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SULH ÜMİDİ) 
OLABİLİR Mİ? Almaa. Sovyet 

BABBINI 
••• 8AKIŞ 

• 
ALMAN-RUS 

Harbi 
bittikten sonra 

Alman - Ruı harbinin 
•ona ermeJi elbetteki 
bir çok değitikliklerin 
ve beklenmiyen hadise
lerin vukuunu teshil e
decektir. Bu hadiseler a- J 
raaında ıulh de iki hal 
ve ıekli ile mütalea o
IJ1Pabilir •• 

!azan: E.TE.M iZZET BE.NiCE 

Sovyet • Alman harbi star 
hatlan önüne gelıniş ve ho.tta Jl 
ınan iddialarına cöre; b~ok nok
talarda hat delinmiş ve yarıhnış 
elarak bütün hızı ile devam edi. 
Yer. 

Harbin mukadder netiees.ine var
masından sonra; bunun husule • 
t • •. ı· ge 
ıre<:egı ne ıcelerin, fe\·kalade e-

hemmiyetli mahiyette d<>ğişiklik
ler olacağı t&bü '" a,iı.ardır. Al
manların gnleb~i bu degilıiklikleri 
husule g<lireceği gilıi; Sovyetle
rin galebesi de l'lbette ki bir çok 
tatyirlere \'esile ola<aklır. 

Harbin şimdiki halde mahiyet 
ve seyri neden ibaret olursa ol
sun; herkl'Siıı merak ettiği bir 
ıne\i'lU \:ardır: 

- Almaa • Rus harbi bitince •· 
•aba sulh olur mu?. 

lliç .. h . 
b" şup esız, bu mevzu yerlnde 
Sır merakın ifadesidir. Alman • 
d?~Yet harbi; dünyanın hütün gİ· 
• tşıııe tesir edecek mahiyette ve 
nısaıılığııı <iındi,·e kadar ...n.1 ""r-
D:ıedi.. ' ........... 
h gı dehsette bir harptir El-
etıe ı.· b · · R ~ unun Almanlar veya 
tıslar lchind b 't · f k "d n f e ı mesı ev aıa e 
e ~t'ler doğuracaktır. 

R Almanların mağlup olması ve 
d'u~ldadan geriye dönmeleri tak· 
ırın e t 

11 • za en sulhu ve Almanya· 
ın lesli · ı· · Beb mıy·c mı beklemek için 

Cali:p R.kalmaz. Rerşeyin başında 
çi us orduları Almanyanm İ· 
A ne <lalarlar, İngilizler de filen 
ıu~~Upa kıt'asına ihr~ yapar ve 

d şartlarını Almauyaya dlkte 
e erler. 
Rusların geç v .. , 

lllp ,__ eya sur ~ mağ-
0unası takd· · d · ordu! ırın e ı~· Alman 
arı nıuau R ' 

nın i•ind .. am us toprakları-
>" e cırıt oy t 1 liakal bir Al na acak ar ve 

lemiş ve A manya kadar geniş
rakipsiz k vrupa kıt'ası üzerinde 
•aı D:ıadd:ıı;:; "'.her türlü ipti. 
olacaklardır B:nagına kavuşmu§ 
netice k • oyle bir vaziyet ve 
ilı' b arşısında Almanlardan 1 arekt't belden:... 

1 t . ~. k Angıltereye sulh teklifi 

•aki i ·1~ ve ~rap yarnnada&m
B 't ng ız musteml.-kelerini ve 

rı .anya adasını istila teşehb .... 
Bıze şahsan öyle gelir k" Alusu .. 

"a· R. ı. ll"an· 
J • usyaYl ma ·1 • 
•nket •. · g L>p ve inhilale 
dirde· '!"Y~ nıuvaffok olduğu tak-

• lı>gıltereye sulh teklif -~ 
•ektir. """' 

Filhakika, İngiliz Hariciye Na 
tırı Ed ,. d . en ın aha evv.,lk" .. .. 
lediği nutuk dahi İngilt:r~~~ soAyl. 

"'f'nan,·a ._ d • • 
· ruın a ıdeolojik ta (' 

Y_!.pılnıadan b' • s ıye 
gelmivec""· . rr sulh ımkinı akla 

· -..,ını t 
beraber· bu or a)·a ko\·makla 

• nutuk ve bu f'k· 
(D< ı ır et-

v""'-ı 5 lnot Sariad&) 

liuoCN-1 
""\ 

Kaybolan 
Meşbur Simalar 

- Yazan:_ 
Hikmet Nisan 

ı , 

Bu n:ıükemmel ted-
kik Y•zıyını bngOn 

4 laca ıablıe. ' 

de Okayaaaz ~ 

'-

_.,vııet 14nlclan bir geçl§ eSMmlda 

Berlin bildirlyor: 

Stalin hattı ya
rıldıktan sonra 
Kiyef'e doğru 
hareket başladı 
Riga körfezinde 
Sovyet denizaltı
larile bir muharebe 

\'ı B ş, (A.A.) - Havas - Tele· 
lll<ıııdi,· )' , a ın askeri muharriri ya. 
zıyor: 

Şark cephesinde, bilhassa üç 
mıntakada şiddetli m~be • 
:ler olnıak'adır 

1 - Dvina mıntakasında 2 -
Beresina ınıntakrunnda, 3 ...:_ Daha 
cenupta Novograd - Volinsk mın
takaS1nda. 

Bu son mıntakada Almanlar 
ileridedir ve Berlinden gelen he. 
nüz teyit edllmenuş bazı haber. 
li>re göre, Alınanlar Stalin hattını 
yararak, şark istikametinde Ji • 
tomir ve Kiyefe doğru ilerlemek
tedirler. 

Buna mukabil Dvina bölge • 
sinde Almanların, nehrin sağ sa. 
bilinde ~2ğlamca tutunmağa mu

(Devum 5 inci Sayfada) 

Macar Tebliği 

Almanlar 
günde vasati 
60.000 zayi

• 
verıgor at 

Londra, 8 (A.A.) - Eksçenç 
T~lev-al'a Mosto"Yadan b11diril~ 

' diğine göre, Hariciye KomfaPrliğl 
Muavini Lozow;kl, muh.aN"benin 
ilk ha1ta~ındaki Alınan zayiatının 
günde \'3~1! 60.000 oldug-...ınu ve 
şimdi bu mıktarın çok arttığını 
söylemi~tir 

f.A>zovhl<i, Almantard.an üç defa 

1 
daha fazla kuvvete malık olduk
ıarını ve Kır•lordunun Almanlara ' 
neofes aldırmıyacağını ııave etmı~-
tir. l 

\.. =· J 

Moakova Bildiriyor: 

Dinyeper nehri· 
ni geçmek iste
yen Almanlar 
püskürtüldü 

Muhtelif bölgeler
de muharebeler 
şiddetli ve k a n l ı 

Mosko\'a B (A.A.)- Sovyet İs
tihbarat Da.re;i dün akşam aşa· 
ğıdaki tebliğ; neşretmiştir: 

7 IPmmuzda Ostrov, Lepe!, Po
(Devamı 5 inci Sayfada) 

lngilizler Antalya 
önünde bir Fran
sız vapuru batırdı 
Atılaa torpillerden limanda bazı basar 
olda, bl.kllmetlmlz kara ıalarımızdakl 'ba 
tecavlzden dolayı ıaglltereyl proteıto etti 

• 

Stalin hattı 
muharebesi 
başladı 

r Almanlar~ 
1 ba batta birçok j 
lıttaat noktala- · 
rı ele geçirdiler · 

Sovyet hükumet 
merkezinin na k
i edilmesi muhtemel 
İKİ TARAFIN 
TEBLİGLERİ 

Anadolu Ajansının bildJrdiL'1 
Sovyet ve Alman tebli&ı;lerine ge
re Şark cephe!indckl muharebe 
vaziyeti ıudur: 

(Devuıu 5 inci S&J"fada) 

) 

At Yarışları 
başlarken yine 
dedikodular 
meydana çıktı ! 

Önümüzdeki pazar günü baş · 
lıyacak olan İstanbul At Yarışla
rında k.:ışacak hayvanların di!n 
kayıtlarına başlanmıştır. Dün yal. 
ruz halis kan lngiLz atları ara
sındaki handikap koşusura gire
rek hayvaı>Jar kayd<"<iilmiştir. 
Ankaradaki atlann henüz hepsi 
şehrimize gelmemiş olduğundan 
bu koşuva yalnız üç hayvan ya. 
zılıriıştır. Bunlar Karanfil, Konca 
ve Komisarıdır. Karanfil Anka -

(De,-amı 5 lııt'I Sayfada) 

Beyrut yolunda 
bir Fransız 

B ir Alınan tayyare diifi topu 

( HARP VAZİYETİ ) 
Sovyetler mukabil taarruzlar ya
parak ihtiyatlarile Stalin hattı ge· 
risinde yerleşmeğe vakit buluyor 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Tanka kar~ı tı.nk, zırhlı hLflığe 1 
karşı z.rhh birlik, ta~' :ıreyc ka111 
tayyare ve taarruza karşc mukabil 
taarruz kullanan Sone\ orduları 
eski hudut ile Stı.lin haltı arasın· 
da kalan mıntakalarda o»nak mü· 
dafaa ile mukavemetc dn·am et
mektedir. Tahmin ettiğimiz veç· 

hile Baltık memleketlerindeki c rp
h<cye, Misnk şarkına ,.e K.yef gaı
bııca yeni ihtiyat kuvvetlerj tl v· 
ketmiştir. Sovyrt ordu lan Ostr ıv, 
Barisov ,:e B ıbrui>k bölgelt'rınde 
mukabil taarruza geçmişler ve Aı. 
man kıt'alarını geri atmışlardır 

<Devamı 5 mcı ... rladal 

Budapeşte, 8 ( A.A.) - Genel Kur
may tebliği: 

5 ve 6 Temmuz günleri, Macar kıt-

Ankara 7 (A.A.) - Habl'r al
dığımıza göre, geçen cumartesi 
günü Fransız bandırası altıncia 
seyretmekte olan Salnt - Didıer 
vapuru, Türk karasuları haricin. 

de İngiliz tayyarelerinin hücum
larına maruz kalmış ve Antalya 
limanının önüne geldiği vakit 
tayyarelerden atılan iki torpille 

(Deva.mı 5 bıcı Sayfada) mukabil hücumu 3000deli de kahve istiyormuş! 
9iddetli blr hücumlannı püskürtmüş- o a alar! düşmanın cenaha yaptıkları pek M g lef 't e j 
Jerdir. Tayyarelerimiz. kora kuvvet-

lerine çok müossir yardımlarda bu- A /mani ar 7 000
1 

lunmaktadır. Kıt'alanmız Diniestr'in 

Şark sahilinde Uerlemt'ktedlr. maktul verdi 
D6rt Fırın sahibi 
cezalandırıldı 

Fenerde Yıldırnn caddesinde 18 nu
marada İspiro Markonun Balatta Vo
dina caddefilnde 128 numarada Ham
dlnin, Balat Ayan caddesi 120 numa
rada Slileymanın, Leblebiciler cadde
sinde 16 numaralı Ras imin nnnların
da Belediyece yapılan teftişlerde pis· 
likten ve Belediye ntzamlarına aykırı 
hareketten eeuı kesilınlştir. 

Londra 8 (A.A.) - cB.B.C.• 
Sovyet tebliğınin bildirdiğine gö. 
re, pazar akşamı Rus keşif tay
yareleri Mogalef mıntakasında 

düşmanın piyade tahşit ettiğini 

bildirmişlerdir. Ertesi sabah baş. 
hyan muharebede düşman taar· 
ruzu püskürtülmüştür. Alman. 
lar 7000 maktul verm~erdir. 

1500 Alman tesl4m olmuştur. 

lı•naı veaaıetlllln glzeı bir emri 

Hastaya .gitmeyen 
Doktorlar şiddetle 
cezalandırılacak 

~~~~~~~, .. ~~~~~~~ 
Şif ahi ve mektupla vaki olan 
şikayetler takip edilecek 

Sıhhat V k"I t· , .. e a e ı aliıkadarlara 
gonderdig· · l 

.. ı ezkerede halkın gece 
ve gunduz herhang· bir tı., 
yaptığı m. ı saa 

uracaal!ere muayene-
hanesinden \'eya evınden red ce. 
vahı veren doktorların Vek'I te 
bildirilmesini is: c ınistir a e 

' . 
Halkın böyle bir va. 

şıS1nda şifahen Vilayet 
~üdürlüğüne veya doğruc .. \ ,. 
kalete bir mektupla şikayette bu
lunması lazımdır. Vekalet ş:ddetli 
k.arorlar vermiş bulunmaktadır. 1 

Belediyede iki terfi 
Beled iye Zabıt \'e Muamelat 

Müdürü B. Zühtü Çubukcuoğlu 

ile İtfaiye :\lüdÜl'Ü B. İhsan me· 
sailerindt" gOsterdikleri muvaf .. 
fakıyetten dolayı birer derece ter. 
fi ile takdir (dilmişlerd;r. 

Uzun ytlla!'danberı vaı:ifel~rini 

dirayet ,.e ıktidarla ifa e"den vıı 
değerli Eeled;vecılerimizden olan 
B. Zühtıi Çul:ukçuolğu ile B. İh· 
sanı tebrik ederiz. 

Çernoviç şehri 
baştan başa 
harap olmuş 
Bükreş, 8 (A.A.) - Alman ve Ru

men kıt'aları taraflndan işgal olunan 
Çernoviç şehrinin, gerek topçu ate
şinden, gerek Sovyet kıt'alarının çeki
lirken yaptıkları tahribattan dolayı 
tamamiyle harap olm111 bıılwımasın· 
dan torlrulmaktadır. 

Tarih Fakül-

Beyrul, 8 (A.A.) - Sahil mınlalca· 
sında Fransız kıt'alan dün diişmana 
m .Jkabil taarruzda tı.ulunmuş, bazı 
noktalara bültil eden muhasım unsur
ları püskürtmüşlerdir. 

Diğer mıntaıcalarda bir defişiklik 
yoktur. 

7 _ 8 Temmuz ıecesl, İngiliz tay
;rareleri Beyrut üzerine 3 altın yapa
rak, muhtelli mahallelerde bir çolı: 
in1ilc'.\k ve yangın bombaları atmışlar ... 
dır. Dört bina tamamen harap olmuş· 
tur. 23 bina hasara uğramıştır, Bir a
ğır yaralı vardır. 

Vlli, 8 (A.A.) - 7 Temmuı akşam 
askeri teblitt: Suriyede vaziyette mü
him bir değişiklik obnamıştır. fngiliz
ler Damur nehrinde ilddetli bir taar
ruzda bulunmuşlardır. Kıt'alanmız 
mukavemette bulunmuşlardır. 

Bakırköy hastahane
si Beledigege garip 
ihtiyaç listesi verdi! 
Kooperatifden 55 bin kişi kahve 
istiyor fakat mevcut 14 bin kişilik ! 

Resmi dairelere kahve tevziatı
nı üzerine almış olan Belediye Mı>
murları Kooperatifi müşkül vazi
yette kalmıştır. Kooperatife 14 bin 

kişılik kahve verilmiş, fakat mü· 
racaat edenler 55 bin kiıııyi bul
muştur. Ko<>peratife yeniden kah-

(Devamı 5 inci Sayfada) 
lesine yapılan 

taarruz 
Muharebe şiddetli olmuş, bir Lej-

yon taburu bir çok defa göğüs göğü<e J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;; ____ ;;; 
ıeıereıı: tcmaytiz etmiştir. Tenkid ve Müliıhaz.a: 

Ankara 8 (Telefonla)- Bundan • 
,birkaç ay evvel şehrimizde bir . tkdam refikimiz ma-
hadise olmuş ve Sadettin Hazer 1.1. t k t 1 
isminde biri bir akşam Dil, Tarih, Vaaal eQ a p a 1 d 1 
Coğrafya Fakültesine taarruz edı>- ,İkdam• ref;klmiı Hcy'eti Vekile 
rek kapı camlarını kırdıktan son- karariyle bugünden itibaren muvak-
ra Dikmen caddesi istikametinde ka!Aın kapatılmıştır. 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

NOTLAR: 

Dealzcllerden 
,111Ayet 

Kara sularımızda , yani Antalya li
manında İngiliz t<ıyyareleri bjr Fran
sız gemisini torpillediler, hükümet bu
nu protesto etti. Biun1 mahut arka
da~lu. konuşuyorduk da. 

_ Hakikaten şu son on beş gündür, 
denizc1lerde bir gayritabiilik var .. 
Dıyerek , iJaye ettı: 

- Onlar ney::=e ne .. Fakat şu bizim 
tatil su am irc!ll Ab idin Davertin İk

. dam ceridei feridesine atUğı torpile 
ne dersin?. 

Zavallı İkdam, iki yıl boyunca ka
zasız gün e:eçinnelcte birinciliğı al-
IDJ.ilı! * • 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

BABP ve IULB 
H. S. S. 

İçinde olduğumuz günler, 
harbin insanlarla olan ni~beti 

etrafında düşünceleri kurcah· 
:yor: 

Ka\•ga insanla berabr-rdir; , .e 
onun mazisi, insanın mazisile 
eski, en esk~ en tanımadıgımız 
devirlere uzanır gider. 
Kavgayı yadırgamak, yaşa

mayı yadırgamaktır: Her nefes 
alon döğüşür. 

Sulh ve sükun bir ülküdür. 
Belki de ülkülerin ülküsüdür. 
Fakat her ideal ve her güzel Ş<'Y 
gibi, çok defa ~·alnız zihinde bir 
tasavvurdan ibaret kalır. 

Bu harbe tckaddiim eden gün
lerde, bir biiJiik Alman miite
fekkiri, A\·rupada sur.'ıun 

u:Laklaşınasmı •ka~ bl'dilıni.ş 

rennet. Wzile fa, ~ir etnli~ti. 

Sfü manalıdır: Zira, sulh •CCll· 

net. ise, bu dün~·adan l·etişil· 

rni~eeek kadar uzakta demek
tir. 

Bü) iik Harbin sonunda top
lanan ıne~hur Va~ington Kon
feran~ına giderken, o d<'\'rİn 
Fransız ba~\· ckili. harp mr<ı;'u (a 

]erini ara,tırn:ttk ~olunda de• 
lil olsun diye, Lüdcııı:! otfıın 
•llarp bir tabiat iıınilidir» t<'zli 

kitabını beraber götiirn1üştü. 
Kitabın müellifi olan mt"·•hur 
asker haklıdır \e kendini nazari 
sahada kolay müdafaa ed.r: 

Tabiat düny3'ında büküm sii· 
ren (ha)·at ka\gası) C<'mİyetler 
diinyasında fazlasile hiiküm· 
randır. 

llelc insan, n1edeni insan, 
•ülküsü olan bir ranlı ı diye ta
rif •dildikre döğüsm•kt~n bir 
an geri kaln11~ acaktır. Çünkü 
fikir. ~·erinde duran bir e~ de· 
gildir; saldırır. 

•Harp \ahsiliktir• fikri .-ki· 
nıiş nlnıaktan fa1.h.ı P1i.idafaası 

da güçtür. Ondan masun olabi· 
len en kunetli olandır. 
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HiLELi 

ÇiKOLATA 

Hileli çikolatalara .ıtarıı 
' t.edbir alındığı havadisi yine 
eazetelerde yer almıya baıla
dı. Filhakika, temcid pilavı 
kabilinden ısıtılıp ısıtılıp ta
zelenen bir havadistir amma, 
bir de çikolatadan önce ıu 
yaiların hilesine ve hilelisine 
ıöz atsak. 

Maahaza, melhuz bir; «Hi
lesiz ne kaldı ki 7 •• », suali 
karıısında topuna birden ce
vap bulup vermek meseledir, 
,.ıı 

ISTANBULDA 

MUHALLEBiCiLER 

1stanbulda muhallebici dük
kanları, gittikçe artıyonnuı. 
Bir eazeteci ar kadaı tetkikat 
yapmıf. Bu nevi dükkanlar, 
timdi, en çok raibet ve müt
teri bulan yerlenniı! Fakat, 
eskiden gözde olan bir tavuk 
söisü vardı. Şimdi, tavuk 
söiıü rağbet edilmez bir yi. 
yecek maddesi haline eel
mİf.. Muhallebici dükkanla
nna sirenler daha ziyade pi
lav. çorba yiyip içiyorlannıı .. 
O halde, bu dükkanların is
mini pilavcı koymak liı:ım 
değil mi?. 

KARAK(Jt 

KÔPRVSO 

Karaköy Köprüsü ile Vn• 
kapanı Köprüsünün mesele 
olan bir tarafları vardır. Ne· 
dir, diye dütüııeceksiniz. Bo
yaları.. Hele, yeni yapılan 
mübarek Unkapanı Köprü
sünün boyası bir türlü tut
maz. Ri•ayete eöre, Köprü 
yeniden ve daha aailam bir 
boya ile boyanacak •• 

Jk~dıkö~~nf l f 
ımarı ışı 1 -<-----

Kadıköyünün tanzim 
programı Belediyece 
yılJara taksim oldu 
Bdediye Reisliğı Kadıköyün 

imarı için hazırlanmış olan pro • 
jeyi yollara taksim ederek Ana.. 
dolu yakasında evveU burasını 
tanzim etmeği kararlaştırmıştır. 

Bu mali )'11 iç;inde yapılacak o • 
lan imar işlen tesbit edilmekte. 
dir ve başınıia iskek! civarı, Al • 
tıyolağzı bulunmaktadır. 

Haydarpaşa - Kadıköy sahil 
kısmının tanzimi de bu )'11 baş-
lıyacaktır. Yeniden asfalta tah • 
vil olunacak caddelerle bu yıl 
yapılacak iki yeşil saha tahsisatı 
da temin olunın~. 

KfJÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET "• BELEDIYEı 
+ Beyazıt meydanı ile Koska cad

deoinin tanzimi ve tretuvar inşası lş1 
dün daimi encümen taratından 30 
bin liraya ilı.ale edilmifllr. 

! bılin lıtlkrar 111Aa1"1ıl'· 
_arım arıyabm 

Önümüzdeki aylar içinde, An-

1 
karada büyiik Dil Kurultayının 
toplanacağı haberleri verilmekte
dir, Bu haber, bütün dil bahsi ile 
müşlegil erbabı kalem ve ulema 
arasında yakın bir alaka uyandır
mış olmalıdır. 

Çünkü, şu nokta ileriye sürüle
bilir ki, dil bahsi üzerinde ki.fi de
recede tecrübe ve araştınna ya
pılmış, öz dilin kaynaklari tetıkik 
olunmuş ve Türk dilinin kiymeti, 
unginliği, iştikakığ muaınr me
deniyet ve kültür ihtiyacına ce
vap verme nisbeti esa~lı şekilde 
teslıit edilmiştir. 

Bnaenalcyh, bu &cferki Dil Ku
rultayı, daha müsbet ve pratik ne
tkelere, kararlara varabilir. Mu

I hakkak ki, yıllardır devam eden 
dil çalışmaları, birçok meçhulleri 
malılnı kılmış, Türk dili üzerinde 
zengin etütler yapılıwısına fırsat 
ve vesile vermiştir, 

Artrk, şüphe yok ki, dilimiz, ha
kiki hedefine tevoocüh etmeli ve 
bide bileceğimiz ersaslı ist>kra:r 
unsurlarına dayanmalıdır. Diliıı 

+ Asker ailelerine ;rapı.lacalt 7ar- bir içtimai müessese olduğu inkar 
ılım hakkında Belediye yeni bir proJ• edilemez. Binaenaleyh, dili yapan, 
hazırlamaktadır, Yapılan hesaplara onu evirip çeviren cemiyettir. 
ııöre, Temmuz " Ağustos a7larında Ümit olunur ki, fevkalade d"·-
yardım k81'fıl$ olarak 450 bin liranın -
temini lktıza etmektedir, Evvelce na- ya ahvali ortasında, Ankarada top-
kil vasıtalarına zam için verilen karar !anacak Dil Kurultayı, yalnız ve 
üzerine tramvay idaresinden 200 bin sade ilim kıymeti ölçüsüne daya-
llra avns abnmııtı. Bu karar tatbik na:rak memleket kültürüne hayırlı 
edilmediğinden idare parayı eeri la- ve faydalı neticelere varacaktır. 
tem.iştir. 

+ Edimekap - Clhaııcir ııattm& REŞAT FEYZi 
işllyen 3104 plAl<a numaralı otobüse !=============~= 
istiap haddinden ziyade 7olcu alın
mıştU'. Vaziyet görülerek, zabıt ha
zırlanmıştır, Zabıt vıraıcsı. cezanın 
şiddellendirilmeoı için Belediye Rei.s
!lgine gönderilıwştir, 

'Onıverıltede a-

Günün meselesi: 

Peynir fiatleri 
niçi yükseliyor? 

Fi at Mürakab e Komisyonu 
sebeplerini tetkike başladı 

Son günlerde peynir !iatlert 
yükselmış ve narh zamanındaki 
fiatlerden fazlaya çıkmıştır. Fiat 
Mürakabe Komisyonu dün topla.. 
narak ou yükselişin sebeplerini 
tetkik etmiştir. Bu meyanda tJp. 
tancı peynir tacirlerinden izahat 
alınmıştır. 

Toptancı tacirler, bu sene is -
tihsal mıntaklarında gerek ka -
şar, gerek beyaz peynirlerin az 

Otomobil parkı 
Galatadaki inşaattan 
şimdilik vaz geçildi 

-
Galatada yeni yolcu salonu kar. 

şısında yapılacak olan büyük oto. 
mobil parkının inşasından şimdi
lilc vaz geçilmiştir. Bu yolda bil
hassa antrepo ve anbar ihtiyacı 

rol oynatnJŞ ~ buradaki anbar. 
lann yıkılmasından vaz geçil • 
miştir. Maamafih burası ilk fır -
satta tanzim edilecektir. Bu za
mana kadar planları hazırlanmıı 
olacaktır. 

-olduğunu, sütün pahalı bulundu. 
ğunu, teneke bulunmadığını, ma
yanın pahalılaştığını, nakliyat 
müşkülatını öne sürerek mali -
yetin yüzde 30 - 40 nisbetin~ 
yükseldiğini söylemişlerdir. 

Komisyon ve istihsal merkez • 
!erinden tahkikini, diğer taraftan 
da perşembe günü Komisyona pe. 
rakedencilerin çağırılınasını mü
nr.siD görmüştür. 

Gelen mallar 
Tekmil tevziat resmi 

ellerden yapılacak 
Hariçten gelen tekmil mallar 

bundan sonra resmi eller tara • 
fından ihtiyaç sahıplerine tevzi 

olunacaktır. ŞimdıLık bu işi Vı. 

!ayet yapacak iaşe teşkilatı ha
zırlıkları bitiktt!n sonra her ta
rafta bu gibi işlerle iaşe Müdür. 
lükleri meşgul olacaktır. Bu ay 

içinde İaşe Müdürlükleri faaliye. 
te geçeceklerdir, 

r e L e ' 

--,ADLiYE ve POLIS ..... J-

TiCARET ue SA.NA.Ylı 
+ Vilayet emrine verilen 13 ton çi

Vi ve çimentonun tev~iine b~lanm~ .. 

Ur. Hususi şahıslar, ihtiyaçlarını kaza 
hey'eti fenruyelerine le.bit ettirdik-

raıacak spor ve 
gençUll teşldlAb 

Suç üstüne suç işliyen mev
kuf bir tüccarın muhakemesi 

ten sonra, çivi ve çimento alabilecek
lerdir. 

+ Son &ünlerde çakal derilerine 
talep artmıştll', Fiatıer bu :yüzden 70 
kunıştarı 120 kuruşa ~ıkmı,ılır. 

illttkArdan 2 ıene ıtlrgtlne mabktm edU-
11111 halde yıae lazla ııatıe mal satmış ı 

2 inci Asliye Cezada dün bir 
.SO,a bahsi, ne kadar na· 

zile bir keyfiyettir. Boyamak 
kolay mı?. Kolay olan tek 
boya hadisesi, nisbeten, röz 
boyamaktır. 

+ Anadolunwı muhtellt mıntaka· 
larından şehrimize son bır kaç gün 
zarfında ülliyetil mıldarda küspe 

ı -&elmektedir. Bu kilSpelerln umurnl 

Üniversitede kurulacak gençlik 
spor teşkilatı hakkında bütün ha.. 
zırlıklar tamamlanmış ve Vekil
let tarafından yeni bütçeye bu 
hususta tahsisat da konulmuş -
tur. Üniversitenin tedrisata ba$
laması ile beraber gençlik teşki. 
Iatı da faaliyete geçecektir. Bil.; 
hassa kız ve erkek Üniversite 
gençliğınin muhtelif spo• tarla 
meşgul olmaları temin edı ecek
tir. Bunun için spor sahaları vü
cude getirilecektir. 

ihtikar davasına bakılmıştır. Suç. 
lu evvelce nişadır ihtikiınndan 

iki sene sürgüne ve beş yüz lira 

mazdım; madem.ki ortada böyle 
birşey yek, şu halde benim yap • 
tığım az bir zam, ihtikar değil -

dir· demiştir. Muhakemenin de. 

Kadınların rözlerini boya
ması deiil, amma." 
GAZiNOLARDA 

FIATLER 

Yazlık razinolarda, ne fiat
ler deiitecek, ne de bu eazi
aoların sınıfları .. Çünkü, Be
lediye İktısat Müdürlüğü 
böyle karar verdi. İyi hoı am• 
ma, senede bir defa deıiime
si mevzuubahs olan bu fiat
ler, sazinonun mahiyetine 
eöre ıu ıekilde deiiıebili
yo~ 

1 - Günün saatine eöre, 
2 - Haftanın günlerine &'Ö
re, ;J - Müıterinio bal ve 
manzarasına röre.. 4 - iç
ki İçenlerin sarhotluk dere
cesine eöre. 

- inanmazsanız, muhtelif 
semtlerde, muhtelif tip eazi· 
noları bir kere dolqınız. 

AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 114 

m.:.ğıtzalard.a muhafazası için bütün 
tertibat alınmıştır. İhtiyaç nlsbetirıde 
ply&$3ya ctkarılacaktu·. 

MOTEFERRIKı 
+ Karagümrükte oturan Mehmet 

adlı bir genç, kendisine memur sü ti 
verdigı iddıa.ı,yle 7ablanmıı;tU", ia
tanbul SekWn.U Asliye =a Mah
kemesi, Mehmedln üç a7 miıoidetıe 

be.psıne karar verm.iı, 7ill küçük ol· 
duğunda.n cezasını ilci bucuk aya ln
dırmiştir. 

+ Taksimde doktor Sa!aeddlnln 
Y•nında hlzmelçi olarak çalJ.;an Feti
ye l.sırundekl kı.z, doktorun 1700 lira
ımı qırdığı lddiaıı:rte adliyeye gell
rilmiştir, Sultahmet Birinci Sulh Ce
za Mahkemesi, Fetiyeyl oorguya c<'k
mlş ve hakkında tevkil müzel<keresl 
J<esmlştlr. 

+ Slhbat Müdür! iü. sıtma olan 
kazalarda mücadele için 7enl bir pro& 
ram hazırlamıştU'. Bilha!sa musap 
!azla olan yerlerde aürfe:erın öldü
rülmesi için faacyete geçjlecektir. 
Mücadele !:;!erine aarfedilmek üzere 
beş bin lira a7rılmıştir. 
+ Beşiktaşta Yenimahallede ...,_ 

ran Mardirooun otlu 12 yaşında Frıç, 
evin taraçasllldan dilşmilşlü.r, Par-
maldılı: kenarında oynarken kazaen 
düşen çoculı:, vücudünun muhtelit 
yerlerinden yaralanmıştır. Şlıli Coculı: 
Hastanedne kaldmlmıstır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

- Sahi mi? 
- Vallahı ... 
n:rektör, ılc~ıde bıx masa ba

pn<la oturan tki kişiye seslendı: 
- Beykr .• Ba.yanın ifadesine 

müracaat etmek liızını. Bundan iyi 
şahit bulamayız 

Nazan, ıtiraz eder gibi oldu. Fa. 
kat hır ketl' c!...ın olmuştu. Me -
mL.rlar gülıimsıycrek onu masa. 
!&1'1na ciavet ctlıler, Direktör: 

- Şimdı gelıııız. .. - ded, - size 
heriflerin hagaı' ı"nda bulduk -
)arımı göster<: ım. 

Yan Odairdan birinin anahta. 
nnı almıştı. Kapıyı açtı. Elektrık 

d üğıres f. çe \<ırınce Nacı Hay
retle irk dı: 

- Bu ne? 

- ······ 

- Bu ne? 
- Görliyorsunuz ya? 
- Bir katır topu eksik. Na • 

gantlar, Parabellumlar, 42 lik 
şarjiirler. 

- O kadar olsa neyı;e ne. 
- Daha ne var? 
- Mü,h~ blr şey .• Şu sepet... 
- ... 
- Şu sepet yılan dolu. Hem de 

en zeh.rli yılanlar. 
- Neye yarar bunlar? 
- Her halae adam öldıir"1eğe. 

Dağ başında Pastcur enstitüsü ku
racak değiller ya. 

- Tubaf şey ... 
- Korkunç. Korkung Şimdi 

mesele bıisbilliın çatallaşıyor. 
Bunlar, buraya mühım bir vur. 
gun vurınağa b<'lnıişl~r Bu wcı-

S 1 p er 1n,aatı için 
matlup evıatta mab 
p a ı bulanamıyor 
Şehrimizdeki ve civarda.ki ka

zalarda kazılacak umumi sıperler 
için mahpusların çalıştırılması 

kararlaşmıştı. Bunlara kırkar ku. 
ruş da yevmıye verilecekti. Fa. 
kat İstanbul hapishanesinde mat.. 
itip evsafı haiz mahpus miktarı 
çok az bulunmuştur. Civar vila
yetlerin mahpuslarından istı.f'ade 

için Vekaletten müsaade isten -
miştir. -------- ----
1 Askerlik işleri l 
------ı' 

Şu beye davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

Yel pıya~ Tğm. Kanber Oğ. 
Ferit ( 49395) çok acele §Ubeye 
ınüracaati ilan olunur. 

* S. 5, Hs. Me. Dursun Oğ. Ah. 
met Topdağ (1878) çok acele şu. 
beve müracaati ilan olunur. 

hakkak. Fakat nasıl bir omplo 
hazırlanuşlardı. Buna akıl erdi • 
remıyorum. Galiba erd.ircmiye -
ceğim de. 

- Herifleri konuşturamaz mı. 
yız? 

Fakat bir cinayet tertip ettikleri 
meydanda olduğuna göre ceza -
larını şiddetleııdirmek mümkün 
olacak sanır•m. 

- Valizler.inde eroin bulun • 
madı mı? 

- Bır zerre bıle ... 
- Bunu neye hamlediyor -

sun uz'> 
- Gayet ıhliyatlı hareket et • 

tiklerine. 
- Ona ne yapmak fikrındesi

niz~ Bulabilecek mısiniz? 
- Bursaya em 'r verdim. Şe. 

hırde ıse belki şimdiye kadar tu
tulmuıtur. De1';<.se, hangi istik.l. 
mette giderse gitsın mutlaka ya
kayı ele verecek\ r. Şu dakıkada 
her tarafta onu aramaktadırlar. 

- Alkh vere de tutulınıya. 
- Neye? 
- Ben on un sandığınız gibi 

ağır para cezasına mahkum olan 

tacir Marka Pardodur, Kalay ih.. 
tikarından mevkuf ve maznundur. 

Dünkü cel.sede Müddeiumumi 
Fethi S~ai, esastan mütalcasını 

söyhyerek, Marko Pardonun ikin
ci bir elden alım satım yaptığını 
göz önıinde tutması lazım gel • 
diği halde, bı:na rağmen fiat art.. 
tırdığını, kilosunu 420 kuruştan 

satın aldığı kalyı 450 den satmak 
suretile 100 kıloda 30 lira haksız 

menfaat temin ettiğini ileri sür • 
müştür. Bu arada, Marka Pardo

nun niş.ıdır ıhtikarından mah -
kUm!yeti Temyiz Üçüncü Ceza 
dairesine tasdik olunduktan son
ra kalay ihtikarı yapmasının da, 
hakkında şiddet sebebi sayılması 

lüzumuna işaretle, Milli Korun. 
ma Kanununa muhalif hareketten 
cezalandıırılmasını ;istem.i~ir. 

Maznun müdafaasında: •Eğer 

faturada ikinci el vaziyeti yazılı 
olsaydı ve ben külliyetli kaiay 
alsaydım, artık hiçbir zam yapa-

bu adamlarla bir ilgisi olabile • 
ceğine inanmıyorum. 

- Ya bu bayanın söyledikle -
rine ne dersiniz? 

Naci, Direktörün omuzuna vu
rarak düşünceli düşünceli mı -
rıldandı: 

- Kıskançlık ... 
- Avni adamı mı seviyorlar? 
- S0viyorlardı. 
- Şimdi? 
- Şimdi yine. Yalnız evvelce 

sevd,kleri adam bir başkasıydı. 
~.rııdikıi ııevgililet'i 'ıse ... 

Biliyorsanız söyleyiniz liıt.. 

fen. 
- Naci Galip. 
Emni~t Direktörünün ağzı bir 

karış açık kalmıştı. Bir an göz
lerini delikanlıya diktı: 

- Ciddi sövlüyorsunuz galiba" 
- Yüzde yüz. 
- Kıskançlık ... Eh, mümkün. 

dür Fakat bu takdirde Bayan 
Niızanı müfteri, sıfatile ... 

DeYam etmedi, koşarak odadan 
çık •• yemek salonunda ifade a -

vamı, karar bildırilınck 

kalmıştır. 

t.izcrc 

Sevdlll kadını yara
byaa dlkmecı 

Top ha nede Kadirleryoku~un -
da oturan ve Karamustafapaşada 
dökrnecılik yapan Mehmet sev _ 

diği Galatada Kemeraltında 8/12 
numaralı evde oturan genel ka _ 

dınlardan Ahmet kızı Şerifeyi 

bıçakla so: koltuğunun altından 

yaralamıştır. Yaralı kadın, Be -
yoğlu hast~nesine kaldırılmış, suç
lu yakalanmıştır 

Çinko aşıranlar 
Piyasada çinko pahalılaştığı ve 

bazı kLmselerin eski ve tarihi bi. 
na ve abidelerin çinkolarını çal.. 

mağa git işlikleri görülmüştür. Bu 
gibi hırsızlıklar son günlerde art

mıştır. Aliılı:adarlar bu hususta 
sıkı tedbirler almağa karar ver
mişlerdir. 

!anlara yaklaştı ve yazılmış kA. 
ğıtları yırtarak, 

- Gidinız bayan ... - dedi • 
sizi B.ıy Naci bekliyor 

Nazan bu cümleyi bir gün sonra 
akşam üzeri, Yalova iskelesinde, 
otomobilin bir köşesine yaslanıp 
bir taze simıdi kemirmekle meş
gul iken koşup gelen şoför de 
aynen tekrarlıyordu: 

- Gidinız bayan... Sizi Bay 

Naci beklivor 
Nazan, k<><arak iskeleyi geçti. 

Vapurda iki üç kisi vardı. Naci 
ile beraber stanbuia çıktılar. 

- Şoför! 
l'Taci, :·ıhtımda dizili taksilerden 

birine kı'1 soktu, valizlerini de 
verdikten rnnra: 

- Allaha ısmarladık, 
Diyecek oldu. 
- Nereye? 
- Otelime gıdeceı?ım. 
- Olmaz. Bııe gideceğiz. 
Dizıdeki şoföılcr, korna öttü • ı 

Talebenin 
iskanı 

Parti ve Belediye Ü· 
niversiteliler için ye
ni tedbirler alıyorlar 

Yeni ders senesinin başlamasile 
beraber alakadarlar yüksek tah. 

sil talebesinin barınması ve ia
şesi bakımından yeni, esaslı ted· 
birler alınağı kararlaştırmışlar • 
dır. Bu yolda şimdiden hazırlık. 
!ara geçilmiştir. Belediye ve Parti 
yeni sene bütçelein<e, bu maksat
la para koymuşladır. Talebeler 
için birkaç büyük bina<ia yeni 
yurtlar ı.çılacaktır, 

Beyazıt civarında açılacak bü· 
yük talebe lokantası ve istirahat 
lokali iç.in yapılan tedltikler de 
bitmek üzeredır. 

Fikir Tepesinin 
tanzimi 

Belediye Reisliği Kadıköyün • 
de Kurbağalıdere civanndaki. 
•Fikirtepesi• namile maruf sa • 
hayı yeni ağaçlr ve fidanlar dik. 
mek ve tanizm etmek suretlle 
güzel bir mesire mahalli haline 
getirmeği kararlaştırmıştır. 

B.arbalb dere 3 Jl)da 
temlzleaecekl 

Kadıköyündeki Kurbağlıdere. 

nin temizlenmesi 3 yılda ikmal 
olunacaktır. Evwla bu yıl Kur
bağlıderenin ağzı temizlenecek ve 
her sene içeri doğru kısım kısım 
temizlenme işine devam edile
cektir. Temizlenen yerlerin kış 
mvsiminde yeniden dolmaması 

içın !edbirlcr alınacaktır. Temiz. 
lenme işı bittikten sonra derenin 

kenarına rıhtımlar inşa oluna • 
caktır. -işe girerken arka-
daşının nftluı cız •. 
danını glıtermlt ı 

Bakırköyünde oturan Ahmet 
adında birısi Sümerbankın do • 

kuma fabrikasına girmek için m·ü
raeaat etmiş jse de fabrika me
murları kendisinden nüfus kıl . 
ğıdırtı istemişlerdir. Ahmet, nôi. 

fus kağıdını :ayi ettiğinden !!_b
rika memurlarına arkadll§ların· 

dan Şükrünün nüfus kağıdını 

göstermiştir. Fakat memurlar 
bunun farkına varmışlar ve Ah. 
medi Adliyeye teslim etmişler. 
dir. 

Sekizınci Asliye Cezada yapı
lan duru~ma sonunda suçlu 3 gün 
hapse V' para cezasına çarptırıl
mıştır. 

10 Hamaldan bi• 
rer lira para ce• 

zası ahndı 
Belediye memurlarınca dün 

yapılan kontroller<ie Eminönü 
ve Galatada 10 hamal, sırtta yük 
taşırken yakalanmış, kendilerin
den J>e§in olarak birer lira para 
cezası alınmıştır. 5 yolcu da sey. 
rüsefer halindeki tramvaydan at. 

larken ele geçerek cezalandırıl • 
rnt§lır. 

rüyorlardı. Bazılrı başlarını peıı.. 
cerelerden çıkarmışlar. 

- Haydi beyim .. Bin arabaya? 
manevra yapacağız! 

Diye l ağrışıyorlardı. Bir polis 
arkasınd<-.n indi ve şoföre bağır
dı: 

- Çek! Çabuk. 

Mart ayının ilk günlerinden 
biri kimbilir, ne tatlı sürprizden 
sonra şehre ılık bir gece vadedi
yordu. Martın o günlerınden biri 
ki karlı ve lan sıkıcı kış henüz 
devam ederken ls:anbullulara 
yaklaşan baharı müjdeler. 

Naci, kaşkolünü çözerek mırıl. 
dandı: 

- Ne sıcak! 
- Canının s kıntısından hara-

l'~t basmağa başladı. 

- Hayır, hayır! Sıcak. 

Şoför söze karıştı: 

- Bu~"n yaz ortasında sandım 1 
kendimi. 

'"-""'""Var) 

Yazan: Ali Kemal SUN 
En ıssız yerlere giderek m 

iklimlerden medeniyet alerr.ill' 
malumat getirenlerin kırnwti 
olmasa gerek. Coğrafyanın ~ 
sanlarını lamamlamağa çalışırı:I 
olanlann işi hiçbir zaman koıt 
olmamWJ. Bunlarm aylarca meŞI 
katli yollarda ve yeni öğrerun 
gittikleri yerlerde neler çekl 
!erini düşününce nasıl birer 1<1 
:raman oldukları göz önüne geı 
yor. Bu kahramanların hangi 
rini saymalı?. Hep.si de derece 
rece azim ve sebatın, tı>ha.ınmiı 
birer timsaldir, Sade bilinml) 
yarlere ayak •basarak oralan 
lerile görmcğe çalışmakla kaiiıı': 
mışlar. Yalnız başlarına olabıJ:I 
!erdi belki tatlı, acı her akı 
katlanarak hG<j bir tevekkül 
yollarına devam ederler, gictelı< 
dikleri kadar giderek ya döner!~ 
yahut da.. ıztıraplarına, ölüW 
rile nihayet verirlerdi. Hay1 
bunların iıer birinin yanında Y~ 
cesaret, karar, sebat ve daha ti 
na benzer ne kadar haslet v.ı'; 
onlara yıne derece derece ın 
sayıian a."kadaşlar vardır. J! 
de çetin yolculuklarında birbiri 
rinin gözünün içine bakarlar. C' 
kü cesarette sebat ve taharP~ 
lün tükenmesi de çok defa in>' 

dan insana sirayet eder. Ü " . 
üzüme bakarak kararması gı 
İşte böyle bir kahraman eğer 
heyetin başında ise bütün ysJll 
dakilere neş'e vermek, cesaret 
kin etmek, her müşkül işte ç 
bularak karar vermek ve bunu 
bik ettirml!k mevkiindedir. /. 
takdirde ak:tıet iyi değildir. 

Hakikaten bu coğrafya 
manlarının hayatı, yaptıkları 

ler birer misal teşkil ediyor. oo 
için faraza bir Beringin ismi ııl 
tulur gibi değildir. 1741 de jj!d 
ğüne göre bu meŞhur gemici": 
hatırası bu sene iki yüzüncü 
dönümü vesilesile daha da P1 

mak sırası ge!ınİ§ demektir. 
Günün birinde Delipetro diif 

müş, Slbiryanın şimali şarıtif 
bir heyet göndererek Asya 
Amerika kıt'alarının birleşi·I< 
yoksa ayrı mı olduklarını ani 

istemiş. Bu iş kolay olmıyac' 
Nltekim Danimarkalı gemiei 
ringin bu uğurda çektikleri de 
gösterm~tir. Rus Ç#rı PetrO' 
yaptırdığı ve bir zamanlar 
taşıdığı, mukaddes diye tan1 

S~n Peten>burg _ şimdiki !l 
grad - dan hareket eden ~ 
maiyeti ile beraber kışın kar 
giderek Kamçatka yarımad j 

varabilmiş, orada gemiler yar' 
rak yazın da Sibiryanın 

şarki sahilini takip etmek e 
yola çıkmıştır. Asya ile Arel r 
nın birbirine bitişik olmadığ!P 
lıyan ve iki kıt'anın arasınd1 

boğaz bulunduğunu gören ll' 
gin getirecoği malılmatı ô ~ 
meden Çar Birinci Petro 6f 
bulunuyordu. 1725 şubatınd' 
imparatorluğunu.ıı payıtab~ 
ayrılmış olan Dani.rnıil'kalı ' 
ancak 1730 martında tc~ 
va avdet edebilmiştir, 13ııı' 

1 

beraıber saraydakil<ır meıtıl'lf 
mamışlar, Beringiıı. seya~1 

neticelerini kMi bulmanu;li 
Bering daha iyi hazırlanmıf 
re iki üç sene sonra bir d 
seyahati tekrar edecekti. 
Delipetrodaki takip fil<rİ, 

dığmı mutlaka sonuna erO' 
azmi kendisinden sonra gel 
de de vaı:. mıydı, yok muydV 
halde bu Da~imarkalı tekr ~ 
çıkmak üzere koca Rus iil~ 11 

oradan oraya giderken az 
1 lıl.lla karşıla.şmamı.ş, onu!' 

yarıda ba-aktırmak için ıl , 

!arla da az mücadeleye ıJI 
kalmamı··tıx. 

Beringin adı eski ve yer' 
arasındaki boğaz ve .t;ir 
bir denize o zamandanbtr 
miş bulunuyor. 

Dünyada bu.günkü bu~·v 
gada Asya ile Ameriı..a pr' i· 
ki o boğazın da ilerisi i~ 1, 
emellere hede[ olduğun 
sedilmektedir. ı 
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Makedonya yetmif, sek
sen senedenberi hep' ko

mitecilerle kendinden 

bahsettirmi§tİr. Bugün de 
yarın da hir kavga ocağı~ 
dır .. Soruyoraunuz; şu cevabı 

veriyorlar: 
. fVlakedonyanın 

sahipleri ?. ıl sayan "<»urların l.ıirborı aleyhin- «- Herşey gibi, bu da 
<? Avı·upan ıı nıtıst..Kbl"t haritası deki suıkaslları hiçbir zaman dur- yükseliyor.>ı 

\•sıı çızılıcek'.' f:lu sual<- simdi- mamı~tır Böyle bir saıhada sü- Bahsedilen madde yağlar, 
,.l· "l kesıirm<· cevaı> n·rır.ek 1··.··t•L ku"n · hassaten zeytinyag'ıdır. Ki-" , , VP asayı~ı muJıafaza edebil-
·~ ııt~ çok acele cdılmı!j olur Da- ~<>k ı~uıın ne mü~kül olduğu k.o- losu 50 kuruşa satıldığı gün-
~" 1 '-° rec~k •lan b.r ha b.n ı•·inc1e ı t kd leri tabii hatırlarsınız. Son-
<l. , a~·ca a · u· edıl<'bilir. Hariçten 
t
,.. '"" A' ·ııpar n m kadd<"rat, bcı,ı b ra altmı• oldu, daha sonra "I 1 u anasırı tl.lrlü maksatlarla le~- ,. 

a ldıı Bununla berab«r Avru- yetmi.• oldu. Yetmi• bef, sek-
.J anıı .. lı~rı.> _salınesi ılmuş. .•ahut \'İk ve tahr.k edenler ise ikidebir ,. ,. 

·' m da ıal · r b sen ve seksen beşe kadar yük-
zı..~ ıhlılaf .ra sebep \c,kil et- . . . e ıçın ırsat ulmakta ge- seldı'. 

ı ' ı cıkmıyorlardı. 
s >..-ı~ v rlL•r1111rı \il'nı sahıple- 1 

MAHK MEL RDE: 

1 

"Ne olur beni tevkif 
ediniz Bay Hakimi,, 
Kötü arkadaşlarla aşkın suça sü
rüklediği toy bir gencin macerası 

-. -ıl- Yazan: SADETTiN IŞIK =-ılı.---
V .ri .. t"' ir etm~k cıhefoıe gıdild gi Avrupalıların bir kı~ım yazı ya- Türltiye, bol miktarda ve 
··"oruıu, ı· ı zanları bı·ı·r bı·ı '" ked en iyi cins zeytinyag· ını çıka- A 1. il"' ur r u Kavgalar c·k.n ı:;, 1 mn ma · onya- s ıye ceza hakiminin önl.lnd<.'ki bu ~oy gene;- kalb:nde baş kaldı. 

·,.ı" 1 hqılc·r aı .ısında ki da\·al~r hı~ dan balı.<ederkcn o devirlerde İür- ran bir memlekettir. Hatta, suçlu me\'kiiııdc iki jandarma • ran ilk sevgısinin lıi~erilc ona d«. 
# <-'ılnıı-mıs olan 'er r deyınce ll.I mak,<tllara hizmel edi\·orlardı normal zamanlarda, mühim nın ortasında 17 - 18 ya~larında li gibı a~ık o!mu~lur Perihan da 

~·;k;-ı·m~·avı hat rn ~<"l rmemek Makedony;ı. sahası turlü ~üfuz ve miktarda zeytinyağı ihraç e- tem.z giyinmiş bir genç ba>ı öne du~tgulrına karşılık verınce ça-

l'' "M'' ."'ı•. t · 1 · de,-iz. Zeytinli1<lerimiz, bir eğık duruvordu. Yüzünde en bucacık sevi0 ıııi,ler, ailelerinden 
" ak ı esır crın ~·arpı~lığı lnr sahne ol- ' - " 

j ' er ııw,ı>· istiyenll'r az dt"'il- 1 0 çok sabun fabrikalarına ipti- bü.vük bır felakete uoramış gizlice btılus.up "ezmen.. ko.•·ul-
ı. S r 1 .., mus ur nuıı ı~·in oraya dair söv- '"' b o.. .1 

1 
•• ,: h. l' "'· Bnlga lar n• Yunan- · dai madde verir. Türkiyede insanların mahzun halı vardı. mu•lardır. 
• ep oıa ı ··k leneınler, .vazılanlar dinlenirk<'n, ' l _ . · va ıu ·wc• iıllı•<'k eır.oli k sabunculuk· mühim bir sana· Zabıt katibi tahkikat evrakını i~te bu g<!zmelcrde para ıhtı -

e Ugr"'' ısl-ı ı \ d o un urken asıl maksatların ne ol-
111< . "., ır. ' sır "r an.hc-ri yi •ubesi haline gelmi~tir. araştırırken sanki. kıpırclamaktan. I yacı batün şiddet ile baş göster • 

r f1'ını; umurla ~ du~u. nu araştırmak lazım gelirdi " " nd ' P•< 1n uze- }! 1 Bir takım zaruri ve iktısa- n.-fes alır.aktan bıle korkuvormus mıştir Küçük sevgilisine büyük 
e '"•<anı s iiyl k b 1 rd u asa ne tarzda l~r•a olsun Ma- • · · 

.A , bir· , · · •· ·. un a an dı- fartlar te•iriyle liatler gibi hiçbir hareket yapmıyor hayaller kuran Faruk para bula. 
r '. tnuı ••lake<l·>m·ava tamamılc kedonya hep kendisinden bahset- 1 
~ p k b yükseliyorsa, bir diyeceg'imiz dalgın '"' mağmum önüne bakı- mayınca bir gün kcndisinı bü.vü-

y ' \I a i mC';-,:ne imkao. kaı- tırrni~tir Yal.z .Y~·tmıs snk,.·en s~ d b ho k" ... 11aııı ş A .
1 

, 0 ·' ~ yoktur. Fakat, hadise böyle yor u tüp u ya geliren adamı ta ·ıp 
ır • . •ı. 11 arın orada bırbırini• ne evvel de•.!. İste bu,.ün i<'in de O d. · l J L- -• k l ki d 1 Kıp .. tı·ı·d ;;.· ki " , " , deg·ı·l de, b"• on tu''ccar pı'ya. nun ıger suç u ara u.:nze - ..... ere · para arını nere.,·r sa a ı. 
")ıl.· . ı •~ı r. ar ı:ıelip gl-çmio.. b. k ...,.. ,ı _ kedt>nyalı Filıp dı•\'l"indt'n ka- · ır ·a,·ga ocagıdır Yarın da böy- •ayı kaıulen yükseltiyorsa, miyen bu durgun, nadim vaziyeti ğını öğrcnmi; ir. Ertesi günü a-
ef. l\lan yaln, bırakmamıslar: Yu- le olac .. gına ~üphe edilmiyebilir. 

0 
zaman lena... nazarı dikkaLimı celbetmi~ti. E.. damcağız e,·de bulunnıad!ğı bir 

1anlı "l"lm· J> 1 1 
. . .Yaş ya~am1>_. saçı sakrlı 1·yı·den sasen sararmış. ~öknıüs.· •-ehresin- sırada Oda"'na g1rerck dolabının 1 J . 0 ı. · ,onıa ı ge mı;;. Slav " Bizce, zeytin yağ liati me· ' 

çr,dm :s. Amovut ile UHı d·a unıı- ıyı;·e ağarmı~. bir k&.;t've çekile- . I de asaklın ızleri görünüyor. kı- içini titreyen ellerile bo~altnıı~.

1 1 w k selesi ehemmıyet c ve •Ür'· r ı· ~- t F k lk k h t mıımalı. Dini \'e si.rnsi tüclü nü- re , ı·ahut bır manast:rda kapan· ya e ın....,n temiz bir aile ~-cıcuğu ır. a at i a~ ının ra a\'C i 
z 1 1 atle tetkike deg· er bir heyli- ld • l ı d · · d k d" b .. · k . · '"".. <>sı alt nda Makroonvalı m~ o an Mak<'donyalı bir ihtiyar o ugu an a~ı ıyor u ıçııı e ~as ına nnen genç uyu 
ın vu.>Iere." sennrlı·rı'·-ı·ı dev.·am ·,n b ·· k. yettir. Zeytinyağının bir mÜf· Biraz sonra tahkikat kiıg"ıtları bir sukutu ha.vale u.-•rıyarak bin-

•. "" '·" u~un ü Anupalı tetkik er- " -
en bır nı cad<"ie "ardıı Bu t b b · - takı olan sabun liatleri de der· okunmaga başlayınca dikkatim !erce ha bult-ağını zanııcttı~i 1 

.... 1 .k e- a 1 1
\· n ~vle bir adanı olsa ge- I lb k 1 ı>lr ere ı lısarli sbepler dr ılav<> e-

1 
r<'k /lal yükse iyor. Ha u i, bu büsbütun art•.ı. Ve Faruk ismınde dolapla dncak : uz lira bulabılmış-

r l.nce k<>ncl ın hitind<"kı ha,·at.r. B· maıldelerin meleketimizin bulunan bu genci hangi kötü his- tir. Ba.v Feyzi ertesi gün bu hır-
. k . · ' ır zamanlar senelerce tüfekle u.5 ·üaltın Make<l<>rıvalıy mcm- ovııaır. 1. b bazı mıntakalarında çok da- sin cürmün ateşine atlıgını. han. sazlığı anlamış h«men polise ba~ 

t . 1 • · • ·' e ınr omba almıs. kÖ\' 
.•• rnı en avırarak cok uzaklara k • · ha ucuz.• tedarik edilebildi· gi zalim tesadüfün me:;'ut bir ha. vurmu~tur. 

Aı • ya 1111 ~· vol kesmi,. Artık ,.a"-'cak Y l k b' h c~ ~·e~e na. sıl ·c-bar ettigi de göz- ' , .-- g'ini duyuyoruz. yat yolundan suç uçurumuna apı an ·ısa ır ta kikat ha -
1 ıwn l • rol·u·· k.•1m .. •mı-. Hem du·· n'·a onun ·· ·· kl d' · · '-''t·· d. 1 · k.k t ? ' t ·' ed~ d e ~ .. !\' ır. nI•kP<lonvalı e9ki k b ' , t'atanbulda, liatler daha suru - c •gını '"" un ın eyıoı - ı a ı -"' saa gç<:nı .n mey ana 

nıand b • es 1 ıldıı:i g:bı deiiil. heır de ih- 1 1 be "- L- d d k h k 1 .. . an eri n...,ildcn nesle gel- tiyarlık ~eı . ,., cezri bir fekilde tanzim edil- ere ra,,.,r "'"n e öğr<'n ım. çı armış, ırsız genç ya a aıımış- 1 
sıtoıa ile d<> Lğra mağa mec- : " "'"'· '"P~m4,. Yazılı h Farukun ma~rası dik'<atle ü- tır. 1 

)":,kalnı ıs, o YÜ'lden de çok kur- bır deften Y<>i<. ~'akat vaktile öl- miye mu oaÇır. ze~nde durulacak bir ,·ak'avdı. Faruk karakGlda ağlıyarJk cür-. 

l 
·•ı \"L't·m.şlır Da~lardan inen dıi.rdl.l~l<'rıni lıafızas.:nda sakl!vor B RHAN CEVAT Hem öylebir vak'a ki her müte. münü it.ır .. r etnıi~ ,.e se,·~ilisı ite 1 

u ar n b· ""t • D k '! k · r-•ct· h" l. ·b t ı h beraber zevk, ncş'e alemleriııde 1 ı b'· . "'~ ıg. ""..ı"r sıtmanın l'" : "'a edonyaıı öyle büyü- Bot azt..t rıllbmları = , ısı gence , re ev ası o. 
ıat;·'.'kiu~cı .kacfor me~'um bırer ır.us, ovle >lıtiyarlamış. Bugünkü- y• lup ders verecek müessir bir eğlenmek istiyen hislcrint> kur. 

ıı' . g .. nı le>tlcıl ede-!ielmiııtir. T"""- .. . Beledi~e Reisliği, bozulan ve vak'a... ban gittiğini söylemiştir .. 
ı •n u,,,., .. " ·..- nun gozü önünde de ba~ka Cecayi harap olan Boi!az rıhtımlarını e- K" Ta'"'ki1<at e\•rakının okunması ·" · ın..,,. <·asıvanların lıa,·at · y .. uc.ük bir tesadl.lfl.en dog· an " 

o~&e d h . . . l geı;ıyoı annki de mu~adele.0 ı"ne cif".uıı ~ita ~k• llirfo: S.-nenin u- dernm edecek. ' ., saslı bir şek ldr tanıır et•.irmeğ~ büyük bir gönul masalının saadet burada bitmi~li. Ayni nedameti 

ıteı <hl _ muddetı dı~er t;ıraflarla karar wrmiştir Bunun içiıı büt- hayallerı~ sıisleyip kabahat ve şımdi de duyduqu ııözk•rinin 
'~ınrit.>n nıiı ı · k ·ı • • çeden pa'ra ayrılacaktır. Tamır e. felaketle bıtırdig· 1 bu hakiki ma- etrafında damla damla sıra -

_;>(j\:Je- nast• >etı es! ~n '================ "ı; nı;{''~··k rerler de-ği~ikl~" en ı c!ilece'< rıhtımları tesbıt i~ın bır cerayı mr !1ikaye gibı kaydedi.. !anan yaşlardan anlaşılan Farul.: va;• t olar rerl<•rdir Make- A L K.....J, heyet sahillerde tt?dkikler yap • yorum: hala önüne bakıyor. işlediği suç-
iifn .· ._ ıı asırlarca en•cliııden k''- mah'tadır. •Faruk; anna \'e babasını bır la beraber endı>ine evlat gibi 

·l "'•çok . 'Y 
jj as.v· 

1 
Mdetlerini o tepelerde 1 gece izmır lımanına gırerkeıı bakan bir adama kar~ı yaptığı 

,·4 1;"F.arın arasında g.>rıtı<>k ko- -..-. • • OTUNU J .r~...,..,_,,.~ , batan •İnebolu- vapurıle beraber) nankörlüğüne de pi~man tir tir 
~va~ " 1"nm,.k bu \'('tın hayatı ~ ~~ıU ,~1.İJI" denızin karanlık sulanna <•bedıyen tit,-iyordu. Bay Feyzi onu veni 

/••dur. eltrretıılme-k için, erkeJ\e gömmüs. bır gecede en muazzez biı· ;.efkat lezahürile a!fctmişlı. 
s '•"tı;cıl<~cak ?ir ari<adaoı bul- lı Ve /ffi Ar<yoınlcr, "• j ı."{e) 

1
• 11 rı ,;J. iki vücutten ayrılmış ~tını bır 1 Fakat kanun; cemiyete kar~ı fe-

~:rbirin, . mın L~ı çok agırd:c fiW.,,..ıı.r, t-nni. - - - -- .JLıJ..-Jr gençtir. Bu haın kazadan sonra nalık i~ili~·eıılcrin lecziyesıni. a-
i ll~k, .,._.'a1cıp <"len Ç<>cukl~ra bak- v .. ~ ... •9 _.... her ~eys'z kalan bedbaht çocuğu daleti ümırdi. 

.ı.. •ııı ıslc•r"n· ·__, lcr Ve miif.kıill;w -- • wa • M'"dd · · 1 d 1 """:. E'rk('I~ d ı l gt.n:uukt~n bas- hay1r sever bir komşusu ,vaoına u e~umuml ceza an ırı ma .. 
~ R:ay t e yardım !'imek gibi Kimıeıiz Bir Genç it Arıyor 1111 imrl alıp evlat gibı bakmı~tır Feyzi sını Cakat ilk kabaha'.i bulundu-

a a ık arazı bütl.I ki ismindeki bu adam onu okutmuş, ğundan tecilinı iste.vince olduğu r r ı nanJı;·· ·d .· n t·me ere 17 Yi::l~tnda ı~i"4C 2 de klm::t~iz bir Kadınların önırü erkeklerden · d 
~Ocalı 111! <>ı ur. Onun i~in karılı, genç u; anyor. Riyaziy..,_i kuvveUi, dah.a uzun oluyor. Acaba neden"' büyütmü~ bu yaşa getirmiştır. yerde biısbütün sarsıl ı. Artık 

/'ne eın:~• Makooony,. köylü- yamı g\Jzetdır Eh"e" ucrelle '""''"Y• Kadmı..ıın erkeklerden daha çok Haddi zattnda mahcup. sıkıl • hıçkınklannı zapbe>demıyordu. 

{)t, •ü,..lu :: Bı.ı itibarla ile ya- ınuhtereın ı~ ..ahıplerının Svn Tel- mi:jlir. Vuktyi?e- buıııı, erkeklerin Faruk son zamanlarda mahallede •- Son söz se-nindir oğlum!. 
1 "' "" . a.uvvell &raf Ho&lk ıı.Utununda (("ah . .,kan Turk) ictinıal h .. yatta dahJ ('Ok zahnıet ded. 

1 Yah kın'-· d ., ol•n ~"ld.ke- rtu111ıt11na 111t;r.,.ca..ıtleri ncc. , 1 1unıır. 1 d 11 lb kötü arkada'jlarının tah· ı t~sirin. l. · ,, urı ~ ı · çektikl~ı:ine e:.tret.ter ("l' i. a u- O k t l 1 k 

1 n aşmullarrlrler 
1 "'""e ., n Diyorlar. 

CUMHURiYET 
li. Yııtıus ~<tdı (1•1,1C'111ı7.in liulhtJ> 

L.ı:ıılı Oueunktı La;; yazı .. ıncta egCl 
~eh:n tıabl'rleı do!!ru ı.ı.e Suriyedl! 
dU.ne k;.ıdar kapluınl>ag• :,ur'ı.lıyle 
yuruyeu hdrbin yerirıi :;:ulhe terkt•t
ınek u1.:ere oldLıgıJna inannıak ıazlnı 

gPldıgıni, bir 1ıutureke ınü1:akeresinu1 
dl·rpı~ etlildıgrni ı;oyliyerek ezcunlle 
~unlelrt y..ızınakladıı-. 

c:Anla~ılc.ın bazı ~iılrllctrla \'ıı;i Jı.u
kıulıeti böyie t>ir nıuan.elenın do"'ru 
oL.ıl·ngıııa hükrrıetını~lu·. llu hallerin 

'fuı·~.yt:tie l>ilh<.l:~ nıeınnunıyetle k .. r
~ılaııınıii olat·.:ıgıııı kayctC'tın<'k yertn
ded.r. Te:nc11nı olun .ır kı 1ı·r.ın:m. gibi 

lngıltere d"hi bu mJztnın ve cıdden 
nahoş ıne::ıeleyı ..... aıni oır :.ı:nli.lyl,) ka
bıliye<iyle tel..ıkki \ e öylec.:c de en 
ınaku\ nctıcesıoe ıs.il el.ııı~ vbun. 

Ba~vekıilıni.z Dvktor Hc:lik ~ydd· 
mın Cunıa günü ıl'at etrrıiiİ uldtıgu nu
tukta µek hdkll ulaı-ak i~dı et ctnır~ 
olduı;a \·eı;;hilt.> ~..ır.yedl! d .. ·,ouıı eden 
harp halı ıncndt"kt>tinuzı y~kırıdan ıa
litkijdar etnıekten b;1lı kalnııyııu bu· ı 

vaziyetti, ki ;jdetu Cenup h.udulları· 
ınızcia ay<.ıgıınıL;ı l>atııı~ .Oir dtken te
ı-;ırı ydpnıakta idı. Ayn1 ııulkı.~ndoı :.a~ 

yın B..t~Yf"kl1111111:, :1<1rp (cl;U.;.t!'luıc u~
raıııı::: olan Oc.lk;,;.n u'l.emlcketie.ı-in n h .. l 

ve lstikbaLerınl' de .uyı:ı 1 ytikın al.ıKa 
ha•:-;..ısı;>elıylt- leınas eciel"lt'k uu rnenı· 
lekctlerın hi..ırrıyt.>t \e i'itık:ltillerıııe 
an uınut vı..• ı~·~ıctfcr· nıeıuııu.nıyetle 

bahi., ıııe\·zuu ey .eı1ı~ bulunJu.;u na
tırlardadır 

B;ı;-\ ekılııııızuı ldlihi nulKunuıt lnı 
ktsıntları huk.uılıCliınızın nıe-ınll•Ketı
nliz ı:-e\ re:.io<ie h ıi<:iki SLılh l.aıyJ.lının 

bir an C\ Vl'"I \.C en iyi ll!l' surette te
es.-.:ü~unı..' ne kao;ır rheınıniyet vcrdı
g.nı gli~tcıeu en :ıoon t·..ı.ıılı .:ıeWlcr

dir • 

TASViR/EFKAR 
cNutkun h..lriı,; c'k H;;ı leli i. nlı 

bugt.inku ba.:i y·~zısında a~ş\ ek.Lltınızuı 
nutkunun oarl ·tl'kl te~ır:cı ııu tahlil 
et.ıııekle ve. 

.Ba::ı\eii:ılın nı.·.,unun, tahmlnımLl 

\'et;,-hilc, hariçte IJ'l te:drler Uırııktq~ın.ı 
dair hi.lberler gel:Hive b.ı.;Jlamı~?tt Ot.uı 1 
Bedin ve Rv!lı:l < ;. çckiJen teJJ,::. auar 
nutkun u1G1.lard;ı ..:ulha.'i~<A cıuuunı

yeti ıııucip Jid. ~· bııdir .nıt"'ktt•dtr 
Ref'.k SJydaınırı nııtlaın•, l ı,a~lıca 

nıezıyet ve hu.ı-u.:-iyl~ti bu ı,;ailelı ve 
badıreti za4t.,,uıd;ı u,ıtun uuuyayı ala
kad..ır \·e nıı:~ı;ı.ıl \.."tlCn nıe~clelerın 
hepsiııı bireı Lt~ ·er te<1k:k 11J1 .• ırınd.:ın 

&eçiref-e:t hep~ı hal<kında ~ylene<.-Pk 
.söderi aı.,·ık ve ..aırıuui iladeJerle söy· 
lenıi:l o1rnd.,ıdır. 

Halbtı1't bu uıe.-.eleleııcı oır ı.vı;.ı 
rıazik \ c hau.ı ço.~ v;ıhiouuı. Hı..ı.ku
nıetJl't'ın nıe,.ı .ı:.Jli i}(J) ie ?J.ı11aıı. 64 r
da ve bOyle VJ.ı...yl~tl~rde e!~sc.-ıvı..·tıe 
ınupbeııı ve "aço.trruııkll miilale~laı La 
f~ln ı(1nde-n c,."lkm-.yt t~rcıh edt"Tleı·. 

Cuıııhuriy~t huKuluell ıs1..•. çınJe 
bulundl.ıguınu..z h;,.ılUın zuhıll"\ı ııuuun
denberı aı;ık \ e t~ın z bir .-.!J."<\sl"t ta
kibıne b<.1~Laım~. bunLın ueuce.-.ı ()lJ
rak ı. huki.ııııetı ıoa n~ et1t:n z-aı dai
ma a<;l..İ(;. konu~ıııu::,. o.Yl~nı1ıe:.l ı.:ı .... ııı 
gell'n hiı. b:ı ŞC'y, .. ı;~'ll':ııeklt>n Ç't'"kin
n1enıi~tır. B ı~.ı:-Jni ku\ \·t•rlt \'aı:ıyC'tj· 

nıiı.i, hılhoı.s ... ..ı ı;;~:-:ı ,n;zd;ı lJltınııııda 
ıni.ıteıııactlyeıı tıı·ruı-.lar kopıu.asına 

ragıncn :-.ı gl;,ı ın bıı .!>~ılh nıuh;ıf,11." et
ınemizi hep bu clu 1• u~t ve teuııl. .»ıy~

aete nıedyunut.• dcı ekte<iı 

V ATAN 
B Ahmet Erı d,n 

sun ünıitleri var n\ı • • ı::.ııııH 

ku baın'azısınd.t AlnıJn)'iHLn 

«Yakın 

bugun
S. Ru.i-

ıolay de·f;
1
; .u, ntukab-il:n1 almak d<4 git.ınt-yl kabul eder T4ıllip ol<ıı<'.ak yaşadıkhu·ma dnıın;ı d'.kkc.t ~dli- t gan ve Uurgun bir çocuk olan Hftklm: 

•t'Uere k"ti urı_ nıahrumı- de kalar•k huvuııu deg· •.tırmış. va ·ı • .tzap ve ız ırap a ıv-
- ilnnı k Fakir Bir Türk G~ı- ki içtimai h•)'"Jtta h'~ ZJhnıel . 

fic·relc.,_ \ızaktar~ tan:ı.a d arı gi· -a- cek.nııyen cı·kt.it~erlu de on1rü, babalığından habersiz sigaraya ve ranan Faruk bd~ını yav~ yavaş yay:, .'iOu taarruzu bJ~ladtk n .onr• 
'...( t Dü.Jger t rızk!t'~ 4 raml!i- it Arıyor kadıııl:.ırın uııırürıclcn d:ıha kı~a o- nihayeL ıçktyf' de altşmı!:;ilır. Ar- kaldardı. Ve bogula boğula ağlı. sulh ünıidinın yakır nlduı;.ınun uy-
:ı;: '.rruparıın l.ıa,1~'91 •. '"~. &air(I'. olarak Llae ır ci ııolluhı kotdc.r ukudunı. M~- luyor t-lenü?. i<;tonai hayata gır- kadasları onu Galatava. Bayram yan. titriyen bir sesle lenrli~.nı, f0tk3t tahakku.k etnıedıi!lnl 
v..... '' .... 1 m-,,·., ~·ıvıl· · erk•k '"•cuklarda sowlc<likt~ S"llr"l va1.iyet, •··hl•t el· 11 ıltf, Artı("ı·ı·k ' ... }er erıne git- li vaziyelınn1.ın bo1.:11klı1gund<1ın, hu- ..... ~ -... "'" ~ "" sokai'11na da götünnüsler. evden •- Ah bir kere oldu bay hakım.. " ..... "' ""' 

r d 
ava d l 1 1 bile vefıvat k.17. toc~ıklarındaıl ~ mekte ve: 

a a 7.l'ıuı:·ı 
1 

a yo .. lal'\arak o- bllli · resnl nluts:-ıt~ ve ticaı·eth.ane- " sık sık kac. ıp kırlara. sinemalara ı İstemiyerek yaptım bu işi.. Be .. 
G

. ~ n o ınavı et . !erde \·erilect-k 0 ı,. 11 ınuna"i'' ı~le-rde fa;dadıı· DocuşW kıı., erliPk ço- llerh.\lde :fura ... 1 nıuhakkdktır kı, 
ııin.ı.·ı . · ~unrnu:atür "tıkların nıiktarı a"o.gı yukarı nıü- gitmc&i cidl"t .rnptırmı:-..la.· rdır [...... ni fena &rkadaslarım baştan .-.ık:ar.. b · ·h • b k 

11
... '-="ut en gıtmı ~ . ·k . lıcana...tkUr bır ücre-tle- !-i-.ldak:.c1tl~ çalı~· .. ,,_ t-- ... ~ ugun :-...,t .e~e l.ıLısu :oıc:ı Alınan-
' ~ttı-ardk kö, !: ),\ aç para ınayı taahhlit C'deı"iın. sa\'idir. l''ük.at Oli.inıd!ı: öyle de- te bu ~e~~ntderdc.n h:rtnd~. btr 1 dtlar Zehırlediler... Sevgime, yado.nı geicbıllı .\lınanların BJyu-

• cu~~l!) . )ce.c::ız:nrteki t,'ll)luk . .t!ı..rzu edenlerın. u~kud;ır 98 No. lu gil,, pazar gunu bır Aaa gezınt.tStnin toyluM·n1a da ..:erer.imi, U:;tikbali- rurı. ~~n.·tli hir nulh l(.;İU 11~7J.dtgJ gi-
a ~'Ondorı•bıl - 5u ' . r . l.,Yt.-n erkc."kl . , m!4t1r. Gide- Yıldız Otelinde ibri.lhtın Allınl~~·;.ı bir Çtinkü kadın vlıt'ltdu erkek vü- dönüşünde vapurun alt kamil- mi kurb&n verdim!• rışe 1111 O('rrıC'..)ı ,n\h yuhınıı ıu;-rnaı,r.ı 

\•" k t'r 1'~n d,• <ıı · d nı~ktuµl,·t ıııuı·•c.·ı•tleı·ı· 1, 1 dı·ıeı·ı· 111 cudune na?.aran dah~ J:/. :-.a.ı·Jederek b klfi ı.Je ... iJdır Te••cıflluı> !oibl~ınınde-ıı ' ~ on ' • var ı· ~ rasında \·aki alan ir lesaduf ~'a. Dedı. Ve daha pero.An bir ınle. ' ~ 
O I · H.i(Ct olına.k vah k · ya,.ar. Kadın vi.Jcurhı yedi~i gıda- ~· vaıge-ı;~..; n~ ·iJ.ıı Ing.1lt~re \.t' Anıeri-
a~ •rı barındıı-mc..k ut nın\. Sıhhatli, Fakir Bir Sütanne kırı daııa l.'O;.: urttıran.ık y:ıŞdr rukun h<::t.\·at ve istiı" ... balini büs- yi~le yaivard.1. kanın ı,ek:ledi,: 1 l'!ruin atı venutye ka-

n d .. k z•·ııcu .• · . . . f' k . 
1 

t Eı·~('t{t' n•.t-araıı ctahi toınbtıl ol- bütün clc~:?tıren bıı· hiıdıhenin c:- Ne olur benı tevkıf edu1iz .. , ver.•ı•~•k" .. uıı, l'-kleorı•ııın 0 , .... 
... a.;~ rl;Jı k a ır su L& f'Hli1. •hhatlı gtn(,: bır ... ~ ..... ,.._ .. 

arı~:.~•nberı ~Iak;·do ·ırı ı Ha·i kadın ıoütann~l'kk- k'ndi!)ınin ve .vav- ınl~rı da bunch.ın ılerı gelir Vli· ba~lar., l'. olmu~tur. bay h.ikim ... Benı hapishaneye naş.ı yok ·ır B ı +-.J:.;.dirde h~.t.nH ya 
)ıl"b ·ır·ı . d • " .ny"' demt'K , cutlanııda d;ıiına ihtiyat gıdaları n.... h d · ı ... ı nca b~ t rtuounun haynllnl ıd;ıın.:"yt• ın«·bur kal- Faruk burada .ı""l:'ri an ısmlnde • gön eriniz .• Çünkü arttk evıme Inıiltere ve Anıe-r ~a vey.t ,.\,nıanya 
1lh.1Tin..: 

1
' sgo~ C'ı-en ihtı. nll~tır Süttaııııey<" ihtıv~ıcı olanlardan \'<lrdn. " 1 bı· kızla('\ nt· b aide •t d b · h d tarni.l.n~.vle yere- P•ihrn·:ye kwrtır de· 1 

,..,.~ :ı l l e ir aih:yi ı-.eıc.lette 11 kurtan1ak ısıi- k d t t l be t · d vaınını ~!f:lı~ue;ı; t.ı 1111 gtl T kı, hu-
bii . ı ı _e-r.nı r.ıtakedonvanın t . Ycı1 *'f'kat .-.iihlµlerinın B·,'atta Sin3n unu bılıtıiyen kadınlar ın:.ıdın~ ·L..;ını~ _;onra a anı~ınıs ır. g:ay a o vaz. emız yuvaya ö~ nun icin zaın.ın '"ı!ınıin t-t".lıt-K şim-
1 ~· .... ~ \J.:-.ı olaıı bı Vet• <lem k- b . ~ Bu. tabiat kaıd~:-ıJir llalbukl 1 gen1.; guze l . ·v .. a J. • ~ meın .'"l. nım a u sJy<t am_ 

Vf' 'a;.·ıhi ~ahıp . ~ .· ·. a t"'p._ 1 ayıllam:.ık ı~terler Perihanın iri ye ıl ~hzlerine nemem. Nasıl . bundan ..onra na-

ı ~~~'.::;';"""=:::'~c::'~•~rı~·~c~o~la:r~a~k:,,,~':::''~'n:•::;~y=ı:r~nt~i~ı~ı,:·~n:u:•n=•:r~a~lı::'.~h~..,~1:ev~e~~~;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:::~~~~,:::~::'.,::==~::.::::::::~===~~::::::~::::~~::~=~=d=il=iK~k~u:d~re~ti:n=h.a~·:r~ic~i:n:d~e=b~•~<=,.,.:·~y~dir.> muracaat eLn,eleri nca olunur. başak rengi sac;-larına vurulan (°"'14mı 6ıncııayfodal demektedir 

ıto~ı .\.:"!, as 

Cinayet Davasi 
çiıı b"ika hiçbir ~le ıne~gul ol
ınayt ta~aV\.Ur bile etntea1i~lcr. 

Jltrı;-e,. ıe bir aksi kuz1Je araınak 
ilk ~arl!ır. Bu ~arta asla riayet 
edilmemi~tir. 

Üç el ahlan hir !alıant'anın 

e'\ıdc hi<: kju1~e~i uyandırnll~a.ca
ğınl zanneder ıni~ini7?. 

MuzaCfer hu eevabı da h:liı;inl- , 
terin clikkatine arzetti ve: 

- Görit}·or!'ıun~•ı. ki, bu nokta
nın içindrn künc,.'"• \'ıkan11:.·or. Fa~ 
kat ben bu noktal·• kısa ltir zaman 

Dedi. Miidd~iumuminln arka-
sındaıı ı•rofesör Cemil haykırdı: 

- Katil elimizdedic. 
.'rluzaffer bu çığırlgan Ha kar· 

Daüssıla, baıret we 
gurbet 

arasındaki farklar 
Bueün aklıma nereden e .. 

ti, hilmiyorum, Süleyman N .. 
zif merhumun Daüssıla isim
li manzumesi hatırıma eeldi. 
Daüa11la, malumu ihsanınız, 
yeni tahirle nostalji'dir. Fil
vaki, nostalji de türkçe değil 
amma, daüssıla eihi koyu a
rapça bir terkibin yanında, 
inıanın kulağına daha munis 
geliyor. 

Gurbet kelimesi de var. 
Fakat, gurbet kelimesi daüs

sılanın tam mukabili değil
dir. Gurbet, bence, daüssıla
nın yanında dah<& rııucerret 
bir mi.na ve mefhum ifade e
der. 

Daüssılanın, bir hastalıi. 
olduğunu söylerler. Biime.n, 

~İç sılaya hasret çektiniz mı? • 
içinizde bu heyecanı bu duy

gu ve acıyı hissedenler vaua, 
daüssılanın maııasını daha 
. k .... 
ıyı avrar. 

Çocukluğumuzda bfr ta
kım hasretlerimiz vardır. La· 

ma.n ~an, onlt!.r hatı:ımıza 
gelir. Gurbet, hasret hısaer;

ni en iyi ifade eden ,,,._,o_.. ve 
fÜ&ra meyanında. t' ~l l~ , N .... ti:a 
Çamlıbeli, Ömer t.~ ~.ewni, 
Kemalettın l\.amiy ı ;,.ı.-rede
biliriz. 

Div.rn ~ırleri aras.nda be
nim en hoıuma gıdi!n gurb~t 

ve hasret ~aıri t u:ulıdir ı.u 
Azeri lehç~ıl iı ... _1 1 h~a.n•a .. 

timce, göolumuzun b.1.,,,<l!~t,gi 
bu gibi heyecanl.uı eı, ue

rin tekilde ifade ed""'"·"f 
aan'atk&rdır. 

Hauet, gurbet, JauHıla 
muhakkak ki, ha.,ka b.;., .•• 

feyler .. Denize hasret 1: .•.• • L, 

sevgiliye haaret katıı ,_, .ı .ı-

fata hasret kalırı6 k•u-• .. ;a 
ha•ret kahrız, yuv~mu ..... -.;.. 
ret kalırız, koyümıize, rıı. _,_J

lemize kasret kalırız, a;.na
lara, eşe, dosta hasret n.-U

rız, iyi kahveye hau.ot .... ,,. 
rız • 

Hasretten bahseden bir 
çok tarkılar, piyasa ıu • .-uıeri 

dahi vardır. uu bc:.;td..:.-, kV· 

gilisine hz.....r:!l :i:o. .. !.iıı 1 .cıı. ·~ ,, 

hislerini, İnitbal~tJHI '--~-· _ ..._ .... 

der. Erbabı ilim ve merak 

tetkik etmit ve ırörmut "'• 
hauet çeken insanıar, çoK ru
ya ırörmektedirıer. \.Un,.Iİ· 

canlı, c .. nsız, bir çok v.ırıı"
lar, kıym~ıfer, goztcı 11.1'"'"'' 
önünden uzaK,tr.. vnı-1' Li
zerinde uzun muac.el dahı ı &· 

aliyette bulunur, yani, dü 1ü

nürüz. Gece, yattıgmıız Lıt· 
man, i.ubımız, hucreıtrın1•ı: 

hila çalııır. Dimag, m..ıo.tııt 
bir faaliyet merkezıdir. 

Bu halde olan hir ıns.an, 

rüya görür. Fakat, rüyanın 

tadı ve lezzeti muvakkattir. 
Bir efaane gihi. eelir ve ee-
çer. Hayat İçin dahi, bazao, 
hir rüya, demez mıyiz?. 

Daüssılada görülen rüya
lar, bir teselli olmak bakı
mından en kıymetli olanları· 
dır. 

R. SABiT 

Yazan : ETEM İZZET BENİCE 
lllu,of(er. 

k - Guzel, dl~r İ<:in böyle. Fa
at. "'•ki .. 

•."1<. karı~lırac;,ık hareketler de 
~ •Pına, 'h J 

Bu nokta iizt>rinde dikkatinizi 
celbederinı. 

Di:verck parınak izi ıniite-hassı· 

sından bir soru daha yaptı: 

Bu !<ıual kar~ısında Adnan du

rakladıt sonra ınırıJdanaFa,\,;. W)
leıli: 

_ Ne diyeceğimi bilemem. Ei:er 1 

hakikalen silah patladı~· ... a birin

ci~ ikiı1cis.i du;\ uln1a ... a biJe ii~Un· 
cüsi.inlin ölihn u)·kw..unda bile ev· 

dekilcri uy11ndtrn1ası ~rttır. 

içinde hallNle<:eı{iın.. ' şısında ilk defa 'oğııkkanltlı'1nı 

Dedi. iliive etti: 
- Hakimler tahkikatın ha..tan 

ba~a sanlr~ ·' apıldığı. hakiki n1iic
riınin arann1adn~r. ı.,ö;vlenen \rizle
re kapılauk. \'~adın kvkif ~il
diği ve tehdit kar~ısında ıııiieklı:i

linin zımni bir itiraf )·aııtı~ı kana· 
atinde ~rar cdi\·orunı. Bunun böy
le olduğunu 'arahatle iuh ed~
C'.'eğiıtl. 

ka~ bc<lerek bağırdi: 
- Asıl katil benim <"iinıtledir. 

Onun ınaskesinin dii~ec:-t'ği günlrr 

yakındır. 

1 Yeni çocuk kamp
ları açtlacak 

ll\lt ı..' . ar ırın de U bıralı..ınamak 
lll Ull tnli)dü? 

l>odi Ad 
. nan hu \oru.\"u da ~\·-

"-•r~ıladı: .. 

, .. -;ı.::iı,tik •v•lıaplar hu ;,; gi)-

-A. 
' ·· Oln\a ne de olsa bir . lııra. ... ,<'ak·:. ız 

• l'a rn•ak . . .. 
ı ı~in: ııı nıutt .. h....,.ı.ıı\1 bwtun 

-.. lia\"lt h.· •• 
lli. · al 1 ~)t.·u ohna7.:. 

.~ toıedi 1. 
\ı·ık · .11nni hır itiraf \:aptı· 

ro k ·. · · 
İ> bııld ' op;ı. iıın·ltıııede bir ıki 
t 11111 •nk l h r..~İ'I. ı a unlar Üzl•rinde l. ' .>llllg 1 • L• 

il k l' ' ını"'an Yoktu t•·· 
't ı.,' H ıt h("r ·ıd - •. un-

Ptık, \c 1 f • ııu attıgı ı nuan 
oı Ul hctılc al<'rıi. _,OZ.l-

., ı 1 tna etınen1i~tir. 
- oh ld . . . 

1 1 b. a e kat.lın en ınükeın-
ne- ır tar d . 
d 

2 a ve hl·r~~ ı hesap e erek cina. . . ~ . 
d . . . ~eh ~aptıgını kabul e-
ı~orsunuz. 

- Evet. 
- Merdi\ end ,_. 

r d k" k ""'' ve lupr;,ık (ize· 
ın e ı an ı_ıerid.i. ile dl• ınesgul 

oldunuz nıu?. · 

d' - O benim ihtisasını haricirıde
ar. 

-;-- Me~gul 01 nı•k ihtivaeı da du-
yıılınadı mı!. · 1 

- Bilrnivarum 
1 

• t\l_uza(ft·;. hu ~evap kar~~ında 1 
hakıınlero diindü: 

(.f)rü,·ur·ı•nuz ya hitkın1lf"r, 
tahkikata ~eleuler o kQ•lar İl.'!-.ir 
alı. nda kalını)ar ki Vodadııı katil 
oluı.guna itiınat li~ıbtl ttti\.lt•ri i· 

_ Vedat katil 'uçu ile ıe, kif e
dildikten sonra parn1ak izini aldı

nız. O 'akit hi<: merak edip bul
dug.unu7 bir iki ayak İLİle kend -
!,İnİn hakiki a~ak izi ara~ında bir 
ınuka~:e~ yapnıadınız mı?. 

- ırayır. 

- Cina~ etin naMI yapıldığını la- J 

~avvur eder!tiui:ı.? 
- Benin1 ghrli~ihne ve tetkiki

n1e nazaran katil gecenin se-ssiz
lii?l içinde odadan İ<:el'i_, e girn1i~. 

Şükri\enin hiç k111ırdan1asına bile 
iınk3.n verınedcn ate~ ctıni~ ve ka

du1cağızt i)ldürınü~ti.ir. Kach11 .\·at
tığı ,\"erde kalbinden aldığı 1'.ur!zun 
yara:-ı tll• lteınl'n i.)hni.i~tür. 

:\luza{[cr u.rarla lu.•t ~hitttn 

~orJır:;u gil·i ıi<lıı:ınl:aıı d~ı sorG : • 

- O halde hu du) ulınaınazlıtı 

na:,ıl tefsir edeniniz?. 
Adnan da a,·ukattan "'urdu: 
- Du)·uln,4nu~ n11 , duyan of. 

ıuanu~ 1111? 

_Hayır. hiç kİınM! duymamış. 
Adnan. 
- Hayret ederinı •• 

Dedi. ilivc etti: 
- Bu olsa olsa )·a fiziki bir ke

~ifle kabil olur. ~ahu! da ""siz 
bir barut ile doldurulıııı" kur~un
Ia olur. 

- llangi~idir dcr~İnİ7"' 
- llil'hir ~e~· üyli)·enıt~nı. 

~ö~·lı..st:1.1.1 yanlı~ \C indı olur.• 

Bu söz1er \"C ağ"ır ithan1 kar'?•· 
sında Tlkönce mi.idckiun1un1i: 

- A\ ukatın htı ~izlerini re-cl
dederinı. Bu sözler zabıta ,.e adli
ye nlekanizmastnın i~·i i'!lt-ınediği 

hakkında bir ~anlı~ kanaat pe~·da 
crlihnesine- sebchi:vet verir ki, rok 

lıatalı olur. llatta. hu ..,üller 111u

hake-ınc hu;rıırtıııda si;, lennıemİ!5 

olsa~·dı, ~üz s ılubi h~kbında ta

kih.H ~·apılnıa.>ını daha ildi' elli· 
' ri_rdi. 

Ved•t da MuzaCCeri takviye etli: 
- A.sıl katili bulaca~ız. 

Ve Güziniu ~~l büliin bu söz
leri ba;lırdı: 

- l<atil babam değildir. Ben 
katili bulacagım!. 

Biitün bu baı:ırışnıalar 

sıııda anıkat Ş<"kip: 

- Palavra i~tenıi)'oruz .. 

Cemil. 
- 1\-luhakeınenin huzur 

lameli ihlal ediliyor. 

karşı-

Di;\·e ha~ışıyorlardı . llikinı kür· 

si)e ~iddetle "·urarak: 

- Sw;uııuz.. 

Maarıl V~kiılct, ,.e 8c'dl'll Ter· 
biy+<sı Umum Müdurluga muş -
terek ol ra~ yaptıkları trdkıkler 
neti~oind" ~ı>euklarımızııı sıh • 
hiillı ve gürbuz yet.emesı ıç~ b.ı.. 

zı te<lbh:ler aln1:ıga karar \·er ~ 

mi,;lcrdir Bilha,;a memlckt>' in 
en gücel \('rlıerindc }t.•ni<Wn 
kamplar kurulacak '"'' tatil za • 
mantarını çocuklar buralarda .ı.. 

çık havada şpor vaparak ge ın•. 

ceklerdı •. Kamplara zengın ço -
cukları oı.. para u.e, fakir1t•r pa.ra. 
sız alırf.ıcaktır. 

Altın fiatleri 
Altın fiatleri v-enıde, uk t>I 

mlyl" '>a.:;lJm 1 stır Dun hır 1tın 

H.95 Jcn muamele gorml.lştur 
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Yazan: HALÜK CEMAL r T j"ı o. 

n· , .lh tramvay bcıdıyo -
r 

0 c. 6 • m ıst ver c .ı .r ..obı..s 
durdu .. Durak v.ın o'°busun sn. • • 

''Küçücük dudakları bir anda 
kan ve köpükle örtüldü ,, 

KomoUır. rı uzcrıı t .... k • r <le l bıruıı tr iışıct K 

~ 
ı ] 

ı;uk' bug<:ı".lr: . cam'.lffKlr ! 

s. e u p;: rıyoru'lt- sesun kısı!. • 
yer . Parmakları, kolları, d,zleri 
L.ına etten Liyade büyüleşm'ş 
şevler r. !>ı geliyor, c.n.ara doku
nanııyoı"Urr D'lkunduğumu duy
"" yor:...:n. Ona oı<~nurkcn ken. 
dını bılm•yoru'1: B~ •. ı büyülüyor. 

m 1 ıye r u r 
Ilac· rı. vcrml'k iç "il odaya g. c.n 

annN:igi bu iç pnralıyan kon ııa

yı duyrrtt.~. karvolasının ..ıyax. u
cunda sessız c.ssiz agl;yordu lio. ..... 
ta bir öksü, ı...k h.icuırııh_ .. ~ars lır
ken kadıncağız teselli hanıles c 
atıldı: 

I!"" C kKı- b .. r ~ h 
le / r ... rıa c .. c ...ırJu. F 

l m bkstruK _r c n:i) Jr 
iJ. 

Lır ;z farıtctt._. : Ayseld .ıı.: •• 
B~ nı r.afıf dondurcı.i, gülüm -
s c k arzusu, dud.ıklarmda, bak 
tı~ yar m kald. ... Otobü, yürü
ci..ı. ark1C::ın bc·kledigım tramvay 
gclıyordu. 

Bu, sabahın erken saatınde. onu 
h<:·klemediğ•m bir andan bir 1-a. 
yal gibi, bir rüya gibı gö; .... ~rim
dcn geçişi .. 
Emdiğim tramvayda iç•min de

rin!..ğini dinliverek, onun o sıyaP 
renkli otobüsün buğulu. sdi cam. 
!arı arkaS1nc!an g:ilümsiyen bir 
hayal gib uzaklaşmasını düşii -
nlıyorum .• 

işte on yılc.ır içimdrn seyrettı
ğim film: Esmer, küçük bir yü. 
zün dudaklannda buk ılmuş ka
lan gcı!ümscyı, • 

O güd.iş h;~·bir zaman tamam 
olma :ı. Ben yıllan.:, gtrnlcı .ni 
saydınl. O dudaklarda hala o ya. 
rım, o baş'ar gibi oluı; ta ye'lıden 
kayuc,an gü:um.sc-rne .. 

O günd r'X'r, d' '"ııdum. O:o. 
bü ün buğu! ı camla arka,ından 

gorG..ı~ıın onu küçük, esm<·r 
yu.~nü düşür.d-m. Baş: ı ı a'if ı 
d >ndüruycr ~·E dudaJduı b !ar 
ı( oı olurken kavi>oluvcreı bir gü. ı 

IÜI"'<;em0 ile bükulüyor, Sis!., bu
ft! lu ca-r.-':l. bıle farkeltıa,ım bı. 

s:. k 'uzün bu bakış•n(1, bu 
dc.!a .arın buku ..ı~undc nevan ı' 

1 
Onda bı• parça ha}.el hiç hak / 
n ·ıa '>ıMıyan bır rastgc,işin vcr
d ,;ı küçıik b:r şaş rma edası mı? 
Bcnım kcnu. trarnva) ·mı Jx>kie. 
d.ğ!mi belki hat.rlamawgı içı:ı, 

s .. ba'ıın bu erken saat. ·- yolu . ı 

ü,'unc duşmuş • marn ona b:r 
ı:r.rça ha' ret mi nrmişti de- o
rad~ c!• • uşun dan ırk Jmls gıbı, 
g_lumse-mt erken, d .. kla. 
rını toplaılı .• 

E m<.! c.!mı) an tes.ıaufün, be
ni o • .ın yolu us une çurnr""!ası~a 
ic;imdcn • \'inil! ı?k<n, <-run, bu 
dudak:ar 'lda k.ıııbil:: .ıang dıi . 

şuncc .le )~ •m bırakt,rdıgını 

farkettığım gu' .ıle huzünlen -

dim. 1 
Keşke ra tlamasam, ~"abahın be-

ni hiç hatır:an:adığı bu erken sa- ! 
atin•le, dJ~.inC'Clerınin, hulya -
larının reyrını • bır saniye bıle 

olsa - b~zmamak içın keşke onu 
gönnesevdim .. K•mbilır ne zan. 
netti, ne düıündü beni orada 
görmekle ... Brn işıne giden bir 
adamdım O da i~ine gidiyordu ... 
O, önümde bir an duraklıyan bir 
elobüsün ;ç!nde)dı. Ben de, biraz 
sonra gPlecek olan bir tram\'ayı 
bekliycn bır yolcu idim ... Onun 
i(-ınde olduğu otobüs durdu ve [ 
kalktı .. Ben de bekledigim !ram
,.,~ ı gözetlemek ıçin orada kal. 

ciım • 1 

1 Geç~; ... Gözlerımln önünden, 
enu yıllarca karlı günlerck', ka- r 
ra°!lık gl'celerde ıxkliyerek yo • 
rıılınuş ı:özlnimin öniınden bir 
hayal g•bı, yarı gulümseven bir 
r üya gıbı !:"\ i .. llız!a akıp geç
ti. 

Ah bu AYscl. r.c çok "''"JO • 
rum! Onu dü;:ünmt>m("k elimde 
dt'gıl. Onu d 11lerken hırçın se -

Giınlcr dylar ve yıllarla o ıçim. 
de bir tılısım gibı beni sarıyor 

ışte: Se\"Iy<:ırum, onwı akşam 

-----~------1111-----------~ 

Iar inmiş Jnce yüzUnü .. . 

Yarın onu göı eceğim .. . 
Uyuyamıyacağımı bildiğim ıçın, 

\'akit öldüreyim diye bir sinemaya 
girdım... Gülecegim buna: Şimd 
hatırladım ki filmin adını bile 
bilmyiorum .. İki saate yakın, 
gözlerimin önünde, hayaletleri 
andıran gu!geler birbırıni takip 
ettı.. Ben, gözlffim onlarda. fa
ka, benı daha çok (.'C!<en icimin ı 
fı'mini .-eyre da rnış olacağım ki, 
önümdek sahrcll.'re d!kkat ede. 1 

mcdiın ... 

O, hayatını iki ihtiras içinde geçirmişti: Mu
siki ve Siyaset! Fak at san' at bu üstadın 
şahsında Politikayı gölgede bırakmıştır 

Sade, kulağınla ge"en •Karmen. 
parçların ~tiyordum. 

Evet yarın onu gorecc~im, onu ' 
bckliyeccğim .. Bütün bekledık- 1 
!erim g'bi ... Fakat bılmıyorum, 

:yannın o gelcc-ck arları. benı na. 
sıl bek .. vorlrr• Onu bılrr yo . 
n m. Acaba u~ı<acı.ır bagla:ıdıgırr 

b• anlar, hakikatte: 
• ·e yapay m, zaman gı>ç.rı _ 

yor.. Sen olmazsan, bir ba kası .. • ı 
f't..as ,e \:, ~ecek ania. m~ oJaeak-
t • 

Znl m h .. y " R ·a a•ımla asıl 
kt ~rtısi aras. cıa böyle boşlı>Klar 
c duD'Un .:. vüzun1e çaromı~ olan 
zalım haya1 ! 

.JJ an İn}"' Padercvski 1860 da 
Ru., Polonyasında Kurilav

ka denilen kiır;uk bir şehirde, zen
gin ve maruf bir aileden düııysya 
gelmiıjtir. Yirmnci asrın en büyük 
piyano üstadı olarak tanılan Pa
derevski, ayni ;tamanda büyük 
\'e atcşın bir vatar.perverdı. Vata
n1n.n Ruslarla Prusyalılar tarafın
dan tak>iin:i ile 11 yrnpa haritasın
dan ~ilinrr,esine, hayatının bütün 
seyri csııasında isyan etın4. gü
n-ıı biıindt Polonyaııın yine> is
tikliıliı _ kav• ~acağından ümidini ı 
kcsmıyereK IPvekkül iİe atiyi bek
lemı;tı. 

Üstad. 9 •naz tarihinde ır. ihim 
bır yer ı~gal etmiştir. 

Henuz uç yaşında bulunduğu s:
rada n1usıkiye oJ~n i::iticiarl1 ailc-

r Yazan: ' 
ı_a,_·a_r.t_E_T_N_ls_A_N_I 
bır Polon} a dcvlt:!ı ihda..,ına karar 
Yermi~lerdi. 

::VIütarekrnin imzasında ı sonra 
V:ırş<>Yaya dönerek muhaf .. z.,ki'ır
larJa radika!ların aras:nı buı..ııu~, 

parliırıeııtt·ı bir hlıkunıet tesıs ct-

nı !i~ 1 1919 bidayetind<- Paderc,·skı. 

ım."taKı'. p,, .ryan n ilk BaşV«k.li 
,s('~·lm . IIariciyf' JH .. 'l':rtrf:'.n de uh
d :-.int• dı. 11, 1 aristr k sulh kon

fcransıl'C ~ meml<·Ketrni tems.l d
mı~tJ. E\'\ ( lcc nıusı.ı< sır de ıf&. ... t·\·c 
~a!ı tığı Pvlonvanın siya.:;i ruhu
n rac. dr •fadc '" ır. iidafaaya 
ça. ~t 1',a.K;ıt bı s(nc gr-çnıcdcn. 
l"ll l':'llekPt'e hüku süren parti 
J<a\g ]arından b:z .. •· >lduğurırlün. 

istifa ec1erı k rne\~ki l ba~k.:Jnrına 

te-kt•lı \'c 1921 de s:yasi ha~ att '" 
ı.,ır.am.k çckilc•rt'k bütüı, \'dr!ı-

nı san'tttlna hasrett:. 

• Na ,ıl hat rlı,vorum?.. ırıliarın 

dcnnlığinden, onun o sozu ku. 
, l' .rımda rası~ uısleniyor? İşte: 

s ;n l'dZ.ırı dikkat neler kaçma
mış, pi~·anoya rnt•rak1 ise baı·i2 bir 
şekılde inkişaf ett.a.nder>, kendi
sıne bır horn tııtulm ı ve kü< k 
ıan az vakit içıncle harika den~
cek bir mertebey< \'as l ol.ırak 

ıntitC'madi VE:" t'iddı c;alışrr.aları sa
ycs•nde on ·edi yas na bast 1 ğı gün 
i. ~ ~mun~ konsPr 1ni \'Prmış , ..... :n
ki-af haliı c a!l dehasını. kcr 
di,inı c 'r lı\'enlerc tasdık etlirm · 
tir. 

~ edert'\".-:ıı<İ, C"lıopin'nin ruhunu 
ı ır=" , jatmakla :;öhrc' almt$. bu-

Kaç yı { "'"' - ~h c yıllar. bütün 1 
arı' klan'e " r. sa vin'!' • m tat 1 
J,\dı .. B.r g..ın oun"'lızda • dh bu 
~ ır fakır- OCa b n .... b r rrntw~·erı 

frak ız geiıyordu • evet bir g;ı 

oo.rmıda\ dıK .. Ç plak ay ok.arı. 
ı...'l .fmıi "'H• 1 arı \"C pcrıç;an göğ.-.:. 
le sed.rie oturuyor, karşısında, 1 

ben, onur. l.'f aneler anlatır gibı 

gelen dudaklarını oe)Tedıyuı • 
dum ... Yorgun, SC'\"mekten, onu 
5C\'mtokkn bitkin, onu dinlirnr
dum. 

B•ı ilk kcr'!rd<-h sonra lah i'.-
." ıt>r.ar c tnıek üırn· \'i} ana>'a 
gıtııci , a, dak m• ' ur I olonyalı [ 

sıkı u fadı L eti.ski i pe,ı

lel'j ç dc\'am cim'. \·e lıl89 da Vı
y ana ve Parlst.c konserJcr vermi~
t r 

BÜ) uk mU\ a1fak y<'lk tl'lev\ ç 
<·C.t>n \·e n..ı.n11nl dıiP)·aya tan~~an 

bu kon$l r1\~ı den sonra, san
atkür, Lorıdra, Rusya \'C A
merıkaya gıtırıiş ,.e Litzden sonra 
dünyanın en büyük piyanisti ola· 
rak muhik Ye tihanşii'lıııl bor 
şOhtet küıa1ıı11ıştır. 

• • 

Çet!n kon..ı,u,·orduk, acı şeyler 

söylüyordum; Çok acı söylü) ;ır • 
dunı. Sebebı ben değildim; k·m
bilir ne yapmıştı da, benı böyle 
ar.ı acı !:-Ü\.'letıvurdu. Sövl-endin1 1 

sö\'lendmı • • Dınlecti, d nledı... , ,,,,,,,. ıh an h.rbı esnasında \'alan
Kaşlarıııı çattı .. Ve onları gözle. ~ perwı Padere\~ki de siya.,ı 
rine, " siyah delılitli gözlerine hayata atılmış w faaliyete geç-
bıraz daha yakınlaştırdı da, du. mıştir. Karısı ile birlikte harp 
dak1arının bütün kayıtsızlığı i - tahribatına uğrıyan Polonya top-
çınde: raklarında yaı'!iım teı!Giliıtı vu-

- Ne yapa) ,m, demişti. zaman vude getirmiş, ve müttefiklerle 
ge<;miyor ... Sen olmazsan bir birlıkte harbctmek üzere bir A-
başka>ı... merikan • Polon,·a kıt'as nııı le· 

Hatırladıkça. bu 'alıneyi düşün· 
dılkçe •şilt.ğım bu sözün ben: 
dü"ürdü~ü boşlukta hiıliı ürpe • 
riyorum. Ve bu ürpermeler i
çınde. h~la 'annkı gunün anla. 
rını bl•kl rnrum .. 

Nilı•yet, hıç ummadıgım bir 
gün 

- Ne .'·apayım•. Zamar g~ç
miyor. ""l·ıı olmaz.~r. bi.,. t,ıaskas! .. 
E<lasın ~ıtm<•k it:in mi? J 

~ckkülne, teçhizat ve sevkin~ mad
di ve manevi birçok n1u.ıvent:ller
de bulunmu~tur. Bu işe yarıyacai< 
para için 19lj de Amenkaya gi" 
mış \'e o vakitki Cumhurreisi \ 'il
son ilt mirala House 1in ~h:,i dV:-i· 
tu olduğundan Polonyan.n '.>ii'.<· 
iitH dava:.;.ıu meydan~ ~iirmege 

nıu\'affak olmustur 
~lütlefrK devl~tler, dah;ı zıy•de 

Pdd"'revskinin t.esir Vt' taZ) ıki1~ 
denizt mahreçi olan müstakbel 

du. Sava !.altını müdafaaya me

t• allJı\iad. yuroı ı kon~t·r-rrdı.; 

al usl~ıı + plam 1 ~c;.rrıimi tez~ ıur

ll:- yaraL ı.".'lt K<'ndisır.ı-rı gıiL<.. 

bir konsC'rto'~u. ıan-ı hır .cırk tro. 
.ç, hı-~, k "'ış b•- Pı ~c:.neı: lr»· 
t~ pi) an i<.; ,.-. mutea<1d;. So- J 

Jol, t,. .• !elodi!en rard r. Bunlar 
1 

n-cyan.nda o.'.\ler•J<L St p<k nOl'-'-
\ l.lf<lt.: Üc ıX'rclt ıık ~1-anrt.ı. ıs.m.n
dt.:Kı tDl :a l' t'St Op{"rasın<la. 
1!)()1 de sn._hnr.) c k.onrr ıı<;, wn de
rlre ragoPk mazhur olmu~ıur 

Grum·ald (1) in ~00 ıırıcü de\'ir 
stnC'si mün'-t!)f•bctill' Karakovi ~c-h
rine büyük bır :lbidt· lltdı,vl' etmtş, 
b: fı.bidenın ku~at resın mutan~an 

nıt·rasımlc ve bütün dünyada ~:aş.
yan !'olonvalıların gönderdiği inU
messi1lf'r 1 uzurun<la : ap lmı§ \·c 
!arihi hır kiymet kaznnn11":tır. 
Padcı evski ha~·atın• ikı ir tıras 

arus.nda .~eçlrmlşt!· \.1usiki \.f 

.. :.;iyast-l. ?ı.l!.JS?kide c-.u.n'at:n en yiik-
5€'k ~ah iki:! larına ·rı'?en ıı-.t ... d ~i

) asette o mevk1t• \'asıl olarr.am!Ş_ 

ebedi ve [denışümul sc>hretinı n1u
•' 4 rk clehiısııın med ·un kal
mı~t.r. 
0 o slad 19;~9 ek haft,, lık bir İıı
LJ gil.l ~<lt<'tl•sındc çıl;:ıf' \'r 
çuk n-:t· :ıkıı s3fhal1rı iht \'..t t.ı.drn 

hatıratınd .... n unl Yfı!"uz kı, san'at 

( ı) Grıın\alı1, vt>y<ihl.t Alnı~ ,1rın 
r:ınnPnbcrg arlıy . .a ;ıııdıl:dcırı 1,u)'.3 n· 
bf•. ;:;arh.i Pnı:-y;ıd .. be: ıı;ıınld. ı '.Ol~ı
_,-aıı iki tca.-ubouuı ;tn• ı• (l..ı 15 Teın· 
l•nız 14 iO 1 "ırıh:ndr \ t ~· ıa gl>ı,.. iş 

Pokıny;.ı t\:.rnlı ı.adi :hı, .'\.lın .• u1IJ"· hf
ziırH'I" •ııı: ·;;ııı w ~ ı· r>ıı1onyoıya k t;ki;j
liı· ha;rcı:•dı ırrı,::U 

.ıayatına atıldığı zaman bır çok 
mü~küliı.tla kan;ıla~mış. bir hayli. 
fena zamanlar geçırıniştır. 

Parişi gasveltikten sonra, büyük 
san'alkar 1890 cia Londraya gidi
yor. Fakat \'aziyet hıç de istediği 
~rkılde tecelli ttmıyor: Empresa
nosuııuıı ~at.ıfatlı bir surette Lond
ra duvarlar.na yapı~tırttıgı •Pade
revski. ParL"iin ~ııslan ibaresi ya
zılı afokr Londra ha~k.nı. •i!na
kika rlikkat naz,ırile tct:tı:;.~~isüru 

c"'b< tmış isP ele bu <ekild<ki rek
J:ın·Jar fona lıir tC'sir husule gl'tir
dıgindc·n 1ls1adın ilk kı kor,nı 

k~yıtsızlık havası ı~ındt• geçııı« 
\·e arıcJk U\·ünri.ı koJ'.'.s! r b:r hL'loyt
Cd.n :ya ·a_+,,,, ,t !". Az t.arr.~n son~ a 
·vaıi~·r t dtğı~m ş \'\.' Parist,.. kend -
fıni kar 1\·an alkış ve takd r tu
f:ırları Le rdrada da r.kislcr hu. u

le ge'irrr üstacl. k plerle hu
s... btivtık sa!cn.aıa ciJ.\'(•t )~"n

..... ui'" l ba , rr.1ştır \· ind'" J'f at -

sı.ncla Krali~e V kt. rva ile G'" 
I1rC'nse.:;ı .<\leksa .,ara huzıırur:d~ 

rrıııtl'atldıt d1..faiaı· Lesitaller ~ .
Jl'n l\;. l'Jf.V kı, hird .. nbı'l I .. 1nrl
r2111n t:uk ;,.t vılt:n bır san'·1tk~lr ol

n1u~, ..ıtl:adcilt sij ~ ı --.:ıh iy('tı, r 
le tcın.i..,. ı e..:ı..·Gmlt fl.tıfur le •.c 
r ., u , lhl.ş\'ekı~ ~<\:\ak~ ıt'in 'bez.-• .. 
u c giriµ r kmışt:r. Us• h tı-
rat nrio.ı. 13d~VlAl, ilt Pl .,,van n 
t. ul'.:.alin ... t b r rnu'ı ... vcres:ni 

~' Jl nS.Kle<I yor 
. -ıe-ıleketın "' ıı ·•..imi. 1 

kc.ılman11..;t1'" ricnd , , th) en i!a.~
\"c~:i1e, Padercvski ı;u Cf·\ ah \'e· f 
rı', ur: 

. At :\!üS>Ö Askuı1 , -liy1:1r, !(Ü· 

ne .n alt·ndi.ı. lı:ııeı.n O_\ lt ~eylf·r 
""".l~dır ki, b!r İ'1b'°' ı na~,·e.Kıhn!n 
bılc görmlsı \'C bıl11:t>~i mllt-~lriır' 

llatırat.rı Fran.-.aya a.t k ~ımları 
çok enteresan .• kscl;i Faustun la
yı n 'ıt be,;t<'Lc' G<ııınod'clan ~y
k balı,ed.yor: O. pek tı'!;rifatçı id;. 
Konuştuğu v3kıt kclimele:i ayrı 
~yrı elaffuz <•der. beyaz sakal'yle, 
kür~.idc • flzf'dc..'n bir papa'-;a ber
zerdi. Se:;i ah<'nl<li, .iestleri kôb•rdı. 
Heı kese nezaket Vl' hürmetle ıl"u- j 
ır.~elcı. edr·r. hakikaten rriı~tasna f 
b-r ~lnıa idL ') iıı" üstadn ~öre, 
Gounod. pi~·ann <;alarkt1n s;.ırk1 d;ı 

sö\ll't, ince sesin ı istC'dfı!i gib• kui-
ları rm1~. 

1 

p3dere\'ski. Saint 5<ı<'ns'd"" de 
ha\ r::ınl,kl~1 b;:ı.lı!':f'd ,., \'l' hı rhan

~ı &..·İ'" k n"~('VJ :.~(""'/~ 111 L' {!Üt:lü~le 1 
knbul !"dıı:or bı~ b!ı\nk.Fran:sız u..-
'.Jdn1a, kcndi..;ını da.rrı~l lıtisnüka
i,~ıı ,:..,lıstPrr i~il'dr, d ~1<.ı~ ! n1!n
?1c:ttar ka1d ,,ıı ,öy İ.İ\'or 

\l•st!"'~I i!" dr tanı~un 1stad onun 
:çin 'dC\""" n r·n hii~·ük Frans 7. S."l· 

.rıdir. divor Sarah BPrnl·ard \·c 
( f1tratn ı 1ı· ırıı ı o.:ol1 lfPde} 

- Ağzından kan gelccek y.;v
rum. Ni~·in kendini üzüyorsun .... 
Bu nıünas~bt:l!'>:z Ş€'ylcri söyJü:.or~ 
sun?. EJb.,t de iyileşl.'Ceksin. Bak 1 
göreceksin yakında birşeyın kal
nı>yacak .. Sen ek kalkacak, arka
daşlar;n gibi gezl.'Cek gulecek, cğ-
1t·nc·cekı:,in? 

za,·Allı Samime b<,gula 1>oğula 
tirl"sürüyord~ı CC'vap veremedi. 
Annesi ;·anına ku ·tu. Kolunu ba
~ın.on altına ko~·arak yavaşça ::.nu 
kaldırdı. Orr.uzuııa davou. Sar
sılan ba~iltt bağrnJ bast rır ken 
kızcag zın a~ı:ndan ta.şan t"iküruk. 
rıik'er kıpkız l bır da'l'.da rr.en<lı· 

in. kapladı' 
Kı.içÜK, zayıf vüzUr.den terler 

gözl<r;nder va l· · l ".l>anıy r. çı.i- , 
Limüş ciğl r c riııı sokUp k..ıpara

caKmı~ g!oı ı..ıddt->lh ıH·n ôh.:)üı l1k
le • arasınd~ı bir~c:ıylr 4 ':i vleme-k 
i..;liyor. fan: t mu\'cl fak .>ıa:rn yoı 

c.1u. 
Aşag:d"n rirtJ .:-''- dii yetı~JT' sti. 

8 Temmı;z 1941 
18.00 Prugr~nı vı. Mt.."Jnlt kı.·t 

Ayarı. 
Saat 

J8.0J :.\ilızıf.; Rnrly" Salon• l)r<Cs

t.a. (Vrolo. ı .~t? -iı' Aş
ku ı 1 Alben ı. (':ıpı crııı c 1-

ılı-.1, 4!. h.ob..:.ak. \"yana tlu
yul.J. 

18 3fl Konu rr.c.ı: }1t nıek......_ p , .ı 
lk .;,o '\!uz ;ı; R.ıc v ~ (ır 1 (Jıkt> 

lJ·a.sı Progrn1'1"1Hn f) va 
:J. Au.ıını Ml•.ucıı ol .. , :ıl.ı. 

\ ya ali ı I h.ıhaı 5. Br t."n •. 
Ko .\"".u.ı"c 6 l.lc· S gtı cı.:ı 
kı. ([1·•['1 ~(· O' 

19 ı·o Kon;.ı ı. t Yu"a sa~· 
l t lJ !\1.tlzık fl.ıCl) '.l SJ111~ c ııı-:_f 

t-r ••• Pn 1g,.. f''llnın ~clJ .!\ 
n11 ·7 f cb1ıS!::~· · Dans H. i~
ı·hE'rnC"=~· 1...:ınrilt·r tı. Schıe
d.er· Dııı t' Kt ıp,ırf Nt·lcı .'\n 
i~lyoı ı 

l 9 30 "'11.·ıııi<.•kl'l s~.at Ayar~. ve ,\-
jans llctbC'rlerı 

l!ı.~4_ :!\fuzik · Fcı.::ıJ Sazı. 

20 t:> HJd.yıı li~~zelr· ı. 

rntsınc:ı ui~c nıc) ..... n \'errr j 

Bir ~ı alık butu ıı tıir g. ' 
;:ğz nı fint.:anu UZ.Jt rkt c 
paı rr.aklarile Karyolan .ı n 

tu' tu. S0gd. dPn:irle ·''•" 
t~ı,ıakhyor, dogrulmak st ""-' 
L3.kin ;..e:sık hır ltıl'1rla dl ı ,1 d 
la içinduı kopan bir öksiic,ıK 1 
na ''Lan, oldu. Dudaklar, 
.k y 1 e\'\ el bahar kodar J Jc 
ze tebe-s~ürr:ler ~·itE!(lC'nrn ku<: 
d:·dakları bir anda kan ve k 
örtuldli, tekrar b:ı:ı. aiir.c 
göğsüne duştü 

Ölüyorum• • d.\'e ınl) <" 
Yastığ nın ynnıııda c a cld• 

le bakıyordum. Kail 'm ~.,~!e 

biidiğırrı duuları oku.\ arak 
,~arlı.l:{ırr tıtr J .:"', J!:,: \J "'c' 

•- Rabi.:ıim şu ZZ.\. ı \ 

01 esiı .. Annf'eig"nl ,.. 
Diye .ralvarıvor1 n f r 

tuğunu görü•ıcc et h< f1z1s 
ramaclın:. il ~k:r k'rrl, 

• 

.. - Ka -c irn. k.:ı ı)(' irr:' 
dıye k vranarak Gd •la 1 <0!3 

koct m! 
ÖltP"" kadar korkı•nr 

g·oı '!' tlııs. h-) r n
J\,.·nccch n cie br·tCr P1. 
i"'il5ç ~ ked t r 
r 'll. \'"alı z artık ı 1 r n 
Vlİ''Pİ< paralı.vaıı n ~ 
mu\·ord rr' Hi.;bir ta I• 
n.ivordu. 

' ( 

Od<.ı~''J . bütL.n PVC f:rt n~ !tr'.' 

rakı ~u 1 JnE: dflr·n se iz P'i ı.,.. 

t Kr rka. korka av;1 l .. r ,.pır 

cuna basarak r<lasına Vclk' ~ı 
Kapıyı >maktan korkuvr.ı•l 
Nt• o r af'nır~ nt b.r ferYat 

r.3l1lgH11 dı.ı ldtiJDCl "=t'\'lndi 

C esar't: tlı." içf ri girr1im. 
t(Uyol2"11ua pt• J .;rd 

rı oır ... r-t: ek g bı '• 
rld,...ı! ' zı l'Jut .... n 
rrı ı .k K kes k s ıuvcrJu .... 
t ~ büy k r,, tir , i .n 
rr.a~rill' c;CktüTnıJ M 

'-\nresi b2~~t-·UrdJ. ~.!( \'L r l 

cı.~ı Kr.;1 -,· ile bj ckl~ ·, ı 

y !·c.u. ,.(' dt.\ oıun g:rırt'.,, \f' 

bıı kö~e lt1 r.:ıpk:z l, oıııt,!a !"~ 
•eıç:t·h.rill· d1 1u ır.Pndili lttlııı 

.. ~u >rdn. Bt 11 gOru .':'t.: 1-- ı.
uudü;{}ar nda ho.fif b:r lehe ~ ... 
\; ı;t u. 

2\14:; \1üzik: Choµııı'dt--n Mi.ıııte
hap Par~·alnr (Pi.) ---------

21.00 Zı;-;ı..ıt Tdk\rİlııı \e Toprak 
J\.1;ıhsııllc·ri Bnı sa!'ı. 

2110 l\.Jil?.ik· }J;ı(Ü !-~i•Sı.! $ark1J;1 ı 
21 3fı Koııuşmn. 

2i.5 4\1üzik· Kioı .. ik Progı:ıın. Şef: 
~1t."Sud Ceınıl. 

27 .,O :'\1E"nı ekt'l Scıoıt Ay<ırı, AJans 
2·1 -ı.\ .:\1uzik: n, ·1 \lüzlğı ı Pi.) 
:?2.55,':?3.00 Y d.rınh Pf<12rcını ve 

Kcıpnnıs . 

YARINKi PROGRAM 
'i.30 

7 33 
7.45 

JT0graın vt· !\.1P.ın leKf't 
Aya :-ı. 

J'\'tOL1k· l-f;;fif ParçaJsr 
Al;ı•ı 11:-brrlı·r: 

8.0tl \liı k. ~lafıf Parı:;:ıl;ı 1 
ra.mının De\':11nı (Pi ' 

8 30/845 Evin Seiutl', 
1210 Progran1 "" :\11E"nı1ekf'l 

.-'var:. 

Saat 

tPI.) 

Pnıg-

S.aaı 

12 ~3 i\.1ıı;rık Pt~rf'\· ve &\.-, Seına
ilf:'rı. 

l? •r; Aı~n"' H;tbcrleri. 
13 jıo \1uzık: Solo Şarkılar 
!3 15, 14 .00 Mtiıık. Karı~ı\.. 

:'.H)l ( Pi.) 
Proc-

.BULMACA[ 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 
}\) 

Solda.o S-.i ı: .,_ 
ı .- D;.; \·eli ko._bu 1, baş:1 lıtonnn, ... 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 117 
oldukld.r. s nıa •. n .Ji rle T• nayi 
geı.;Prt'>\ \'l' Bclgrad 1;;.b 11ılıt1 m 

bir rnerk~ıi cj(' zaptl ttiktt"ı ... nnra 
1r~rke·i A\'rUpıı,.ı .'·tiri.iyl1r·.1Ldı. 

ı rt"nci" '''Plmiıgı Reşı l harı üt- 1 ıı a nmas• Cİ• bu ~i<ldetli hticu.ma iır 1
1 

lt 11 lH'll ~r-emınıyetlı tnallın1at f 1- j Lı ak Pttı. 
Ot cıttı \'(' derhal hth ... lln' mC'ıdı- r. 1'oınoıl. Turk ordusunun '11Ute- i 

Si>ziu . 11.ıdE'-"i, bi.ıyi.ık bıl·;.k, 3 - •, 
1aı, tee, U1 ııiıl.t!'.l, 4 _ Noı.:ı. t-t'ııl~ 
<'tİt, 5 - Mektup (i - 'ln ld ı.;ıiu~. 1 
nıidc.-.i lıı>:-., ·101:•, ı)ıf·•·;.:-;in1ıt'rdt> ,:i,. 
rüz. R - Pl"n k. lııı l'iı•s i.iıUnı, ~, 
Tekdi;, e:iy•n nıı~, 1() a:r ne..-i 011 

1"UN A BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

haleni n t~hen1mi~·f't1 .~en dl·re<.:c 
taJ,dlr >ılunduğuıııJa~ Türklrrin 
bu mühim nokta\, elde etmek:! 
te-kınil \.ıa<'~ristan n i:;Hla~ı gibi 

tt·lakkı ~.ınd •. 

1 
\ t.:nleri ve saire'\ i hazır] ,yarak tem- v~.lı 1hU<.'um : ar ı karş_ısınd~. uzun 
muzun oıı beşınl'ı gunu ı11\ hucu- n1udoet .:-L•t}ot ı"'deır,ı~C'Cegını c.ıı-
n1u ··u p~. la~•ınc •. bıı hurp mPl.·lı~: akclettırd •. 

J 
İ·bracın p•şanın bıı ilk lüicumu 

1 
Çünkü Tü rk >ıdui;ırının iıi.icc<ff· 

l..•lbı. 

T alı.&r"lıd..MI ~l·~· a; 

'\'apır.oık, bü) 'ıkl<";:iıı 01:~ıg•. ~ 
B'-··s ~.) . 3 __ Biz.ı •oıog ı.ı.:~uı. <lenıtı1 
lıı. 4 - '1~'\';l. rıııl.1 !). - - ~"kt f 
6 - Top.tı -:.~·nur , . ..-f il:ı\·to r·ıiCı t 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

mur ola n Tomııri. Pelcr \'ardariıı 
kalPsinin büyükli.igılc rnüiena-;ip 
l:ıir ku,·v•ti b,ı koleye ay rdıkt,ııı 
s-ınra mai~ t•t fnd"k' kıtaat ile Tu
na 11(.llhriniıı sııl :-.ahllint:> geıdi. Bu
rada ~imdi1' l Noy..tat~ ~~hrinin bu
lu nd uğı; n,alıalde miistalıkem bir 
ordugah ipsi.ile me~gul oldu. 

İbrahin- Pil<>•. padi1ahın emrile 
birkaı; gün geçtikll'ıı sonra Petcr 
\'ardarin önüne yetıştı Bu kale, 
l\lacaristaııın <'n kuvvetli l t1lde
rindcndi. Cen uba ~elcc~k bıı or-

Tomori ısC' kall·nin kMJ~i ahYa
line dikıt buluııdugundan kr•I 
maı,·f'tınde-k imaat ordusu ka1e ci~ 
var~·na mu,·a..-;&J L t•d ınc~yt• kad .. ır 
Pcl~·r \Tardarin nıü.daii.la ktı\"\·eti· 
nın ~e~t (·drbilt"'-·t•gıne Kanı olu
yortlu. 

ınu\·a fLak ~ıiunıad J. KJle rr.urıafi- laı Ustüste ve devamll .idi, Ka t-

1

1 

1 0· u- ıyyen ııcüda filer" nefes ald.rn. -ll'ri ~iurl< ili muk obPlelc-rrl<· 
iundular. '·ordu 

Türkler, birç<>k ~t'hit ,·erdiklPI'i ı 
lıalde mcrdiwnlerl~ kale dU\-~r
ların. a~n-ıaga L eıhdcd1yorl.!rrlı. 

Y,Jnıaz bıı mevcudiyetle birlıirle
rın c;iğrıı' erek kale bı ırçlar~n.A tu·· 
m<'ntyorlardı. 

k:·ıın;ı\ IJı, ır,11 11 ·.IJ. '; (,,f'kll\f'k 
he, 8 p:~ı~ı.:t:k ~: .. J-ı l.iıoerieıı, 9 
Ha&y\.Hl. ıne} gr'tırt-· ıo pır 

bilıniyf'ı ,ız '' litgı' Türkler merkezi Avrupaya yürüyordu 
Kop.rünuıı ırı ;o!)l :<.ı B.,di Bc:y 

n;emu r ed.ldi Ço.o fod.1 : •ıı•n 
y.Jıgn1url;;ıı ;.;iıpı ü ın~s;n• 
oluvurciu 

m.anı 

!\iha \·et k(ipr .. 11a,. il anın orlt=r la
T na fog:r nıu..,r::ı.ı . ..t~la bit.r idi. 
f:ı " 1 .. tı'dr küp:" df'ıı s'Jı"atıt• 

g .-t.Jer li) 
Pari ,~ ko~·r ;dfn }!f"\:t ik!t-r 

sonra umu l~ı kar ,..g"'tı nın j~ıtın
kon.en cı\ ~r •. da k , ... ln1e1~ır;, f<•r

man el1ı 
~uııra \"ezır azeam İbral im pa'a 

..... 
( l) llanını(r. l)t•\ lt.·ti (),ınani)e 

:rarıiıi, tılı ı, ıw 

m• yt·'int kırk bin ki~ilik bir kuv-
vet ılhok ederek Peter Vardarin ' dunun gayt•t dür b r cephe ile ta· 

ı arruzuna m("CİJurıyet hasıl C'} ic· kale:)inin zapt nı (' nıretti. 

ıbra>ıını pa~a birkıı-; gün sonra 
Belgra<l& \"aldı. Bu rada Bosna ve 
lleıwK sanc>ık b .. yJerile Mihal <>ğ· 
lu, l :.kt•ndt·ı tıglu. Yah~i Be · ve 
~:ıirvr an reu-; kumöndasında bu
ı·ınat'f sekiz >·üz ge ı İ brahırr. pa
~&1 fırKô:-.:rd ilfhak t·tti. 

:-!lPkte idı . 

Kalt'nin müdafaası M;i n tı1 rtrhatı 
liııime ıttihaz edilnı., oldugtı p.bi, 
Püp;ı tarafındJn guııderulen "'"' 
kf'rlerdt>n \'t' o cı\'ard• ııturan , la· 
car ve H ıryatlardan ga\ et m11ııt;.· 
zon1 bir muhcıfı.z kuvvPt t.r1 .rın

d"n da mjdaf•a oluı.makt;ı id .. 1 
1 

1 

Tt·mrnuıun orı bırinci günü lb
ra inı pa " ıı .. Cird"ı gl'ÇI'.. On be
<.ncı g•ınu nn, İ,;tanbuldan ay
r lll ktan uç a' .....,nra paclı,ah, 

Bt· ..,d_ onuı.t• P,t!1dı. Ru psnada 
v. ~ırh ... U.J. t~..ı..!' n.~tU.J ) a:>n.ı~ ol- ı 

lbrah m pa~anııı Pcter Vardarin 
muhasarasına O,şl.ın:ıası butün :\la 
C'<cu"islJıut hat'<• bütün A\'rupanın 
el kkal Paz;_ırılH \'cknıişt.i. 

s ~lı:p ' 'ftirii. l·r, 'funJ. Ouj L•~·u,J. 

· Buııdan b,.,ka. u;ıdı~ahııı P~ler 
"'l;.1 ·d.lrin uzı·r1tiı ku\'<J_\ ı kulliye 
S!'\'t;Ptrnc~ı fud;nd.- fovkal:ide bir 
n·f"1.nun \·ptle teh~ kkı C'd 1 l1.\ oı·du. 

Ci"ınkıi T·_ırk ordu~ı, b~ı surt·lle 
1 1 ;,,'·rı<f•t edıp Bl'd nı hc·clt•fı..ı.lba.rtt
kal Llılrnı ..ımeJ,~ı 'aKcl'rdı .\L
c •. r (;~dusunun teı:Jl :JI ve lt't . .J'i

za \..;pi~rı\·t~i ı' ' " t-·pt'yc·t: hır za
rrıuı kJzanrra\.: kdlıı~ olJ<':Jktı 

iı1rsi- rı pa,;.l, P..-!rr \~cn·darin 

Ölı~!IH~ ı••Jı gt')•p('z ~il'l'fCl nıl a_ .. 

S.;1. .ı ::o.nı", ~ QL. ~h· t .. , ..... d K .dt l,; t-

Kale,·r Türk gemılC'ri dt• ·hi.Jcurn 
etrri!51rr<lı. f\ık:4', l'tJr~· dnnann·a

" kateder atılar• gulkıerl<' ha>ara 
uj~radı. 

Çün kü , n~lıir ıçırıd" drn1önnıava 
manen;ı 'aptırnıak kabı! d~.!dı. 
Bö~ le olmakla !:ıC"r.t>eı· Tiırk d,>

nanma.':'ıı k~1 ı~.vı rı1üK<·mnıf'I bır 

tcpçu ate~İnl' tuttıı 

O gec< İbr~hını pa~a. m•inlin
d«~i ordudaı bır kuv\·pt ıfraz e-
dttt'k Tut~ö. nehıın n öbıir !'\ahılı

nl' göndf•rcii. O v~hıJP ki_ nı~La

rehc r gU11 gE"Ce ,·ar1lar1na k,;:ıdar 

df'nizdPn \"(• k~ırc:.d~n df'vam C'tti. 

Tıtrk 0rd11 ar ~·;ı İf" 1i1rr1nf" ~irl-

' tlc-th hücumlaı )dptı!ar. T urk dv- 1 

'I'omorın ın topl;.ıd.gı n1'°'\..·liste, 
maiyt•t kurrandanlarının k.ifft'!:iİ, 

No~ Lal.::. \-o.kınLnd a ııı~a olunJrı 
ı:-..t ıhkJ.n·att~ı y(llnı7. ba~larına kaı

ciıkiarından d tlio\ • kuv\'t>ti rr.u•t
n adiyen artan Tı..iık o·rdusutJ .. ; 

kaı~ı uzun n1 iddf"l '"".l\lkt-·\'t•Jl·Pt C'

cit ·ıı , "'"k)t>r nı. h ıllı kı Kı .ıl L>i 

rı~aı.\ l'l 1nıic (·i·1 aK ııere Pt·tPı 
\ ~ rdor;.nı ku..rtcırıı- .. k İ<ın ~f' l h·Pk 
or .u,.. ıltlYlllır: cyıtdıklı·ri t,Jk cıır-

(Ark.u.ı 'oı.t ) 

1>u.1t• a..ıma. ......... bU...ı11m1t l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9; 

1 KIE~M!AIN 1e; o-E-ı< 
2 A R • N, E 

1 

K, A R ~ 
.l N • M i 1 Y A N \t ~' 

J> U R A y j eııı F A. .:) jf 
51N 1 

A • A ' S 1 İ ,. A 
6 e 1M'A N IA • A'zı.A 
7ıM 1 ASEıBAK0e 
sıElz A8 A Ri 1. -~ 
9 1RA seıH l lCi A•' 
10,A~j 'İ 1 . J 1 • l L!3)ı 
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~ ./ön 24M-cıt _' 
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: HADISEL'ER :...... . .. , 
<Hu yaıu.un ıuetınıert Anaaol9 

Nonsı bUılenleruıden alınınJttır) 

• S - SON TELGRAF - 8 n:.~nıtz 111-11 .-
SULH ÜMİDİ 
OLABİLİR Mİ ? 

At Yarışları 
<l ıntl sayfadan l>e\ un> 

rada en <_.."(...{ bırı rrıl k t tn,.. z 

Telhia eden: M .. anuner Aloı. 
Başvekil Doktor Refik Sayda. 

nun, Büyuk Millet l\focli>inde 
sü_vlroigı :.on nutkun akisleri de
vaın ctınetcdir_ 

-

Amerika deniz silahen
dazları dün İzlanda A
dasına çıkarılmışlardır. 
Ruzvelt kongreye gön
derdiği mesajda bu ted
biriı_ı b.ir Alm~n işgal 
tehlıkeaıne kartı ittihaz 
cdilmit olduğunu söyle. 
mittir .. 

• 
Stalin hathna l I zlandadaki Avustralyalı-
karşı yapılan ingiliz askeri Iar Berutu işgal 
müthiş hücum geri alınacak etmek üzere 

(BaıpnakaJed~n !Mn.m) 

rafında toplananların menudiye
ti AJmanyanın bir sulh taarruzu 
yapması na ınini değildir. Alnıan

ya, İngiltcrcyc şunları söyli~·ebilir: 
- İngiHereden hiçbir şey iste

miyorum. İngiltere de benden hiç
bir şey istemesin. Ben So,·yet top
rakları ile iktifa cdcceğiın. Fran
sa, Holanda, Danimarka, Belçika, 
Norveç, Su·bistan, Yunanistan, 
Polon~ a gibi t•tilaya uı;.,.amı ve 
istikk'lcrini kaybetm iş olan dev
letlerin ihyası mevzuu üzerinde de 
görü~ebiliriz.. 

kan attır. Konca v Kom ·sar,. 1a 

fena deı:iıd.rlı r D ger dört ko -

uya girecek ha)'\'.ınlr P<'"" k 
giınü kaydedıleceklerdir 

Halkı!l'ızın bu 'llilli spora k rşı 

gıttıkçc ctalıa faz 3 alaka giıster

dığinı gorerı alıikadarlar bı. sene. 
kı koşuları arıtırnıış bulunmııK

tadırlar. Fakat duyduğum ıza gö

re, organizasyon mekan zmaoı yi

ne ayni sakat şekilde bırakıl~ı,_"

tır. Bilet satı~lrında ve he.;ap iş. 

!erinde tesadüf edilen intizam • 

sızlıklar henüz ı.nut.ılmaml'Jhr. 

Bu yüzden ge.,en ı.'<'ne de baz:. kü· 

çük hii.dıscler olmuş, halk muha.. 

sebe odasının önuııde toplana • 

rak idarecilerle naho~ mün.ıka

şalarda bulunmu. lardı. Bılhassa 

bir sürpriz bile olsa kazanan 

hayvanın biletlerinden fazla sa

tış yapılmış olması' halk arasında 

her sene ded,koe ları muc:p oL 

maktadır. Bu sebeple şahs ndan 
kat'iyyen cmııı bulu .:luğumuz 

organizatörü~ bu s . c olsun haL 

kın en ufak bır ~: ka;"Ct• e ve 

memnun yetsiz' ğ:ne meyd n ver· 

miyecek şekilde tı~bırler alma -
sını \ı<,kl•yoruz Bilhassa b1let sa. 
tı ·!arının \'C hesapların daha dile. 

katli yapılması ve bu i~lerde ça

lışacak kimselerin daha titizlikle 
seçilmesi lazımdır. 

Ankara radyosunun bildirdi • 
ğine göre, Londra radyosu nu • 
tukta Türkiyenin taahhütlerine 
sauık kaldığı ve İngiliz milletinin 
centıl~nliğine olan itimadının 
sarsılmadığı hakkındaki kıs 
l un • 

dilmesini, Amerikanın kabul et. 

d~yeceğini bildirmiştir. Bu yer. 
lerın Almanya tarafından işgali, 
İngiltereye yapılan iaşe ve harp 
malzemesi sevkiyatını da halel· 
dar edecektir. 

CEBELÜTTARIKTA BİR FİLO 

Londra 8 (A.A.) - Unayted 
Pres'in Berlinden aldığı bir ha
bere göre, Atman ordusu dün 
Stalin hattına karşı müthiş bir 
hücuma geçmiştir. 

Londra 8 (A.A.) - Amerikan 
deniz müfrezelerinin İzlandaya 
gelm-esi haberi, Londrada büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
Çok mühim bir hadise bahis mev. 
zuu olduğu beyan edilmektedir. 
Şimdiye kadar İzlandayı himay-e 

eden İngiliz kıt'aları başka yer
lere gönderilebilecektir. 

GAZETELERİN MÜTALEALARI 

Londra 8 (A.A.) Müttefik 
kuvvetler Beyruta daha ziyade 

yaklaşmı~lardır. V~i kıt'alarının 

başlıca müdafaa kalesini teşkil 

ed~n Beyrut anbean düşmek ü
zeredir. 

arı tebarüz ettirmiştir. 

Alman gazeteleri de nutuk ve 
Türk - Alman dostluk muahede
~ın.n teatisi hakkındaki tafsilatı 
ılk sahifekrinde neşretmişlerdir. 

Suvyctlerin Tas Ajansının An. 
karadan çektiği bir telgrafta Rus. 
Alman harbinde Türkiyenin bi • 
taraf kalmak hususundaki ka _ 
rarı tebarüz ettirilmekte, nutuk 
hakk.ında hiçbir mütalea derme. 
Ynn olunmamaktadır, 

ilalyan radyosu da, bugünkü 
.ıhva! karşısında Türkıyenın gö. 
ruşu ve realist ifadesile nutkun 
mlhi'.'1 ?ir vesika teşkil ettiğini 
ve Turkıyenın Mihvere karşı o
lan dostluğunun büyük memnu
nıyct uyandırdığım söyl-emişt.ir 
Bütün Macar gazeteleri de nu • 
tuktan parçalar neşrederek " . ı meın. 
nunıyct cıinl izhar ,-,:mişlerdir 

A:VIERIKA İZLANDAYa' 
ASKER ÇIKARDI . 

Amerika Cumhur Reisi Ruz • 
velt, Kongreye gönderdiği bir me
saıda, lzlanda Başvekılıle yap. 
tıl\ı bır 2nlaşma mucibince, Am"
rika k•t'alarınııı dün İzlandaya 
muvasalat etlıklerini bildirmiş • 
tır Amenkan denız silahendaz 
kıt'alar İngiliz ku~'Vetlerinl ta
marniıyacak veya bunların yerine 
•kame edil~cektır. 

kHuzvelt mesajında, garp yanm 
urcsıne karşı yapılması muhte. 

meı b' h" k ır ucumda sevkülceyş ba. 
ırnından hava veya deniz üssü 

~larak kullanılmıya müsait nokta
•rın A \manya tarafından işgal e--

3 ,000 bin Deli 
Kahve istiyormuş 
ve v (1 llıol 8&1fadan Devam) 
raf enlecektır. Resmi daireler ta· 

ından ve ·ı li ı ·· tahd . rı en s elere mus-
t•ct· em ve ışçıler de dı.hil 'edilmek
' ır. B 1 

kahv ~~ ara da Kooperatifçe 
de· ·ıe verılıp verilmiycceği malıim 

gı dir. K . . . !<ada 1 OOperatıf vazıyetı aıa-
r ardan "<>racaktı ç··nk· sa sen b . r. u u e-

la~ e\•l u. ııdstekrde ismi bulunan-
erın en kah 

lar D · • ve almaktadır
L • ıger taraftan Bak k" kıl 
"U\anesi 300 ır oy a 
kaı.ve iste . kadar deli için de 
l«ıoperart • bunlann liste;ini 
YE"' 1 "vermiştir. 

·'
1 TEV7.fAT 

Diğer tar ft Y'.'PJLACAK 
bi~ toplantı a an dıin Vilayette 
nııyan ev vefapılınl§, kahve ala
tevziat yapıl memurlara yenideıı 
§ü, . . ması hııkkında ·· .. 

~ur 1'I - ~ru
hüı. ·a:;o . • ersınd@ gelmekte o

ÇUval kahve 'kin 
olarak vakınd ı ci parti 
edilecekt'r B a alınıyanlara tevzi 

' · undan 300 operati!e, dlğerı . çuvalı Ko-
lacaktll'. eI'j evlere dağıtı-

----.._ 

Berıta blldlrlyor 
Vaff k 11 ı.cı Sa:rtıı4aa De~ 
ledi; B~~~;~ı bezannbedilmeinek-
h·ı· ra er sol sa 

ı ıne vardıktn . • 
B 

an !aşılıyor. 
erez!na 

muharebe! mıntnkasında çetiıı. 
"" er olmaktadır , ,,E!Vog .• ' 

rau • Volisk'' 
da, ınuhasıın t ın cenubun • 
lerinde mahsn.. arb afların vaziyet

ır değ ik.l·k 
ded'1memektedır. ış ı kay. 

Bukovhıada Rurne 
k n - M:acar 

un-etleri, Çernoviçi ald kt 
sonra ilerı hareketl~rin. ınu~a~~ 
l'.a etmekted rler 

RIGA KÖRFEZİ 
TEMİZLENİYOR 

d Vişi 8 (ı\.A.) - Riga körfezin
e b:r denı, muhar<>besi olmuştur. 

Bu muhereb<', Rig.ının ileri Uma. 
nı o13n D b • ına urg mıt!t.ıltasındaki 
ma:-n tarlalarını tem.zliyen Al -

~an m1yn tarayıcı gemıleri ile 
• lovy.,ı tah1t'lbalıirleıi ara,ında 
0 nıuştur, 

do?aıma~~ iaşe muş){u a.rıııdan 

TOPLANDI 

Pek yakında kafile halinde ha
reket edecek olan 32 ticaret ge. 
misi Cebelüttank koyunda demir 
almıştır. Bu vapurlrın ekserisiıı. 

de toplar ve hava da.fi batarya
ları vardır. 

Ark Ruayal tayyare gemisi, 
R.enov zırhlısı, 5 destroy-er, 3 de
nızaltı limandadır. 

Hava müdafaa .ıruınevralan ya. 

pılmış. saatleree büyük çapta o • 
büslerin infilak sesleri işitilmiş· 
tir. 

Ekuatör hükiımetinin neşrettiği 
resm ibir teb1iğde, Peru kıt'ala· 
rmın Ekuatör arazisine girdikleri 

bildirilmektoedir, Topçu ateşi tea. 
ti edilmiştir Peru tayyareleri hü. 

cuma iştirak etm.iştir. Bır kışla, 
bir ev yıkılmıştır. 

Halk arasında harp galeyanı 

artmaktadır. Kinto sehri sokak • 
larında 15 bin kişi ~ümayiş yap

mış ve Cenubi Am-erikanın kur • 

!arıcısı S'mon Bolivarın heykeli. 

nin önünden geçerken, Peru'ya 
misli ile mukabele edilmesini a.. 
temiştir. 

Moıkovada yeni 
lnglllz murahhasları 

Moskova 8 (A.A.) - Üç yeni 
İn~ıliz derıiz subayı ve iki petrol 
mutehassısı, İngiliz heyeti ile Sov· 
yet hükum-eti arasındaki müza. 
kerelere iştirak için Moskovaya 
gelmiştir. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakıt 

Gazetecilere bu haberi bıldiren 
•Aman sözcüSü, Alman yüksek 
kumandanlığının, kat'i safhasına 

girmederı evvel, bu hücumun saf. 
haları hakkında mutadı olduğu 

veçüzere haber neşretmiyeeeğini 
ilive etmiştir __ __,,__ __ 
Manşta bir 

vapur ve bir bot 
batırıldı 

Londra 8 (A.A. )- İngiliz ha· 
va Nezaretinin toebliği: 

:İ!nlfiliz ha\18 kuvvetleri dün 
garp cephesinde düşmana karşı 
taarruzi hareketlerine devam et. 
mişlerdir, Ağır bombardıman tay

yareleri avcı tayyarelerinin refa. 
katıinde olarak Albert civarında 
Neaulte tayyare fabrikasına ve 
Bethune civarında elektrik fab • 

rikasile kimya fabrikasına hücum 
etmişlerdir. Bu son iki hedefe 
yüksek infilak kudretinde bom • 

balarla birçok yangın bombaları 
isabet etmiştir. Harekat esnasında 
avcı tayarelerimiz 7 düşman tay

yar-esi düşürmüşlerd...'I'. Üç avcı 
tayyaremiz kaybolmuşsa da pi • 
Jctlardan ikisi denizden kurtanl-

mıştır. 

Nevyork 8 (A.A.) - Matbuat, 

hükullli'!tin İzlandaya asker gön. 
dermek kararından memnundur. 

cNevyork Taymis. diyor ki: 

•İzlanda şimali Amerika ile Av· 
rupa arasında bir köprüdür. Na. 

zilere bu köprüye ayak basmala
rına müsaade etmiyeceğiz. Eğer 

bunu yaparlarsa, kendilerine harp 
ilan edeceğiz.• 

Nevyork Herald Tribün• şun. 
ları yazıyor: cBu tedbir bütün 
Amerikan milleti tarafından tas· 
vip edilecektir.• 

Bir yolcu tayyare
sine hücum 

---o---
Çin harbinin 
dördüncü yıl 
dönü m ünde 

Londra 8 (A.A.J - cB.B.C.• 
Londradakl Çin sefiri Japon - Çin 

harbinin dördüncü yıldönümü 

münasebetile bır nutuk söyliye. 

rek, hürriyet seı·en milletlerin 
taarruza karşı bir cihan C'Cphesi 

kurduklarını beyan etmiştir. Bu 

milletler arasında teşı1ikl>mesııi 

sıklaştıkça nihai zafere çabuk e

rişilecektir. Japonyu. Çine bir 

milyon asker gömdüğü halde, bir 

netice alamamıştır. 
Çinin hükumet merkezi. olan 

Çonking de Çin ordulrı Başku • 
mandam General Çankayşek de 
bir nutuk söylemiştir 

Benna Meşen eıkl 
vazlleılne başladı 

Londra 8 (A.A.). -- Dün in,gilte
reden Portekize gitmekte olan ve 
bir Alınan tayyaresinin hücumuna 
maruz kalan İngiliz nakliye tay
yaresinin içinde Şili hükumetinin 
Londradaki ataşesi Go112ales ile re
fikası, 4 çocuğu ve çocuklann da
dısı bulunmakta idi. Tayyareyi i-
dare eden pilot bir pike yaparak Vişi 8 (A.A.) - Amiral Dar-
adeta deniz sathına sürünürcesine lan Parise gitmiştır. Başvekalet 
bir iniş yapmış ve bu suretle has- Müsteşarı Benua Meşen Anka • 
mından kurtularak bir İngiliz li- radaki vazifesinden döndükten 

önünde 

manına dönmüştür. sonra, Vişide kısa bir ikametten 
+. Vaşington, 8. (A.A.) .- Bahriye 

1 

sonra, Pariste Fı•ansız • Alman 
Encumenl, Amerıkan lımanlannda kt . t.eatilı:rini idare et. 
bulunan 7 Danimarka vapuruna el no aı nazar . . 
kondutwıu beyan etm~tır. 1 mektcn ibaret olan eskı faaliye-

tine başlamıştır. --- ---.. ~ 1ngi1iz1 er Antalya ·trı.4JV.ı.ıu.>ım - -
bir Fran- Moıkova bildiriyor 

(1 inci Sa/rfadan Den m ) 
Alınan teblitine eöre, Besarab

yada Alman - Rumen kuvvet· 
lerl Rwların mukabil taarruzları
nı tardederelı: Uer! hıu:.ıtetlerine 
devam etmişlerdir. Bukovina'da 
Çemoviç inal edllmljtir. 

Blenheim tipinde bombardı • 

man tayarelerimiz, Holanda sa· 
h illeri açıklarında himaye altında 

ilerlemekte olan ve her biri iki 
ila beş bın tonilatoluk 8 vapur • 

dan mürekkep blunan düşman 

kafilesine şiddetli bir hücum yap
mıştır. Altı vapura bombalar isa. 
bet etmiştir. Glenheim tayyare
lerimiz Calais açıklarında diğer 
bir vapur kafilesine hücu m etmiş 
ve 2000 toniliıtoluk bir vapur ve 

torpil ile mücehhez bir hücum. 
botu batırmışlrdır. Bu harekata 

iştirak eden tayyarelerimziden üç 
bombardıman tayaresi ve sahil 
muhafaz« teşkılatına mensup bi., 
tayyare üslerine dönmemiştir . 

sız gemisini batırdı 
(1 inci S..yfadan Devam) 

dolı;k, Dobrisk, Novograd - Vo
ünsk Ye Mogilef bölgelerinde mu
harebeler devam etmi~tir. 

Galiç;rada takip devam edı;ror. Pre· 
pet bataklığının Şimalinde Dioyeper 
ve Dvina nehlrlcrınin yukarı ınccra
smdakl cephede çarpı;;malar olmak· 
tadır. Finliındiyad.a harekat pli<n mu• 
ciOince devam etmelı.tedır, 
STALİN HA.TTI 
YARILDI 

Alman kayruıklannd&n gelon dığer 
haberlere göre, çekilen So\'yet kuv
v..ı tieri St.ılin hattına varn1ıya çah$
makladr. D. N. B. niıı bildirdığıne gö· 
ı-e, Almanlar dü~nliln br..tlaı·ını yar
dıktan sonra. bu istihkMllar 6i.stemine 
MÜtadeleye · başfaın~lardlr. Bir kaç 
kalenin alınmasını mUteak.ıp, hat bir 
ı;ok naktadan delinmiştir. Çok çelın 
muharebelerden sonra, en son ~lıitem 
20 beton sıJlınak işııal edilmiııt..ir, Bu 
ilerleyişte 154 tank, 100 ton iğtinam 
edilmiı;tir. 

Ankara Rad;ro Gaıetes~ Almanların 
bu hatta yüzden fazla istinat nokıas 
ele e-ecirdikleruı.i bildirmijtir. Kareli
de h.a.relıtit yapan Fın - Alman kuv
vetleri Rus müdafaa hattını yararak. 
Leningrada biraz daha 7~lar
dır. 

SOVYET TEBLİGİNJ: 
GÖRE 

Sov;yet tebll&ine cöre, Ostrov, Le· 
l"'~. ve VolJn.•.lc - Novograd bölgele· 
rınde muharebelere büYill< bir ilddet· 
le devam edilmiştir 

Dobruisk b0l&'5lnde düşmanın Din· 
;yeperı ıeı;mek içi.n yaptığı bir çok t•
ıe.bbuıüer l.drdedilmJııtir. Düşman bu 
boi&eçl~ ·~ır ı:;ıyiat vermiitır, 
Besanıbyada Beıw istikametinde 

taa~ru2 eden Ahna0 - Rwnen kıt'a ... 
lar•yle ııicid&Ui muharebeler olmakta· 
dır. 

Meşgul mıntakıarda köylüler saman 
~~11nlarıru ve erıGakı yaknıakta, şe
Çe.ki~t! ~tcş ~ermektedır. Kızılordu ile 
le ml), e mu"·aftak ola.uıyan köy,li.i-
~eteler('ı ıltıhıe:k. -etınektedir 

ka~:~11Y-~da küUe halinde a;kerden 
Te".'llmUZd.~arcketı gö1 ülmektedJr. 15 
cek t • . n evvel orduya iltihak ede-

Jl'aı ller 1,.; . . . . 
Alll.EIÜE: •., -n .•!. •lin edilın!itir, 

. ·~• ELcILIGI 
l\.W~KOVADAN A.YI'IL 
Aıık . . ' I'lOR 

aı n. Radyo Gaz tes. 
daki "Amerikaı . Fl ıı · :e . ı, -ııoskova-

1 • ç ıgının bu şehirden 
ayrılmak fri.n emir aJ..l· -
d u.&K'l.ıu Yazmakta-

ır. Bwıun ihtiyati bir tectb· 1 ~ 
ilci.\.e eC:!mektedir ır 0 d~ 
SOVYET HÜKÜMET 

S ovyetlerin bu 
sabahki 

tebliği 
.... 

resmı 
Moskova, 8 (Radyo) - Bu sabah 

neşredilen Sovyet tebligi: Ostrov, No
vograd ve Bugliev mlntakalarında 
harp dün de şiddetle devanı etnU.tir. 
Katalag:şa civarında Rus hatlarına gi
ren d~man ağır .ıayitıa tardedilm~
tir. Ostrov nunlakasnda büyük Al
mon motörlü kuvvetlerine karşı harp 
devam ediyor. D:ıha Cenupta Tanaı 
mıntakasında, Garbi Dvinanın Şima
llne geçmege çalışRn düşman kuvvet
leri tardedilmiştir 

Lepe! clvarın<la harp şiddetle de
vam ediyor. Bobrinsk mıntakasında 
Diniyeper nehrini geçmeğe teşebbüs 
eden dü;manın bu teşebbusü tardedil· 
m~tir. Düşman Besarabya ve Ukr:ıy
~ hududunda il~rlcmck lstcınişsc de 
bu teşebbüs taı·dedilmiş1 bir tabur as
ker imha ohınmuştur. Sovyet' hoava 
kuvvetleri Alınan ınotöörlü kollarına 
taarruz ederek kar& kuvvetlerine yar
dım etmiitlr. 

Palermo adasına bir 
bava llftcumu 

Kahıre, 8 (A.A.) ~ cB. B. C.> Or
ta Şark Umwnl Karargiihının tebliği
ne göre, Libya ve Ilabeıistanda. yeni 
bir ~ey yoktur. 

Cumartesi gecesi Bingazide vapur
lar ve Uman tt~batı bombardıman e
dilmiştir. 
Brıtanya ta;y;yarelerl Slcil;yada Pa

termoya hOcwn etınfşlerdir, Bir kac 
gemi hasara uğ'ram~tır. Adada panik 
bu•ule gelml.ıtir. Bütün tayyareler üs
lerine dönınü~lür. 

lngiltereye hava akını 

(l inc i Sayfadan Den.m) 

berhava edilmiştir. 
Bu vapurda 205 i er, 34 ü erbaş. 

25 i subay ve 16 sı vapur müret
tebatı olarak mevcut bulunan 2BC 
kişiden 260 ' kurtarılarak sahile 
çıkarılmış ve fakat bunlardan 5 i 
ölmüştür. 15 ı yaralı olarak has. 
taneye J.aldırılmıştır. 

Tayyarelerden atılan torpiller. 
le Antalya !mı.anı tesisatında 

bazı hasar vuku:ı gelmiş ise de 
nüfusça z1y.at olmamıştır. 

Türk ltükumctı, karasularında 

vuku bulan bu hadıseden dolayı 
İngiller~ hükiım-etini protesto et
miştir. 

Şimal bölgesinde, Sovyet kıt'a
ları takdire değer bir sebatla mu 
harebe etmekte, düşmanı ağır za· 

yiat verdirerek püskürtmektedir. 
Ostrov mıntakasında, k.•~ aları· 

mız düşmanın şimali şarki istika
.metinde ileri hareketine 'llu.ka

vemet etrnektedır. 
Dvirn nehrinin sol sahilinde şid

detli muharebeler oluyor. 
Lepe! mınlakasında, Dinyeperi 

geçmsğe- teşebbüs eden dü~rr.an 
kuvvetleri, büyük bir muharebe
den sonra çekilmew mecbur edil-
miştir 

HARP VAZ İ YETİ 
(1 inci Sa.Jfadan D•vam) 

Ukranya cephesinde Vohrisk -
Novograd bölgesinde Alman taaro 
ruzu henüz bir yarma ve k:uşatmı 
haline gelmemiştir. 

Besarabya bölgesinde Alınan ve 
!Rumen kıt'aları illr hedeflerine 
kadar geri püskürtülmüştür. Bu 
suretle Sovyetlerin Galiçya çıkın· 
tısındaki kuvvetlerini şarka doğru 
çekmeğe muvaffak olduk'.arı tah· 
min edilebilir. Bunların ıhata !'

dilmesi, Pinsk bataklığı cenubun
dan yapılacak bfr yarmanın v• 
kuşatman:n büyümesine bağlı idi 

Sovyetler böyle bir Alman ha• 
reketini önlemişler, tank ve zırhlı 
b!rliklcrin sürekli hücumlarına 
rağmen müdafaa ve muntazam 
çekilme ile yeniden cephe tutma
ğa muvaffak olmuşlardır 

cephede •müdafaada kalma·kh 
Sovyetler, Alınan ordularının Sta 
ün müdafaa hattına doğru yanaş 
malarına ve yeni taarruzlar içio 
tertiplenmelerine seyirci kalmış 
olur. Vitelesk • Gomel arasınd~ 
muann!dane mukavemet veya mu 
kabil taarruz sevkulcey"§i bir mu
vaffakiyet vermez. Fakat Sovyet
ler Duna nehri şimalinden cenubt 
doğru kuvvetlı bir taarruza alı· 
lırlarsa Almanları fena vaziyet.. 
sokabilirler. 

Sovyetlerin Balt.ık memleketle. 
rini kaybetmemesi donanma VP 

cephe vaziyeti için herhalde la
zımdır. 

Almanların hedef~ ilk hamled~ 
Baltık meın.leketlerinl ve Ukran· 
yayı ele geçirmekti. HaFbuki bun
ların ikisi de Sovyetler için hayati 
ehemmiyet1 haizdir. Biri deniz vtı 
donanma ile, diğeri zirai ve sınaJ 
takatle alakadardır 

ka 1 tnıın ha·ekat n<Vt ~tı..et 
la~ ~~ktı:dir. SQ,yyet u~ur. 
t~ıı;k-~ bölgede Alınan ia~ıne 
:Yorıa: at çlkarm;;.ca devam edi-

MUlKEZ! NAKLEDİLİYOR 
l\ılacar Rad:vosunun veı-rdiji bir habe .. 

re gl\re, Sovyet hükWııeti ba:ıka bir l"h 
~e nak.l~dilmek iiı.Credir, Hukümet, ya 
Oralda Svercllov&Jd'ye, yahut l\ıios
k, ·V~da.o 4HO k.-ılom('tt:e ic;e.rltle Gork.i 
ıehtıne t ~acakL.ır. 

Londra 8 (A.A)- B.B.C. Alman 
tayyareleri dün gece cent>bi İngil
ter!'de iki mevkie taarruz etmi§tir. 
Yaralı ve ölü vardır 

Alman ordularının asıl yarma 
veri Vitelesk ile Gomel arasınd"' 
iıoskovaya mütevec6htir. Bu SU· 

retle hem Moskovaya ilerlemek 

ve hem de Leningrad ve Kiyef Ü· 
zerine çarketmek gayesini tak4:ı 
ediyorlar. Fakat bunun için Din· 
yeperi şarka geçmek ve Stalin mü 
dafaa mıntakasını yarmak icap & 

der. Sovyet mukavemeti karşısın
da bun un kolay olmıy acağı a~i: 
kardır. 

Fakat Sovyetler için yalnız sev. 
kulceyşi müdafaa kaii değildir. 
Böyle bir tedbir bugünlerde ıyi bir 
netice verrniyebilir. Zira tekmil 

Bugüne kadar mevdan muhare
•beleri Almanların l •hine inkişaf 
etmiştir. Fakat Sovycllcr • zanne 
dildiğinden _çok fazla mukavemet 
göstermişler ve bir •yıldl!'ım. hal" 
bi ile mağlup ~maktan içtinap et
mesini bilmişlerdir. Sovyetl~ 
taıck, zırhlı birlik ve ta,,,.,areden 
mürekkep asri siJQhlara karşı mü
cadele kudretini kaybetme<;likçe, 
Alman - Sovvet harbi uzıyabilir 
ve zaman geÇtikçe bu hali> yen! 
inkişaflar gösterebilir. 

Böyle bir teklil karşısında, mnt
laka sulh olur.. denemez amma, 
konuşulmayı kabul etmek fikrine 
yanaşılması bir ihtimal halinde 
ıı: ikrolunabilir. Onun içindir ki: 

- Alman - Rus harbi bitince a
caba sulh olur mu?. 

Suali çarpışmanın neticesinde 
her iki devletin iktisap edineceği 
vaziyete göre; az çok mantıklı ve 
mütalea yürütıneğe müsait bir 
sorudur. 

ETEM i ZZET BENiCE 
--- - --
Gramer Kongresi din 
Ankarada toplandı 
Okullarımızda gramer tedrisa •• 

tını tanzim etmek üzere türkçe 
ve edebiyat öğretmenlerinden 

mürekkep komisyon dün Anka • 

rada çalı~malarına başlamıştır. 

Bu münasebetle Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel bir nutuk söy. 
lemıştir. 

Tarih Faktllteılnde 
(1 bıci Sayfadan De....,) 

kaçarken kendisini yakalamak is
tiyerrlerden mahalle bekçisi Mur· 
tazayı tabanca ile yaralamıştı. 

Bu suçtan dolayı de~hal mesle
ğinden tardolunan ve tevkif edile
rak şehrimiz Ağıreezasına verilen 

suçlunun muhakemesi dün biti
rilmiştir. 

Suçlu müdafaasında öldürmek 
kasdile hareket etmediğini, sade
ce üzerindeki e1bise ile yakalan
mamak için gel~igüzel ateş ettiği
ni ve bekçinin tesadüfe" yaralan
dığını beyan etmiştir. Muhakeme 
netice de iki yJ iki ay .>ekiz gün 
hapse mahkum etm~tir. 

~.merikada harp 
gemisi inşaatı 

Vaşington, 8 (AA) - Bahriye Ne· 
z:areli harp cemisi ınşaat pro~ramını 
genişletm•k fu:er• ltonı:n>d•n 585000000 
dolarlık ınun1.nm tahsisat iste-miştir. 
Bu paranın 160.000.000 doları tamİJ' 
havuz};. ·ını ıslah çın sarfedılecektir. 

Sofyadaki Alman 
Safiri Sarayda 

Sof;ya, 8 (A.A.) - Kral tlçüncil Bo· 
ris ;yen! Alman Elçisi B. Becl<erle'yl 
kabul etmiştir, Elçi Krala itin1atıı.a

mesinl takdim etmiştir. Bulgar Harl· 
ciye Nazrı B. Popo! bu mülllcatta ha· 
zır bulunmuştur. 

Askeri Tıbbiye Okuluna 941 yıh 
ahnacak Talebe: 

ı - Bu sene olculumuz Tabip, Difçl, Kimya, Eczacı, Hukulc ve ÖÇetmeıı. 
snıflanna alınacak talebe kaydına 15 Temmuzda başlanacakbr. 

2 - Kayıt ve kabul şartnamesi asker! şubelere, li~e mUd.ür1üiüne ve aske-. 
rf hastanelere göndeıiJmiştir. Alakadarlar işbu makamlara mü.raca.at Hicret 
şartnamemlzi okuması. 

3 - Şartnamedeki ve>aiki ikmal ederek ü Temmuzd• oıcw. ın!lracaatlerl 
nan olunur. (128 - 4902) ----

--~~~"""· Küçük Tasarruf~ 

Hesapları 1941 ikramiye Planı 
Kefideler: 4 Subat, 2 Ma:ru, 1 A.Jwıl.os, 3 İkinci!eşrin 

tarihlerinde ;yapılır. ~ 

1941 IKBAMIYELIBI 
~ 

il 
8 adet 250 liralık - 2000. - lira ·~ 

35 • ıoo • - :ısoo. - • ·~ 
80. 50 • --4000-• .. 

300 > ao • -6000.-• ~ 

ı adet 2000 Unılılı: - ZOOO. - 111'8 
3 • 1000 • - 300-0. - • 
2 • 750 • - !500. - • 

~ 4 • 500 • - 2000. - • 
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layrlmeakal 
•t E • 

latı, ııaaı 
t Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Bqkıitipliğiadeu : 
~~ Kiryako Ermiya oğlu ile Purokop Prukopyadi. in ve Zoiçe nanıına ba-
~ zineniı:ı şa.y.an ve müştereken mutc:1.sarrıfı bulundJkları Beyoğlunda ehk:ı .. ~ 
~ HuaC'yınaga ve Kocatepe yeni Bulbbul mahallesinde e~kı Arnavut yeni ~ 

Başları tüfek kundağında, 
çalmasını bekliyen yiğitler 

vazife saatinin 
harekete geldi 

~fısırbu dayı sokağında 554 ada 7 parsel ve eski 12, 14 yeni 56, 58 kapı f>.;.f 

1\·o. Io.r) le murakkam el("kt:rik tesisatını hav: iki odalı alt katı kclgir \:e t>. 

tam e m ~ aç olup arka tarafında su kuyu unu havi bah~·<:~iyle birlikte ,.. .. 

ta namı 85 k1..1 u nıctre urabböl mesahai scıthiyesinde ve 700 yedi yüz Ura ~,,._ 
k ymct, rn ha ıenesindc bJr hane ~uyu unun ızaJe51 zımnında açık arttır- ~ 
mııya kon ınL. tur. ~ 

~ Birincı açık arttırması 23/7/941 tarihine tasadi.J.f eden Çarşamba guniı 
~~ cı. t 14.30 d~ n 16,30 a }tadar Beyoğ~u Sulh Mahkemelerı kaleın odasınd< 
~ ve Başk§tıp nezdınde yapılacaktır. Muhan1men kıymetin yüzde yetmiş be- ~~ 
t,.. şin~ bulmadıgı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak i.ıı.ere mü- ~· Arapıarm. çöldeki bedev:ıe,.n 

ku.şun yaralar,na karşı kul andık
ları tek ilaç vardı. O da yaraya 
kızdırılmış yağ dokmek, üstünu 
d~ hır sugı ile sarmaktı. Bu te
da,·ı usulıi, kurşun )atalarını 

mıkrop tutmadan kolayca gec;ı -
riyordu. Yaralı Arap da bu ilaç· 
tan ıslıyordu ... 

Müfreze kumandan; gizh bır 
işaretle ilacın hazırlanmasını em
rederken Arabı tazyikten de geri 
ka'~adı. Epey uğraştıktan ve Ö

lu>n tehditlerile korkuttuktan 
sonra Cemil Fuadın yerinj öğ -
rendl. Fuadilere has bir karakter
sızlikle ve çöl an'anesıne aykırı 

olarak yaralı; mülazimıevvele ken
di Emiriıtin yerini söylemış: 

- Buraya beş saat mesafede 
CevdEtiye vahalarında, Cümeyle 
kabilesinin bir haymegiıhında o.. 
tuz kiş·~.k maiyetl ile misafir 
bulunu ·or. • 

Demıştı.. Sorgu devam ettt: 
Ha ii Em.r orada mıdır? 
Oar a olması lazım. 

e .wman yola çıkacaktı? 
- il" ha:eıe güneş batlıktan 

sonra .. 
- Nereye gıdecektı? 
- Bıze birşe) soylemedi.. Fa-

kat Derne)e gıtmesı ihtımalı ço1<
tuı . 

- Pekala. Şımdı sana ı,fıç 

yapma arını emredeccgım! 

Di) en mulazımJeV\"€1 henıcn 

m· fr zeyi u)and,rdı.. Yorgun, 
yataklarına uzanmış bulunan er
ler tüfenklerıni omuzladılar. Bir 
ça,·uş kumandasında si.ır'at!e Der. 
ne yoluna bir manga gönderen 
Bestanı efendi Cevd t:ye vaha • 
larına dc>ğru tekrar yola koyul -
du. 

Gıin batarken vahaya yakla -
şan o~manlı mufrezesi uzaktan 
Ci.ıbeyle kabilesinin deve kılın • 
dan örülmüş çadırlarını farketti .. 
Bestani Efen<li hemen tertibat 
alrnağa girişti.. Müfrezeyi man
ga. manga a)'lrdı; umumi yolun 
üzerinde bir pusu k'Urdu .. Manga
ları da bu pusunun iki tarafında 
kum tepecikleri arkasına yerleş
tirdi. Cümeylenin haymegahını 

nı gözetlemeğe koyuldu. 

B:r saat kadar süren bir bek
leyişin neticesinde, müfrezenin 
gözcüleri haykmştılar: 

- Çadırlardan ayrılan bir ka
file buraya doğru ilerliyor .. 

Bu söz, başları tüfenk kunda -
ğında vazife saatinın çalmasını 
hekliyen yiğit Tıirk erlerini ha
rekete getirdi.. Kafile ağır bir 
yürüyüşle kendilerine doğru yak. 
laşırken sade kulak kesilen uzak 
vatan parçasındakı toprak hain. 
lerini düşmanla birlikte ezmeğe 
and içmiş olan Mehmekikler, ku
mandanlarının: 

- Ateş! 
Emrini sade kulak kesilerek 

bekliyorlar, yaklaşan kafilede 
kendilerine birer hedef seçerek 
müsademe saatini gözlüyorlardı. 

Biraz sonra, yol uzerindeki pu
su hizasına gelen kafile iyice se-

ç ld• .. Cemı. Fuat cıı kı,rağmın 

üstünde, başta yuniyor, tufengi 
sağ dizin;n üzerinde bulunuyordu. 

Aynj Eda, ,.e büyük bir sükü

net içerısinde Emirlerini takip e
den 25 - 30 atlılık kafile de çCle 
hakim nazarlarla süzülerek iler-

zaycde on gun temdit edılerek ikınci açı.k arttırması 2 8/94J tarihine n1ü- ~ 
sadif Cumartcot.i gunü saat 10 dnn 12 ye kadar icra edilerek en tok arttıra- ~~ ı 

.. na kat't olarak •hale edilecektır. B.ı:kmış \'e ihale tarihine kadar birike- ~~ 
.::. rek: b!na \e Belediye \·ergıll"riy!e E\kaf icaresf ve dellciJiye rüsumu ve 20 
t: senelık tiıviz bedeli ve ıhale pulu ve tapu harçları muşteriye aittir. Arttır- .: 
.... maya ışlirak edecek kin1selerln gayri menkulün kıymetı muhammene::dnin 

1 '.4 yuı.de yedı buçugu nisbetinde pey akçesini veya mitli bir bankanın bu nis- ~ 
~bt . b . • '.4 e te temınat nlektu unu vermelerı şarttır. Arttırma bedelının kendisine '.4 

liyordı .. Pusunun h~zasına varan ı .ı~ ıhate olunan tarafından ihale günunden it~~aren verilecek mühlet içinrlc ~ 
bir hain sürüsü bırdenbire top ~ mahkeme kasasına ödenmesi rnecburldır. Odenmedı'i t:ı.kd rde hale fe112:he-

.. . . . ~,. dılerek kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim~,e arzetmiş oldu- ~ 
gurleyış~nı andıran ve arslan han. ~ gu bedelle almağa raz olursa ona ihale edilecek ve o da raz olmaz veya ~ 
çeresinden çıktığına şı.iphe edile- ~ .. bulunmaz a hemen yed giın mtiddetle arttırmaya çıkan1acaktır. Yapılacak t~ 
miyen bir haykırl§la: 1( llfln alakadarlara tebHg edilmıy~cek tir .Müzayede sonunda en çok arttırana 

_ Dur!. f.~ it~le edilecek ve her iki halde bır.inci ihale edilen kımse ikı ihale arasın
.-1 dakı farktan ve zarardan mes'ul tutulaca'kUr. İhale farkı ve geçen günlerin 

Emrile sarsıldı.. Emri mütea - d ~ yuz. ~ beş liiizl ayrıca hükme hacet ka1mak~ı11n tahsil olun.acaktır İpotek ~ 
kip duraklayan kafilede silaha ~ sahıbı alacaklılarlA dıger alilkadarla rın ga)"ti menkul üzerındekı haklarını 
sarılan kimse yoktu .. Bu adamlar 
sanki şu kükreyişle büyülenmiş-

!er, kımıldamağa, dizleri üzerin
de dolu bulundurdukları tüfenk-

• !erme davranmağa mecal bula -
mamışlardı. Bu emrın arkasın<lan 

her tepede tüknk kundakları Ü

zerinde yükselen Türk erlerinin 
başları; Cemil Fua:•e avenesi 

nin neye uğradıklarını kendile -
rine çabucak alattı. 

• IU!fı:cimievvel Bcsta ı Efend~, 

bır saniye iç·ndc cereyan eden bu 

hayret duraklamasında'l jstıfaoe 

iç n ·erınden fırlamıştı. Bu anda 
Ce!I' 1 Fuadın a\•vaP .nı birden -
bıre ger ye ~..,, rdigı ve kamçı -
!ayarak arkada hına 

- Haydi çık':gımız çadırlara .. 

Diye haykırdığı görüldü. Atlı 

kafilesi dağılarak dolu dizgin r~

dırlara ôoğru ko~arken Bestan. 
Efendi: 

- Ate<. Haydi çocuklar .. 
Emrinı bastırdı. Kırk - elli tü

feğin bir eldEn patlayışıle çıkan 

gürültü çölde derin akisler bı -
raktı, bunu sürf"kli yaylım ateş -
!eri takıp ettı. 

( Artla81 Vv) 
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~ hususiyle faiz ve masrafa vesaireye dair olan hak ve iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle il.in tarihinden itibaren on beş gün jçinde satış memuru 

~ olan Mahkeme BaşkAtiblne bildimıelerl lazımdır. Ak!i takdirde hakları ta-
pu sicilleriyle sabit olme:ıdıkça satıı bedelinin paylaşma!>ından haric bıra
kılacaklardır. Müzayedeye ~tirak ede:ılerin bü.tün şeraıti kabul etmiş ve ~ 

i evvelden öğrenmiş ~e bılerek ıayri menkule talip bulunmuş oldukları ad- f.°4 

~ dedılerek sonradan ıtlrazları mesmü olanııyacagından satış gi..ıni.ınden evvel :C 

~ gayri menkulu gezip görmeleri ve fazla malümat almak istiyenlerın 941/13 ~ 
No. ile Mahkeme BaşkAtipHğine müracaat et ıelerı _Jfın olunu . (5856) ~ 

C~i Mıkıar; 

KiJo 
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Kuruş 
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L. Krş. gunü saati 
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12.2; 367 50 15 7 941 Salı ıı de 
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Cins ve miktarları yuk ~da yazılı f tanbul Ziraat Mektebinin h-tayıs 942 
somma k&dar ihtiyacı olan erzak ve~airenin 15/7/941 Salı gtinil ı;aat 11 de 

Beyoğlu İ\1.ikl~l cadde.si 349 numarada Ll.:-elcr Mu)}ascıbeclJiğ'inde toplanacak 
elan komic.yondı:ı ayrı ayrı şartnamelerle açık eks ltme i yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün ve saatten evvvel İstanbul Li!'eler Muhasebeciliği 
veznesine yaUrac:ıkları ilk teminat makbuzu ve 941 malt yılı ticaret odası vesi
kası ile birlikte eksiltme saatinden evvel komu;yona müracaatları ve evsaf 
't'e şartnameleri her gıın adı ge('en ı.11 ha.sebcci1lkten görüp öğrenmeleri. cS218 

Orman Koruma Müst. 
Komisyonundan : 

Tb. Satınalma 

Taburumuzda mevcut köhne (267) çift fotin satılacaktır. Taliplerin 
ıerremmuz/941 tarihinde Orman koruma müst. Tb. satınalma komisyonuna 
mi..ıracaat etmeleri 113.n olunur. (5532) 

l tataabul Komutaalıiı Satıaalma Komiıyon 'u lıanları 1 
A~ğıda cins ve 

nü açık eksiltme ile 
rülebilir. isteklilerin 
gelmeleri. 

miktarı yaz.ılı iki kalem y;yettk maddesi 24/7/941 gü
ihale edilecektir. Şartnameleri her gün komisyonda gö
belli gün ve saatte Fındıklıda sutınolma komisyonuna 

Cinsi 

Silt 
Yoiurt 

Miktarı 

kiloıı 

12000 
9600 

(5554) 
Muh. bd. 

L. K. 

2040 
2400 

ilk te. 
L. K. 

153 
188 

SAHİi' VE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

cSON TELGRAF 

ETE!ll İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGIN 
!llATBAASb 

F:ke:iltme 
Saat D. 

11 de 
11,30 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

jan dudaklarını büzerek miınalı 
bir tebj'ssümle gıildü: 

- Talihin varmış: Bu kadın, es
mer güzeli bir Fransızdır .. anne
si de kendisine benzer. 

Ot.omobilde fazla konuşamadık. 
Şoför, uzaktan gördıiğümtiz 

koşkun bahçf" kapısında durdu. 
ıan 

- Biraz geç ka!d,k zannederim. 
dedı, Mister Ti-Vong geldi mi?. 

- Evet, Mosyö, sizden birkaç 
dakika önce geldi. 

Halbuki, jan bana, Ti-Vongun 
i.şi olduğundan bahsederek geç 
geleceğini >öylemi ti. 

'--------------------·-- No.63 
Yazan: Francis Machard Çeviren: tskender F. SERTELLİ 

Talihin varmış, bu kadın bir esmer güzeli
dir. Annesi de kendisine benzer 

ja.n memnun .. 
Otomobilde etrafına bakınarak: 
- İşte, yaklaştık, dedi - şu kar-

şık bah~cnın ortasında görünen 
i<u uk köşk. 

t•zak' an gösterdi.gi kö~kc bak
t.m 

ıan guldıi. 

İçindeki de kuştan başka bir 
ş<') değil. 

ıan bu sırada birdenbire bana 
don erek: 

Bu mevzu etrafında bır hayli 
i<onuşluk amma, .sana birşe;: sor-

bır başka zevki vardır. Bazısı es
mer, bazısı da beyaz, yahut mat 
renkli kadınlardan hoşlanır. Se
nin se,·dıgin kadın tipi hangisidir? 

- Ben de bu1'u duşünmüştüm. 

Mii6yö jan! Şimdı sana açık ola

rak, bu husustaki fikrimi, daha 
doğrusu zevkımi söyliyebiliriın. 

Biz Avrupalılar daima esmer gü

zeli kadınların peşinden k0<jarız! 

Gerçi bu bir tesadüftür amma, e

ğer karşıma çıkacak kadın esmer 
gıizeli bunu diğerlerine ter

etmem. 

- Ge!d,k, dedi, haydi ilkönce 
aen atlabakalım. 

Devhal otomobilden atladım. 
Arkamdan jan da indi. 
Şoförün hesabını bana v~rdir

medi. 
- Sen mısafırsin' 
Diye güldü. Şoför döndükten 

sonra, bahçeve girdik. 
İçimde gittikçe kabaran bır he

yecan his.ediyordum. 

.... 
Akılları durduran 

bir tesadüf .. 
İç kapıda biz:. centı;men bir uşak 

karşılad ·. jan bu uşağı tanıyordu. 
U ak bizi hürmeıle selamladı. 
an: 

Bu nokta üzerinde fazla dur
madım. B:z·m biraz gccıkmiş ol
duğumuzu dü~ün<'rek yürüdüm. 
Yalnız, bizi ka.,,.Iıyan uşağın ta
vır ve hareketi pek hoşuma git
memişti. Hatta bakışları da. 
Köşk çok güzelili. İki katlı. ye

di sekiz odalı, bahçe ortasında .. ve 
zemin katında ayrıca Wiak, ahçı 

odaları vardı. 
Geni'j bir mermer merdivenden 

birinci kata çıktık. 
Uşak bize yol gösteriyordu. 

L~. büyiık bir misafir <alonuna 
girmıştik. 

Bu salonda Mister Ti-Vong yal
nız oturuyordu. Bizı gürünce a

yağa kalkt ve gülf"rek: 
- Bf"n biraz erken gdmişim, de

di, siz de p<:k geciktinız .. 
jana döndü; 

Kaybolan meş
hur simalar 

(Dônlunciı S&yfa<la.rı D<T-) 

büyük hat;p jaures, musi1<i9inas 
üzerinde ayni tes:ri ya;pmışlar .. 
·Altın sesli• liıkabile anılan Sara 
Bernara, bu lakabın niçin veril 
diğini bir türlü anlamamış: Bu 
altın ı;esh kadın, diyor, büyük 
heyecan anlarında öyle sesler 
çıkarıyor ki, vapur düdüğünden 
farkı yok. Ben hemalde daha 
munis ve daha ahenkli olan Re
jane'in sesini Saranınkine tercih 
ediyorum. 

• • n91 ariste bulunduğum sırada, 
~ Paderev&ki de Polonya Ha
riciye Nazırı sıiatile ve kalabalık 
bir heyetle 191.9 Paris sulh konfe
ransında memleke1ini temsil edi
yordu. Kendisile o vakit bilv"9ile 
tanı;;mak saadetini" nail olduğum 
gibi, bir gece Markiz dö Monte
bellonun konağmda şerefine ve
rilen bir ziy<ıff"tte, üstadı bizzat 
piyano önünde görmek .gfüi her 
kula nasip olmıyan harika nev'in
den bir şerefe daha kavuşmuş, ha
tırası ebediyen hmızamdan silin
miyecek olan Clıopin'in bir valsi 
ile kendisinin meşhur Menuet'sini 
dinlemiş, muhteşem bir gece yaşa
mıştım. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Seırmayeai: 100,000,000 Türk Lira31 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele,rİ 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
MAHKEMELERDE ~! 

(3 imcii snhifed<>n devam) r1 

sıl bakabilirim ben babalığımın ~: 

Zinat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplarında d 
as 50 l.iruı bulunanlara sened;ı 4 defa cekilecek kil!"• ile 8f3iıdalıl 

plana göre ikramiye daj!1blacaktır. 

4 adet 1.000 ~alık 4.000 
yüzüne! .. > 

Hakim d~şundü. fülahare ona '11 

uzun bir nasiha'.te bulundu: ı1 

4 • 5eO • 
4 • Z50 • 

;- 000 
LCOO 
10 o 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 

40 • ı• • • 
•- 9'eni tevkıf <'diyorum oğlum l r1 

dedi. ilk suçun oldugu ı,m 2 ay 
1 

hapı;e mahkum ettim. Eğer göz ı1 

) •' ,ar,n samırı"i, pişmanlıgın c;ddi ' ı• 
ıs<' u !anır bır daha böyle şeyler ı4 

yapmazsın d<'ğil mi? 1ı 

100 • 58 • • 
120 a 41 • • 
160 • ZQ • • 

DiKKAT: Hesaplar.ndalti j)i ralar bir sene lç,nde 50 l.ı.radan 
c.srığı dJs1ci\"enlere ikra:n-ye c-~J:iığı takd:rde % 2'' faz!asile \'P: t.~ 
cektir. Kur'alar •~n<'de 4 deta: 1 Evllıl J Birincıkiınun, ı ı'1art 

ve 1 Haz ran t.ıırihlermde ~lillecektır. 
Sonra jandorma\'a dönerek ila-

ve pt(ı • 

- Haydı mahkumu götürünıiz!. 
Kısa kesik etimlelerilc ağlıyan 

Faruk ba•ı büsbüti.ın eğilmiş, O

muzları çökmüş mahkeme salo -
nundan çıkarken tekmil dinleyi
ciler ona acıyarak mt>rhamdle 
nazarlarile bakıyor, arka sıralar

da ye<ıl gozlu ba -ak renkli saçlı 
b'r genç kız hıckırarak 'beyaz 
men<) 1 '.e gözleııinı siliyordu!. 

BORSA 
7 Temmuz 1941 

Aeı!Jt ve Lt.-
1 Sterlin 5.24 

100 olarD 130.0250 
100 Frank -
100 Lırel -
100 İ!'V Fr. 29.6875 
100 Florin. -
100 Rayilmuk -
100 Belıa -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 C•k Kronu -
100 Peçe ta 12 9375 
100 Zlotı -
ıoo Pen&ô -
100 L•y -
100 Dinar -
100 Yen 31.1375 
100 İsv Fr. 31.0050 
100 Rublo -

ESHAM VE TAHViı.A.T 
~ıuamcıe olmamıştır. 

TASHİH 
1 Temmuz 941 T. nüshanın 6 ıncı 

sahıfesinin 6 ıncı ,;Utunımdaki Fatih 
2 inci Hukuk Mahkemesi satış me
murluğunun ıh1nındaki 13 üncü satır 
(Ye 800 lira kıymetinde bulunan ve 
}!3cere ait olan rubu hissesi 100 Ura 
mukabilinde Zihniye) suretinde tas
hıh. olunur. 

- Neden geç kaldınız? 
- Geç kaldığım,zı sanmıyorum 

amma .. olabilir, Mister!. Çünkü 
bu sabah çok .şım rnrdı .. bir dos
tumun ikram ettiği birkaç kadeh 
şarabı içmeğe mecburdum. 

Ti-Vong wki bakışlarile kapı

cıyı süzdü. 

)an ~akac• bir adamdı: 
Madam yok mu?. Burada yal-

nız mı oturuyorsunuz, Mister? 
Diye sordu. 
Bu suale uşak cevap yerdi: 
- Biraz istirahat ediniz, Mösyö! 

Madam şimdi neredeyse gelecek. 
- Ne o .. Madam evde yok mu? 
jan h!ddetini giz.liyemedi. 
- Civarımızdaki Salvador şa

tosuna gitti. Mösyö~. Orada akra
basından biri hastalanmış .. 

- Vah va.h. Aksi bir tesadüi. 
- Mndam muhakkak gelecektir, 

Mösyo: Ehemmiyetli bir hadise de
ğil. Her zaman gelen bir sinir nö
beti. Maamafıh Madamın pederi ve 
Yöl.des. bugün hastanın yanında 
kalacaklarını söylediler. 

(Arkası ur) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Cinsi Beher Kg. 

Karışık 8 punto 
sorbon harf. 
8 pun. sorbon çelık 
işaretli har için. 
10 punto ~orbon 
harfi. 
8 punto anterlin 
İşaretli harf 

L. :ıt, 

J 

3-

2 75 
1 40 
3-

Saluıalınecak 
kilo 

149 

15 A 

Tutarı 

L. lC, 

44V -

54 -

) 
) 
) 
) 
) 

118 324 50 ) 
100 140 - ) 

a __ _;o24"----'' 
989 50 

'll.7.5 Muvakl<•1 

teminat 
L. K. 

74 21 

Yukarıda nev'i ve miktarı yaz.ıh hurufatın a('ık eksiltmesi 19/Vll/1941 

Cumartesı günü saat 10 da İstanbul'da C<:ığ::t1oğlunda Yüksek okullar Muh•" 
scbeciliginde yaplacaktır. istckhlerin mu\;akkcıt pey akçeleri makbuzlariyl' 
birlikte ayni günde ve saatte komisyonda hazır hulunmalaı·ı. 

Şartname, :hofdarif Matbaası Mildlirhiğünden parasız olarak tedarik olunı.ıf: 

1 ISTANBUL BELEDiYESiNDEN'~"] 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

4225,00 316,83 Darüliiceze mues~e:-e~i için alınacak Kösele, vidtı' 
la, gl§ıse "·e meşin. 

2381,25 17M9 Beykoz ağçlama tıdanlığı hayvanatı için alına<~ 
15000 kilo arpa, 7500 kilo saman, ve 7500 kilo 

Tahmin bedeUerl ile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı işler ayrı tı" 
açık ek,::iltmeye konuhnuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelfıt Müdiırli.t. 
kaleminde görülebilir. İhale 23/7/941 Çarşamba günü saat 14 de Daimi ~ 
cilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat m<ikbuz veya mektupları 
941 yılına ait ticaret odası vesikalariJe ihale (linü muayyen saatte Daim1 f.iY 
cümende bulunmalan. (5557) 

Aakeri Fabrikalar Sabnalma Komiıyonu ilanları 

Malzemenin cins ve miktarı 

153 ton benzin 
l\.1uhtelif numaralarda dokuz 
kalem ve cem 'nn 188 ton ma
den yağı 

15/7/941 
15/7/941 

Saati 

14 
14,30 

Muhammen ıc.~t J 
bedel t~ 

48.960 73~ 
69 ıreo t 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında göstrr11cn gün 
aaatferde askert fabrikalar umum müdürlü,gil merkez satınalma koffl 
yonunca pazarhkla ihale edilecektir. Kat'i teminatları ve muhammen bed 
leci yukarıda &österilmiştir. Benzinin ıartname beti.eli (2) lire. (45) kurıat 

Maden yağının sartnamesi (3) il ra (49) kuruştur. (552') 

İstanbul Levazım Amirliği ilanları 

lCilo 
800 50/12 l!ahk ağı lp!Jll. 
800 60/ı2 • • • 

Yukarıda No. l:ırı yazılı 1600 kilo ba~ık ağı iplft{ pazarhk.la sa.tın a.1 
caktır. İhalesi 14/7/941 Pazartesi günü saat 14 de Tophanede Lv, Artlır<•--..; 
satınalm komi yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 9040 lira ilk te~ıı' 
678 hradır Numuneleri komi yonda törülur, Taliplerin bt'Ui vakitte kO 
yona gelm•leri. (58-5467) 

Jf. 

Behor kilosuna 27 lruruş 50 santim ftat talımm et.llea 71,500 kilo 
ğurt ahnacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21/7 /941 Pazartesi günll )t 

~5.30 da Tophanede İst. Lv. Amirlıiği satına1ma komisyonund~ y;ıpıls~~ 
Jlk temınatı 1474 lira 69 kuruştur. F.vsa! ve şartnamesi komısyonda gö ; 
Trtliplerin kanuni vesikalarile taklit mektuplarını ihale saatinden bir 
ev\'el komisyona vermeleri. (51-5418) 

* 3,50ll,OOO adet küçük ve 600,000 adet biıyük eritekll dişili aıwni~'.ı 
çadır kapsulü alınacaktır, Hepsir:in ta~ nın ~, .. itli 58,7~~ ı~_ra ilk U.r.:llf,at~~ 
Ur.::ı 50 kuruştur. Pazarlıkla ek~ıltrnesı 1'5 . tıtı Salı guılıı saat 14 de 1' , 
ıcde İst. Lv. Amirliği ctatınalma komi ı 1 ia yapılac:;ıJ;ur. Nti•ıune ;J' 
\'e şartname.sı komisyonda görlılur. Taı ~,ıe •• ı bellı vakıtte kom ~"Yor.a. • 
lt!ri. (~3-512&) 

* Beher kilo"una 18 kuruş tahmin edilen 82.2('10 }dlo ırUt alnaı "'kt1r ~ 
Jı zarfla l'ksil'mesi 21/7/941 Pru:arte~i gl.<ı.u s:.~t 15 cie To'öll.<ınt:<i•_ L.'·. 
lii?i Ealınalma kl\mıc.yonunda yapılocck'~r İlk tt-n·,,_·•tı 11<'9 lir.'.! .. O \tı'. 
Tallplt>rin kanunt \esıkalartle teni.' mlk' p .. rıı:J ıl:ale s~at t rı T 
ev\..el konıl<;yona vtrnıeleri .Evsaf ve ~ar:nanıosi komisyenda r.ur ıhı•· 

(52-5~ l~J 


