp onları ileriye, kendL 
sine ait mıntakaya, kendi kabi
lesine göndermeği ihmal etmedi, 

Müliızimievvel Bestani, Azizi_ 
)'{'den 3\'rılırken aykırı bir yol 
tutmu,. önceleri yanlış istika -
me• le gitmis, bir buçuk saat son
ra yine mes'ut b' varıhşın sev -
kıle asıl doğru yolu bulmuş, te
sadufu11 bır. cilvesı, bütün gece 
uzayışınta onu Cemil Fuade yak
la tırmakta bulun!T'ıı tu Övle ki: 
Cemil Fuadin misafır olu~-undan 
b<·ş saat sonra Ciımeyle kabilesi 
mıntakas,na varan yeni takıp 
müfrezesi Cemil Fuadin geceden 
yola çıkard;ğı :ki !alıyı yakala- . 
mış. Bestani Efrndı bunları taz
yık ederek Fuadilerden olduğunu 
öğrenmıs. ik esiri baglatan müf
reze kumandanı müfrezesini uy
kuya yatırdıktan sonra kendisi 
de uykuya dalm"ltı .. 

Çok geçmeden müliızimievveli 
uyandırdılar. 

Bir nefer şöyle bir haber verdi. 
- Efend.m, saba'ıleyın tuttu -

ğu'lluz ıi<i esirden bırisi firar et
ti. İk ncisini ) aralı yarak )"aka -
Jadık 

Bu haber Bestanı efendin n uy
kusunu altıist etti. Hemen yara
lının bulundugu yere koştu .. Ak
şamki ·akalananlardan bır ta -
nesi, bacağından yaralı olarak 
kumların Ül'l'Tinde yatıyor, kum

lan kırmızıya boyayan lıir hn 
pıhtısı içinde inildiyordu. Bun -
!ar. başlarındaki nöbetçinin uy • 
kusuzluktan gözleri kapanı.rken 

gizlice Sö\-uşmağa karar vermiŞ

ler. iclerınden birisi atına soku
lcbilmiş, atllamış, kaçarken işin 
farkına varan nöbetçı, ikinci esi
rin firarır.a mani olmak için tü
fengini boşaltmış, çıkan kurşun 

da onu yaralamıştı. 
Nöbetrivi. cezalandırmak kara

nnı veren mülc1zimieV\·el, yerde 
yatan ve aldığı yaradan çok kor
kan esıre vak!a<iı.. Sordu: 

- Niçın kaçıyordun? Tutul -
duğun zaman masumivetini iddia 
etmiştin. Şimdi bu hareke!in 
işin iç yüzünü meydana çıkar • 
dm .. Emiriniz Cemil Fuadin ne
rede olduğunu söylemezsen seni 
eza içinde ölmeğe terkedecğim. 

Söyliycek misin? 
Arap acı, acı inledi .. İki inilti 

arasında tek heceli bir araoca ile: 
-Birşey bilmiyorum! 

Dedi. Fakat, baca~ındaki yara 
dan akan kan, onu ölüm korkusı. 
·çind.e bocalattığı için yalvardı: 

- Bana bir ,·udu ırsu ... Yara
ma bir parça ılaç .. 

( Aı1ıMı Var) 

-

1 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 62 
Yazan: Franciıı Mcıchard Çeviren: lskernier F. SERTELLi 

Bugün sarhoş olmak, daha doğrusu gide
ceğimiz eve neş'e götürmek istiyorum 
Ve :çeriye girdim. 
jan rr:asasının başına yeni otur

mll.itu. Bcnı görUnce. 
- Bonjur dostum, dedi. Bu ge

< C u) .. un kaçtı galiba! Ne kı.'!>ar 

erken gc!d:n?' 
ıanın beni bu şekilde karşıla

masına doğrusu birdenbire canım 
s:kıldL 

- İşiniz varsa, gideyim. Hare
ket edeceğimiz dak:kada gelirim. 

Dedim. O da çok al.ngan bir 
adamdı. Bu sözümden huy landı. 

- Yok canım, onu demek iste
meclim. 

Ve saate bakarak ilave etti: 
- Henüz bir saatten fazla vak

timiz var da. Burada ~ıurmaktan 
canın sık lır demek ioted;m. Maa
mafilı, otur d· sana bir sıcak şa
rap ikram edeyim. 
Otı;rmak istemedim. 
jan yerinden kalktı .. kıolumdan 

tutarak zorla oturttu. 
- Sıcak şarap çok nefis birşey

dir. Hem insanın içini ısıtıyor .. 
hem de çol< tatlı bir neş'., veriyor. 
Haydi otur bakalım. 

janın Y"n:nda küçük masanın 
üstünde eleı.trik prızıne sokulmuş 

, __ _ 
KUŞ TÜYÜNDEN ---1.._ 

:::3::; ~i8ull~Ş:roYi hYAS.TİK ı•mLİ~adır ' 
l."eıst1k __ yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar l 

Omer Balı oğla Ku;;ı Tüyü Fabrika. ı. Telefon 23027. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Clrıst Milkluı Muhammen llaylı Tutarı İlk T~minatı 
Çop Kuruş S. Lln K. Lira 

Sadeyaiı «Urfa> 

Yumurta 

1500- 2000 

10000-15000 
~--------Kuru soğan 
Patates 

Ekmek 

Karaman eti 
Daghç eti 
Kuzu etj 
Dana eti 

Baş patlıcan 

Orta paUıc~n 
T_ Bakla •İzmir> 
T. Bakla cYerli> 
Araka jç 

K ırmw barbunya 
Yeli il 
Çah fasulye 
Ayşe fasulye 

Kır domates 
Dolmalık > 
Dolmalık biber 
Taze bamy; 

Kabak İzmir 
Kabak «Yerli:t 

Taıe soğan 

Maydanoz 
Der<"otu 
Limon 
Semizotu 
İspanak: 
Pırasa 

Lalı ana 
Jlavuç 
Kök kereviz 

Taze yaprak 
Ye:il salata 
Ka.,..nıbahar 

Ba$ enginar 

1000- 1500 
800- 1000 

25001>-32000 

1200- 1800 
3000- 3500 
800- ıooo 

500- 700 

1800- 2000 
150()..- 2000 
300- 500 
800- 1000 
200- 300 
20().- 300 
500 700 
300- 500 
900 ıooo 

800- 1000 
300 500 
300- 500 
200- 300 
300- 500 
800- 1000 

201>-JOO demet 
,000- 1500 > 
200- 300 > 

2500- 4000 
30(). 500 

150(). 2000 
1500- 2000 
15()()_ 2000 
300- 5-00 
300- 500 
100-
500-
500-
400-

150 
700 
600 
500 

ı60 3200 00 240 --- ,_____ -----
2 300 00 23 

8 80 00 
7 105 ou J 

"---
12. 25 3920 00 

50 900 00 ) 
55 1925 00 ) 
48 480 00 ) 
40 280 00 ) ---

4 
2,90 

1625 
5 

21.50 
17,20 
10.40 
10 
13 
5.33 
7.45 

l l 
18 
13 
5 

1.50 

l 
3 

8 
7.92 
4.43 
8.13 
6.33 
9.80 

10 
1 

13.25 
6.48 

80 00 
58 
81 25 
50 
64 50 
51 60 
72 80 
50 

130 00 
53 30 
37 25 
55 00 
54 00 
65 00 
50 00 

4 50 
15 oc 
3 00 

120 00 
40 00 

}58 40 
88 60 

122 60 
31 65 
49 00 
15 00 
7 00 

79 50 
32 40 

294 

296 

130 

Okulumuzun ihtiyacı irjn alınacak erzak ve sebzenin cinsleriyle miktar ve 
muhammen bedelleri yukarda gristerilıniştir. 14 Temmuz 1941 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 10 buçukta Beyoğlunda Liseler Muhasebeciliğinde açık ek
siltmesi yapılacaktır. Taliplerin mezkür gün VE! saatte yüzde 7,5 teminat mektup 
veya makbuzlariyle komısyona, şartnameyi görmek ÜZ<'re de mektebe müracaat-
ları nan olunur. ,.5178> 

7 Temmuz 1941 
18.00 Program ve Memleket 

Ayan. 
18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 

Saat 

18.30 Konuc;ma: MemJekpt Pobtdsı. 
18.40 :f\.1tizik: \'iolon~eı Solo - Ça-

lan: Nusret K<ıyar. Boch
mann: Variations Sympho
nik 

19.00 Konuşma. (Mehmedin Saalı) 
19.15 Mllzik: Köy Hava1nrı. 
19 30 Memleket Saat Ayan, ve A-

jans Haberleri. 
19.54 l\1tizik: Fasıl Sazı. 
20.15 Radyo Gaı.ctesi. 
20.45 l\1uzik Bir Halk Türküsü 

Ögreniyoruz: Haftanın Ti.ir
küı:.ü - Kaleden Kaleye. 

Kaleden k;ı l{"yC ~hin ıu.,'urdunı, 
Ah ile Vah i1~ günüm geçirdim. 
Yare şekcır eı.dim, şerbet içlrdim: 
Öylolur, böylolur Türki.in gü7:eU. 
Kalenin burcuna taş ben olaydım, 
Eıa göz üstüne kaş ben olaydım, 
O yiırin bastıgı taş ben olaydım. 
Öylolur, böyloJur Türkün güzeli. 

21.00 Zıraat Tc:ıkvim: ve Toprak 
Mahsulleri Borsası . 

21.10 l\.füzik: Solo Şarkılar. 
21.25 Konuşma (Hoşb01;) 
21.45 Müzık· Radyo Senfoni Or

krstrası (Şef H. Ferid Al
na.r), 

22.30 M('mleket Saat Ayarı, Ajans 
1I<..brr1eri f:ı.;ham - T~ıhvi

lftt, Kambiyo _ Nukut Bor
sncı. (Fiyat). 

22.45 Miizjk, Dans Müziği (Pl.) 
22.55/23 00 Yarınki Pro~ram ve 

Kapan1ş. 

YARINKJ PROGRAM 
7.30 

7.33 
7 4~ 
8.00 

Program ve Meınleket Saat 
Ayarı. 

11.füzik: Hafif Parçalar (Pl.) 
Ajans HabC'rleri. 
11.1uzik~ Senfonik Parçalar 
(Pi.) 

8.30/fl.45 Evin Snatı. 
12.30 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

12.33 Müzik: Türkce Plaklar. 
Ajans HabE'rlcri. 12.45 

13 00 Müzik: Turkçe PUıklar Prog-
ram1n1n devamı. 

13.15/14.00 ~tüzik· Karışık 

ram (Pi.) 
Prog-

Fenerbahçe Harbig 
gi 1 -4 mağlup etti 

Galatasaray takımı da Maske· 
spora karşı 1 - O galip geldi 
Mi!li Jciime maçlarının son oyun

larına Fenerbahçe stadında devam 
edildi. 

Galatasaray 1 - Maskespor O 
İlk karşılaşma Galatasaray - Mas 

kespor arasında saat 3,5 da hakem 
Adnan Akmın idaresinde başladı. 
Ilk beş dakika her ikı takımın kar
~ılıklı hücumları ile geçti. IO uncu 
dakikada Galatasaray for hattı 
muhakkak bir gol kaçırdı. Devre
nin ortalarına doğru Maskespor 
hiıkiıniyeti eline aldı, fakat netice 
üstünde değişiklik olmadan devre 
O • O sona erdi. 

İkinci devre 

İkinci devreye Maskesporluların 
soldan bir akını ile başlandı. Gala
tasaraylılar oyun başlar başlamaz 
hakimiyeti lehine çevirmiye ça
lışt•lar ve 10 uncu dakikada sağ
dan bir Galatasaray akınında Bar
barosun şutü kale direklerini ya
lıyarak avut oldu. 15 inci da
kıkada soldan inkişaf eden bir 
Galatasaray hücumu neticesiz kal
dı. Biraz sonra da bir akında Gala
ta<aray Bülent vasıtasile ilk golü
nü attı. Bu suretle oyun Galatasa
rayın hakimiyeti altında 1 - O sona 
erdi. 

İkinci karşılaşma 

Günün ikinci karşılaşması Fe
nerbahçe - Harbiye arasında ha
kem Selaminin idaresinde oynandı. 

/ cereyan ederken Kadri 9 un~~ 
kikada ikinci Fener golünU 
Artık cyun Fenerin hiıkimiY 
de cereyan etmiye başJadL 
akınla Rebii üçüncü golü de 
ra taktı. 20 nci dakikaya kadsl 
ren Fener hakimiyetinden f 

Harbiyeliler açılır gibi old 
32 nci dakikada sağdan bir ıl• 
ye akınını Cihat şahsi bir hart 
le kurtardı, Bu suretle birinci 
re 3 - O sona erdi. 

İkinci devre 
ikinci devreye Fener forlafl 

yük bir sür·atle başlad !ar. N 
ra Harbiye kalesini bir çembel 
ne aldılar. 15 inci da'· ada> 
ani bir iniş yapan Harbh·eliler 
içleri vas:tasile ilk gııllcrini a! 

Oyunun sonlarında Feneri>' 
nin ha·kimiyeti bar;z bir şek il 
37 nci dakikada küçü:< Fit 
güzel bir korneri kaleciye çarf 
dördüncü defa olarak Harb;yt 
!ar.na takıldı ve az sonra da 
Fenerbahçenin 4 - 1 galebC1 

oÜn yapllan dertl 
yarışları 

Is aııbul su s;ıorları ajanlığı 
rafından tertip edilen yelke~ 
vik müsabakaları. fena hava 
!arına rağmen dün Modada 

pı lmıştır 

Fenni Sfınnctı·i Fenerbahçe 4 - Harbiye 1 Teknik n~ticeler şunlardır: 

Göz il ekimi 
FeyziA Dr. Murat Rami Aydın 

• • Maça Harbiyelilerin soldan bir 
DhOKTORQ 1 NURi ESSiZ akını ile başlandı. Fener müdafaa· 

met naran 1 sında kesilen top sağ taraftan Har-

ŞARPİ· 
l - Mahmut •G. Sa~ayt I 

2 - Samim •G. Saray., 3 -
.. an cG. Saray•. E VE ZÜBREVİYE [ Aksaray polis biye kalesine indi ve güz<ol hır '"U· 

UTEUASSISI merkezi karJı- • ruş yapan Naim Fcnerbahçenin ilk 
Beyoğlu . Pannakkapı, İmam CİLDİY 

sokak No. 2 Tel. 41553 J'tl JOLE: 

Ankara caddesi Cağa!- __ •_ın_<l_a __ N_1_r2 _____ -----!-golünü _att_ı. Oyun Fenerin lt>hine 
ı Köşe başmdn No 43 Tel· 20937 

!'tfuayene \'e her 1ilrlü göı 
1 

(Babnl. ) 
AmPliv~tı fıkarn.va parasızdı• oğlu '\''okuşı 

1 Ila~ım •G. Saray• !, 3. 

"" - -----
ı-ISTANBUL BELEDiYESİ ı LANLARI 1 

Tab. Bcd. İlk Temi. 

9735,00 730.13 

5333,40 400,05 

-
M~ryba su • kaplarının 

ere ahnacak 
ühür. 

kullanılmak üz 
temhirinde 

3,300,000 
,adet kurşun nl · 

.Belediye daire 
cak 182,550 kil 

ve şubeleri için alına-
o kesılmi:ı: gürgen, 63,750 
eşe, 25,000 kilo kesilme-
25,000 kilo kc>ilmemlş 

kilo kesilmış n1 
miş gürgen ve 
meşe odunu. 

Tahmin bedelleri Ce ilk tenıınat miktarları yukard a yazılı işler ayrı ayrı 

eri Zabıt ve MuamcH\t 
günü saat 15 de Daimt 

kaı. ılı zarf usuliyle ela:lttmeye konulmu~tur. Şartnamel 
Mudurlüğü kalemlnde gönllebillr. İhale 18/7/941 Cuma 
~lctin1ende yapılacaktır Taliplerin ilk teminat makb uz veya. mektuplan, 941 

çln bu kabil işlerle işU
len vesikalarlyle 2490 

~klif mektuplarını ihale 

yılına ait Ticaret Odaın vesikaları ve kurşun mühür i 
gal eden atölye sah.ibi olduklarına dair ibrazı l~ım ge 

numaralı kanunun tarilatı çevresinde hazırlıyacakları t 
günü saat 14 de kadar Daim! Encümene vermeleri lftzı mdır. (5389) 

Devlet Demiryollırı ve l imanlırı işletme U. İ~aresi İlinhrı 
Muhammen bedeli (14.000) lira olan 2 adet Ente rtip yazı dizme makinesi 

ile Ankarada İdare bi-21/8/941 Perıembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
nasnda satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek bıtiyenlerin (1050) lirlık muvakkat teminat ile kanrmun ta
e kadar KomJ~-yon Reis-,)in ettiği ves'kaları ve tekliflerini ayni gün saal 14 d 

'igine vermeleri lazımdır 
Şartnan1elcr para.c:ız olarak Alık.arada Malzeme D alre.sinden, Haydarpa~a-

06) ıia Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (55 

bir çaydanlık kaynıyordu. jan 
iki çay fincan.na bu ~ayaanlıktan 
s•cak ~rap doldurdu. 

- Bu ~arabın soğuğu bile baş 
döndlirür, azizim!. Bundan bana 
elli kilo Bordadan hediye geldı.. 

o kadar ndis ki .. 
S•cak şarabı çay gıbı iç_meğe 

başladım. 
O benden çabuk içiyordu. Be

nim kadehim yarılanmadan, jan 
ikinci kadehi doldurdu. 

Hiddetimi gizliyemedim.. sor· 
dum: 

- Madcmkı Öğle yemeğini baş
ka bır yerde yiyeceğiz .. Burada ni
çin ,çiyorsun?. 

Gözlerini süzerek cevap verdi: 
- Bugün sarhoş olmak, n~'elen

mek ihtiyacını duyuyıorum, dos
tum!. Zira gideceğimiz eve keder 
ve yeis değil, neş·e götürmeliyiz. 
Sen fazlaca somurtgansın .. bense, 
içmeden donuk bir irısanım. Bir 
kaç şarap ıçersem, açılırım. 

janın sozlerini pek de manasız 
bulmadım. Böyle vaziyetlerde 
dünyanın her yerinde biraz kafa
yı tüLglllemek lüzumu hissedilir. 

janı bu hususta benden daha tec
rübeli gördüm. Şüphesiz ki, onun 
yaşı da bunları yapma.ğa müsaitti. 

Saat on bire geliyordu. 
İkimizin de -baş• dönüyordu. 
Fakat, it:raf ede,· m ki, ben o 

gün sıcak şaraptan duyduğum 

zevk ve ne~'eyi hiçbir içkiden duy
mamıştım . 

İçimde gittikçe derinleşen bir 
sevinç vardı. Neş'eliydim .. müte
madiyen türkü söylemek istiyor
dum .. aksi gibi fransızca harcıa

lem olan şarkılardan hiçbirini bil
m;yordum. 

Neredeyse ingilizce bir şarkı 

mırıldanaca·ktım. 

Faloo yapncaktan korkuy-,•dum. 
Artık jan:n kalendermeşrep bir 

adam olduğuna hükmetmeğe, onu 
biraz daha cana yakın bulmağa 
başlamıştım. 

jan şarap içtik~e: 
- Dün~·a, fazla düşünmeğe değ

mez, dostum! Sana hayatımın hi
kayesini anlattım. Bundan ibret 
al.. 

Diyordu. O, bu hislerinde ve bu 
sözlerinde mu.hakkak iti çok sa-

MAHKEMELERDE 
(3 iincii sahıfed•n devam) 

bır sene ayrı yaşıyacıık. O zaman 
zarfında evlenemlyecek... Benim 
de bir sene beklemeğe tahammü
lüm yok .. Onun için, eğer muha
kemesi çabuk biter de boşanma 
kararı alırsa, üçüncü sevgilimle 
evleneceğim. 

- isabet edersin .. Zaten sana 
bir dul kadınla evlenmenin mu
kadder clduğunu söyledimdi. Ev
len, gitsın. Bir de boyunun öfçü
sünü sen al! 

İki arkadaş yürüdüler .. Faru -
kun ikinci, sevglisle üçüncü ar -
kada~lrının muhakemesini dinle· 
mek üzere salona girdiler. 
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mimi ıdi .. olduğu gi.bı görünüyor
du. 

Bir aralık saate baktı. 
- On bir olmı.:lj. Yava.ş ya,·aş 

k !kalım. 

- l\füter Ti-';ong dogruca u..-s
ya mı gelecek? 

- E,·et. Kendisine beroer git
memizi rica ettim. işleri vanruş. Ö
zür diledi. Tam on ikide doğruca 
oraya geleceğini söyledi. 

jan kalktı.. ceketini giy<li .. şa?
kasını aldı. 

- Haydi çıkalım .. bir otoya at: 
Jıyalıııc. 

Pansiyondan çıktık. 
jana sordum: 
- Gideceğimiz yer çok uzak mı? 
- Hayır. Oto ile beş dakika bi-

le sürmez. 
Sokaktan geçen taksik>rden birini 
çevirdim. 

Otoya yanyana oturdll'k. 
jan, şoföre gideceğimiz yerin iıd

resini söyledi. 
Caddt>ye çıktık. 
Birkaç dolambaçlı yoldan geç

tikten sonra, ağaçlrk bir yoldan 
iidiyoruz, (Arkaaı Yar) 

Fenni M b h ııının Ekstra KOJUD ~1 
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Her sofranızda, her yolculuk ve gezintilerinizde bulundurunuz. Temi:j, 
ve nefasetiyle nam kazanmıs ve teminatlıdır 
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Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İldnciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
~ 

1 ad~ 2000 liralık - 2000. - lira il 8 adet 250 liralık - 2000. _,. r 
3 • 1000 > - 3000. - • 35 > 100 > - 3500. /' 
2 > 750 > - 1500. - > 80 > 50 • - 4000. /' 
4 > 600 > - 2000. - • 300 > 20 > - 6;,00. / 
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