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Amerika'nın 
Emniyet 

Tedbirleri 
•·--

IZLANDA-
NIN İŞGALİ 

Amerika kendi emniyet 
tedbirleri ile bir arada 
Almanyanın Rus har
binden aonra İngiltere
ye dönmeai ihtimali kar
ftaında da Şimali Ame
rika - Şimali lnıriltere 
yolunu hazırlamıı bulu
nuyor. Bu hareketlerin 
t~mil ve tevaii ile İnri
lız ve Amerikan menfa. 
atlerinin Almanya kar
ftaında Atlantikte çok 
karı~ık bir hale &etiril~ 
meıı ve Alman denizal
tı~arının faaliyetinin tah. 
~ıde uğratılmaaı ihtima. 
lı kuvvetlidir., 

~azan: ETEM iZZET BENiCE 

Amerikantn İ:zlanda> a asker 
İlır•<ı; diinyanm b"r tarahnda oü
~ük bir dik.kat ve alili uyandtrdı. 
JllP<>o>a; bımu Amerikaıı.ın harbe 
t;i.ru fili bir adımı saymaktadır. 

ı:ııt.,,,., pek tabii m"mnuııdur. 
Frans "t k' d' b a mu ea ıp safhalar ve ken-
d 

1 8
· ına grlebilttekler balumı.n

lı. an endi~dedir. Almanlar lıenüz 
arar m h' t' 

bulun 8 ıyr ınde bir tebliğde 
IXl maınışlardır, fakat, herhalde 

"Alllnun detillerdir, 
ıne ilı 

"'b" r •n bu karara sevlı.eden 
.Anı P. n"dır?. Biu:at Ru.zveltin ve 
•tt"elrik~n gaz.,telttinin müdafaa 

'" erı ltt .. Anı . .,iid f • tore: erikarun 
"--

8
• •ah " emnheti tedbiridı'r 

-voeriJı · · • 
nı,rika a, hır gün Alınan)'lnın A-
"ld • · a taarruzu lıahiı. mevzuu 
lna~CU takdirde; İzlaodamn atl•-

a" olarak • il ıl • •tind~· .. u an ac•gı kana-
ilıt' ır. Groenlandı da zaten bu 

•nıaJi il · .. 
•I.rı eıı surerek işg&li altına 
ııı..ı:'•· G~rçekte Gr6"olaod; Ka
""" "• •mali ""rllİ • - --''- . """'1400 k' ... n.mcTJ .. a)a 
~ç d ıloınetre içinde temev
dir 1• en )akmlıklar anet-.ekte-

. •landa da İn-'• 
lnalisi b"I . . 5utere garbı ıi
lhııali ~ ges_ı ıle Amerika f.rlu 
it bölgesı ar•sında .-ı. 
arı "'•ta .....,.ı yu-

likatte A~8-.ilııt bir nolı.t•dır. B•-
er •Ya bir t .. .. vVllr e<lildi" . ecavoz ta-

"<ilgeo;· . gı takdırde: 11·,,,aı ının eaın;.... ı· • 
her iki d -,e 1 b'""-ndan 
ca... • anın da ınüiı. 
...,. ve Aınerik.ıd . -~ rolii v.r
n 'llınuoıiyed ilki nıud•faıı, e&i
•tratejik tedb~ hak kuanın•lı. ve 
•ian Ytriııdecı:. almak tıc>ktal•rın· 

Bu höyie oldutu · . 
l•r~ l'~ilb rıb~ Asor ada
tere v ~un, Dalıar da İııgil
lı:a e Afrılıa sahilleri ile Ameri-

ara•mda Ati t" • 
.,ı, ·. an 11rlD fevk•liıde 

e111mıyeti haiz lıT 
llolıtalarıdır B ı ıt. ve menzil 
da,., i...,al .d u lakdırde İzlan-

. ""' e en Am "--eınn·. er~nın yine 
. 'Hl ve nıüdaf b 
..;., k'lit aa alııınınclan 
-. 

1 
"" meoz'J k iş•at . 1 no talarını da 

- •tmesı m ht 1 . tnerit '. u eme dır ve A-
• • a efkarı uınuın · . 
uland . ·~esme karşı 

a \e Groenlandd f 
!aralı kabil' .. d f an arlı.sız 1 tnu a aadır 
llakikatte Al . · 

il nokta] man~ anın bu ınen-
Arnt!rikan arından istifade ederek 

•n •rk ah'll . 
·eya Cf'nup nolıı.t .1 ı eruı~ ~imal 

ıt •rında b' rruzda buluuınas .. n ır ta-
1 n1un1k" .. 

(Dfovanu ~""-! . un mu
. Sa.hifıfel~) 

ŞaTk cephesinde harekiit sahalarını gösteriT harita 

Garbi Almanya[ 
yine bombalanrJı ' 

Londra 9 (A.A.) - Garbi Al

manyaya hava hücumları artan 
bir şid<retle <M!vam etımektedir. 

İngiliz bombardıman filoları Ko. 

lonyada !J.Jlal meikezlere ve diğer 
on şehre tonlarla bomba atmış -

lardır. Geceyi müteakip dün bü. 

tün gün şimali Fransadaki he -
defleTe hücum edilmi§lir. 

Lil Elektrik, kimya fahri • 
kası bombalanmıştır. 12 tay

yare kaybımız vardır. Almanla • 
nn 19 avcı tayayresi düşürül -
müştür. 

lzlandadan sonra 

Asor adası ve I 
Dakarında 
işgali istendi· 

N•V7orlt, 9 (A.A.) - Röyler 
muhabırlnin bll<liroilğıne ıöre, A
merika matbuah, hlik:Qınetin İz
landaya asker cöndennek suret1~e j 
aldığı tedbiri umunıiyeUe tuvıp 
elmekledlr. 
Bazı cazetel«, Ruzvelt'in klıli 

derece ileri cff;medii!ni iddia et
mekte, .A.ııor ve Dabr'ıa dl llıa
lini istemektedir, 

\,_ J 

Liman kaptanlarının 
garip vaziyeti! 

Makinist ve Kaptanlar hak
larının korunmasını Umum 
Müdürlükten rica ettiler 

-------
MGoakale Veklletlnln alAkaıı bekleniyor [l!ıuoON il , ~~·-~~~~~~~~-, 
Boğaziçi halkı 1 

bu hamam der
dinden kurta-

De\-·let Limanları i.stn.nbul İşletmesi 
vesaitınde f.;ahşan kaptan ve nır.kı
nısU~r bır istida ile Umuın )..tü.dürlü
ge müracaat ederek bazı dileklerde 
bulunnıuşlardır. Bu vatandaşlar bır 
nıuharrirımıı.e ~unları so~·lcn1işlertlır: 

1 AKÇE 
Bardak •• ~ 

,__Yazan· 
·-ı 

CAHİTUÇUK 

Bu Nel'iı Hikayeyi 
1 

4 laca ıa111ıe. 
~· 0k111aaaz 

,.,1 

rılmalıdır! 
Son zamanlarda şelır.n civarın

daki bazı hanıamcıl.ır tarıfelerinı 
yüksek yaparak,, .• ı lm olmazsa, 
tarife hanci halktan i t rliklerı 
kadar para almaf:a b&!jlamışlard:r. 
Bilhassa bu gibi vazıyetlert>, ci· 
\'arlarında başka hamam bulun
mıyan yerlerde te6adüf edilmek
tedir. Sarıyer hamamı hakkında 

(D......., ~I Sahlf«ie) 

_ c:\Iünakale ·vekılıuuz B. Cevdet 
Kerıın inreday1nın iş<,:ılerın vaziyetle· 
nyle yakınd<ın attı.kad.-ır olunmakta 
bulunuldugu bJkkındaki bC'yanatı biz
leri çok ı;e,·ındırınıştlr. Bızim rica
mız da .Bay \tek.ılın buyurdukları \·e 
hükümetın arzuları gıbı hal ve istik· 
bal1n1izfn tc-ınınidir. Çunli u şın-ı.dı me

mur muyuz? r.fü-c:tahdem mlyiı'!. An
lıyamıyoruz. Her ay nuıa~larımızdan 
yüzdE> b('ş- k~iyorlar, fakııı n1c,-e1c'i 
biriınız Uç ay hastalan~ak. bir cıylık 

maaşı te\'ki! ediyorlar, yanı Wavi 
müddı\ ınce ayhğlmızı munt~~z;:nıan 

\'f ·mıyorl.ar. Ancak iki aylık \'erıyor

Jar. Pt:~ın maaş aldığımız halde haı;t.ı-
ID<vam.ı ıı..inci Sabif<de) 

Sovyet Tebliği 

Besarabya
daAlmanve 
Rumenler 
Prut'un ge
risine atıldı 
Şimalde Kızıl filo 
bir mevkiye takvi
ye k•vvetl çıkardı 
Londra 9 (A.A.) ·- Son Sovyc: 

teblğin]n bi~dirdlgine göre, 8 tem
muz günü. Ostrov, Polotsk, Novog
rad • Volinsk ve Magilev - Po -
dolsk mınt.akalarında muharebe
ler şiddeüe devam etmiştir. 

• --

Kızılordu, tank, topçu ~ tay -
yarelenn miizaheretile muhtelif 
mukabil taarruzlar yapmışlar ve 
Alınan ilerleyişıni durdurmuş -
lardı.r 

Ostrov mınt.akasında Sovyet -
ler bu sabahtan itibaren muvaf
fakiyetle neticelenen birçok mu. 
kabı! taarruzlar yapmışlardır. 
Almanla- ağır zayiata uğramış -
laraır. 

Bir tayyare avcı filosu. harekete !,'tkq 

(._H_A_R_P_V_A_Z_İ_Y_E_T_i_J 
Dnna nehrinin şimal sahili ü. 

zerindc, araz~yi açmağa çalışan 
Alman kuvvetleri kıt'alanmızın 

bü,·~k b'• mukavemeti ile kar -
J • 

şılaş1mşlımlır. 

Duna Nehri Şimalinde Sovyet or· 
dusu yerine Alman ordusu taar
ruz koltuğu teşkiline başladı 

c o.nnu B,,.ınri Sa.bHfde) 

Yeni 
tevziatı 

K·ahve 
daha 

intizamla ya-

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

pılmalıdır 

ŞlllAyet ve dedJko
llalar Mllettlşlerce 
tetkik edl!moktec!lr 

Şehrimizdeki kahve tevziatı hak
kında b.-.zı ~ikiı.yetıcr y<ıµJlmıştır. Be-
1ediye KoopC"ratifinin te\ ziah inti
zamla yapılmı.\i ve rrıemnunıyet1e kar
.,.ılanmı~en, mahallelerdeki te\'zint 
bazı ticdikoduldr tc\'lit ctnıi.ştir. Ez 
etimle bazı yerlt're \-e bu ara ekser 
bank<::ı.l&ıro. çekirdek kahve verildiği ve 

(De......, Be~lncl Sahltecı.,) 

85 yaşında bir 
adam araba 

altında kaldı 

6 yaşında bir çocuk 
da damdan düştü! 
Kuruı;eşmede Orman sokagtnda 12 

numarada oturan 1730 plakalı İbra
hinı Demirin yu.k arabası Kuruçe~e
de dururken hayvanlar UrkmU., ve 
troşmıya başlamışlardır_ Azam hay-

vanlar Küçük Bebekte oturan 85 yaş ... 
lannda Emin A.kkayaya çarparak onu 
dereye yuvarlamışlardır, Zavallı ihU
yar ağır surette yaralanmış ve Bey-ot
lu Ha5t.anesinc kc.ldırılmı$tır 

Çarşı i~inde Çukur haman1da 2 nu
marada oturan 6 yaşında Sergis l\1er
can Hanı i("indt"ki dam üzerinde ge
zerken yere düşmüş yaralanmı~tır. 

r 

Alman resmi teblıği harekatın 
plan mucibınce devam ettiğini bil· 
diri)DT \'€ başka ruçbJr tafsiliıl 

'erm ıyor. Dört bei gundrnber • A İ· 
ma:ıl;;r crnupta Çc. rıı:.; içten baş
ka hır <ehir işgal edeme nişkrdir 
Bu ,mla beraoer Almanfor Duna 
nehrı şımal.J'e büyükçe' kun-et 
!erle geçmeğc muvaffak olmu)lar 
Ye biraz daha ~inıale ilerlemişl(·r 
<lir Diger A:man orduları ceııub~ 
doğı'J Deresma nehri ile Din~-eper 
arasındaki sahada, Yolnok - Zito 
m.r garb.nda ta.:rruzlarına devanı 

(Ot-va.mı B~inel Sahlfıfd(") 

Şimali Afrikaya 
Cenubi Afrika 

kuvveti geldi 
Pretorya, 9 (A.A.) - Dün akşam 

nsmen bildirildiğine &öre, Habeşis

tan harekAtına muvaffakıyetle iştirak 

eden ku\'veUi bir Cenubl Arrika kıt'
ası, Şlmall .Afrikaya varmıştır. Cenu· 
bl Afrika Bir1;gi Başyektli General 
Smats bunlara hareiı:eUerinde, mil

letin kendilerine sanılınaı itimat bes
ledigi.ni bildirmi&tir. 

Amerlkaaıa Sovyet
ıere yardımı lıazır 
Vaşongton 9 (A.A.) - Hariciye 

Müsteşarı Saınner Vels, Sovyet. 

!erin Amerika harp malzemesi 

talep etmiş olınalarının Ameri -

kada iyi karşJandığını söyle • 

miştir. SovyetJ.erc sür'atle yar -

dım edebilmek için bütün tedbir. 
!er alınmak üzcred·r. 

Ok uyucu larımızın çok eğc

olduğumuz 

hazırladık 

neceklerine emin 
yeni bir roman 

(Sürü Çıngırakları J 
• 

Size I stanbullu bir kadının 
Anadoluda geçen bir aşk 

hayalını anlatacaktır 

Yakında O TELGRAF da 

Stalin lngiliz 1 

sefiri ile bir 1 

saat görüştü 
Londra 9 (A.A.j - M.oskova , 

radyosunun dün akşam bıldirdiği
ne göre, Stalin İıı,giliz sefiri Staf
forıl Kripı;i kabul etmiş \'e kend:
silc bir saatten fazla konu.,mu~tur. 

AlmanveSov
yet tebaaları 
memleketimiz 
yolile müba
dele ediliyor 
Dk Sovyet kallıesı 
,e1ırımıze g e ı erek 

m8badele yerine gitti 
Sovyet Rus~ a ile harp halinde 

olan Avrupa memleketlerin • 
de bulunan Sovyet sefaret he -

(Devamo ~ Sahlkdt) 

Tenkid ve Mülahaza: 

DiL IAVAŞI 
H. S. S. 

J\lücadelenin her çf'Şidi bu 
nesle düşmüştür.. Konuştuğu

muz dilin yapmnı kurmak bile 
bugünün uğraşılnıakta olan iş

lerinden birisidir: Graınerciler 
toplaru~·or: Ti.irk ı;ranıcrini 
.ted\ in• etmek, giizel türkçe· 

niı-i yanlış "·e doğru •mihenk .. -
lerini e-5a~laştırmak \'e ~ a~•nıak 

çarelerini diişünmek için. 
Dil işi, millet işidir: 
Dilde raptı ve zaptı gözet

n1ek, bir hudut anarşisi kadar 

beter sayıldığı zan1andadır, ki 
mili.et şuuru tam a~ dınlığı ile 
sezilnıiş olur . 

Dilde doğru, dilde kıskanç ve 
dilde san:ılı olmak, Tütk ol· 
nıanın bir ifade ediJi~inden ba -
ka bi"e~ değildir. 

Türk milli~ et<:liği son ~·ılla· 
rımızda, asil bir Hlku ile. dili
n1i·ıe yeni kı~·metler getirmi -

tir. Her yeni hamle ı:ibi, bu 
dil ~a' 8!)1 da sar~ıntı~ız olnıa· 

mıştır. 

Alman • Sovyet 

BABBINI 

818 BAKIŞ 

Sovyet mü· 
dafaa hattı 
Şimalden de 

yarıldı 

Sovyetler çekli· 
dikleri yerlerde 
taş lıtünde taş 

bırakmısort\r . 

Almanların var
mak istedikleri ilk 
hedefler nereleri ? 
Aırnan kaynaklarından Şark 

ccphes.indeki muharebelere dair 
gel~n t-on haberelere göre, Al
rr,an orduları ricat etmekte olan 
Sovyetleri takibe deyam etrr.ek
tedir. 

(Devamı 5 inci s .. :rta.ıa) 

Örfi İdare Komutanı 
bu sabah geldi 

An karaya g;tmiş olan Ö;fi İdare 

Komut.anı Korgeneral Ali Riza 
Artunkal bu sabalıkı eksprt'sle 
şehrimıze dönmüştür 

:Mesela. en yakın bir zamana 
kadar •Gramer. ~ alnız şifahi 
Jehçemizde > aşı)·or ,.e onun çer
çe\·e!'ini çizememiş bulunuyor. 
duk. Sebebi. eski o>m&nlıcanın 
grameri, Türk ınillisetçiliğinin 
dil ülküsile aJkırı düşüyordu da 
ondan ... 

Biitiin inanışları, 
kalhi \C kunetilc 
bir halde hamlrter 

dU)'ll Jarı, 

sahlrnmış 

ilıliliıli gr-
çirmis bir ccıni,·etin. elt:<'!tt", u· 
zun bir «dil sn\·~~ı" devri olacak 
'\'e bu mcrhalf'dc hC'r nıiinc\•\·e· 
rin kendi hissesinr dit5en 3·iikü 
tas,ması, dilde ~a,·asa snygının 
ör~eği olması lazım gele.ektir. 

Dil kadar bir tek ferdin malı 
olını~·an pek az C\e~· bulunur. 
Bunu bihni.\'enlcr ınidir, J.-i tek 
basına bir miina:•a bir k<'lin1e 
ko; mak. bir fikre bir <abir irat 
etı~ıek ~aliihiyetini kendilerin· 
dC' görürler?. 

J\.lt·nsup olduğu 1iin1renin n1u· 
\&fakaline en ufak bir kayı:;ısı 
ohnı~·an adaıııın arhk o zün1re 
İll' ne bağı kalnıı~tır?. 

nil ~i bir millc-t isi ve Ö)'1~ 
olduğu için bir dr>·let işidir. 

Dilde •) kırılık ) alnıı ha" na 
J a~adıklarım z;ıoııcde1tlerin bir 
hata~ıdır. 
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~l "-ADİSELEA 
KAR5151NDA , 

SON.TELGRAF 

ÇOCUK 

BAHÇELER/ 

fatanbul, Çocuk Bahçeleri 
bakımından çok zenginletti. 
Şehrin hemen her aemtinde 
bir Çocuk Bahçeai var. Bizim 
Oaman Cemal, geçen gün, yo
rulmamıı · uaanmamıı, bu 
bahçeleri birer birer gezip 
dolqmıı. İnbbalarını fÖyle 
buliıa ediyordu: 

c- Bütün Çocuk Bahçele
rinde gördüm ki, büyükler 
çocuklardan daha fazla.. Bu 
bale nazaran, Çocuk Bahçe
lerinin isimlerini cBüyük 
.B.hçeleriıo ıeklinde deiittir· 
mek lizım .. ıt 

Ben de neyi dütünüyorum, 
biliyor musunuz?, Bari, ço
c;µklar kalabalık arasında e
zilmeıin ..• 

FIA.T 

TARlFESi 

Geçen gün, bir yerde, kır· 
lık· ağaçlık, çamlık, manza. 
ra11 latif bir yerde, akordi
yon dinledim. Çalan insan, 
muhakkak ki san'atkirdı. 

Birer kahve içtik. Akordi
yon bir aralık ıuımuıtu. Hoı 
tohbet bir arkadaı: 
c-Artık yetiıir, daha faz· 

la çalmıyalım. ıt dedi .• 
c- Neden, diye, sorduk .. 

Hotuna gitmedi mi7.» 
«- Hayır, öyle değil, de

di .. Müzik sesini Belediye İk· 
bsat Müdürlı.iğü duyar da, 
burasını gazino zannedip, 
bahçe aahibinden fiat tarife
li İıtemiye kalkıtır .. • 

KISALAN 

ETEKLER 

Bir arkadqun var •• Bayan• 
larm, eteklerinin gittikçe in· 
salmuından ıikiyetçi .• 

c- Monıer, diyor, diz ka· 
pail.DID üstünde. Yürürken, 
haydi, mahzurlu deiil, diye
lim.. Fakat, otururken... Bu 
kadar kuaaı fazla. .. a 

Bir diier arkadq fu ceYa• 
f;>ı verdi: 

- AhYali hazıra dolayıaİ· 
le, ciyecek qyapından tasar
ruf tavsiye etmiyor muyuz?. 
lıte ... ıt 

SEBZE VE 

MEYVALA.R 

Son zamanlarda eazeteler, 
aebn ve meyva pahalılıiın· 
dan bahsettiler. Bu yolda ya• 
zılar yazıldı, karikatürler ya,. 
pılch. 

Fiatlerin tedricen inmeai 
beklenebilir. 

Fakat, ben aaıl pahalılığı 
fimdi deiil, aebze halinin ıı· 
lahmdan aonra gÖl'eceiimizi 
:ı.aıuaed iyorum. 

Halde ıslahat batluın da, 
•İz aeyredin pahalılıiı ! Ar-

• tık, halin ıılahınefa ebneaİn· 
d- sonra, bizim de kifafı 
nefaetmemiz lizım eelecek 1 

AHMET RAUF 

EdeM Roman: 115 

Yeni asri 
mezarlık 
İstanbul cihetinde 
Surların haricinde 
yeni bir mezarlık 

yapılacak 
Belediye Zincirlil<uyuda vücude 

getirmekte olduı=o mezarlıktan 

sonra bir tane de İstanbul tara. 
fında Surlerin haricinde asri bir 
mezarlık tesisi.ne karar vermiş • 
tir. 

Bunun yerini tayin için ted • 
kil<ler yapılmakt.ıdır. Bu şekilde 
Boğaziçinde, Kad.>köy ve Üskü· 
dar semtlerinde de ileride birer 
asri mezarlık yapılacak ve böy. 

lelikle şehir dahilindeki mezar· 
!ıklar yavaş yavaş kaldırılacak· 

tır. 

llfJÇfJK 8ABEBl.E8 

ViLAYET 11• BE.LE.DIYE.ı 

+ Vali ve Beledi79 Reial Doktor 
Lııl!i Kırdar dün sabah Yalovadan 
iehrimlze avdet etmittir. Vail, dün 
İstanbıılun imarı iflerlyle meşgul ol
muş. tehircilil< müteh ... ısı Prost ve 
Belediye imar müdürü Hüımü K"1i81'
clo&lıınu kabul ederek kendilerindea 
imar işleri haldaıda izahat ~lt.t 

Belediye, Belediye Memurlar Koo .. 
perati!i lokantası_ taralından lı;gal e
dilen binanın makine ve eanayl ıu .. 
beil haline lfrajtım kararlaştımııştır. 
Bina!IJ bazı tadi!lt 7apılacaktır. 

TiCARET ve SA.HAYiı 
* Yeıuden 20 balya basma. elelı:trllı: 

ampUlü, 12 ton çelik ve %0 ton kalay 
ithal olunmuştur. 
+ Ziraat Bankrn çiftçi ve bağoıla

ra g1'.'ıözıaşı ve kUkurt tevııine başla

mıştır. SiiUşlar her &Un aaat 9 dan 
lS,30 a kadar 7apılmaktadır. Kükur
tün çuvalı 520 kuruşa, göztaşının kilo
su da 22 kuruşa satılmaktadır. Bil
hassa bağcıların kendilenne 1izım 

olan kükürt ve ~öztaşınl tedarikte a· 

rele etmeleri icap ettığ için banka vA
kl müracaaUert kolaylkla karı;ılamak, 
izdihama meydan vermemek üzere 

icap eden bütün tedbirleri altnlitır. 

MOTEFERRIKı 

+ İbrahim isminde bir •tiruCWıüıı 
ldare etllğl ll37 nwnaralı ,,uk araba
sı Bebekten ıeç<rken Emın Aklca7a 
isminde 85 yaşında bir ihtiyara çarp
mıştır, 

Emin Akkaya ağır surette yaralan
mış ve hastaneye kaldırılmıştır * Dün saat 10,40 da Sirkecide De
m.irkapıdakl lA.stik imalflthanesindea 
yangın çıkmıştır Bina, alt katı yan ... 
dıktan sonra söndürtilmüşti.ir. Fabri
kanın s1cortalı olduil.l anla~ılmıştır. 

Tuhkikı.t 7apılmaktadır .. 
+ Salı~z.arındakı Satie binası a

lım ve satımından •1ola:rı Dcnizbank 
erk(ırunın muhakemelerinde, İstanbul 
Birinci A.iJ.rce~. Mah'k.enı~l dlin son 
müdataalan dinlemiştir. Alahkeme1 

30 Temmuzda karannı bildirecekt.ir 
+ Kl.!Zg'Jncukta Nakkaştepe soka

!ında oturan SalAhattin, Kuzguncuk 
iskelesinde olta ile balık tul.arken, ls
ke1eye takılan ollasmt kurtarmak is
temı,, bu sırada iskeleye yanaşan va
purla iskele araı:Jnda kalarak ellerin
den ve omuzundan yaralanmıştır. 

Salahaıtin, kazayı mulıeakıp Nümune 
Hastanesine kaldırılmıjtır. 
+ Dünku kontrol esn:ısında Emin

önü kaza.<ı dahilinde ıa, Üsküdar ka
zası dahilinde 7 eanal muhtellf beledi 
suçlardan teczl;:re edilm~tlr. 

Seyrü.sefer lı:aoturolı• esıwıında da 
talimalııameye a7lı:ın hareket suçla
rından 13 9oför ve t arabael ceuılan
dınlmı.tq: 

KOLKOLA 
Müellifi: Nlzamettin NAZiF 

- Bi;peticere açalım bari, 
- Olmaz! Ü~ 
Ot-Omobil, uçuyordu. Nacı, bu 

ısiır at.te bir gayritabiililı: sezer 
eibi oldu. 

- Oğlum yavaşla. 

- 40 klUımetre ile gidiyoruz 
beyım. 

Naci, §Oförun omuzundan şö)"

le bır baklL Araba, hangi 40, tam 

S<)ksen kıLometre ile gitmekle 
idı V" diklz aynasında şoförün 
suratını göl'Ünce ürktü. Herifın 
cozleri cam gibi ldi. 

Omuzuna vurdu: 
-Yavaşla! 

Bu tehdı't 1ıes!rin1 gösterdi. He. 
rif 9ilr'atı kesti, ıa.Itin az ötede a· 

rabayı durdurup sokağa fırladı ve 
nöbet bekliyen bir polise doğru 
koşup bağırdı: 

- Otom<>bildelti adam, beni 
öl.dılrmeit istiyor .• 

Naci, kull<lanna inanamadı, a-
rabadan çıktı 

- Ben mi be? 
- Evet sen. 
Polis, düdüğünü öttüre öttüre 

arabaya yaklaştı: 

- BuYUrunıız karakola. 
- Sebep! 
- Ölümle tehdit etmişsiniz. 
Fakat daha ileriye gtt:medı. Zi-

Harp ve AblAk 
Ceruiyetle.-io maddi ve ikt...,.di 

.;eviyesile, o cemiyetin ahlaki va
ziyeti arasında çok sıkı bir müna 
sebet olduğu malilm. Geçen BÜ· 
yük Harpten sonra, dünyayı kaplı · 

yan sefalet, yoksulluk, işsizlik ve 
türlü hastalıklar, bütün cemiyel 
leriıı. bünyesini kemiren l>ir afel 
olmuı,tu. 

Harp, maddeten yıktığı insaıı
lığt, ahliıkan da y"re serdi. Türlü 
gayriahlaki ve liahli.ki telakki vır 
anlayışlar, daha ziyade 1918 den 
sonra, beyn.,lmil"I )'aşa)'l! üz.,. 
rinde t"sirlerini gösterdi. Aile ra· 
bıtaları, 1914 den evvel daha kuv• 
vetli idi. Beşeriyet, mukaddes, 
manevi tanıdığı kıymetler üzerin
de, daha titizdi. 

Son yirmi senenia cemiyet t ... 
l<evvünündeki tegayyürlerini, tıp 
kı bir imtihan gibi, yeni harp or• 
taya koyuverot İnsanlar, bu )'eni 
imtihandan alınakile çıktılar, de· 
nemez. Sağlam bildiğimiz birçok
cemiyetlerin, içinden çürüdüğünii 
yeni imtihan vesilesile ve lam 
yirmi sene sonra anladık. 

Yeni harbin ~ona ermesile, düıı
ya, yepyeni içtimai meseleler 
manzumesile karşılaşacaktır. İn· 
sanhğı her nevi telakki ve diişil
nüşte kendine bırakmanm acı ne 
ticesin~ şimdi görüyoruz. Disiplin. 
siz cemiyd hürriyeti, disiplinsiıı 
ahlak hürriyetinin zararlı olduğu 
bir kere daha anlaıplmıştır. 

Yepyeni bir dünya kurmak, in. 
san ruhunu. insan ahıakıııı yeni· 
den inşa c~ek zarureti vardır 
Bugün, makinenin değeri ne ise. 
ruh kıymetinin de o derece birinci 
planda bağda kurduğu meydan 
dadır. 

Yeni harp sonunda, geçen Umu· 
mt Harbin hata, ihmal ve lakaydi
sini te-krar etmemek olgunluğunu. 
hemalde bugünün insanlan gös
terecektir. 

REŞAT FEYZi 

Tayyare ile uçuru
lacak gençler 

18 • 23 yaş arasındaki orta mek.. 
tehi bitirmiş gençloerin Yeşilköy· 
de tayyare ile uçurulması l:arar
laştırılarak halen münferit uçuş. 
!ara başlanmıştır. 

Bu gençler mekteplerde kurul. 
muş olan havacılık teşekkülleri 

vasıtasile seçilecektir. Bu suret
le gençlik havacılığa teşvik edil· 
mij olacaktır. Uçacak gençler 
doktor tarafından muayene ola. 
caklrdır. Her uçuş yarım saat im. 
tidat l'deceklir. 

Bir odun muhtekiri 
tutuldu 

Yenikapıda odunculuk yapmak. 
ta olan Süleyman adında biri 
Fahış fiatle odun satmak ister. 
ken Mürakahc memurları tara -
fından ciirmüme<hut halinde ya· 
kalanmış~ır. Ifakl,ında zabıt tu • 
tulan Süleyn.an dün akşam Müd. 
deiumumiliğe verilmiştir. 

Mürakabe memurları oduna 
konan son narhtan sonra şehrin 
muhldıf semtlerinde dolaşarak 

muhlekır odunculann halkı hiç 
bir suretle aldatmaması için ica
beden kontrolleri yapmaktadır • 
lar. 

Bundan böyle narhtan fazlaya 
satış yapmak istiyenler şiddetle 
cezalandırılacaklardır. 

Polis nizamnamesinin canlanmış 
bir maddesine bcnziyen bu me

mur arabanın içindeki valizlere 
ve oturanlara şöyle bir göz gez

dirdikten .>onra şoförü yakasın.. 

dan tutup arabnın önüne çekti. 
Projektörlerin bol ışığı altında 

onu tetkik etti. Sonra; 

- Siz. ... dedi - bu halinizle 
araba kullanmağa nasıl cesaret 
ediyorsunuz. Kaç gram eroin 

çektiıuz gözlerinizden belli. Sen 
benimle karakola gideceksin. Siz 
de beyim, bir başka araba bulu
nuz. 

Gecenin bu en işlek saatinde, 
Dolmabahçe ile Beşiktaş arasında 
boş arabaya rastlamak kolay ol.. 
matlı. Bir hayli lx'klemeleri icap 
ett:. Fakat bu h• lin bir faydası 
oldu. Aralrında :M.rl~lık kalktı. 
Öyle ki B<ığazın en güzel manza
ralrını seyrettiren bır yalıya gir. 
dılcr. 

Şofôrıin umurc.nda olmadı. 

- Yavaşla <İıyouuı';. -Y?ksa ka., 
fruıı ıı.aıt tırıı:n. l 

ra, Allaha bın şü1tür, pek anla • 
1 

Rahat etmek sırrını bilen bir 
vı~h b.r memura nıstlanın~tı. insanın dikkat ve ,,......., ile dö • 

Günün meselesi: 

Bazı tüccarlar 
yapağı toplamış! 
Eksperlerin mübagaada geç 
kaldıkları şikayet edildi 
Gerek Anadoluda gerek Trak.. ı 

yadaki yapağı mıntakalarında bu 
yıl SümHbank ekııpcrlerinin ga. 
yet ağır davrandıkları şikayet o. 
lunmuştur. Bu sebeple yapcığı 
mıntakaiarında daha erken fka

liyete geçm~ bulunan bazı tacir. 
ve mutavassıtlar malların büyük 

bir kısmını ucuz fiatle müstahsi.. 
lin elinden toplamışlardır. Hal.. 
buki Sümerbank buna mukabil 
istanbulda piyasadan istihsal 

mıntakalnndaki fiatlerden 25 - 30 
kuruş daha yüksek fiatla yapağı 

satın almıştır. 

Bu vaziyet yapağı majyet fi
atlerinin fabrikalara daha yük • 

seğe mal olmasına sebep olmuş. 
tur. 

Alakadarlann verdiği m.alfuna
ta göre Bankanın eksperleri dö
küm mevsiminden itibaren şim. 
diye kadar Trakyada ancak 100 
ila 150 ton mal mübayaa etmiş • 
!erdir ki istanbuldaki tacirlerden 
yalnız b'ri bundan fazla köylü
den mübayaatta bulnmuşntur. 
Kumaş ve mensucat fiatlerini 

indirmek ve müstehlike en ucuz 
fiate rnaletmek esası prensip ola· 
rak kabul edilmiş olduğundan 

mübayaa işlerinde daha esaslı ve 
seri hareket edilmesı hususunda 
altı kadarlarca bazı temenniler 
izhar edilmektedır. 

~~~~~-~~ .. ~-------
Su depoları 

Taksimdeki depolar 
yıktırılacak mı ? 

Taksim meydanındaki su depo· 
!arının yılulması hakkında ted • 
kil<ler yapılmaktadır. Sular İda. 
resine bu hususta emir verilmı§
tir. Fakat depoların başka yerde 
tesısi için mühim bir para sarfına 
lüzum görülmektedir. Tedkik -
!erin neticesine göre kat'i karar 
verilecektir. Belediye bu mey • 
danı esaslı bir şekilde biran ev. 
vel tanzim etmek tasavvurunda· 
dır. 

Amele ihtiyacı 
Liman idaresi Beledi
yeden 200 amele istedi 

Lmanlar İşletmesi Umum Mü. 
dürlügü İstanbul limanındaki 
tahmil tahliye işleri içın yeni a.. 
lll'eleler alacaktır 

Bu hususla Belediyeye müra • 
caat edilerek iş arayanlar"' li -
manlara gönderilmesi bildiril • 
miştir. Alınacak amele mıktarı 
200 kadardır. 

+ Altın fiatterl gene dılşmelttedir. 
Dün bir Reşadiye altını 2500, külçe 
ll3 kuruş ve be~ibiranıda 112 lira idi, 

r • . ~ 
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Barda metresini öldüren Bah· 
ıriyeli Salim Ağır cezada 

~------~-~!----,----~ 

B.atu yıllarca 
remi niçin 

beraber y •••dılı Miller
va r da j a a a anlatıyor 

Metresi Mükerremi öldüren 1 
bahriyeli Salimin muhakemesi 
dün 2 inci Ağırcezada başlamıştır. 

Davaya göre, ötedenberi cBah.. 
riyeli. li.kabile tanılan Salim, 
Mükerremdoen bir zaman evvel 
ayrılrr.ıştır. Bu sırada, Bah • 
riycli Salim, bir eroin mese
lesinden mahküm olarak İs • 
tanbul Cezaevine girmiştir. Müd
detini b:tirerek çıktıktan 85 gtin 
ı;onra da, barda Mükerremi te -
h<>vvüren ve kasden öldürmüş • 
tür, Ar'rndaşı Ahmet Besim ka.. 
pıyı tutmak, bölmeye kimseyi bı
rakmamak ve Mükerremin kaç
masına mani olmak suretile suçu 
kolaylaştırmıştır. 

Dünkü mahkem~'Cie, Bahrıyeli 
Salim, şunları söylemL:ıtir: 

rada, ihtarda bulundum. Müker· 
rem, hiç ses çıkarmadı. Müdde • 
timi ikmalden sonra, tekrar Mü. 
kerremle bir araya gclmcği dü
şündüm. Kendisine cMademki 
çocuğumuz var, gel yanıma gene• 
diye bu teklifi ileri sürdüm. Mü
kerrem, davetime kulak asmadı. 
Vak'a gıinü, arkadaşım Ahmet 
Bes mle Unkapanında içki içtik. 
Oradan Galatasaraya geldik. Bar. 
da Mükerrem, Necat isminde 
birisile birlikte oturuyordu. Ar
kadaşımı yanına gönderıp, ken
aisini yanıma çağırttım. Gclınce, 
böyle başkasile gezmemesi hu -
susundaki ihtarımı tekrarladım. 

cSen ne karışıyorsun• diye bana 
kafa tuttu. Bunun ü1erine çocu. 
ğu istedim. Onu da vcrmeğe razı 
olmadı. Derken hiddetlenerek ba. 

Talebe 
Yurtları 

Parti ve Maarif 
Mü d ü r l ü ğ ü bu yıl 
yeniden yurdlar 

açacaklar 
Vilayet Parti idare heyeti reis· 

!iği yeni ders yılında şehrimizde 
yeniden bir kız talebe yurdile 
erkek talebe yurdu açılmsaını ka. 
rarlaştırrnıştır. Bunwın yerleri 
tesbit olunmaktadır. 
Diğer taraftan yurt haline geti.. 

rilecek olan Fatih medreselerinin 
tamiri bitmek üzeredir. Elektrik 
tesisatı yapılmaktadır. Kış mev
siminde sobalar da kurularak 
buralan ısıtılacaktır. Talebelerin 
çalışabilmesini temin için içeriye 
vesait de yapılmaktadır. Maarif 
Müdürlüğü de diğer medreseler. 
den talebe yurdu olabileceklerin 
tesbiti içın 1.edkikler yapmakta
dır 

Pamuk mübayaa 
heyetleri teşkil 

ediliyor 
Bu yıl da Ziraat Bankası müs. 

tahsilden pamuk mübayaa ede • 
ccktir. Banka bu hususta hazır
lıklar yapmaktadır. Mütehassıs 

kimselerden heyetler kurulmak. 
tadır. Bu heyetler pamuk mınta. 
kalarında mahsulü muayene ede
ceklerdir. Baı• ka ile beraber T-0p.. 
rak Ofisi ~ mübay:ıatta buluna. 
caklır. Fakat il.racat işlerini Zi
raat Bankası idare edecektir 

Karaköy - Maçka 
yoıcalağa luıaltıbyor 

Maçkadan Dolmabahçeye inen 
yolların esaslı bir şekilde tamiri 
kararlaşmıştır. Burada mevcut 
eski yol etraflarındaki bazı du -
varlar yıkılmak suretile genişle
tileceklerdir. Böylelikle Karaköy 
ile Maçka arası otomobil ve oto. 
büs y-0lculuğu da kısaltılmış ola.. 

caktır. Yollar hakkında p11nl&r 
yapılmaktadır. ---o---
Demir yolları cıva
rın d ak 1 otlar 
Tren yollarının kenarlarındaki 

otların lokomotiflerden sıçrayan: 
kıvılcımlarla tutuştukları ve yan· 

gına sebep olduklan görülmek • 
tedir. Alakadarlar bunun önüne 
geçmek için Demiryolları civa • 
rındaki otların biçilmesini karar
la~hrmı~lardı.r. Bu i.şe bugün -
Jcrde başlanacaktır, 

Beyaz peynir llaUerl 
İstihsal mıntakalarından fazla 

mal geldiği ve buseneki istihsal 
de çok olduğu halde beyaz pey • -nir fiatlerinin perakende olarak 
70 kuru.,a kadar çıktığını yaz • 
mıştık. Fiat Mürakabe Bürosu 

bu husustaki ledkiklerine devam 
etmektedir. Şehrimizde altı ayhk 

peynir ot-Oku mevcut olduğu da 
öğrenilmiştir. 

- Ben cezaevinde iken, Mü • 
kerremin dışarıda serbestçe do -
laı;tığını, şununla bununla sıkı fı

kı tanıştığını işittim. Bizim, Mü· 
beccea ismınde 9 yaşında bir kızı. 
mız vardı. Haber gönderdim, Mü. 
kerremi Cezael'ine ~ti.rtti.m. O-

na sövdü. Ben de hiddetlenerek 1-------.....,..,....=.....,.,.......,,...,. .. I 

genmiş olan holde, Nacinin gözü 
genç bir kadına takıldı. Bu, koyu 
kara saçlı, kapkara gözlü, kirpik.. 
)eri rimelli ve yüzü, galiba, çok 
uğraşılarak boyanmış bir ... tatlı 
dilli ve... albenili kadındı. 

Nazan kendisine bir sürü sual 
kendisin! ona ve misafirleri olduk· 
!arı anlaşılan birkaç bayana tak. 
dlın etmişti. Fakat onun adı111 
ve sanını söylememişti. 

Naci, gözlerini ona daldırmak.. 
tan kendini alamıyor ve şöyle 
düşunüyordu:, 

- Belki bu da bir misafir amma 
evin pek yakınlarından olmalı ki 
hir.metçılere emir edebiliyor. 

Bu esnada bir kanepeye otu • 
ran iki kadın, Nfızanı kolundan 

• çekip yanlanna iliştirince, kara 

gözlü Bayan kirpiklerini, burun 
delikkrini ve dudaklannı oynata 
oynata Nnciye yakljtı. Teklifsizce 
konuşmağa başladı 

Nazon kendisine bir sürü sual 
soran kadınlara o kadar dalmış.. 
tı .b.i bunun farkında varmadı. 

tabancama el atm19ım, Artık hid· 
detle ne yaptığımı bilmiyorum. 

ŞAHİTLER 
Bahriyeli Salımin arkadaşı Ah

met Bes!m. suça şu veya bu se. 

Yahut varmamış gözük:1ü. 
Naciye i!st katta yatacağı oda gös
terildi. Naci tekrar aşağıya indi. 
Kendisi de misafir gibi, diğer ka.. 
dm misafirlerin sohbetlerini din· 
lemeğe koyuldu. 

NAzaııın annesi Kadriye, kızı. 
run m.isaf·iri Naci ile daha ziyade 
meşgul oluyordu Naci bu yalıda 
hiç bir yabancılık lıis.<etmiye -
ceğini anlamıştı. Kadınlrın sohbe. 
ti çok hoşuna gidiyordu. 

Hatta ara sıra kendisine sual
ler teveccüh ediyor, o da yerinde 
olmasına çalıştığı cevaplar veri. 
yordu. 

Yatmak zamanı gelince tekrar 
odasına çıkınca, perdeyi araladı, 
denize baktı. Karşı kıyıda yanan 
Jfunbalara gözlerini daldırdı: 

- DenLZ ... Bomboş bir ev ... 
Güzel kad11u.ar, anlayışlı misafir. 
ler .. Galiba Tam istediğim gibi 

b.ir yere düştüm. Allah ~e de 
vaiiyet bozulmasa... Fakat şu 

Semihe bir t .. lefou etsem. Acaba 
~\er ne halde?. 

kilde iştiraki o~-luğunu inklr et. 
mitşir. Ve bazı şahitler dinlenil

dikten sonra, muhakemenin de • 
vamı, başka şahitlerin çağırılma. 
sına kalmıstır. 

Şimdi birer birer bu eve mis&. 
fir geleıı kadınlan gözden ge • 
çirdi. 

Bir defa tam karşısında oturan 
bayanı gözünün önüne getirdi. 
Bu Bavyera kadınları ile güreş 
edebilecek kudrette rnulıtefE!IU 

vücutlü bir hatundu. 
Göz kapaklarını siyaha boya

mıştı. Güzel fransızca konuşu • 
yordu. Söz kendisine geldikçe, 
mutlaka bir müellif ismi söylü • 
yor ve Kadriye ondan, sofradan 
kalkınca piyano başına geçmesini 
rica ettiğine göre, musiki ile de 
arasının hQi olduğu hissediliy<>l'
du. 

Bu misafirl.oerın hiç birı züğürde 
benzemiyordu. Sofranın diğer bir 
misafiri de elleri çok güzel bir ba
yandı. Naci onun çatal pıcak tu.. 
tuşuna hayran olmuştu. 

Kadriye ile diğ~ misafirlerin
den ziyade onunla meşguldü. Ona 
kendi elile ikram ediyordu. En 
iyi parçaları onun tabağına koy
muşlu. Sea haaını... 

(~VOit 

BaşvekWa na.-ı 
ve akisleri 

Yazan: Ahmet Şükrü f.5' 
Biiyük Millet Mecli.sıııin ıır 

lık tatil kara\, münasebetile 
vekil muhterem Doktor Ref;ı 
dam, kendisine mahsu.> v 
samimi ifade ile Cumtıuriyel 
kümelinin iç ve dış ponf 
zah etti.Nutkun sıklet merk 
rici potit.ikamız et.rafındaki 
teşkil etmiştir. Ve Türkiyeıı' 
rafı muharebe ile ihata 
bir ada vaziyetinde bulund 
her Türk vatandaşının 
hakim olan nrevzuun da haıf 
selesi olduğu nazarı itabare 
ca·k olur..a bunu tabii gör~ 
zımdır. 

Muhterem Başvekil harici 
setimiz hakkındaki sözle'l"İn 
ay evvel yine Büyük Millet 
lislnin önünde söy !ediği n 
bir parçayı okumakla b~l 
Doktor Refik Saydam bu 
üzerinde altı ay evvel deın 

cMilletin ve memleketiıı 
meti için ittihaz etm~ old 
hattı hareketin isabeti 
inkişaflarla bir kere daha t 
etmiş ve bizim yegane g 
olan masuniyet umdesi l8 
)erimize tamamen sadık, sı 
mizdeki şuurlu istikrardan~ 
ticeler alınmasını intaç etıJI 

Altı aydanberi bu bir gu 
gününe uymıyan istikrarsıl 
ya çok değişmiştir. F'akat 
kil Refrk Saydamın sözler 
mana değişmemiştir. Hatti 
scler.n yeni inkişafı kar~ı 
sözlerôe mündemiç mana 
leşmlıjtir. Başvekil, altı a'/ 
harici siyasetimizin şuurlu · 
rından ve bunun iyi netıc 
den bahsederken, kula 
istikbal için vadedilen bir . 
bi geliyordu. Bu.gün Refi). 
dam, milletin huzuruna, . 
kuk sahasına intikal etrııil 
neticelerle• çıkmaktadır. 

Ba~vekil, bu iyi neticefl 
şında Almanya ile olan mill1 
!erimizin aydınlatılmasını 
tır. Filhakika Almanya ile' 
daki suitefoliliümlerin [zal 
iki milletin mukadderatın• 
edenler için büyük bir b 
muştur. Bir zamanlar siıili 
daşl$ yapmış olan iki 
münasebetleri altı ay e<f'i 
buhranlı bir devrine girı'lli; 
nuyordu. Almanya, hadise! 
kişafile meydana çıkan s 
dolayısıle şarkta bir takıı!l 
lıklara girişmışti. Bu hazı~ 
Türkiyeyi istihdaf ettiğı flJ 
Diğer taraftan Türkiyenin 
ya haklp.ndaki siyaseti er) 
da şüpheler uyandırılmas1 ~ 
~ıldı. Fakat şubat sonunda 
ranlı.k yavaş yavaş zail ~ 
başladı ve birkaç hafta e~ 
her il<ı millet tarafından ı:ıe 
sevinçle karşılanan dostlW 
imzalandL 

Bu dostluk paktının i~ 
bizi İngiltereye bağlıyan 1 

telif edilebilmesiydi ve pD~ 
zalandığı günler zarfında rP 
ettirildiği gibi, teli! edile 
hiçbir noktası yoktu. 

Başvekil Doktor Refik:; 
nutkunun bir yerinde eb. ı1 
li bir noktaya temas et~~ 
kiyenin, kendi isti.illünd > 
en çok ehemmiyet verdiğ1 

sele komşusu olan mero -~ 
istildAlidir. Mihver devlell"' 
dilerine mahsus ısebepl~~ 
kan memleketlerini işgal'; 
na alınış bulunuyorw. ~ 
leketlerin müstakbel v; 
ne o!JH:aktır?. Başvekil lı: ııJ1 
veciz birkaç sözle bu su 
vermektedir: 

•Asırlardanheri. isti.Jd.'I 
da kan dökmüş olaxı. Bal~ 
!eketlerinde yarınki . ~ 
istiklale müstenit bir ~el 
masını hararetle temenW~ 
bu dileklerimizi tatmin .J 
relere de malik buluncl 
söylemek i~-terim .• 

Türk milleti, daima 011f 
söy !iyen Refik SaydamıJI (. 
nalını memnuniyetle 1'~ 
tır Bu müjdenin getird 
milli hudutlarımızı aŞ3~ 
bunwı komşu milletler r 
vinç voesilesi teşkil edece 
he yoktur. rl. 

Refik Saydam bülı:Ü i 
nız Türk milleti için de r' 
insanhk için de hayır~ 
başanlarından dolayı t.)ır 
.ken, kadirşinas Türk ın~ 
mimi duygularına te '(/I 
duğumuıa şi4>he ctaıi.Y 



Mlll 
Tekerlekle 
ınuharebe 

.azar.: Ali Kemal SUNMAN! 
Pek. c.,k1 ~m ... nl .. tdanbcrı ın
nlar n.ttl aren • cdt'rken teker-
~ .ısı.unc!• oog.ı.:.t bılwt>k çares:-
a.<mıı:;:ıaı. Haktkat~n lEkerlt!k 

•nasa ıınış me<'İC'nıyd de olmı) a
Klll ş. N akıl va:.ılcı~ dcııılen a
i~ her zaman keııdı ehc.>mmiye
'ı tasd.k cttırmiştir. Pek t ıbil
.. ki c::ki z:ımanlarırı muharebe. 

~ırıu de bırbırıtıııe döğ~en
.- arabaya binPrek d ha cmn~
.~t i \le nıuvaff ı.ltıyetli surette. 
uc.H.lcle) ı düşüıınüışlcrdir. Harp 
abalat ı ~'Ok eskiden beri var. Fa
ıt daha sonra bunu bü&bütün 
kemıniı.l dtirm~k çarelerı zi
nlcri yo-rınağa başlamış: 
Arabada olan bir muharıp Öyle 
r. \.asıtaya binmiş olmalı kı ken
sını miimklirı olduğu k:ıdar düş· 
anının ındireeeği darbelerden 
)r~yabıism. Daha sonra da şu 
işunce kendmı göstcrmişt·r: .Mu
·rebe eden yalnız kendini koru
~kla .. da kalmamalı, düşmanına 
~kun okiugu kadar çok dar-

• ındırebilmcli. 

Git.gide asırlar birbinni taJup 
lerck harp arabaları da tüdü şe- ı 
11.crc girmiştir. Muhariplerin 
yıp kuşandıgı zırhların ağırlığı 
: değıldı. Bunlarla dwm vürümck 
•m dögüşmek rordu. Onun için

1 

•k eskiden harp ve tekerlekli va
ta !ardan istifade düşunülmüş. 
lkal bu da ileri götü:rülerek te

<:!rlekli vasıtanın evvela ibir na-
l, sonra müdafaa, daha sonra da 
:ar:t vasıtası olması gıbi harp 
rıhınde nke yıllar devam edio 
·'en bır tekumül var • 

Tekerlekli vasıtanın ~ükemmel 
r tecavüz silahı oldug~u simdi gö-w· ~ 

T ekerlck üatünde muha
rebe etmek cakidcnberi 
insanları dü,ündürmÜ§. 
Harp arabaları onun için 
en mühim bir vasıta ol
muıtur .. 

bir harp VilSltası olarak vücude 
gelememistir. Hareket eden, !her 
.>ere tırmanabileıı zırhlı bir ma
kineyi m akineli biı· tüfek gib; ta
aı ruz ve tahrip vasıtası olarak 
k~:lanmak fikri geçen 'harpte İn
gılızleri hayli meşgul etmiş bulu
nuyordu. Bunu çok geçmeden mu
\'affakiyNle tecrübe etliler. Harp
ten sonra da moWrlü vesaitin İn
~iliz ordusunda iyid<>n iyiyt> kulla
nılmcısı İ!jİ ileri götürülmüştü. Fa
kat bu harp başlamadan evvel İn
giliz askeri mütehassıslarının nıo
törlü vesait is-ın yürütmlli;; olduk
ları mülaleaları şimdi tekrar giiz
dcn ~-çirırken şu noktada ısrar 
edildiği görülüyor: Tanklara kaı-sı 
kullanılacak olan müdataa vas~
taları da ilerı gidecektir. Bunun 
böyle o-lması tabiidir. Çünkü her 
silahtan sonra ona karsı kullanlıa
cak olan mukabil si!f;h da çok 
geçmeden bulunmuştur. Tanklara 
karşı da böyle olacak. Fakat yine 
unutmamalı ki tankların da daha 
mükemmel bir hale gelerek rolle
rini daha müessir surette yapma
ları da mümkündür. Seyyar bir 
tıarp vasıtasını teca\'Üz hareka
tında kullanarak mu\•affak olmak 
fikri, y ani karada makine ile hü
cum etmek ta;:;avvuru in!ril.izl.erin 
tatbik ettiği bir usul ~!muştu. 
!iarpten sonraki tecrubelerle de 
Ingil:zler motörlü vesaitten isti
fade fikrin i hiç ihm::ıl etmemiş ol
dular. Her i·ki harbin arasında ge
çen seneler zarfındaki faaliyet 
bun ·· · . u gosterm1iôlır. Fakat yi ne 
0 müt-ehassı:sların dediği gibi aslL 
ne. Ql.acağını i;;tikıbal g&terecekti. 
O ıstıkbal ise n-..... ha b .. 1 1 . 

.,.,,:1 r ı ı e ge mış 
oldu. Harp devam t kt-,J · M h . e me t."Ull' , 

u arıpler iı;in filiyat :sahasın-
da asıl tE-cru~. yani kanlı tecriibe. 

zan s ren meydan 
U sküdarda oturan okuyu· 

cular, evvela, O sküd ar iske
le meydanının istimlak i1inin 
çok geç yapıldığından şika
yet elitler. Sonra, meydanın 
tanzimi başladı. Bu, Üskü
darlıları sevindirmişti. Fakat, 
itiraf etmek lazım ki, İstan
bul ve B~yoğlu taraflarında 
açılan hiç bir meydan, bu 
kadar ağırlıkla yÜrÜm.!miı
tir . 

Neden•e Üsküdar meyda
nının bir talihsizliği var, ga
liba.. Uzun süren bir i•tim
liik muamelesini, yine uzun 
süren bir tanzim iıi takip e
diyor. 

Bazı gün oluyorki, mey
danda bu iıle meıgul, ya, bir 
kaç amele görülüyor, ya/ıut, 
hiç görülmüyor. 
Meydanın düzeltilmesi ka

rarlapnıJ, projesi hazırlan
mış ve tah•isatı bulunmuş ol
duğuna göre, bu işin daha 
aür' atle yapılmasında hiç bir 
mcinile karıdtıfmamak ge· 
rektir. Eğer, me~anın dii
zeltilme•i iıi bir iki ayda bit
mezu, ondan .onra sonba. 
har gelecek ve mev•im dai
ma yağt§lı geçecektir. Yağ
murlu havada, meydanın ne 
hal keabedeceğini tasavvur 
etmek güç değildir. 
Her halde, alakalılar bu me
meaeleye ehemmiyet vere
ceklerdir. 

BURHAN CEVAT 

1ı' zer le rl lıapatııaa 
mperler açılacak 

\ u, Harp arabalar.ııın kulla-
tnağa 'başladığını erbabı milat

n !2% sene C\'Yeline kadar çı
aı-ıyorıa B 

1 

Bazı kimselerin vaplıkları si -r H A L K 1 pederin üwr!eı'inl kapadıklrı 
•• ~. görülmüştür. A t1kudarlar kapalı ·yr r. una ilave edilece«: 

ıyet de şu olsa ""'"rek· Milat-
n 19-1 o- · 
l\ v· {il ene sonr• da tank deni
as as\ an·n nasıl bir tecavüz va-

~l~ ~ ttuğ~ .t"Örüldü. Filhakika 
.,..· h rp sıbhlarının alıp vürü-
.... ı, arp b , 
asına b. ra alarmın kullanıl-

ır sekte vurmust Lak. nk den ·ıe • u. ın 
1 11 Vasıta hem b;r araba, 

m de seyy b. 
•Si.erdi ar ır kale olduğunu 
O • Etrafına ates vagdırabi-

r . E: ki • " 
:rı· zamanlarda muharebe 

ış, ~hretı ·· d 
~ ola eıı estanlauı. geç-
nile n kaıiıramanlar şimdı tank 

n vasıta'l.·t · 1 d. rlerdi? ,, gorse er ı ne 
k i ·ı .. Bu .~ualın cevab ını \"er-
.. ç n zıhın yoı•mag~ ı·· 

ruı01 · b a uzum 
ıye ilır ·M h kk 

Yfiyet · · u n ak olan 
• ıster harp · · er eouı.... • ı;ııne yarasın 

·• uı ve su kü . . ' 
·ın refah . n ıçı.nde insan-
~i" hi b.. \'\! saadetı.ne hizmet 

ç a vasıtanın ö 1 . 
·e tekern ·· ı Y e 'bırden-rnu edi 
:.ttlaka çok, k vennedi.ğıdir. 
k. Onun . ye b QOk Ulman geçe
atı ile ~~ı~ ır. tank: da tefer
u vücude get·ed.ilmc-k isLenince 
Şka başka u~n her paı\anın 
g~ ı.an\anların . , · 1 u, sonra bir .. ~en oa-
'Ya getiril .gun b~nların bır 
• dı mesı 7.arun görül . k 

eyeti mec eı e 
!aşılacak. mua hasıl olduğu 

rank kultanılmas 
Odini €i) Lerm . . 1 geçen harpte 
-ceye k~ ıştı. _Fakat ona ge
·enı · ~-ı ar makmeli tüf-ekten 

1 ~ e kadar ıh 
"l b. er vasıtanın 
nıa~~ e~en~_miyeti vardı. Öyle 

llan 1 nelı tufek ıle dikenli tc. 
ı madan evvel tank' m;:..ı ==- Uilll lll 

;erek pr f .. 
.. lla•·· 0 

esör Cemili iş ret 
runı: 

- Siı c-b 
~ar 1 eıı oldunuz •. 

şı ~•uı v d. 
er 1• Ve konu~na-

U 
siperleri tehlikelı bulmaktadır- ı TUNU J lar. Bun lacın Üzerleri çöktüğü tak-

lı Ve lfçi AnyanlGT. 

ıikayetler, temenni. 
ler ue müılriiller 

Kimseaiz Bir Genç lı Arıyor f 
17 y~ında Ltse 2 de kınıse:sı7. bir 1 

genç ı:ı aı1yor. Rtya1'.•ye"ı kuv\ etlı, • 
yazısı guzeldır. I!:hverı {i<-relle ı.a~raya 
dıı. gılnıcyi kabul eder. Tl! 1.p olacak: 
muhlcrern ış sahıpleriuin Son Tel· 
craf Halk sulunuııda (Ç'«l~kan Turk) 
rumuzuna muracaatlerı rıca olunur. 

Fakir Bir Türk Genci 
lı Arıyor 

Lise H ci ~ıııı ra kadar okudum. Ma
lt n.1.ıyetinıizıu wwldugundan, hu
su:.i, re:;ınt ınües,,ese ve licarethane
lerde verilecek olan mun;ı:.ıp işlerde 
k:anaatk5.ı· bıı· ücretle s;ıdakatıe çalı~
mayı l<ııahhüt ı-Jeriın. 

Arr.u edenlerin, Üskuda r 98 No. lu 
Yıldız Otelinde İbrahim Alhnt.aş·ı.ı bir 
mektupla ınuracaatlerini di!Prinı. 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız iş Arıyor 

Orlamektebin 8 ınci smıflmı kadar 
okumuş ve bu ınuctdet teleıon san
tralındc çalışm4, ya:t.ısı, ifadesi duz
gun, daktılo bilen genç biı· k.ıT. İli a 
ramııktadır. Kendisine vaLıle vermek 
ıstiyt'n ıınılıterem i~ s:ıhıplerinın Son 
Td&ruf lfalk sulıınund<ı eDaktılo-. ru
muzuna yaı:nı ... tarı rica olun ur. 

Az Bir Ücretle lı 
Arıyan Genç 

Lise i ınci sınıfta fakı r · bir gen~· 
az hı r ücretle bir iş ar;:ımakladır. Ana
duluya ua gırlebilır. Gecelerı de çaltş
nııya :iımıdedir. Talipleı in lutfen bu 
:ı.ılunda l!ııs .. n 1-mıne ınıır.ıcaatlcri 
uca olurıur. 

lu:.a~a :.ürdü, 

- lla~·r .. 
- Evet .. 
-o b" .• h 

d . •7.ı ıt am etmekte devam 
e ıyor. 

- OlahT 
t k • 1 ır. Mutlaka mukabele 

e rne iktıza et.nıez!. 

- Müdafaarnıza taalluk ediyor· 
du. 

- Müdafaada sük·-:... tt ... ~}ar ar. 
- Be~ kendi he...,abıına :.ükutu 

azami dikkatle nu.thafaza ediyo
run1. 

En !>On hakim: 

- ~ey~ bu bahsi keselim. 
Dedı, mübaşire emretti: 

• - Şahit başmenıur Şe\'ket gel
sın .• 

Bira7 sonra Şevket de geldi, kır 
saclı, ablak yüzlü, mavi güzlü, iri 

dirde içlDdckılcr içın hakiki bir 
tchlikcdic Bu yüzden yapılacak 
bütün sıperl~rin açık olmasına 

dikkat edilecektir. Kapalı olan • 
lar d::ı ;ıc;tırılacaklır 

Erkekler, ya kanları ölur veya
hut hcı1ıangı lur ::.ebeple ondan 
aynl<Ara.k yalnız k.ilırlarsa, ıırtık 

sonra yal111z y;.ışaınsını hır turlu 
be'cerem1~er. Hıç bır ııı gunt.ıne.ı:

ler. Mahrem eşlen olmanıa:ıına 

bir gun bile tahammül l'<ieınezler. 
Hele şişman ve vuculleıine düş

kün erkeKlcı oltır:.a ... Onun içııı
dır ki, boyle yalnız kalan erkek, 
ne yapar, yapar, yeni biı· eş bu
lur. HE'm de kolay bulur. Pul er
kek ı>ck ·uı:d ll'. Yaşlı erkekleı·den 

lı.ayatlarmın k~ me\·sıııııne gir
dikleri halde yeniden baba olan
lar ı:oktu• . Sonra bunlardan ço
ğunun U-kaiıdiyeleri kadın için bir 
cazıbe kutbudur. 

B ıııurı bi r aksi de vaı'Ciır. Na
ı;ıl ki zengin bayaıılcır da kendile
rine genç kucı. bul:ıbilırlı.>r. Fa
kat bund:ı :ısıl fıınıl serve-tlt'ri, 
emlak veya :.ıkarlarııiır. 

Hu!rtsa dul erkek tekrar kadın 
bulabilir. Jo'akat dul ~dın, hele 
~·ııcukl;ın d.ı \·nrsa, yeıııdcn e\·
leıııııesi lı:Ayli nıe:;ıı-.-dir. 

l, J 

yan bir adamdı. 'fuk ~e!)ile o da 
kısaca: 

- K<ttil Vedattır .. 
Dedi. ilin•• ctt!: 

- Ben Lu kanaatiıni dd~i~tir
mek için hiçbr sebep ve \'esiıc g(i
re-miyonım. 

Muzaffer bu şahitten tek ~y 
sordu: 

_ Vedat c-ina.\ «."tini ~terken hiç 
kimse görmüıı mii?. 

şe,·ket: 

_ Hayır hiç kimse görınemt'j, 

fakat g()rnıt•sine de t>t•k lfümın 

yok. Aradaki hiiti.in ihtilaf nokta
İun meydanda. \'edat İstanbula 
gelir gelmez. Şükri;\ e~·i takibe ha;:
la.ııu~ onu bir isti:-mar vasıtas.ı 1 
addet:ni~ para sızdırmı!j. kızını 
kaçırmı~. Şükriyeyi kendisine ram 
olmadığı kadar ba~asına da yarar 

kılmamak kararile hare~ct ctmi~
tir. Bu cinayet onun mahsuliidür. 

Dedi. Bunun üzerine Muzaffer 
kendisini tutamadı: 

- Katili görmediniz, görc-n de 
yok. Bu '.'.Üzlcriııizi neye istinat et
tirerek :.öylüyorsunuz. Elinizde 
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ı Başmubarrirler 

• • e Diyorlar? 
~~--=-·-----=-----=------;;....;;;~-=-.;.;..-;....;.......--...;..;..~-'""-=~~~-

Temel kazıl ken bu
lunan altın haçlar(!) 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi «Avrupa Nızamu 

isımiı bugunkıı bıış yazısını.ı..ı czcunıle 
~uııJıı rı y<ıLrnak tadır. 

An~ıu - Sakson ıHcrnı dunku mut
tefıK :Fı ansanın bu harpte miiJ:lup \ e 
mutar~k.C .ıkdıııe me<:bur olmasma 
ragmen tıuy..ık bır millet \'e buyuk. 
bır dcvlcı olciutu lı.ıkik..ıtıni unutmu
:ıa bcıız.;.·ur. Hıılbukı bütuıı dunya bı
lır kı şiıııdıkı l:ınlleı ve ş:ıı11ar daire
sinde l' ransa dernek, bu tun Akdeıı z 
demektir. Şu ıtıbarla kı Akdcnı.ı: me
sele lrıın haılmcte l"ı ansa ter;.ız.ının 
hang, kl:Cc me glreı·:se oı.ısı ,gır ba
sar. Akdeııız demekse ::iuvey,ı; \<.' Ce
bclılarıı .. deıneklıı. Fıans.ınu1 şahsın- ' 
d..ı Iııgıltcıc lin knybetm~kte bcıs gor
rııc-dıgı ı1;tıınaı lıcy"t•t işte bu kııdar 

bıi.> UK bıı elıeınmıyetı 11.aızdı. 

tllr gön gelecek, Ada 
çamlarının yal ız ba. 

tıraıı kalacak 

Otelci kadının üç yüz elli lirası az 
kalsın kuş gibi uçup gidiyormuş 

==I= Yazan: BÖSEYiN BHÇET 3--
Altmış ya,,larında kadar görü

nen bır kadındı. Buna ı·agınen, 

siH"muş ruriı~tiırmü~, takmı~ ta· 
kıştırmıştı. Konusmasında, hare. 
kcllerınde, her halın<lı· para hır
sının en şiddetlı alanıl:!tıeri ken
dini açıkça gosteriyordu. Yanııı
da, orta yaşlı, orta halli gibi gö. 
rünen, bin palabıyıklı. öbüru k<'. 
sik bıyıklı iki kişi , mevkuf ola -
rak duruyordu. Hakım, kadma, 

- Adın nedir? diye sordu. 
- Dıkranuhi! 

- Babanın adı? 

- u'<m. 
- K aç yaıındasın? 

Kadın durup yutkundu, yut - 1 
kundu .. Etraf111a bakındı .. Sami
leri süzdü. Sonra hakımc dönüp: ı 

- Asıl kırk iki.. Nüfusumda 
yanlış yazılmıi'tır. 

- Nüfustaki yaşın ıkaç .. Bize 
lazmı olanı o!.. 

- Tevellüdüm 1299... ı 

Bu suı·etl~, hakiki ya~ını birçok 
kimselerden sakladığına mı 7.a. 
hipti, nedir, memnuniyetle sı -
ntlı. 

Hakim svrmakta de\•;:ıın etti: 
...- Nerelisın? 
- Vanlı ... 
- Neyle geçinir.:sin? 
- Otelciyım ... 
HfıkLm, mevkuf maznunlardan 

birine S<>rdu: 
- Senin adın Sabu mı? 
- E\l'Ct! .. 

- Ne ı~ ,;aparsın ? 
- Astl do~ramacıyım •. Amma, 

ne iş olsa yapartm .. Ayak i~leri 

filan ... 
Hakim <lığeı mamunun da hü. 

vıyetıni tcsbit eai. Dığer maznul' 1 
7.ihni de at c:ımba& olduğunu wy. 1 
liyordu. lkisinın de hıı-:,ızlık ve 
d-efıneciliktcn abıkaiarı oldu.gu 
anlaşılıyordu. Hükım davacı Dık

ranuhiy~ sordu: 
- Anlat baklım.. Senı nasıl 

dolandırdılar "! 

- Efendım.. Bunlar ikısı, elle· 
rinde iki bavulla otele ge.diler. 

- Bız Anadoludan geliyoruz .. 
Tüccarız! dedılcr. Burılaı- iyi bir 
oda ayırdık . İki gece yattılr .. Pa
ralı da göninüyorlardı. Üçlincü 
gi.inü, şu berı taraftaki s:ılonda 

bana dedi k i: 

- Madam .. B<.'n IDi..'m lekt:Lte ev 
yaptınyorum. Temellerı kazar • 
ken mernıcrd~·n bir ca:-•k çık
tı. Yapıyı durdurdum. Bu da bt· 
nım kayinbiradcdındır. Bununla 
bcrab<.•r mermer kapağı .J..aldtrdık . 
Altından bır n.ahzen çıklı. Mah
zene indik ~.lerm• rden heykeller, 
eski altın parai&r. bir d~. iki tane 
altın i:- avroz bulduk. Paraları 

me mlt•kcttc sakladık. Ticaret 
kin i st aııbula gelirken. i:.tavroı 

l;rı yanııntza aldık. Senrn hrnı -
dığın cmnhrctlı birisi var.sa gös. 
tl'relim .. Bakaılm kac para ~der" 

t<.~k vesika, giizünü7.de frk ınü~a
hedc olmadan böyle bİr!jt!~· -.iiy
liyebilme-k için t•ok dir'etkir ol
malıdır .. 

Oedi ve .. hakimlere dönerek. 

dedi. Ben de. 
- Yanınızda mı, bakayım bir 

kere'? dedım. Odaya gitti.. İki is. 
tavroz ~etıraı. İkısi de .ıpkı tıp
kısma bırıbırme benznordu. Şöy

le kocaman. el kadar ... 

Bakım, kürsünün U7.crındeki 

bır k.igıdı alıp açt .. l~-eri<;inc ik 
tane sarı, al1 ınn benzer stavroz 
çıkardı. o~. acı kadına goslcr<lı 

- Bunı::ır mıydı? diye sordu .• 
Kadın istavrcız1cırı eline alıp e\rin· 
ı,·c\•ire muayene ettıklen soıı'ra: 

- Evet .. Bunlardı!. ciedı ve de. 
vanı etL~· 

- İstc:ıvrozlara baktım .. Agırlıgı 
elli <iirheın<icn faz.La ... 

- Bır tanesmi ben alırım, de. 
dıın. 

- Kaça ahrı;ın? dedi. 
- Elli liraya dedim 
Bin lira i•cdı .. Pazarlık pazar 

ltk .. Üç ) üz ıclli !ıraya uyuştuk. 
Uc yli7. elli lirayı saydım .. Istav .. 
ronı aldım. 

B1Jnlar 
- Biz öbi.ıriııı ü de gtilürüp gö • 

terclim. aksama gelirız, dcdı • 
ler. Olclclt•n çıktılar ... Be~ dakika 
ge~m{'di.. Polis Necati Efendi bun
hırı yakaladı, gctirdı. Bana sordu. 

- :;vı.adam .. Bunlr ~enin otelden 
çıktılar .. Bir ~eyin eksık mi? Bun
lar sabıkalı htrs1zlar, dolandırıcı. 

dır .. dedi. 
- Aman, dedim .. Yanlı~ Necati 

Efendi.. Bunfr bizim ınü;:leri! .. 
Sonra aklım başıma gcldı .. is. 

tavrozu göstennm. cüç yiız elli 
Lirava al<iım.• dedım. cTamam! 
ded;. Işte :.eni tlGlandırmı~lar. • 

Ondan sonra yakalayıp Müdı -
riyete götürdül<.·r ... Benı dolan -
dırdılaı· bunlaı-.. Paralarımı iste. 
rim. 

Hak.ını ma.munlara sordu .. Ikı. 

st de inkar ettılcr .. • Bız bu kadına 
ista \'t"OZ satruadtk! . <lcdilcr. Ha
kim 

- Peki.. Zabttada niçın itiraf 
eltiniz .. Neden kaçmağa lc~ebbus 

eltiniz? Diyince de: 

- Faıla tazyik etliler, kurtul
mak için itira f ettik .. Korkumuz. 
dan kac;mak istedi k ... dediler. 

Yine hfıkim:ıı: 
- Pekı. . . O da iyi... Sabri, se. 

nin üzerınden bu kadınm elındeki 
is a\•rozı..:n b('OZ•'rı çıkın~ .. Buna 
ne C:ıye.::eksinız? Sualine cevap 
veremcdıler.. Bunu tevil edecek 
bir~ey Lulmadıl::ır. 

Yegane ~ahit polis Necati gel
di. Şahıt olarak dinlı-n ildi. Şun

ları ::;iiyledı: 

- Bunlar bizce maruf sabıkn
lılardır. Oteldt•n çıkt ıklarını gö. 
rünce şüphelendim.. Çevirip sor-
dum.. • · 1 

- Vallahi billahi ağebl'y. bir 
şey çalmadık .. B ır g<..>cc otelde 
yaUık .. Şimdi gidiyoruz! dedilPr. 

( Dt!t:amı 6 WLl ,;ııhif<'de) 

sarih ~ckille ~unu ifadt• etmek İs
terim: \'edat ına•mnıdur. 

ı:u »Clcrıııııı muhtemel ıll'tıceleri 
uzcr ı ' e sulhun iade oluruıb lmesı ıh
tınıa.:ıcı ne k•.ıı~ı lııgt!lcrcdcn gelen 
ak ül<lınl'! ço, ,ıducllıdır. HanL1ye 
N.ızıı ı M. Eden ııı sozlerıııden anl ıııl
clıgın.ı gorc A many::ının başuıda ma
hı 11 ııahsıycılerıylc şmıdıkı rcJını b.ı-
uııaukç.ı lııgıllere şartlaı ı ne olursa 

ol uıı h:ı~· lıır ullıun ukdme degll, 
hail muzakcıe ınc bıle y.ın.ışmıya
l'a,_tır Hu ozlcı Ul cıdd yel ne ınan
ın.ık g..ıçtur. 

Fak.ı l t..ıtuııı bu old.uguna gore obür 
cephe y rııun e 11 mucssır ınudafa 
terlıuı cıl<ııak ta il\\ uı cttıgı yem nı
zu nı, ınık..ırı dalı csıııd.: olan .ızami 
gcnı,lıgı ılc lesıs etme.} ı hay.ıli bir 
clıcmn ıyellc derpiş cylıyt:cektır fi ran
s;:ı ) cıu nızcı111d.ı rııC'\-.!tl ,ılıııc. tıo.m.ın 

Ak. \ e Kızıl d<'nızlerı de ıtıt '.ı eden 
b r 'Lıs.ıtle uı.hakıcuk.ınuıı dnunc ge· 
çccek ku\ \et l.ıs;l \ \ L r edııcıneı On
dan sonra ırlık egcr .:ılilkad.1rlartn 
hlll .. he,c \C ımk.ınlnıı kalır J kıt·
adıın kıl'aytı, hattı! c:;kı dunv;ı lle ye
ni duııya tıı·a ında bir harp sanuısı a
çılmı;ı olur.ı. 

YENi SABAH ------- --
B Hu "Y'n C..ahit Ycıl1;ıu clzl.ınciada 

Anıcrıkan ıuufrezeleı ı> u;ıınlı bugun
ku ba. ycızı,,ıııda B ı lcş', Arııcrik.ının 
lzl.ındU}'.ı Os c •r nıuırczelcr sonder
mcsıni tlll'\7.u ıbahs ettık-len sonra ez
cum le 

cAlrıı .. nycıııın :;;:ırkt.ı Scwyellcr Blr
lıg ııc haı·be lutuşın.:ı ı uınumt me
selenııı AmenK:ıya taalluk edcıı kıs
ınırırla , .e bıllı..ıs • .ı Atlan tik hnrbımle 
bır tcsır y •IJ!llll:lZ.> demektedir. 

YATAN 
B. Alııııcl Emın Yalman cKara :;u

larıııızda bır t<.-c1.wun ısınılı bugunku. 
bh;; ~ aıısıııda Antalya lunımı cıvarın
dıı batıı ı lıın Fr,ırısız t.ahtelbahırındeıı 

bah etmCKlc ve czcumle şun!iln Y•Z
rnaktauıı·: 

Sal ıııcriıııızın a,·ıı;uıda yine bır 
harp lıudı e:;.ı oldu ve seıpintısı kara 
su armılıa kad .. r .. ı~radı. Duııyada bu 
kf.ll.:ır buyuk bıı- yangın de\ :un eder
ken, IO\ tıcımların \akıt \akıt bızıııı 
cı~anıııız:a ciu~rnesındc h.ıyrct cdılc

cek b r Şt'J yukluı F:ık<ıt bızıın de her 1 
dt'!,u;ırıd.ı ı:;ıııırlcnnıemız 'e protesto 
etmcınıı tabıı &urulıııclıdır. 

Turkiyc bug ın bır yangın du\art 
\"a.ı!ıe illi gôruyor. ntınya yııııgınının j 
kcndı toprakl.u·nıız.ı sıçramasına mil-
111 olın.ık la, ateş ıı nııılıleııf ıstikamcl
Jcrclc yayılma•ına da sel ~·ekmiş olu-
.> orıız. Boy len~ nenılekcıınıb:, mu
harıplcrdcn ht.'r bıl't ba ınıırıdan tam 
bir eınnıyet ı;alıast mcııızar.ısııu alı
yor . 

Duııyanın her turtıfıııcl.:ı yı.kınak, 
yakınıık, oldurnıek hırsı bokum sü
ı-crkcıı h,ı g uzcl sana, hakkuı, SOL ıut

m:ıııın, ıliırustlugi.ııı sem ıltic;.ı yerle
rıııdeıı bırıdir. 1'opraklarımızı \ c ka
ra sul..ırınıızı kem ı;:ozden, kem soz
dıtıı, kotu tecavuzlerden masun tut
mak yıılnız ct.'ndııniıe 'tıır1ı>ı degıl, 
bulun ırı .... ml ıga karşı uzeıimtze :.ı ldı

ğıını;; lıır vuzifedir ... 

TAN I 
B, Zekeriya Sertel <Alman ~ Sov

yet harbiııın c:conomik l.'lrarı~ isimli 
bugünku baş yazısında ezcümle: 
cAlmıın Scn·yct harbinin iktısadl 

cephe.c; clt• n~kerı ı;afhası kad..ır nıü

hımdır. B•ıguııku ;;eraıt allırıdıı Al-

ıııaııya.ııırı ıŞ1'ııl e<focegi saha -
1.ırdan lııç olıııazsa bir sene istifade 
ı'demıyeçegı anlaşılmaktadır. Fakat, 
bunn ragınen Ukrayna ıle Bakü pet
rııllennırı zıyoıı da So\•yet R usya için 
bııyuk \ e teliifısı gıı~· bir kayıp olur.~ 
demektedir. 

nayeı hadbt':.İ ii7.e-rindeki hütiin 
etüfü·rim hitmi~tir. İleriyi görebi
liyorum. 

VarıhH·ak netice~·i yü:ıde )·üz 
addedilecek bir isabetle seriyo
rum. Hakikat. blitün çıplaklığile 

muhakkak meydana çıkacaktır. 

Muı:aHer bundan sonra sesine 
biraz daha heyC<'an vererek de
vam etti: 

- Zabıtanın, adli) enin, davacı 
\'ekillerinin giittiikleri ve tesir al-

_ Yük!)ck heyeti hakime hen 
artık bu :-ıahitlel'in kafi derecede 
dinlendiklerine kaniim. Hepsi ay
ni kapı~ a c;ıkan !>Özler siiylemek
teıı baska hc;bir sey ~·apmı~orlar. 
Fakat. -bana da\a~ ı isbat Nlceck 
kadar dokiiınan \'erdiler. Onları 

ben bııluyorum. Onun için kar~ı 
tarafın dinlenecek kimsesi kalmadı 
ise muhakemeniz huzurunda be· 
nim göstcdreccğim şahitlerin din· 
lcnmclerini istiyorum. 

Hak-.ı;ı; .\ere kar~mıza getirilmi~
tic. Şükri~ eyi öldün•n katil tutul
mamı~. yanlı~ bir zehapla bıı sııç
sm; adamın hiirriycti kaldmlın~
tir. Bıı takdirde zabıtadan baslı~·a
rak biitiin adli.\ edt.> yapılan tah
kikatın yanlı~ oldu~ıınu da orta
) a ko~ mu.;: bulunuyorum. Bunları 
siiylcrken :-,öderimin ne derece~e 
kadar ağır \"e ınes'uli~ etli oldu
ğunu müdrikinı. 

:\tuzafft•r hu sözleri sii) !erken 
muhakemedeki biitün dinleyi<'ilcr 
hayrl'tt• dii~mii~lerdi. Herkes he
}'C<'an \'e merak içinde anık.atın 

ağ-ı:ından çıkacak keliıneleri bek-

ı tında kaldıkları tek nokt.ai 11a-ıar 
, ·ar. O da: Vedndın Şiikriyenin 

Diyerek noktai nazannı i{ade)·e 
haşl<ı1dı: 

_ ,\luhterem hakimler: ben iki 
celsei muhakcmcdenbcri sustum. 
Da\'acı vekillcı·iniıı gösterdi.kleri 
sahillerin, tahki.katı )aı.anların 
"' hep~iııi istedikleri ~ekildl• \'e İste-

ı li;vordu. Kar~ı taraf avukatları 
hiddet ve ~iddet ~indeydiler. Ha-
kimden çekinme~eler muhakeme
yi biribirine- katM"ak kadar isyan
kar göriiniiyorlardı. Fakat. Muzaf
fer sesinin tonunu hiç deii~tirme
den dl'\'am edi) ordu. 

- Sözlerimin getireeeği her 

kendi~ine a\'del etmemesine kıza. 
rak onu öldürmüş bulunmasL İ
kinci bir ~oktai nazar da, yine Ve

dadın Şükriyeden para sıziırmak 
için on~ı tehdit etm~i \'e hakika
ten de iildüriilmüş olması. 

Pazar günü Adalara gcz
miye giden bir ahbabım· ba
na, yana yakıla, buradaki 
çamların hali pürmelalinden 
bahsetti. Gerek Büyiik<lda
da, gerek Heybelide, bilindi
ği gibi, çamlar, artık hakiki 
çam olmaktan çoktan çık
mııtır. Kmalu{a, Burgazda 
hiç çam kalmamıştır. Bü-
yükada ile Heybelinin de, 
bir gün, hem de yakın bir 
gün ayni hale gelecegmi L:ıh
min etmek fazla bedbmlık 
olmaz. 

Belki hatırlarsınız, yıtıar
ca, ada çamlarının hangı r~s
mi daireye aıt oidugu rnuıafı 
surup gitmışti . l angnuar, 
çamlara harap ~den amıuer 
arasında idı. r anat bu c.unun 
ve güç yet.şen agaçtal'l wh
rip eden şey, yangmıan .. (1n 
ziyade, bakunsızu .... u. . Acaa
lara gittigmız zama.u du.ıeat 
ediniz: ~aglam, ~dıu ... cı ye
r~n~e pek az çam buıabıhr
sınız. 

Çam dayamın.lı ağaç ır da, 
bu bakımsı.ııı!!<l !> ........ ~mp ça
bucak kuruyuf-1 guhu yoı. A
ğaçlar, gunden gune seyre -
leıiyor. Otuz h:lrK sene evvel 
Adada oturanların anfo.tmc
larına göre, o vnKıtiar, çam
lar, hal~ıkaten şahane şeyler 
imiş! Adetu, sı.>: uır koruluk 
ve ormanu .. , olan A.cla çam
ları, şimdi, bir ağaç hastane
si manzarası arzeaıyor. i· i
danlar yehşmiyor, yecı~mek 
arzusunda oianfaı-a baktlnu
yor ıve gittikçe seyrekleşıyor. 

UuHJtuu, Adatarın en gt.i
zel huıousiyetlermden btn de 

çamlarıdır. t.:.ta edebqatt
mızda Ada çamları çoc.. mı.i
him bir mevıu ı,ga.l euı::r. laa
liba, bir gün getecek, eski e
serlerde okUuu~un.uz J\.ua 
çamlarmuı yerıude yd.ı.er e
•ecek v~ biz, ~adece haurası 
ile avunacağız. Vaktıy1e, uı
yecegız, Adalarda ne guzd 
çam ormanları varmış! 

Tıpkı Çamlıca g.oı, yal
nız adı yadıgiı· katu.caK • .uu
gün Çamlıca tepelerind~ uır 
tek çam var mıdır'!. Herhal
de, bu tepeler vaktiyle çok 
çamlık imiş ki Çamuca admı 
almış .. 

Dünyada İnsan kadar mü
essir bir tahrip aleti yok tur. 
İnsan ayağmm bastığı, insan 
elinin girdiği her yerde bu 
tahrip izlerini göreb:lirsımz. 
Halbuki, Anadotunun ınun,e
lif güzel kö~elerinde Öfte 
gürbüz ve canh çam ormcı.nia· 
rı vardır ki, hepsi birer çiçek 
gibi tazedir. 

Bu tazeliğin sebebi, bu a
ğaçlıklar ıçıne, lstanbulda 
olduğu gibi akm akm insan 
girmemesidir. 

Ada çamlarını kurtarmak, 
latanbulun güzelliği, huauai
yetleri l>akunından borçtur. 

R. SABiT 

r Biri!"'i.:zi_nDE~DI.) 
_ttepımı zın 1 
Bir okuyucumuzun 
şikayetine cevap 

Bir kadın okuyucwnuz Beykoz 
ıskelesi gişetiinden bilet alırken. 
bozukluk olmaması yiızünden gişe 
memurundan hakaret görduğün
den şikiiyet ctn:ıı~ti. Beykoz ıske
lesi gişe memuru Nebil Öıbay bi
ze gönderdigi mektupta diyor kl: 

l - Bir hafta evvel gışeme bir 
bayan müracaat ederek 20,50 ku
ruşluk bı.r bilet istedi. Ve 25 ku
ruş 'erdi. Kendisıne vazife ve 
terbi11em icabı kemali nezaketle 
4.50 kuruş olmadığını, ıniımkun
se 20 para bulmıılarım nca ettim. 

2 - Esasen çok mütehevvir bir 
halde gişeye ınuracaat eden ha
van bu halden busbutun asabile
serek ı>nrasının behemehal bozul
masında ısrar etti. 

3 _ Gİ$e onundeki paralan 
kendısine gôstcrciim Nihayet bo
zuk pnra olmadıgına kanı oldu. 
20 para getırdi ve biletini alıp 
gitti • 

4 -- Bayanın 'ddıası veçhılc 20 
parn ı bende kul·n.ıdı~ gtb ha

dikleri gibi koııu~ınalarına '.'.adet:e 
dinlemekle mukabele ettim. l·'akat 
artık hu7.urunuzda konuşmak SJ· ı 
rast benim. İlköııce ,_ lc11t'i ve 

tiirlü me-;'uliyeti tekabbiil edecek 
kadar kuvvetli ' 'aziyettc) im. Ci-

Yüksek hakimler bu iki noktai 
nazar da yanlı~tır. Ben miiekkili
mİn tamamile sfü:suz olduğuna c· 
minim. O yeQiiziinün e'·· ocak . 
çocuk mefhumuna en . adık tiple

rinden biridir. Söyledikleri ba~tan 

1 
bAşa sıwıiıııidir, Şükriye ve Glizin 

(Artcası Var) 
karet le gomıernı :t.ır. 

\.. J 

• 
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Akçe Bardak ..• 
--t= Yazan: CARIT UÇUK =1--

Sabahtan akşama kadar basık 
ta,· anlı, sıcak fakat is kokan bu 

odada oturmak, küçük pencere
den soğuk altında kurak bir yüz 
alan toprağı seyret.ınekle bunal. 

mış bir haldeydim. Ya durmadan 
kitap okuyor, yahut da yazmağ~ 
ba<ladığun bir roman için lazım 

olan pasajları tasarlıyor, böyle -
likle küçük mahpesimin beni sık
mamasına çalışıyordum. 

Kapı açıldı. Selami, bir elinde 
kulaklarından bir sopaya geçi -

rilmiş bir deste balık, öbür elin
de bir demet beyaz çiçekle içeri 
girdi. 

Çiçekleri ba.aa uzatarak: 

- Hanım abla, dedi. Bak sana 
çiçek getirdim ... Akçe bardak ... 
Kar çiçeği... Kırlardan topladım. 

Sonra, balıkları deredeki se -
petlerden aldıklarını, ağababa -

sile beraber tarlalarında yaptık
ları geıintiyi anlattı. Derenin ba. 
!ık mevsimi imiş. Akınt; yerlerine 

a/;<zı geniş, dibi dar sepetler ko
yuyoTlar, sepete girip orada ka
lan gahları yakalıyorlarmıı;. 

Sonra gülerek müjdeledi: 

- Hanım abla, Hayat• kutufü 
bitti. Şoför Hasana parayı ve; -
dim. Tekirdağından Yeni lia -
yat. getirecek ... Of askerlere 
yağma gidiyor ... Böyl satarsam 
senin cermayeyi hemen ödeye -
ceğim .. 

Selami, ev buhranı rüzünd-cn 
üç aile bir arada oturduğumuz 

küçük evin oda komşusudur. Orı 
bir yaşında kırmzıı yanaklı , s iyah 

parlak gözlü bir çocuktur. Baba. 
sını işten çıkarmışlar. Büyük an
nesi •dilim ekmekten ayrıldı, di

ye. kızınıt torunlrını, işsiz da • 
madına bakmak istemiyor. Hal. 
buki Semahatle Scliımi iyi yeme
ğe, karnı tok gezmeğe alışmış ço
cuklr. Genç annelerinin açık ye. 
şil gözleri hep yaşlı. 

Selami, balıkları göstererek: 

- Bir tanesi canlı! 

Dedi. Dışarı çıktı. Elinde tene. 
keden küçük bir leğenle döndü. 
İçine su doldurarak, sopadaki ba
lıkların birini 1eğene attı. Haki.. 
katen balık dirildi. Hafifçe yan 
yatmasına rağmen, yüzüyordu. 
Selaminin sevinç çığlıklarına, içe. 
ri odadan kardeşi Semahat de 
geldi. Ben de onlarla çocuklaşa
rak, balığın yüzüşünü seyredi -
yorduk. 

Bir aralık içeriden anneleri 
çağırdı. İld lı:ardeş çıktılar. 

Mru;a üzerinde duran çiçekleri 
alarak kokladım. Islak bir ko -
kusu var. Rutubetli, serin bir 
dokunuşa benziyen bir koku. Kar 
çiçeği imi~. İlk defa görüyorum. 
Hakikaten kar gibi maYimsi bir 
beyazlıkta . Minimini bir kuş yu
murtasını boydanboya üçe bö -
Jünrnüş larzediniz, ortasındaki 

boşlukta kızıl ı;.arı özleri var. Tek
rar kokladım. Odanın sıcak ha
vası {)nlrı yumuşatmış olmalı iti, 

-Trakya hikayelerinden -

latif, nazlı kokularını bırakmış. 

lar. · 

Birdenbire bahar gelmiş hissi. 
ne kapıldım. Her yıl taze bir se
vinç ürperti sile damarlarımda 

dolaşan baharı, kanımda duyu -

yorum. Tabiatin uzun kış uyku.. 
sundan uyanma mevsimi. Kuru 
hissini veren bütün dalların uç. 

larında tomurcuklar var. Bun -
!ar, soğuk hava içinde ürpere -

rek, güneşli bahar günlerinin 
gelmesini bekliyorlar. Kupkuru, 

hazan çamurlarla bataklık halini 
alan toprak, sihirli bir mucizey. 
le istihaleye uğrıyarak değişiyor, 

güneş sıcak şua ellerile toprağı 

okşuyor, duma· lr, buğular tütü
yor, engin tabiat geriniyor san

ki toprak yeşeriyor, sonra renk
leniyor, çiçeklerle bezeniyor. Cı. 
vıltılar başlıyor, kuş sesleri bahar 

senfonisini okuyorlar. Kuru dal
ların ucundaki tomurcuklar pat
lıyarak doğan taze yapraklarını 

güneşe bırakıyorlar. Herşey en 
ufak nebat bile kendinden umul. 

mıyan bir güzellikte çiçeğini a. 
çıyor. Bu renk, bu kokularda giz
li bir davet vardır. Bütün tabiat 
eşini çağırıyor. Bahar, sevgi, aşk 
mevsimi. 
Odamın kapısı açıldı. Seliimi, 

içeri girdi: 
- Balığı almağa geldim hanım 

abla! .. 
- Annene mi göstereceksin 

Selami? .. Bak tamamile canlan
dı. Neş'eli neş'eli yüzüyor ... 

O, kuyruğunu teneke leğenin 

kenarlarına çarparak yüzen ba • 
lığa üzüntüyle baktı. İçini çeker 
gibi: 

- Bugün öğleye yiyeceğiz de. 
di. Ben, yalnız olsam kıyamaz -
dım amma, babam çok acıkmış. 

o istiyor. 

Elini leğene sokara:. yakaladı. 
Balığın çırpınan vücüdündeıı su
lar sıçrayarak dışarı çıktı. 

Biraz sonra odama kızartma ko. 
kulan doldu. Sobaya birkaç odun 
atarak pencereyi açtım. İç.eri sı. 

zan balık kokularına. pencereden 
gelen zehir gibi soğuğa rağmen; 
mavi su bardağma koyduğum 

<Akçe bardak beyaz kar çiçek -
!eri, is ve balık kokan odama ve 
bütün ı:eş'esini kaybetmif olan 
gönlüme baharı getirdi. 

Devredilecek. İhtira Beratı 
.Karbon dö sülfid imaline mü. 

teallik usul ve tertibat. hakkında
ki ihtira için iktisat Vekaletinden 
alınmış olan 23 Haziran 1939 ta. 
rih ve 2774 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahu.t icadı 

Türkiyede me\'lcii fiile koymak 
için salahiyet dahi ''erileceği tek. 
lif edilmekte olduğundan bu hu
susla fazla malumat edinmek is. 
teyenle"in Galatada, Aslan Han 
5 inci kat l-3 numaralara müra. 
caat eylemelerı ilan olunur. 

Son Te1grafın Tarihi Tefrikası : 118 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

. "' Yazan: M. SAMI KARAYEJ. -;1--

Türk topçusunun ateşi şiddetli idi 
de muhaıebeyi kema .. i ırı uvaffa
kıyetle icra ,·e belki Pettr Varda
rini de kurtarmaga muvzffak .ola
eakların ı be>·an eylediler. 

Burada Bosr.a piskoposuna b:r 
nıc·ktup vereıc ~ K ral Lüin; gön
drrdi. Bu ırcktupta llie; 

• Petcr \'uru~ ... · 1 do.ha sek '. z on 
gun kadar mt ' ::.. v t:rıı t::t edebilir. 
Kale> e muııu ıp bi r imdat ku\
'\.c1i ge!e\.:t'K .. r=>u clü-.manla mu
h.,rebe ~cı"" ... rıa d;:L n U\ afl'ak ola
bılır.• 

T.rzında ile; .fiyeti beyan ettı. 
T· ·T. ıı.":ı Pc'.eı v~rd;ırinden •>-

rıln-ası üzerine İbrahim pa~a mu
hasara harekatını bir kat daha 
arttırdı i•e de kale muhafızı jorj 
Alapi fe,· ka l iıde bir mukavemet 
gi.isterrr.ekte kusur etmedi. 

Faka.t Türkler tarafından yapı
lan ikinci ~idnetli ve kanlı bir 
hücumun murnffakiyetle netice
lendiğini görür goı mez maiyetin
deki kun·etl beraber gerideki 
kaleye rit:'at ettı. 
lbıahim pa~a. Pelcr Vardarin 

kale;ıni zaııııcttiğı kadar kolay 
zaptpdeınıyeı;egini anlav ınca hü
cun~u munt..ı..::<dnl if.;r•::,.u1a karar 

• ATLANTIK MUHAREBESİ 

Gece k 
bir ışık: 

ranlı "ında 
Kafi e ge 

hafif 
liyor 

Tahtelbahir hemen vaziyet aldı, 
bir gece içinde üç vapuru batırdı 

(Anadolu Ajansı telgraf
Jan geçenlerde Priyen is
minde maruf bir Alman tah
telbahir kumandanının ge
misi ile beraber İngiliz dest
royerleri tarafından denizin 
dibine gönderildiğini bildir
mişti. Bir gece içinde üç İn
giliz gemisi batıran buku
nıandanın bir menkıbesi 

şöyle anlatılıyor:) 

- Kumandan, 60 derece iskele 
'arafında zay;f bir ışık görüyor. 

Kumandan odasırıda yüzü sekiz 
gündenberi tıraş görmemiş olan 
kumandan Gunter Priyen harita
nın üzerinden başını kaldırdı. Ha
beriiı. geldiği tavandaki küçük de
liğe baktı. Elindeki pergerle cet
\'eli attı. Otuz saniyede demir mer
divenlerden yukarıya fırladı: 

- Nerede? 

Yavaş yavaş ufukta, vapurların 
gölgelerini birer birer farketmek 
mümkün oluyordu. Şarka doğru 
bir vapur kafilesinden beklenmi
yecek bir sür'atle ilerliyorlardı. 
Sağ cenahta irice bir vapurun bı
raktığı köpmler bile görünüyor
du. Priyen kendi kendine: 

- Herhadle bir muavin kruva
zör olacak, diye düşündü. 

Tahtelbahir hafifçe bir sarsıl
dı. To·rpi!lerden biri ·bu vapura 
doğru gönderilmişti. 

İKİ DİREK ARASINDA BID 
ALEV 

Priyen fosforlu kronometre sa
atin in üzerine eğilmiş, saniyeleri 
sayıyordu. Etrafındaki adamlar 
da ayni saniyeleri kıilblerinin da
rabanından sayıyorlardı. Uzun sa
niyeler .. in!ilakın sesi halii duyul
muyor. 

Tam o sırada, bu petrol gemi
sinde bir alev yükseldi ve ·boğuk 

bir infilak sesi duyuldu. Priyen 
anladı. Kendisi gibi oralarda dev
riye gezen başka bir Alman tahtel
•bahiri de bu petrol gemisini seç
miş ve Priyenin torpil zabitinden 
evvel gemiye kendi torpilini gön
dermişti. 

Lakin ilk defa açık denize çık
tığı anlaşılan öteki tahte1bahirin 
kumandanı, ya acemiliği, ya ace
lesi yüzünden, İngiliz torpitoları
nın hücumuna uğramış ve peris
kopu kırılmıştı. Elektrik maldne 
dairesi boşaltılmıştı. Müı·ettebat, 

kendilerini yayılan Dizel motörle
rinin gazlarından korumak için 
maske takmağa mecbur olmuşlar
dı. Hatta bu tahtelbahir dalamıya
cak hale gelmişti. 

Priyen o ı.aman, kendisine hir 
başka vazifenin teveccüh ettiğini 
anladı. O tahtelbalıire doğru elü 
metre kadar yaklaştı. 

TOPLA MUHAREBE 

ı ON u N 1 Ya§aDmı§ A§k ve M11cera Hatır~ 

J Hayatını Anlatıyorum -Yazan: HALÜK CEMAL N·o. 

" Ninni bitmeden zavallı Sall 
mecik artık onu işitmiyordu 
Bakışlarım kalbini ararken sor

dum: 
•- Nasıls:n Samim,~l-~j : rrı? .• 
Dudakları kal!<tı. Fa!<at birşey 

söylemeden yine indi. Bir şükran 
nazarile gözlerime baktı, giılüm
sedi. Annesi parmağını ağzına gö
türerek ışaret etti: 

«-Sus!.. ve hafifçe mmldandı: 
•- Dinlcniy()r!.• 
Kanapey.' iliştim. Dadı:11 kobn

ya m&sajını bitirince karyolar.ın 
b"iucuna geçti. Buruşuk dudakla
rile birşeyler mırıldanıyor, arasıra 
işitilmez bir duanın rnlıaniyetile 
üzerine eğilip üflüyordu. Sonra 
oracığa, karyolanın dibindeki min
dere çöktü!. 

Üçümüz de hiçbir şey söylemi
yor, nefes bile almaktan çekine
rek öylece bakışıyorduk. Odada 
yalnız hastanın inip kalkan muz
tarip göğsünün kesik ·hırıltıları 
işitiliyordu. Korka korka bu so
lukları dinliyor, sadece gözlerimiz
le konuşuyorduk. Üçümüzün de 
duyuşu bir, bakışı birdi: Biçare 
Samime!. 

Deminki buhranın onu ç"k yol'
duğu belliydi. Göz kapakları ağır 
ağır kapanıyor, bir saniye durup 
yine açılıyordu, O vakit masum 
yüzü küçük işmizazlarla buruşa
rak kesik kesik derinden inliyor
au: 

- Ah ... 
Zavallıcığın göğsünden, 

mikropla eriyip sönen ciğer. 
den neler çektiği bu inleyişi 
kin m uz-tarip ahenkten be 

Daha iki yıl evvel küçük bi 
lan g>bi aşk bahçelerinde 
sıçrıyan, kıocasının ko 
•mes'udum.. rnes'udum ..• 
hayata boy veren Samime' 
idi?. 

Ben bunları düşünürken 
larını annesine çevirdi. Yanı 
ğırıyordu. Koştu. Titıriyen 

rile yüzünü OGıyarak sord 
•-Söyle yavrucuğum? .• 
<-Uyuyacağım!~ ve anca 

lebilen, hafif, çok hafif bir 
yalvanr gibi: 

- Anne .. dedi. Ninnimi 
Haydi!. Çocukken söylediği 
nimi e m·i?. 

•- Peki kızım! .• 
Gözleri bir anda yine do 

lu olan bedbaht kadın baş 
oturdu. Çok yavaş, dua gibi 
yen bir anne sesile ninniye 
dı. Bu, onun biricik kızı Sam 
şimdiki verem yavrusunu 
ken ko.Jlarında uyuttuğu ni 

O sırada bulutların arasından 
zayıf bir ay hiliili göründü. Priyen 
bir küfür savurdu. Çünkü tahtel
bahircilerin ay düşmanıdır. Çünkü 
tahtelbahirler geceleyin deniz sat
hında düşmanı ararlar. Fakat ay 
çok geçmeden diğer bir bulut kü
mesinin arkasına saklandı. Bu 
soınteşrin gecesi daha çok karan
lıktı. Priyen tekrar sordu· 

Ve nihayet bu ses ga:vet derin
den gelen bir uğultu halinde du
yuldu. Ses, torpilin, bütün h . zı ile 
kocaman geminin gövdesiniıı orta 
yerinden içeri0·e daldığı hissini 
veriyordu. 

Bir alev yükseldi. Alevin ışığın
dan iki direk, iki baca ve vapurun 
üst güvertelerini görmek kabil o
luyordu. Sonra ön tarafta daha 
yUkseklere çıkan başka bir alev 
peyda oldu. Gü\·ertede bir çok a
damların tahlisiye sandallarına 
doğru koşuştukları görülüyordu. 
Sancak tarafından isabet alan va
pur i~kele tarafına doğru eğilmeğe 
başlıyordu. 

Kafiledeki vapurlar sanki hiçbir 
şey olmamış gibi, mütemadiyen 
yo·llarına devam ediyorlardı. Dest- !=============== 

Ninninin ·besteleri hazin 
devam ederken hastfillın du 
rında mes'ut bir tebessüm 
lendi. Solmuş yanaklarnda 
zeler açıldı. Sonra .. gözleri 
ğır kapandı. Ninni bitmed 
vallı Samimecik artık onu · 
yordu!. 

- Nerede?. 
Kulenin çift camlı pencerelerin

den, bütün gözler, gösterikn isti
kamette daha iyi görmeğe çalışı
yordu. Motörler yarım sür'&tle ça
lışıyor, dalgalar geminin kabur
gasında ipek hışıltısı gibi belirsiz 
bir ses çıkarıyorlardı. 

Tahtelbahir, devriyesincıen dö
nüyordu. Yakacağ tükenmek üze
re idi. 

BİR VAPUR KAFİLESİ 
İçlerinden birisi bağırdı: 
- işte!. 
Fil'\ akika ileride donuk bir ışık 

gorunmuş ve tekrar sön::nüştü. 
Daha solda zayıf bir ışık daha gö
ründü. Onun da görünmesi ile 
sönmesi bir oldu. Priyen: 

- Bir kafile! diye seslendi. İşte 
bu mükemmel!. 

Bir emir verdi. Geminin rotası 
değişti. Sars.ntınııı artmasından 
motörlerin hızlandığı anlaşılıyor
du. (ri,minin çelik gövdesi içinde 
ağızdan ağıza emirler yayıldı. Mü
ı·ettebattan uyukl .yanlar yerlerin
den fırladılar ve tahtelbahir har
be hazır bir vaziyete geldi. 

• YILAN BALIKLARJ. 
Priyen yavaşça: 
- Dikkat! dedi, elimizde ancak 

iki tane •Yılan balığı. kaldı. Eğer 
bu gece bunları ~am yerinde kul
lanmazsak, beyhı:ıde geriye götür
müş olaeağ:z. Ben bunu sevmem. 

Alman denizcilerinin argosunda 
• Yılan balığı. demek, torpil de
mektir. Priyen tam isabet temin 
etmek için, kafileye karşı denizin 
altından değil, üstünden muhare
beye karar verdi. Gece, tahtelba
hirlerin alçak gövdesini saklıya
cak kadar karanlık ve kafiledeki 
vapurların en yüksek silüetlerini 
farkettirecek kadar aydınlıktı. 

verdi. 
Kaleyi birkaç gün mütemadiyen 

top ateşine tuttu. Kale içindeki bü
yük binalardan birçoğunu tahrip 

ve iehri muhit olan surlar üze
rinde gayet büyük gedikler YÜcu
de getirdi. 

Türk topçusunun karadan ve 
denizden ate9i pek şiddetli, ayni 
zamanda da isabetli ve de,·amlı 
oldu. 

Türklerin bu şiddet ve dehşeti 
karşısında kale müdafileri muka
vemet ve müdafaada sebat göster
diler. 

Türk ordusu tarafından yapılan 
ikinci hücum b irbirini müteakip 
m uvalfakiyetsizlikle neticelenı:liril
mekle bernber şiddetli bir de hu
ruç hareketı yapıldı. 

Kale muhafı z ı olan kunoandaıı 

pek cür'etkiirane hareket ed 'y<Jr
du. Müdafaada bulunmakla bera
ber huruç ha -ekeli bile yapmağa 

cür'et ediyordu. Kale gerek mev
kii itibarile. gerek bünyesi itiba
rile çr·k ku\'\·etı:~·di. 

İbrahin1 p..ı..,,aJ c.ll.i.1ınanın bu ı 

Priyen yavaşça dedi 1d: 
- Iyi, iyi'. Eğer bir vapur isa

bet aldığı yerin aksi tarafına ya
tarsa, birkaç dakikada batar. Ar
tık burada fazla beklemeğe lüzum 
y.ok. 

KURBANLARDAN KURBAN 
BEÔEN! 

İki destroyerin nefes nefese tah
tclbahire doğru geldiği görüldü. 
Diğer birkaç tanesi de karanlığ:n i
çinden ç:ktılar, yine karanlığa dal
dılar. Priyen bir saniyede bunlar
dan altı tanesini saymıştı. Fakat 1 
gecenin karanlığı tahtelbahiri kur
tardı. 

Kafilenin diğer vapurları, san
ki içlerinden birinin başına büyük 
bir felaket gelmemiş gibi, onun ba
tışına aldırış bile etmeden yolla
rına devam ediyorlardı. Kafile ni
zamının en ağır mecburiyetlerin
den biri de budur. 

Priyen torpito eııdaht zabitine 
sordu: 

- Varendorf, bu vapurlardan 
daha hangisini sana hediye :roe
yim? Şu petrol gemisine ne . der

• ? 
sın .. 

- Ben de öyle düşünüyo~dum 
kunıandan!. 

Priyen gece dürbünü ile kas
dettiği gemiye bir daha baktı: 

- Enfes bir -lokma! dedi. 
PETROL GEMİSİNİN 

AKIBETi 
O sırada başka bir vapurun göv

desi intihaµ edilen petrol gemi
sinin hayaletini sakladı. 

mukavemeti üzerine muhasara a· 
meliyatını bir kat daha teşdit etti. 
Kale duvarları bevha\·a oldu. 

Kale duvarlar .nın yıkılması ü
zerine ahali ile muhafız kuvvetler 
arasında büyük karg~alık baş
gösterdi. 

Türk topçusu önüne gelen yeri 
yıkıyordu. İbrahim paşa kargaşa
lıktan istifade ederek Türk ordu
suna umunıi bir hücum emrini 
verdi. 
Paşanın emirlerine sadık olan 

askerler. şiddetli bir hücuma geç
t iler. Kalede aç . lan gediklerden 
ileri atılarak dü · nıanın heyecan 
i c;iııde bulunan muhafız kL;V\'etle
ri üzerine atıld ı lar. 

Kale gedikleri geçitlerinde düş
man muhafızlar i lP boğaz boğaza 

kanlı muharebeler oldu. Nihayet 
Türkler dü şn, anı imha etli. 

Türkler, fe\•kelUde b ir şiddetle 
yapl klan bu muharebede diisma
nı LopYekün ımha dmi~lerdi. Dü~

nınn ordusunda11 kurtulan ancak 
ch ,:.;:san ki~i gerid.<l bir burı.; dah:
lıııc )C"k :J'p ırı üdafaaya k .. lktılarsa 

rıoyerler, karanlıkta şuraya bura
y.a saldır;yorlar, gecenin sükune
tini türbinlerinin gürültüsü ile 
ihlal ediyorlardı. Arada bir ışıklar • 
peyda oluyor ve 1erhal sönüyor
du. Priyen bir daha talihini dene
di. Öteki ta:htelbahire yaklaşmakta 
olan bir destroyere, ikinci torpili
ni gönderdi. Yine lam isabet!. 

Artık Priyenin atacak torpili 
kalmamıştı. Kafilenin arkasından 
en son gideı;ı 5000 kadar tonluk bir 
vapurun üzerine, obüs yağdırmağa 
basladı. Obüslerden biri V~"Jurun 
ta~ arka bacasının dibinde patla
dı. 

KARANLIKTA TAKİP 
Fakat İngiliz destroyerleri, hid

detten mütemadiyen sağa sola sal
dırıyorlardı. O zaman Priyen mu
harebeyi kesmek muvafık olaca
ğ: nı anladı. Yavaşladı ve kafilenin 
uzaklaşmasına müsaade etti. Çün
kü tahtellbahir de, yakalanıp ba
tınlmak pahasına, takip etse de 
kullanabileceği mühimmat kal
mamıştı. 

Denize daldı ve periskopundan 
üçüncü vapurun da batmakta ol
duğunu seyretti. 

Elli metresine kadar yaklaştığı 
diğer Alman tahtelbahiri herhalde 
nazik bir tarafından isabet alınış 
olacaktı ki, o da batıyordu. Fakat 
acaba dalıyor muydu, yoksa batı
yor muydu?. 

Artı~ muharebe bitmişti. Vapur 
kafilesi yine destroyerlerin hlma
yesinde uzaklaşmıştı. Priyen tek
rar gemisini suyun üzerine çıkar
dı. Öteki tehtelbahire yaklaştı ve 
batmakta olduğunu anladı. Bu 
tahtelbahirden fevkalbeşer gay
retlerle kimleri kurtara·bildılerse 

kurtardılar. 

Priyen ertesi sabah üssüne dön
düğü zaman, tahtelbahirde ne bir 
tek cephane. hatta ne de bir damk 
mazot kalmıştı. - M. A. 

da muvaffak olamadılar ve Türk 
ordusuna teslim oldular. 

Temmuzun otuzuncu günü pa
dişah, maiyetindeki ordu ile Peter 
Vardarin önüne geldi. Kalenin düş
tüğü haberini getiren adama, padi
şah tarafından fevkalade müka
fat verildi. 

lbrnhim paşanın bu mu,·affaki
yeti padişah yanmda kıymetini bir 
kat daha arttırdı. Bu sıralarda 

Bosna bey lcri tarafından Pctrovi
çenin de zaptı haberi geldi. 
İbrahim paşa bu mu\'affakiy eti 

müteakip Peter Vardarin, Uyluka 
kadar olan mesafe dahilinde .ordu
gah kurdu. 

Pett•r Vaı·darin muha[ız kuvvet
lerin:n kalevi müdafaa etmek hu
su ~ uııd.:ı.ki sebat ve mukavemetini 
nazarı dikkate alara k ı..:yluk ka
lesini muntaz41n1 l ı ücuıı-, Jarla zap
ta karar \·erdi. 

T urk ordusu ~ ınıdi ik inc; bir ka
le önünde b u lunuy ordı<. Türk or
dt<>U U) luk kak"i öııün<lt• ü, gün, 
Lİ.t.; gtcc durnı~ c.ian top ı; ;,.i. ale~Je 
,;tılfjj GÜ\dÜ4 

9 Temmuz 1941 
l 8.00 Progranı, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Dans Havaları. (Pi. 
18.15 Konuşnıa: Memleket Postası. 

18.25 Konuşn.ıa ( Dı~ Poliıika Ha .. 
dJseJeri ). 

18.45 Çocuk Saati. 
19.30 ~1'C11'Jleket Saat Ayaı·ı1 ve A-

jans Haberleri. 
J9.45 Müzik: Kadınlar Faslı. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.54 Müzik: Bir Halk Türküsü Öğ• 

J"eniyoruz - Haftanın Tür
ki.isü - Kaleden kaleye. 

21.00 Ziraat Takvhni ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 

21.10 Müzik: saz Eserleri. 
21.25 l\iüzik: Riyaseticüınhur Ban

dosu (Şef: İhsan Klinçer). 1. 
Necil Kaz11n Akıses: Marş, 2. 
A. Schreiner: Yakın Ruhlar 
(2 klilrinet için), 3. Schubel·t: 
Rosaınu.nde (U~ertüı-), 4:. 
Francis Casadesus: A.1istraJ'in 
Şarkısı, 5. j. S. Bach. Tocça
t.a ve Fueue. 

22.10 Müz.:.;,: Solo Şarkılar. 
22.:ıo Men1leket Saat Ayan, Ajans 

Jiaberleri; Esham - Tahvi· 
ıat, Kambiyo _ Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cozband (Pi.) 
22.55/ 23.00 Yarnki Progran1, ve 

Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 
'/ .30 Program1 ve Memleket Saa.t 

Ayarı. 

7.33 Müzik: Hofil Progr.ım (Pl.) 
7.45 Ajans Haberlerj, 
8.00 Müzik: Hallf Programın De

van11 (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Mem1~ket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzilt: Fasıl Sazı. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: E'asıl Sa:ıı Prcgrarnı

nuı Devamı. 
13.15/14.00 Müzik: Kanşık Pı·cg

l·anı (Pl.) 

İbrahim paşa, bu topçu ateşile 
müdafilerin mukavemetini kırdı. 

Paşanın kaleye karşı açtığı top
çu at"§i müthişti. Gedikler açıyor, 
burçları yıkıyordu. 

Kale muhafızları vaziyetin va
him olduğunu görÜncc İbrahim 
pasaya bir murahıhas .gönderdiler. 
Kalenin teslimi için müzakerat 
yapm;ıga teşebbüs ettiler. 
İbrahim paşa, mlidafilerin kiı

mileıı sali\·erileceklerini söyleme· 
si üzerine kale memnuniyetle tes· 
!im oldu. 
İbrahim pa~a fırkasının ardısıra 

muzaftri,·dler elde etmesi Türk 
ordusunu heyecana ve şevke g<'
lirdi. 

Bilhas•a. Türk ordusunun önü
ne gelen kaleleri birer birer dü, 
şürnı esi etrafta heyecan tı,Y & n <l 1 r

d ı. Kolik. İrik , Gorgofra. Lokav. 
Sotin. D lka\'ar, Ercin. Ci rO\·nık, 

Vrnçe sehirlcriııde bul u m.ıı ahali 
kalt-" anar.tarlar ı n . göndererek 
mchafızlarile ber·abl'r le•l im ol-
dular (l) ( Arkııa1 ur) 

(1) Pe~evi, cilt J, s. SG 

Üçümüzd~ ağlıyorduk v 
rıda bütün he} ecanı, harek 
vinci ile hayat kaynıyor, ko 
bir gramofJn durmadan şe 
lJkstrot çalıyordu!, 

·············· .................... . 
Ilerliyen gecenin sessizliğ 

de dimağımda bir film gibi 
bu acı levah ile beraber ha 
kadaşımın soluk yüzü gözl 
önünde canlandı. Yavaşça 
yorganın altından çıkardım 

ka kol'ka kulak vererek etr 
!edim. Uğursuz baykuş s 
hiçbir gürültü yoktu. San 
halle ölmüş, dünya adamsı 
mimenin hayali nazarlarımd 
miyordu. O gün onu uyurk 
rakmış, bir daha görmemişt 

Kalbim nihayetsiz bir 
metle kanıyarak bu •hayali 
uyumak için başımı yastıkJ 
sına soktum. 

(Arllas 

:(BuLMAC ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

So1'1aJı. Sa.ta: 
ı _ ııepinıiz iç-in, inşir.ıh 

2 - İlgi, familya, 3 - Büyük 
Tee::;sür \.'e hayret sayhası, ko 
ınezhebe mensup, 5 - Gö1.de, 
nah;ı, nota, sual, 7 - San'at, 
yan yana, kün1es hay\•aııı, 8 
renk, 9 - İn~an, bırakılan 
J O - Büyükçe, daiın kalmak 

Yuka.r1d.aıo Aşaf13 a: 

1 _ Du\ •·rı kireç1eıııe, no 
Allah, lı<>K ı ı;, 3 - Muti, nurlu 
yt'rdt... ot u n~.ak , 5 - Erkek t .. ı 
ı:;e , G - i:-ı-ıbetli bir tJrıda, 7 
he, !:iU. ı-; ıı. 8 - Yedirıuek, par' 
yel', 9 - l!:ınir 1 ~ahip ol:ın, 10 
ıniz i('in, Fı ra\' un ıı:ıni. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 i :cı A l~ı~ı T :• 
2 M:A IN A •• P i_ 
3 A VIA .N A K. 
4 LA .~ A_~ üj Mj_ 
5. L

1
.N A M E 

6 H A R E K E lr.J_ 
7 A

1 

C -. S İ ••ı-
8 M

1
0 R9R A z 

9 -Az A Ri. ILA\-
10.K.,Y E\ M E-N 
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- lzlandaya Amerika bai:"' , ,...,. ..... _. ... ._,.._._._,_,._._,_ ... _._,.W"-llllll'llilıllllillılllllıll•JlllWlllıll"-"'"lllllllllllW_,1".._11'1 
r iye'i":ler injn çıkarılma

i •, /~İNDEKi ~· · 
~:HADİSELER '.~ 
!"•--"-· r• ,. ----·- ... "-" 

aı hadiaeainin Almanya. 
da nasıl bir aksülamel , 
husule getireceği bek· 

ı"u 1uw..ı metını.-ı Anoıo- lenmektedir. japon me-
"J.,.,, boltenıeriııdeo .ı.nm..:u-ı hafili bu hareketi ile A-

T eltıiı eden: M uammer Al ot- merikanın harbe bir &· 

Amerika ıuküınctınin İzlanda. dun daha attığı mütale- 1 R uz ve i t beş 
dak. İııgı ız U$kerlerinin yerine asındadır •• 
A. erikaıı siliıtıcndazlarını gön.. ============== •ı J J 
dermesi .-.ıdıscsi bü'Ain siyasi hassa demiştir ki; mı gar o ar 
m1htil~ r, mc·şgul etmek~ir. Ja- •Harbin kazanılması içın şimali -'aha l•Stz•gecek 
"'.'n d•plomatik mahfilleri bu Amerıkanın da harbe bilfiil iş • Uı 
"d.ıscnııı netıcesı olarak, Alman- tirakl lazımdır. Almanlar kendi Vaşington 9 (AA)- İyi mahi-

ya ıle Amerika arasında harp ih- t.Gjpraklartn<lıı. jmağf.up edOlme • mat alan mahfili.erde O.Olaşan şa-
t~allerinln ıırtnıı, olduğu mü _ lidir, yiala.ra göre Ruzvelt yakında koo.g.. 
3 aıasındadır, Çünkü Amerika Rus - Alman harbinin Ortaşark. reden 5 milyar el.olarlık munzam 
Almanyanın ilan ettiği harp ~- la bağlılığı aşiktırdır. Almanlar tahsisat istiyecektir. Bu paranın 
takasına g"'"1~ buiwınıaktadır. Rusları mağlup ederse, Kafkas.. bir kısmı ordunun, bir kısmı da 
AYnı mahf:ller Asor adalarına ve !arı, Bakıl petrollerini zaptetmek- d nanmasınm arttırılmasına sarfe-
Da.kar'a dd Amerikan bahriye le kalmıyacaklar, Basraya inmeğe <ı.lecektir. İngiltereye yardun için 
k vvctleriııin gönderilmesi ih _ çalışacaklardır. de toptan bir meblağ tahsis oluna-
tım ı· kt • • ıne karşı Almanyanın ala • SURİYEDE UMUMİ ca ır. 
c~gi vazıyeti büyük dikkatle ta. SEFERBERLİK İngilterede harp 
kıp etmektedır. 

V 
Suriyede Hind kıt'aları Demir- ı"stı"krazı 

a1ingtonda bu haber, halk a kapıdan garbe doğru yeni t:eral<.. 
' rasıııda evvelA hayre: u\·andır _ Londra 9 (A.A)- Milli harp 

mı~tır. Maamafih böyle bir ha • kiler kaydetmişlerdir. Deyrizor- tasarruf komitesi reisi Lord Mot-
rekcti e asen bekliyenler de var. dan Humus istikametine ilerle • tistone, son hafta içinde harp is-
dı. fzlandada işgalin tamamlan _ yen İngilizler bu şehre 25 kilo - tikrazına 395.000.000 İngiliz liralık 
dığı ve Amerikalıların İngı'liz • metre kadar yaklaşmışlardır. kayıt muamelesi yapıldığını ve bu 
lerın . Sahilde Avustralyalı kıt'alar meblağın 120.000.000 İngiliz lirası. 

, )'t'rıne geçt.ği telgrafı gelir Damur nehrinin cenubundaki bü.. nın Londralılar taraf,ndan temin 
f:e.mez, keyfiyet ilan edilmiştir. V tün hedefleri tutmuşlardır. olunduğunu bildirmiştir. 

aşingtonda, bu hareketin Al. Paris radyosu, Suriye ve Lüb- Ce'beltl tlarık 6D18• 
::';knı-~ mukabelesini intaç e. nanda 19 ila 45 yaş arasındaki 

cegı duşünülmekte ve Al- bütün Fransızlar hakkında sefer. rinde 'bir alman 
::~~~:~~kd~~~:.acağı aksülamel berlik ilan edildiğini bildirmiş- denlzaltall 'batarıldl 

A tir. 
me_rıkau gaz.etelerı, bu suret- lngilız tayyareleri Halep ga • Madrid 9 (AA..)- Lalineadan 

le_•, İ"Jll!J<.renın yükünün hafı'fle. alınan bir habere go··re dün sabah t ld nna da hücum etmişlerdir. De· 

1ı ;Y'IŞ '' uğuntt yazıyorlar. Zira mit-yollarında ve binalarda infi • İngiliz donanmasına mensup tay-
ı ndadaki lngiliz askerlerı ile laklar olmuştur. Beyruttaki pet- yereler Cebelüttarı.Jı: açık.larmda 

bu :ınn hı7.metinde bulunan rol depolarında da büyük yangın. bir Alırum denizaltısını ba.tırmış-
vapurlar Laşka yerlerde kulla • lar çıkarılmıştır, lardır. 
n• bılecektir. lıveçte B.o tlnlıt 

MlSJRA KÜLLİYETLİ HARP CENUBi AMERİKADAKİ 
YENİ MUHAREBE parUılnln laall•eU 

MALZEMESi GELDİ Amerika Hariciye Müsteşarı J 
Amerıkalılaar Mısıra halen ay· Vels Samner Birleşik Amerika- Stokhalm 9 (A.A.) - Afton 

da yirmı ila yiımı beş vapur harp nın ve dii!er bütün Ame-rika Cum. Bladet gazetesi, iskandinavyada 
rruılze'llesı göndermektedirler. hu · ti bir komünist tedhiş faaliyeti ınev· lI rıye arinin Peru ile Ekuatör 
boarp malzemesi bilhassa tank, arasındaki muhasamatı durdur _ cut olduğu hakkında yapılan it. 
nıbardıman ve av tayyaresi w mağa yardım arzusunda bulun • şaat münaseh<'tile komünist par-

cephanl'den mürekkeptır. Gön - duğunu söylemiştir. tisinin İsveçteki faaliyetine ni -
derilen tanklar on üoer tonluk Peru topçulan aradaki ihtitafi hayet verihnesini is~çin dahili 
hafif tanklardır. Bunlar 37 mili. teşkil eden saha dahilinde Hua ~ harici siyaseti bakımından is· 
nıetrelik toplarla ve müteaddit Killas köyünü bombardıman et- temektedir. 
narnlulu mitralyözlerl-e müceh • mişlerdir. Pecu kıt'alarının bazı l ı . .ııııılllW"·;:ı-_,_.,__.lılllllW'-1 ... ııl---
hezU:r - - , 
ıı kasabaıan işgaı ettikleri haberi Meyhane satası 

ARBIN KAZANILMASI İÇIN tekzip edilmiştir. Ekuatör ht'a. 
AMERiKA HARBE GİRMELi lan mukavemet etmektedir. Pangaltıda oturan Kemal ile 
Ortaşaı k orduları yeni Başku· İhtilafı halletmek için Şili hü- arkadaşı Arnavut Cafer Tarlaba. 

:ndanı General Auşinlek gaze- kfuneti her iki taraf arasında ta. şın<\a bir meyhanede içtikten 
ilere beyanatta bulunarak bil. vassut teklifinde bulunmuştur. sonra şakalaşmağa başlamışlar, 

--------------- şaka kavgaya çevrilmiş, Cafer 

Alman ve Sovyet 
tebaları 
(l~~ 8'ıloit-'-

Yetle · - DeTMa> rı ve tebusı. ile Sovyet Rus.. 
Yadaki Alnı . 
kcıı an ve dıger memle -

er sefaret heyetleri ve tebaası 
nıemlekitinüz yolile mübadele • 
edıh!cek\erdir İlk 1 k 'k' .. 
evvel A o ara ı ı gun 
m.iş ola:TUpadan şehrimize gel
ile •leb Sovyet sefaıet heyetleri 

(
.
1 

aasından mürekkep bir ka. 
ıe e~\ki ak 

gonlarla şam yal.aklı va -
dele tfı ~ Ankara yolile müba. 
dir So ev ~ hareket etm~er-

. vy~ Rusyadaki sefaret 

Amerlkada bar p 
maızemell lmallb 
Vaşington 9 (A.A.) - Amerika 

harp gayretlerini hızlı hır tempo 

ile artı.ırmaktadır. Şimdiki halde 
31 Amerikan kumpanyas.ı hüku
met hesabına harp malzemesi i. 
mal etmektedir. Bahı-ıye dairesi 
485 milyon dolarlık fevkalade ye
ni bir kredi istiyen kanun la -
yihasmı hazırlamıştır 

SoyYet tebliği 

sustalı çakısı ile Kemali kalça -
sından yaralamıştır. Suçlu yaka. 
lanmı.ştır. ---ov--
Tramvaydan dışarı· 
ya kol uzatmamalı 
Kurtuluııta oturan döşemeci An

tuanın oğlu Stelyo dün babasına 
yemek götürmek için, Harbiyeden 
tramvaya binmiş, ramvayda gi
derken kolunu dı.,<arıya çıkarmış, 
fakat yolun kenarında taş yükle
mekte olan kamyona çarpan kolu 
dirseğinden kınlınıştır. Çocuk 
Şişli hastanesine kaldırıim1'jtır. 

Londraya giden 
Sovyet hey' eti

nin vazifesi 
Londra 9 (A.A..) İngiltcreye 

bir Rus heyetinin gelmesi, İngi. 
liz - Rus işbirliğine hız verecek 
yeni bir safha telakki edilmek • 
tedir. B•J işbirliği askeri, mali ve 
iktısadi sahalarda kendini göste
recektir. 

Sovyet heyetinin başlıca iki a
zası Kızıkırdu Genel Kurmay i
kinci başkanı General G<ılkof ile 
Sovyet donanması Genelkurma
yından Amiral Karmalof'tur. He
yetin diğer azası ise Sovyet hava 
kuvvetleri ile teknik servislerini 
temsil etmektedir. 

İngiliz heyetinin bır~'<>k gün. 
denberi Moskovada bulunması 
Sovyet heyetinin buraya gelme
sindeki elıeınmi~ti !ıiçbir v~ 
hile azaltmamıştır. Bu heyetle -
rin ne gibi işlerle tavzif edilmiş 
olduklarını alenen söylemek şim. 
dilik mümkün değildir. Fakat 
Sovyet ricalinin Londraya gön
deritmesinde saik olan şey, her 
halde prestije, nezarete ve siyasi 
teamüle riayet gibi mülahaza • 
lardan çok farklı bir düşüncedir. 

lzlandanın işgali 
Londra'da 
karşıland ı • • 

ı yı 
Loııdra 9 (A.A.) - Ruzvelt'in, 

İzlandanın Amerikan kıt'aları ta
rafından işgalıne karar vermesi 
çok müsait bir tesir yapmşıtır. 
İngiliz s;yasi mahfilleri, bu su
retle, İngilterenin 15 inci arz da
iresinin garbindeki külfetlerden 
kurtulacağı i anaatindedirler. Bir
leşik Amerika devletlerinin, İn • 
giltereye mahsus harp malzeme
sinin yarı yola kadar salimen git. 
mesini temin etrneğe karar ver
dikleri bir sırada İzlandanın işga. 
li bu işi çok kolaylaştıracaktır. 

~asifiktekü gerginli;)ın arttığı 
bir sırada Amerıkanın böyle bir 
külfeti yüklenmesi büsbütün şa
yanı dikkattir. 

B. Ruzvelt bu hareketile, Pasi. 
fikte zuhur etmesi muhteın<!l olan 
vahim hadiselerin Amerikayı At
lantikte ve bilhassa böyle psiko. 
lojik bir anda müdahale etmekten 
menedcmiyeceğini isbat etmiş bu
lunmaktadır. Bu, ayni zamanda, 
hiçbir tazyik ve tahdidin Ameri.. 
itayı ürkütemiyeceğinı de sarih 
bir suretle göstermektedir 
Şimdi l'l ·sele, J aponyanın da 

ayni derecede sarih bir vaziyet 
alıp almıyacağı noktasından iba
ret bulunmaktadır. 

~e·y~tleri ile koloniler de Sovyet. 
l<ı. ur hududuna gelecekler w iki 

(BlriDc1 Sohlf- Devam) 

Novograd • Volinsk'de şiddetli 
tank muharebeleri olmuştur. Al
manlar durdurulmuştur, HARP VAZIYET/ 

. raf arasında burada mübadele 
:ııapılacaktır. Avrupadan bu •. 
de şeım· 

150 ~yet Rusyaya g~cel<l~r 
' vye~ Rusyadan Avrupaya 

geçecekler de 400 k' dir 
Al . ışı • 

manya ve diğer Avrupa meın. 
leketleri tebaalrına ait ilk k f'l iki .. aıe 

gun ııonra mübadele mevkiin-
den şehrırnize hareket edecek "" 

l
buradan TMmlelı.e'lerine gidecek
er-dır 

Liman Kaptanları 
(Blrln.t .... ..., 1 

!ıgımı.da d~klor<1an ... °""-> 
Si.ı; memur~unuz İl. u;.,ç Uiteymce: • • aç veril 
vabını alıyoruz.. Ge«ı r:'~-> ce-
lalli &ünlcrüıdeld çaııı=:nız battA 
kabil de hiç biıır ıam vetıniyo~ mu ... 
nı.ıyollannuı Istanbul ve dış ~~t~ 
V1tpuı larındaki tekmil kaptan ve rı 
klıılsUer Baı=ıe Ubldırler. Blzim "':_; 
huk'l.mek ızln bahşetliğl kanunlar
dan 13\.fade elUnlıneuüzl yani Bare
m~. Uıb1 tutulmamızı rica ediyoruz.-. 

O!'< TELGRAr' - Geoe · d .. 
aoğ"'"' k • gun uz, 

·~ ara, yatmura karıı büyük bir 
!ıera,atı ncflSle ve cok kanaatkar bir 
... crt:tte ça • ..şaı ı:. aa v 1• mest .. otuz ytllık me-
l ' e •ncıı.k ayda kırk be;; lira alabi
K "' ekseı-uı kalabalık nüiuslu aile 
&Leç~ d en bu vat.Lndaşla.rln dik-k.leri
r rn ıt:akalc Ve-tc~irnlz: B. Cevdet Ke
l ıler -.yıya bıldırlyoı"UZ, Tekmil 

l<m : :;.,ır dbaba f<'fkaü ile alakadar 
<eı:indekl ~ .. t Ker~ Lıı?"n İda
bt>nizy 1 Plıılı 'e 'llak~"lıstleri de 
na.cm: ~I \;ttan. malctnutlerl gibi 
ret e lkıliJı: lwııcağııu ve bu su
lzaıe ede Cib g ıilncn V:Uİy<!1i de 
••vı.ı:ı.ı reıt 7ilzden fazla emektarı 

lnı k11vveu., limit ederi&. 

Mogilev bölgesinde dün çetin 

tank ~ piyade muharbbeleri ol. 
muştur. 

Besarabyada Kızılordu mukabli 
taarruzlarla Alman • Rumen kıt. 
alarını ağır zayiata uğratmışlar 
ve bunları Prut'un ötesine at • 
mışlardır. Düşman harp meyda

nında esliha ve techizat bırak -
mıştır. 

Şimalde Sovyet kıt'aları mün· 
ferit halde Fin - Alınan kuvvet. 

!erile muharebe etmektedir. 
Dün Sovyet tayyareleri düş. 

man tayyare meydanlarını, tank 
kollarını, kıt'a tahaşşütlerini, nak
liye kollarını ve diğer askeri he. 

defleri şiddetle bombardunan et· 
ınişlerdir. 

d'"56 düşman tayyaresi düşür • 
ü.k. B~im 4 tayyare kayıbımız 

vardır, 

Şimald<! Kızıl filo Sovyet kara 
ve hava kuvvetleri harekatına 
m~essir surette miizaheet et -
ıniştır. FHo sahilde bir ımevkie 
takvi'..e kuvvetleri çıkarmıştır. 
Mıgo mıntakuında, Sovyet top. 

çusu iki d~ kolunu imha et
miştir. 

.. Tunada 8oyyet tayyareleri, iç 
du.5man gemisine tam isabetler 
kaydetınİ§]el"dir. Gemiler atq al
Jlllflır. 

(Blrlnct !!&hif<:dm ~) 
etmektedirler. Besarırbya bölge
sinde büyük kısımlar henüz Din
yester ile Prut arasındadır. 

Sovyet tebliğine göre Duna neh
ri şimalinde, Minsk şarkında ve 
Volinsk civarında Alınan taarrU? 
ları mukabil taaıTuzlarla durdu· 
rulmuş, yani Alman kıt'aları ne 
Dinyeper nehrini şarka geçmiş VP 

ne de Stalin hattına girebilmiştir. 
Bu umumi vaziyet içinde oo 

müıhim nokta dikkate değer: 
1- Duna nehri şimalinde Sov· 

yeller evvelce cenuba doğru bir 
taarruz koltuğu teşkil ediyor ve 
donanmaya bir istinat vazifesi gö 
rüyordu. Sovyet!er bu bölgede 
kuvvetli kaldıkça Alman ordula 
rının Gomel - Mohilev arasında 
Dinyeperi 8.'imaları ve Mosk.ovaya 
doğru ilerlemeleri tehlikeli olabi 
lirdi. Fakat Alman ordusu Duna 
şimaline geçerek Sovyetleri geri 
atmağa ve bu taarruz koltuğunu 
şarka sürmeğe muvaffak e>lmuş g> 
bidir. Hatta vaziyet öyle inkişaf e
diyor, ki bu bölgede yani Lcton· 
ya ve Estonyanın şark hudutların
da şimdi Almanlar yeni bir taarru7 
kıoltuğu hazırlamağa gayret edi 
yorlar. Bu vaziyet Ruslar için tOO. 
ilkelidir. 

Donanma fena bir iılubete yak· 
laş~tır. Alman taarruzu bu ·böl· 
gede şarka Goğru inkişaf ettiği tak 
dirde Finlandiya cephesi de çözü· 
leeek ve Moskova istikameU...-inı 

1 

kapatmak müşkül e>lacaktır. 
Biz ötedenberi Sovyetlerin Du· 

na boyunda sıkı durmalarını ce 
nuba doğru ihtiyat ordularile mu 
kabil taarruza geçmelerini dü~ün
müştük. Düşündüğümüz fena ih· 
timaller bugün birer vakıa halin· 
de ce-reyan etmektedir. 

2- İkinci nokta Almanlar Biy• 
listokda intihap ettikleri esas yar• 
ma istikametlerini değiştirmediler 
Bu istikamet Minskten sonra Mos
kovay1< uzanmaktadır Bu maksat· 
la asıl Alınan kuvvetleri yani tanı. 
ve zırhlı birlikleri Dcresina nehri 

ile Dinyeper nehri arasında yen. 
meydan muharebesine atılmışlar
dır Bu itıbarla şimdiki halde Sov 
yetlerin elinde bulunan Vitcl:isk. 
Sme>lensk, Mohilev, Gomel şt'h ir 
leri garbında çok kanlı rrı.ıhare
beler olması mılhtemeldir 

Sovyct!er bu vaziyeti ancak bir 
büyük mukabil taarruzla düzelte

bilirler. Taarruz için en rrünasip 
bölge Duna nehri şimalıdir. Bura· 
dan cenuba doğru bır taarruz Al
man ilerleyiiini durdurabilir Bu· 
nu yapmasalar da Sovyetler şım
diye kadar yaptıkları artçı muha

rebelerile Stalin hattına ve geri 
sıne yerleşmeğe vakit bulmuşlar 

ve ihtiyat ordulannı yeni müdafaa 
mıntakasında tcrtiplendirmişlerdir, 
Alman orduları ikinci mühim biı \ 
mukavemet mıntakası önündedir. 

M eksika umu
mi seferberlik· 
mi yapacak ? 

Londra 9 (A.A.) - Müstakil 
l!'ransız ajansına Meksiko'dan ve· 
rilen bir telgraf haberine göre 
bütün askeri izinler kaldırılıruş
tır. Gayri muharip biz.metlerde 
vazife gören subaylar kıt'alarına 
iltihak için emir almışlardır. 

Harbiye Nezareti tarafından 
neşredilen bir tebliğde, Hali ha
zır dünya vaziyeti ve bılhassa A. 
merikadaki müstacel vaziyet do
Jayısile bu tedbirlerin alındığı 
bildirilmekt:edir 

Beklenmedik bu tC'<lbırlcnn a. 
lınması l\Ie-ksikada heyecan u -
yandırmışlır. Bunlrın umumi sl". 
ferberliğe bir mukaddeme te~ki• 
cdecc.ı;, zannedilnıekledir 

~.iman - S o vyet 
harbine b ir bakış 

(Birinci SolılCecleu Devam) 
2 Teınmuzdan 5 Teınnıuza kadar 

142,216 e~lr alınmıştır. İgtınam oiunıuı 
pek bti:yuk malze1ne aras.ı.ııda 584 tank, 
müteaddit LU'hlı lrenler ve 550 top 
vardır. 

Alınanlar, Sovyet nıWtabkem batla· 
rını ı;;una1den de yarm11 olduklarını 
bildirnıektedirler. 

ııe.anıbya cephesinde Alm.uı-l{U
nıen ku\ vetleri Sovyelterln siddefil 
uıukavemelini kınru.şW.r ve Sovyet
ler oın;est.r'e atılınıilardır. F.ı;.ıı ve 
ranııim çoktur. 

Slokholnıden gelen haberlere göre, 
Almanların Stalin nıil~-tahkem h.atU
na karşı Preskau, Palsenk ve Borisof, 
Novograd ve VolhinldC"n yaptık.lan 
llk taarruzlar SovyeUerin 1kınci ve 
son müdafaa hattuu yannağa tallS~ 
edilen Alman kuvayi külliyesinin al
mış olduklan istikameti açıkça gös
termiyor. Bu hat Alman taarruzunun 
ilk mühim hedefleri olan Lenlııgrad, 
J',iosltova ve Kiye!! himaye elmeltte
dlr. 

Ukrayna cephesinden avdet eden 
bir gazete muhabiri, şu kanaattedir ki, 
Alınan Umumi KarareaN. 1940 t& 
Ftan.sı. barblııde olduğu üzere bir 
silrpri• hazırlamaktadır. 

Öyle zaruıedlllyor ld Alınanların 
ıimdillk en basta istihdaf ettikleri 
mevkiler, Musmousk, Tallı.o. Smo .. 
len.k, Klyet ve Odesadır. 
SOVYET !STİHKAMLARINDA 
KADL'I ASKEI~:R 

o. N. B. Ajansının öğrendiilttıe gö
re Stalin haltı.na kal"lı ileri hareketi~ 
ne devam eden bir Alman piyade k.ıt'
ası bir düşman L.llhk:ımını i~gal ettiği. 
sırada bu istihktı.rn rnüdafill"rinin sl~ 
yasl komiserleri tarafından kalenin 
içinde kllitlmdılderi ve bunların ken
ılılerini feda etmese mecbur edildik• 
ler görülmilştii.L. Kı!=emen istihk.imın 
!(•·altı koriOorlunnda cereyan eden 
şldddetli çarpışmalardan •onra muda
tllerden sağ kalan 20 kişı tesllru ol
mlllilur. Blliıbare yeraltı deblizk:rinde 

l 8 de kadın bulwunuştur. Sovyet nıa
kamlarının bu kadınlara ı!l!ıh vererek 
ordu ile birlikle muhaı-cbe etmeğe 
mecbur eyledıklerl anlap1'l.)1$tır. 
HİTLER ANCAK KREMLINL'I' 
FOTOGRAF!Nl GÖRI-JBİLECEKTİR 

Sovyet istihbarat buro~u ~efi Lo
:ıav~ki gaı:etecilere, harbin başından 
b,erl Almanlara bir Cünde 700 bin za
yiat vcrdlrildiginl ve harp §lddetlen
dikçe bu nüktann artacağını söyliye
rek demşt,ır ki: 

<Hltlerle Napolyon arasında fark 
şudur' Napolyon Moskovaya kadar 
gelmiştir. Halbuki Hlller, Kremlin sa
rayının foloğratını ıönnei<le ikUfa e· 
decektlr.> 
l\iİ!'<SK ŞElffiİ 
HARABE HALİNDE 

Sovyet kı\'alarının çeldliı1ı:en, Al· 
manlann elıne işe y~cak hiç bir 
şey bıralnlmamaaı hakkındaki emri
nin büyük bir taassupla tatbik edildi
ği anlaşılmaktadır. Filhakika Sovyet 
kıt1alan Alm<.ınların kararg&b kurma .. 
Iarına m!nt olmak için ııin k :;ehrin.1 
tamamiyle tahrip etmişlerdir. 

Sovyellerden btlrdat edilen Besa
rabyadaki bir QOk 0elı.irler de tahrip 
edilmiştir. 

Devredilecek llıtim Beratı 

cTuğla imalindeıt: amclliyatta 
islabat• hakkı'1dak; ıht.ra için 
alınmış olan 22 Temmuz 1941 ta
rih ve 1280 numaralı iht'ra bera. 
tının .ııt:ra ettıği hukuk bu ker. 
re başkasına devir ve yahut ihti
rai Türkiyede mevkıi fiik koy

mak için icara dahi verileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu. 
susta fazla maHimat edinmek is· 
teyenlcr'n Galatada Aslan Han 
5 ınci kat 1.3 numaralara müra
caat eylemeleri ilfın olunur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem !uet 
Benice • Neşriyat Direktörü 1 

Cevdet Karabilgin 
Bıuılclığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaaı 

.• - so 

Amer·ka'nın 
Emniyet 

T edbirler· .. 
(Başmalı:•le<ıen Devsm) 

dür, nıünıktin olsa dahi bir netjre 
almak kabil midir~. Almanyanııı. 
şimdi ve sonra bö) le bir tasa\·\·uru 
var mı?. Bunlar ayrı ayrı mütalea 
ve münaka~ ıne, .. ıuu olan keyfi· 
yetlerdir. Ancak, hersc)·in ba~ında 
bugün için ortada ve mü bet olan 
bir vazi) et vardır. O da; Ameri
kanın İngiltereye yardımı. 

Ar ika gerek kend~ gerek tıı.
gili>. sali.hiyeltarlarının ifade et• 
tiği gib~ bu yardımı layıkile yapa· 
mamaktadır. Yardımın. yapılma
sına Atlantiğe serilmiş olan Alına• 
denizaluları, hücum botları, kor· 
san gemileri ve tayyareleri mini 
olmaktadır. İngiliz donanmasının 
ve havu kuvvetlerinin bütün gay
retine rağmen Allantikteki Alman 
fanliyeti müt~sir olınakta ,.e toni
lato yekfınu her ay yüı binleri 
gec;;nıil c ha~lıyun gemi zayiatına 
sebebi~·et ,·erınekl<·dir. Bu bakim
dan İngiltere henı nakliy .. gemi
lerini kaybetmekte hem Ameri
kan yardımıııdan tam bir ı,ekilde 
istifade edememekte, hem de yine 
re•mi ağ11larda ve istatisti\.Jerde 
re~me-n beyan olunduğuna göre; 
aylık ıtt>nlİ in:aatı ile zayiatını kar
şılıyamanıaktadır. Bu vaziyet; İn
giltercnin de, Ameril.anın d•işine 
ve menfaatlerine rlvennemekte 
,. bir an ev el Atl•ntiğin Alman 
tahrip kunetlerinden temi1len· 
me-s!ni irap ettirmektedir. 

Alman denizaltılarının ve diğer 
muharip ve mücadil kuvvetleri
nin Atlantikteki adalardan, Nor
veç, Fransa, Afrika s:thillerinden, 
İzlandadan, A.merika sahillerine 
yakın di~er 5erpinti halindl"ld ada 
kümelerinden istifade .,ttikleri ve 
buralarını ü' halinde kullandıkla· 
rı muhakkaktır. Bu vaziyetin de
vamı, bilhassa Sovyet - Alman 
harbi; Almanya !"hine bir netice 
verdiği ta:kdirde; İngiltereyi daha 
sıkışık bir vaziyete sokacak, ı\ır.ıe
rikan yardımlarını daha çok "ar· 
sacaktır. Çünkü, Alınanyanın Sov
yel Ruı.yada muvaffak olması ne
tkesinde, eğer bir sulh yapılamaz· 
sa; Almanyanm bütün serbestli· 
ğini temin etıni~ elarak ve yine 
biitün imkanları ile İngiltereye 
kaMı harbe devam edecei,'1 ve her 
türİü deniz va.ıtalarını Atlantiğe 
süreceği asikardır. Böyle bir va
ziyette ;-.'Amerikanın İngillere
ye yardımı inkıtasız ve m.-bzul ol-

. mak ihtiyacındad ır. 1.~e, şimdi 
Aınerikaya hakim olan gid~ ka
rarının başlıea umili arasında bu 
ihtimal de vardır. Almanya; bü
tiin gücü ile Rusyaya saldırmış ve 
arkasına bakamaz bir bal almış· 
ken; Amerika da kendi tmniyet 
tedbirleri ile bir arada şimali A· 
merika - şimali ~illHe yolunn 
evvelemirde hazırlam4 bulunu
yor. Bu harek.-lin Asor, y.,.iJbu
rıın, Dakar ve sair<' g>Öi mahallere 
te~ili ihtimali de, yine izahını 
yaplığunız sebepten ileriye geliyor. 
Amerikan donanması ve Amerikan 
kıtaatı b11 mahallere yerll"Sliklen 
sonra; Atlanti;;in dmumu; Alman
ya kar~ı--'ında daha bir ba~ka va
ziyete g~ttek, İngiliz - Amerikan 
deniz bölgelf>ri karışık bir hal ala
c:ak, Amerikanın kara ve emniyet 
sulannı ayımıak müşkül ola.,ak 
ve binnetice, Alman denizaltıları 
ve diğer tahrip vasıtaları _ eğer 
Amerika ile bir ihtilata sebebiyet 
verm"k istemiyorlarsa ve vermek 
istemiyeceklerse - daha mUleennl 
har.,ket meeburyetinde kalacak-

Boğaziçi halkı 
(Birill(i . · hlff'dt'-o l)(ıv~) 

da bu ciyarda otur~n hır ('(ık arı
kriır zder .,Kiı) et 11'Üt plar al
makt.ıyız Ye imah lede Kav f<. 
han<-çık:.tazı sokagmda oturan B -
yan Müzeyyen gonderdığ ır ek· 
tLpla diyor ki: 

•- Sarıyer hamamı, •™'men hll

tün Boğaz köylerınin yegane ha
mamıdır. Kavaklaıdan, Yenima
halledm, Büyükderedcn ve diğer 
köylerden bütün halk yıkanmak 
için buraya gel:.r, Çünkü bu civar
da başka hamam ~oktur. İşt .. bıı 
vaziyetten hamam sahibi icap et
tiği kadar istifade için birçok. lüil 
sınııflar icat etmektedir. 
Şehrin başka hamamlarında J6. 

40 kuruş sarfile yıkanmak kabil i
ken, burada 75 kuruştan aşağı çı· 
kılmama·ktıd;r Hal-buki hamamın 
lüks denilen kö.;;-..!erı diğer ha· 
mamların alelade verlerind"n fark· 
sızdır. Bu yüz.d".>ll Boğaz köylerin
de fakir halk hamama gidemez ol
muştur. Esasen bu civar halkının 
ekS('risi fakır kim!X!kr olduğundan 
Sarıyer hamamı yalnız zenginlerin 
ısUade edl>bilecl'ği bir 'er haline 
gelmiştır 

Belediyt-mizin, dvardakı fakir 
tıalkı d~ncrek hamam üzcrın-

• de sıkı kontroller yapmasını ve 
Boğazlı fakir halkın daha ucuz o
larak bw en mühim ve tabit i;hti
yacını gıderıme:ıllli temin etmesı
nı bekleriz .• 

SON TELGRAF: Kanımızın ne 
kadar haklı olduğu meydandadır. 
Boğaz gibi başka hamamı olınıyan 
bir yerde Belediyemizin hu işe da
ha fazla ehemmiyet vermesini \"!! 

halkın yıkanma ihtiyacını daha 
ucuz bir şek.ilde tel!'ın etr>ıeoıini 

biz de temenni ederiz 

Yeni Kabve tevziatı 
(BlriDcl Salıll- Devamı 

bazl semtlere biç tevz.ı.at yapılmadığı 

lddla olunmuştur. Bu meyarıda Bti
yükada, Fa\ilı ve Eıninönii ile Boğazi
çinde bir çok evlere flj vermek için 
müracaat bile yapılmamıstır. Pa.;3• 
bahtede de yalnız tanınmıo kimselere 
kahve verldlği beyan edilmiştir NI 
p.ııtaşında, Şişli nalı\:re müdotrliii!ilne 
fi§ler yollandıg1 bald., ek.seri aparU
manlara fi.ı verilmeınljtir. Şi§lide otu· 
ran bir kimyager aldııit kahıveyi tah• 
!il elmİ§ bileli bulmuotur B:Izı paket• 
!erin de on ikişer buçu!ı: ıram eksilt 
oldu;,'u söylenm4tlr. 

Ticarel VeklleU ıtlırimlzdekl mil
fettişlerine tevziat hakkında tertişler 
7l1pma.larını blldlrrılş ve teftişlere 

ceçilrn\.otir. Yapt1an Ilıb· rlara eore, 
bazı kimselerın hem çalı tıklan mü
es."i8Seden ve hem de e\·lerindcn ayn 
ayn kahve aldıkları ve batta bir kaç 
mü.ssse lle al.Akalı olan k.ınselerln hep. 
sinden ayn yarı ml.ıbayo.ıatt.:ı lulun .. 
duğu anlaşılı~tı.r. Du bozuklu~m ne· 
den ileri geldici de ara~lınl;..C":ıkhr. 

Yeni tevzlatın çekird~ olılrak ya111l· 
ma,.,ı bekleruncktectir. 
Şimdi tevıJata muvnkk.ıteı:ı. &on ve-

rılmiş olmakla beraber ı k5yPt~cr goT. 
bnüne alınarak yakında. oaşııy .. c;ık. 
tevziatın daM in Uzam la yapı:ma ve 
her şikayetin Phemnıiyetle tel• .,ı lit· 
ıırndır. 

BAKIRKÖYDEKİ T.rl\''ZIAT 
Bakırköydcki tevı< atta 2"~ gram 

yerine 100 gram !rahvc verlldığı oe 
şikayet olunmuştur. ---· 
lar, faaliyetlerini tahdide me.:bur 
olaukJardır. 

Şimdiki halde, İzlandanın i ga· 
'line bakarak; •Amerika harbe gi
riyor. diye bir hüküm vermenin 
zamanı ve sıra..~ı henüz gt-lmetniş· 
tir. Amerikanın harbe girme'~ 
herşeyin ba'!ında Alman - Sovyet 
harbinin sonuna ve alacağı netice
deki inkişaflara ba~lıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

DiKK AT 
Ge.ze~lzin buıtlnkü Altıncı ııahl!esinde Haydarpa,a Lisesi Satın Alma 

Komisyonu ilAnının ihale tarihi 14/'l/Kl Pazartesi olma:rıp 10/7/9U saal 14 
olacağı a!Akadsrlara bildirilir. 

Lise Mezunu memur alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

1 - İdaremizde münhal maBflı •C llcre\ll memuriyetlere lise mezunlan 
milsobak.a ile ahnacaktır. 

2 - Müıabakada muvaffak ol&nlana idarenin teklif edeceği yerde memu -
riyet kabul etnıelerl pt"ttır. 

3 - Mlisahakada muvaUal< olanlara 3656 sayılı lwum hükilmlerlne göre 
20 linı asli maaş veya 75 lira ücret verilecektir, 

4 - tst~klJerin 788 sayılı memurin kanununun 4. illlcll maddesindeki ıart
Jan haiz olmalart ,.e devlet memuri;retine ilk defa ı:orecelı:lerlıı 30 yB1ll!I geç· 
memiş olmaları llzım.dır 

5 - Mu.aba ya girmek ı.ıe,.enler 18/7 /U.l Cuma günü akşamına kadar 
14ağıda yaz.ılı evrakı mU.biteler1 ile birlikle İsi. P. T. T, llf!ld!lrliıl!O idaı1 
kalem muameUt klSmına müracaat etmellclirler. 
.&- Müsabaka 21/'1/941 Poı&rtesl günll saat 10 da Beyoğlu P. T. T. bhı:ısı• 

nın üçüncll katında icra olunacakt!r. 
~.etlrllecek ev~-müsbite: 

1 - Dilekçe .. 
2 - Aşı klğtdı • 
3 _ Zabıtadan l;ri hal kağıdı. 
4 - Adliyeden mnhldlııtlyet ve ınaznuni;reU olınadı!ına dair vesika .. 
i - Lise dip1onıası .. 
6 - Nüfus tezkeresi.. 
T Askerlikle aU!aı<:ı olmadığına tlai<' kayıtlı bulundullu askerlik 111be 

sinden vesika c337 do!umlularm llt ve son yoklamalarını yapt" m· olmd!J.n 
ve mektebe lca71th talebe olduğundan dolayı tecil edilmiş bulunmalan Lhım
dır.> 838 dojumhlardaa bu vesika L>!enilmez. <5497> 
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"Buraya kaçan adam, vatanı ftalyanlara satan 
bir haindir, onun teslimini istiyor um 

KJrşıınlar, bozguna uğrun~ 

bir surü halınde kaçışan atlı ka
filesınden birkaç kişiyi yere ser

di. FaKat diğer atlılarla Cemil 
Fuat çadır.ara vardılar .. Atların. 
dan atladıl-.r. Çadır kalabalığı a
ra.sında kayboldular. 

Çadırların ist.kametinde atı -
lan kur§unlar, Cümeyle aş'.ret.n:n 
orada hayvanlrına da isabet et
mışti .. Bunu gören ve silah ses

lerini duyan kabil" erkekleri si
lahlarını kapıp dışarı fırladılar .. 

Cemil Fuat bunlara haykırdı: 
- Askerlerin hücumuna uğ -

radık .. Osmanlı askerl'eri şimdi 

bize, çöldeki hür Arap kabilele
rine esır n esiri damgasını vur. 
mağa çalışıyorlar .. Bunlara rr.ani 
olalım. Kendimizi m ıidafaa ede
lim. 

CümeyJ.e muharipleri, kumlara 
yalmış, tüfenklerini kurşun gelen 
istikamete doğrultmuş, hedef 
seçmeğe uğraşırk'en Cemil Fua -
din bu sözlerini duyunca parmak.. 
larını tetikten a)~rdılar .. Osmanlı 
askerlerıne karşı gelmek, ateş aç. 
mak ro'eı·t ve dıirıist çöl çocuk -
lan ıç·n en ol-rıaz iş!•. Oradaki 
Emır, Şeyh Ebu Cafer muharıp
lere emır verdi: 

- Sakır - a'ı atmayın .. 
Kendisi de ayağa kalktı .. İler

den çadırları iha a ed'C'cek vazi
yette ilerleyen Bcstan. efendin:n 
miifrezes nin yaJdaşl?'asını bek -
Jetli. 

Bestani efendi; ateşle takıp et
tiğı atlıların bıraz döküntü vere
rek çad.rlara savuşmağa muvaf. 
fak olduklarını görün"-e müfrezeyi 
peşine tak~. haymegaha doğru 
ilerlemt'ge başlamış'ı. 

Ebu Carere yakl~nca müfreze 
kumandanı selam verdi. Ebu Ca
fer mukabele etli. Tiirk subayı 
çadırları mangalarına sardırınca 

arzusunu anlattı: 

- Şimdi peşinden ateş ettiği -
mız ve buraya kaçıp sığındıkla. 
rını gördüğümüz Fuadileri bire 
teslim etmeniz lazım! 

Ebu Cafer yerden temennalar 
yaparak açık bir arapça ile mu
kabele etli: 

- Büyük Tanrı dünyalar pa
di.şaluna ve müslümanlar halife
sine tükenmez ömürler, büyük 
zaferler ihsan buyursun .. Biz, hii
kfımetin sadık tebaasındanız .. Yer 
yüzü halifesinin zabitine itaati .• 
miz var. Fakat bu arzunuzu ye -
rine getiremiyeceğim. 

- Hükümetin emri bu .. Benim 
!keyfi iradem değil ki ya Emir! 
Buraya kaçan adam Halifenin or
dusuna ve askerlerine zarar ve. 
ren, bu topraklarda dö~n va
tan arslanlannı İtalyanlara satan 
bir haindir. Onun için teslimiıli 
istiyorum .. 

Ebu Cafer yüzünde teessür ve 
tressıif çizgileri belirterek kar -
§ılık verdi: 

- Her emriniz başım üstüne 
fakat bunu yapmama iımkan yok! 

- Neden? 

- Çünkü çöl kanunu, kabile -
mıze dehalet ed'enleri himayeyi 
emreder. Bu adam ne olursa on!. 
sun hatta benım oğlumu öldür. 
müş dahi olsa kendisine burada 
bulu'"lduğu müddetçe Tanrı misa
firi sıfatile hürmet edilır .. Bura
dan a)Tıldıktan sonra intikam a. 
!mır .. Bu münasebetle onu size 
teslım etmekten acizim .. 

- Ben, o adamı yakalamka, ku. 
mandana götürmek vazifesile ge· 
liyorum. 

Cemil Fuat bu konuşmayı bir 
çadırın ıçinden dinlıyordu. Mü
Iaaiın?evvelin kat'i kararını gö
rünce buradaki vazıye!ini daha 
düşünmıyerek bu hareketin İtal
yanlarca istenilen Arap ittiha -
dını bozma vesilesi oırnağa çok 
müsait bulunduğunu farketti .. 
Gizlıce dışarı çıktı .. Adamlarını 
buldu. Onlara: 

(Aıhm Var) 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifedQn devam) 

Ben inarur.adt'D .. Yakalayıp ote_ 
le götürdum. Otelci kadın, üç yüz 
elli liraya kendisine bir altın is. 
tavroz sattıklarını SÖ) le)1nce işi 

anladım. Çünkü, definecilikten sa
bıkaları vardır. Bunları yakala
yıp götürdüm. Üzerlerini aradık. 
Sabrinin eoebinde, kad!:ıa ı;attık

ları istavrozun bir eşı çıktı. Ka -

dının üçyüz elli l.rası da bulundu. 
İstavrozları gösterdik. Altın ol
madıkları anlaşıldı. Kendileri de 
kadını dolandırdıklarını itiraf et

tirer. Malumatım bundan ıbaret

tir. 
Hakı:ın. ~ahıt Necat.yi de din. 

!edikten sonra karar verdi. Her 
ikisinin •uçlrı da Necatinin şeha
deti, kendi ml,levvel itirafları ve 
üzerlerinde çıkan istavrozun eşi 
ve üç yiiz ellı lira para ile sabit 

8(irülüyordu. İki.si de, sabıka -
ları gözönünde tutularak altışaı 

ay hapse ve yüzer lira para ceza. 
sına mahkum edildiler. Mağdur 
kadının 350 lirasının iadesine de 
karar verildi. 

Mahkemeden çıkarılan mah • 
kiıınlar jandarmanın önünde gö
türülürlerken, otelci kadın şahit 
polis Necatiye yaklaştı. Elindeki 
çantayı açtı .. İçinden çıkardığı bir 
beş liralığı uzattı: 

- Necati Efendi.. Dedi; ayak 
terin ... Buraya kadar ı:elmişsin .. 
Bir bira içersin! .. 

Necati, elile bir" red i§areti 
yaptı ve hızlı hızlı yürüyüp gtiti. 
Bizimle beraber yürüyen sami -
lerden biri bir diğerine, 

- Şu kadına bak! dedi. Üç yüz 
elli lirasını kurtarmış da, adama 
beş lira veriyor. Ulan hiç olmaz. 
sa, çıkar da elli lira ver .. Değil 
ırU? dedi. 

Otelci kadın da bunu duymuş. 
tu; fakat hiç aldırış etmeden yü. 
rüdü. Hatta, Necatinin o beş li
rayı almadığına da memnun ol. 
muş gibi görünüyordu. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 64 -J 

Yazan. Francis Maı:luırd Çeviren: lskerıder F. SERTELLİ 

japonyada bir söz vardır : " İnsanın talii 
kendi avucu içindedir,, derler 

Sonra jana egilerek ilave elti: 
Madam sofrayı bizzat kendisi 

s~ı;lcd'.. Yalnız yemek yerseniz da
ha memnun kalırsınız .. malum ya, 
Madamm arrıesi biraz fazla<:a ko
th.ışur. 

- Evet.. evet.. bu, fena ibir te
sadüf değil. İki geveze bir arada 
olmaz derler Bllyük Madamla ben 
bir araya geldiğimiz zaman, etra
fımızdakilere konuşmak sırası gel
miyor. 
Büt\ın bu muhavereler bana pek 

tabıi görünüyordu. Madam, Sal
vador şatosundan avdet ediru:eye 

kadar hiç kiıru;eden ~üphelenme
miştim. 

Dedim ya .. yalnız uşağın vaziye
ti hoşuma gitmemişti. Ölekile~ 
zaten ne cambaz adamlar olduğu· 
nu biliyordum. 

Bir aralık uşak dışarıya çıknu§tı. 
Ti-Vong dikkatle yüzüme bak· 

tı: 
- Madam janelle evlenirseniz 

iyi bir aileye intisap etmiş ve 
parlak bir istıkbale kavuşmuş ~ 
Jacaksınız, dostum ı 

- Temenni edelim ki, Madam 
beni beğenmiş ol.sun. Beğenmezse 

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇUNKO 

Kullanıyor ! 

Çocuklarınızı küçükten SA
NİN diş macununu kullan
mıy a, SAN i N diş macunu 
ile gündıı üç defa dişlerini 

fırçalamaya alıştırınız. Gür
büz yetişmelerini temin et
mi~ olur~unuz. 

ı;.,zanelerle büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Devredilecek İhtira Beratı 
•Kuyu kuyuda!ını almağa mah• 

sus elektrod. hakkındaki ihtira i
çin İktısal Vekiıletindtn alınmış 
olan 12 Tcmm uz 1S39 ta rıh ve 
2767 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettığı hukı;k bu kere icadı 
Türkiyede mevkii fiile k.onması 
için icara ver.leceği teklif edil
mekte olduğundan bu hususa faz
la malumat edinmek isteyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralarda müracaat eyle
meh!ri ilan olunur. 

Devredilecek İhtira Beratı 
cCazibi arz mesaha aletleri. 

hakkındaki ihtira için alınmış o.. 
lan 30 Temmuz 1937 tarih ve 
2392 numaralı ihtira beratının 
ihtiva cttiğı hukuk bu kerre baş.. 
kasına devir için icara dahi ve
rilebileceği teklif edilmekte ol. 
ma Ja bu hususta fazla maliımat 
edinmek isleyelerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1-3 numara.. 
lara müracaat eylemele:rıi ilan o.. 
lunur. 

e TAKViM e 
•-' un Hızır 
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13 19 
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benim ondan haşlanmamın veya 
onunla eYlenrr.ek i tememin bir 
manası kalır mı? 

- Fakat, b raz siz kendinizi Ma
dama beğend rmeğe çalışınız. Ka· 
dınlar·n >empatısini kazanmak 
daima erkeklerm k('ndi elindedir 

- Bunu kazanmağa çalışacağ.m 
Mister!. Maal!"afih, bu gibi i!jlerdQ 
biraz da talıhın rolü vardır. 

- Evet. Taliin rolünü inkar e
denlerden değilim. Fakat, japon 
yada bir söz vardır: .in,anın ta
lihi, kendi avucunun içindedir!.> 
derler. 

Saat on ikiye yirmi vardı. 
Bahçe kapısınm önünde biı 

otomobil durdu. . 
jan köşkün penceresinden baktı 
- İşle, geliyor. 
Ti-Vong da gözünün ucile ba

karak, janı teyit etti: 
- Evet. Ta i<endisi.. Madam 

janet. 
Uzaktan gelen kadını teşhis e

demiyordum. 
Uzun boylu, çok şıJ< bir kadındı 

bu. 

! SÜMER BANK 
~ 

! 

Ye rli Mallar Pa zarları l ~ 
! 
~ 

Müessesesi Mü diri yetinden: 
Müessesat, 

' 
ticarethane ve iş sahiplerinin : 

• 
J. 
' 

! 

~ 
! 

! 

nazarı dikkatine: ı' 
< 
~ 

~~ Telefonla yapılan müracaatların alakadar servislere yapıln1J.ması ser- • 
~ lri~lerimizi fuzul! yere me~gul etmekte olduğundan müracaatların rnahi- .: 
~~ yetine göre aşağıda yazılı telefonlara yapılması rica olunur. ~ 
~~ Yün ipliği, yünlü kumaş ~leri için yünlü satış scrvi!ine: Telefon: 20950. ~ 
~ Pamuk ipliği \'e pamuklu bezlerle kaput bezleri için pamuklu ~; 
~ satış servisine: Telefon: 22646 

~~ ~uhasebe ve t~iye i~leri için muha~ebe serviiliıe: Telefon: 23505 
~ Istanbul ve cıvarı vılfıyetıer, manifatura ve yünlti kumaş 
... ~ tevı.l işlerile resmi m\Jes.."esata yapı'lan satışlar için istan-
~~ bul toptan mağ'aza~:;ı c:eJlığine: Telefon: 24150 
~~ :erakende ıatı,Iar iı;ln Birinci Vakıf Handaki sat>s ma-
~ gazasına: Telefon: 20517 

~) Perakende satışlar ic;in Beyoğlu satış mağazasına: Telefon: 41080 
~ Perakende satışlar için Karaköy satış mağazasına: Telefon: 49307 

Perakende satışlar için Kadıköy satrs mağazasına: Telefon: 60055 :. 

•~~!!l:l~~~~~~~~~~~iCl\!~~~~~~~~~~-·-·-·-T-~ ... ~ ~,,....., ... ._ ... _ .. _ .. ,.,, 
İstanbul Komutanlı~( Satınalma · .~omisyonu ' han~an ~: 
Aşağıda cin~ ve mlk:tarları yazılı iki kaleı.. odunun 22/7/941 günü hiza

larında gösterilen &aatlerde kapalı zart!a eksiltmeler! yapılacaktır, Şartname
leri her &ün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli tünde zarfların açıl· 
masmdan en az. bir ~at önceye kadar teklif mektuplarını kanuni vesikala
n ile birlikte makbuz karşılığında Fmiıklıda satınalma komisyonuna verme-
ler!. (5343) 

Mi.klan Mllbam men Bd. İlk Te. Ekslltme 
Cinsi Ton Lira kuruş L. K. saat Da. 

Odun 3000 60000 4250 11 

• 8840 76800 4590 11 so ...,.. ...,. 
Beher kilosuna 25 kuruş fiyat tahmin edilen 50 ton pastöri•c süt 24/7/941 

günü saat 12 de kapalı zarl usulile eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 12500 lira olup Uk teminatı 937 - 50 kuruştur. Şartnamesi bergün ko
misyonda görulebiLr. İsteklilerin belli günde muayyen ~aatten en az bir saat 
önceye kadar kanunı veslkalan ile blrt.ikte teklif mektuplarını Fındıklıda sa-
tınahr:a komi~yonuna m~kbuz karşılığı vermeleri. •55ô3> 

...,. ...,. 
Beher kikı&una )3 kuruş fiyat tahmin edilen 232 ton Pat~te' 26/7 /941 günü 

saat 11 de kapalı ı.arfla isteklisine ihale edilmc:k Uz.ere eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammc-n bedeli 30160 lira olup .llk teminatı 2262 lirad1r. Şartnamesi 
her giın koıni.;yonda görülebilir. Hepsine istekli olmadığı takdirde Anadolu 
ve Rumeli cihetlerine ait olanlar ayrı 'ayrı da ihale f.'dilebilir. isteklilerin belli 
günde en geç saat 10 na kadar kanWlt veslkahırı He birlikte teklf! mektupla -
rını makbuz karşılığı Fındıklıda satınıalma komisyonuna vermeleri. c55J8) 

Gevlet Demiryollırı Ye limanları İşletme U. İdaresi İlanları 
l\luhmmen bedcll ( 13250) lira olan 7000 adet muhtellf eb'atta çimento künk 

23/7/941 Ç amba giinil saat (15) on beşte Haydarpafllda Gar bına>l dahilin
deki Komio:yon tarafından kapah zarf usu1.iyle satın alınat'aktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin (993) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat, ka
nunun tayin ettiği ve&lkalarla tekll!1er'irü mnhtevt zarflarını ayni ıttn ea.at (14) 
on dürde ko.ıdar Komisyon Reü•liğine ver meleri ıaıımdır. 

Bu i~e alt şartnameler Komisyondan parasız olar&ık dağlltılmaktadır. c5502 

..... ... 
Muhammen bedeli (14.000) lira olan 2 adet Entertip yazı dizme makinesi 

21/8/941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek 1stiyenlerin (1050) lirlık muvakkat teminat ile kanunun ta
yln ettiği vesikaları ve tekliflerini aynl gün saat 14 de kadar Komisyon Reis

liğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak A.nkarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa-

da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dagıtııacaktır. (5506) 

Çanakkale Deniz Komutanhğı Satın 
Alma Komisyonundan 

1 _ Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak aşağı· 
da gösterildili ıün ,.e saatlerde ihaleleri kapa.h :ı.arf ve acık eksiltme ile ya
pılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte iha1e günü ve saatinde 
Çanakkale denjz konıutanlığı satınalına konüsyonunda bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak. ihaleler'de iç ve dı3 zarfları kırmızı balmumu 
ile mühürlenmiş olarak ihale saatinden bir saat evvel makbuzu mukabilinde 
komisyona verilmiş olmalıdır, postada "-aki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarı gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır elleri bir ek
siltme ile yapıJacak olduğundan talipler her üç eti de vermcğc mecburdurlar. 

5 - Evsal ve şarbıameler her a:ün Çanakkale deniz komutanlığı saUnalrna 
komisyonu ile İ:ı.-tanbuJ deniz levazım satınalma komisyonundan ve İzmir 
müstahkem mevki satınal.ma komisyonu başkanhklanndan görülebilir. «5569> 
Kilosu Cinsi 

16000 
12000 
9000 
8000 
7000 

Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Zeyün 
Sabun 

480.00 
450.00 
337.50 
240.00 
262.50 

Pencereden daha fazla bakmay, 
nezaketsizlik sayarak, büyük bir 
duvar aynasının önünde ayakta 
duruyordum. 

jan bir koltuğa oturmuştu. 
Mister Ti-Vo-ng, janın başı ucun

da ayakla duruyordu. 
Otomobilden y~Lca bir adam 

daha inmi ·ti. 
Ti.Vong laf arasında jana sordu 
- Madam janet dışarı çıkarken 

daima bu ya~lı uşağı yanına alır 
mı?. 

- Evet, Misler!. Bu uşak, aile 
nin eski emektarıdır. janeti elin
de büyütmüş .. çok sadık, namuslu 
bir adara .. 

Dışarıdan iişına bir kadın sesi 
aksetti: 

•-Misafirler geldiler mi?. 
Genç uşak. 
•- E\'et, Madam ... 
Diye cevap \"eriyordu. 
Garip şey!. Bu kadın sesi kula 

ğıma hiç de yabancı gelmemi~ti. 
Salon kapısını genç uşak açtı. 
Ve genç Madam gülerek içeriye 

girdi. 

Kapalı zarfla 28/'1 /941 Pazartesi S. 15 de 
• • • • • 
> > > > > 

Açık eksUtrne 28/7/941 Pazartesi 16 da 
> • 28/7 /941 Pazartesi 16-30 da 

•5569• 

O dakikada kendimi tutmamış 
olsaydım, büyük bir skandal ola 
caklı. 

İçeriye giren Madam kim olsa 
beğenirsiniz?. 

Il;zim Entellicens Servisin Paris 
ajanı olan güzel İspanyol MadamL 

Kendimi güç tuttum ve hayreti 
mi g:zlemek i-;iıı aynanın önündeıı 
ger• çekildim. 

hpanyol Madamı da beni görün· 
ce hayret etmemiş değildi. Zira, 

o benim bu kıyafetimi tanıyordu 
N~'eli görünmek suretile hayre· 
tini izaleye ve belli etmemeğe ça· 
!ışıyordu. 

- Affedersinlı, siz.i belôe,ltim, 
Mösyö jan!. 

Ve titrek bir sesle ilave etti: 
- Akrabamızdan biri hastalan

mıştı da. Annemle ha.bam orada 
kalmağa mecbur oldular. Onlar 
namına özür dilerim. 

Bundan sonra jan beni Madam 
janete takdim elti. 

Benden sonra Ti-Von,gun elinı 

sıktı. 
(Aıba& Var) 

Bu Basit 

Gu"z ELL i K 
REÇETE S·i N i 

Tecrübe ediniz. 
Aynı genç kızın bu 
turübedtn evvel ve 
sonraki fotografla

Bayan M. S. 
cKendimi ay 
nada garda _ 

rına bakınız 

ğümde .Adeta göz.Jerirn.e inanamadım. 
Cildim eskisine nazaran daha ta7e da
ha açık ve daha sevimJı bir ~ekil a1dı . 
Tenimin yeni gUı.elliği, bütün arka -
da~larımın gıpta nazarlarını celbetti> 
diye itiraf etti. 

Siz de, yeni ve taze bir cilde, §aya· 
nı hayret bir tene malik ola.bilirsiniz. 
Hemen bugünden bu genç kıiın kul · 
landığı pek bas1t tarzı tedaviyi tatbilı 
ediniz. Bu ak~am yatmaz.dan evvel, 
yüzünüze ve boynunuza pembe renk 4 

teki Tokalan kremini sürUnüz. Terk.
binde bütün dünyJda meşhur 

bir cilt mütehaı;sısının keşti olan \'f' 

cBİOCEL-. t.fı.bir edilen güyct kıy -
metli ve cazip gençlik cevheri vardır. 
L'ykunuzun ht. r dakikasında cıld .. ·liz, 
bu cevheri mas'-·edecek ve her sabah 
daha gençlesmlş olarak uyanacak . 
E101z. Erte .. i !'abah (yağsız beyaz renk
teki) TOKALON kremini sürünilz. 
Bütun siyah noktaları giderir ve atık 
mesan1elerl sıklaştırır, cildi yumu~ahp 
tazele~tirir, kadife glbl tatlılııştınr. 
Bu basit usulu - günde ile dakika • 
tatbik eden her kadın birçok seneler 
gençlcşmeğe ve yeni güzellikte bjr 
ten temine muvaffak oluyor. TOKA -
LON kremlerinin müsmir neticeleri 
garantilidir. Aksi takdirde paranız ia
Pe olunur. 

1 

f BORS A 
s Temmuz ıe4ı 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsv ~'r. 
100 Florin. 
ıoo RayiJımam 

100 Belıa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
10 Peçeta 
100 Zlotı 

100 Penıö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsv Kr. 
100 Ruble 

5.2025 
112.20 . -

29.4750 

12.8450 

30.9150 
30.7850 

... 

ESHAM VE TAHVir..J.1' 
Sıvas ~ Erzurum 
<;'o 7 934 l. 20.20 

Adalar Sulh İcra MemurlU 
dan: 

Büyükadada Güzeller soka 
22-1 22.2 No. lı hanede ın 
iken halen ıkamctgahları 
bulunan Hrbanti ve Anasta 
Adalar Sulh mahkemesi 

verilen 25/4/941 tarih ve 94 
numaralı ilfınla alacağı bul 
2240 iki bin iki yüz kırk ku 
ır.ahkcme ve icra masraflaril• 
Jikle tahsilini Beyoğlu Ayna 
me Sururi yokuşu 37 numa 
oturan İstefo kızı Ka tina tar 
dan 941/152 numaralı dosya 
takip talebinde bulunması il 
ne yukarıdaki adresine gön 
len icra emrinin tebliğ edilm 
hasebiJe bir ay müddetle il 
tebligat icrasına karar verıl 
tir. 
İşbu ilan tarihind<'n itib 

borcun tamamına veva bir k• 
na ve yahut alacakl•nın tı:. 

icrası hakkma dair bir itira 
varsa bir ay içinde bildir 
lazımd1r. Borç ödenmez veY 
raz olunmazsa cc-bri icraya d 
edileceği ödeme emri maka 
kaim olmak üzere ililn olun 

(581 ,, __ , ____ ..., 
TATiL ESNASI D 
ÇOCUKLAHI~fZl 

Kaydettirlniz! 

BİR ECNEBi LlSA . 
Öittnirler. 

Hatlada 3 ders Jl.y da 4 J;I 

Beyoğlu: İstikl5.l CaddC"Sl " 

Askeri Fa~rikalar Satınalma K emisyonu İlanları 
Malzemenin clnst İhale wlbl saati M. bedel Kat'i te 

2,5 ton san sabun- 14/7/941 pazartesl 15 18500 2776 
Ju kösele ve 2,5 ton 
san vaketa. 
1200 ton ham mat- 14/7/W pazartesi 14,30 18000 2700 
nezit 

Yukanda yazıll malzemeler hiza Iannda gösterilen gün ve saatlerde 
kerl fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca pazat 
ihale edilecektir. 

Muhammen bedellerile kat'i ~jnatlan yukarıda yazılıd1r, Şartns 
parasızdır. (5459) ..... ...,. 

Tahmin bedeli •33lll lira oıan c7000> kilo birinci nevi sığır eti 24. Te 
941 Perşembe (Ünü saat 14 de Salıpazarındaki asker! fabrikalar satınalrfl 
misyonunca açık eksiltıne ile ihale edilecektir, Taliplerin 248,33 liral 
teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun istediği ve~aikle o gün ve saati 
misyonda bulunmaları. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. c55 

Haydarpaşa Lisesi Satlnalma 
Komisyonundan 

Tahmirı 

Adet Lir• 

Spor gömlek 276 483 

Kısa kollu lanila 276 216 

Atlet fanila 138 ıı7 

Don 414 33! 

Lisemizde toplanan kimsesiz meccant leyli talebeye verılmek üzere ) 
nda yazılı çamaşırların ayrı ayrı şartnameler içinde 14/7 /941 PL1ı:Brtesi 

saat 15 de Pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. 
İsteklilerin yı..izde on beş teminatla rile birlikte Beyoğlu İstikl;il cf. 

Karlaman mağauısı karşısmda liseler muhasebeciliği binasında toplanı:ın 

misyona gelmeleri. • 

i stan~u Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İ!anlar 
0Jıeher kilosuna 370 kuruş fiyat tahmin edHen 9000 kilo sarı sabuI1

1 

sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/7/941 Cuma günü ı:;aat !5t'i 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır, h 
minatı 4995 liradır. Tallplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (6'.? .. ...,. 

On bin kilo pençelik kösele ~lnacakhr. Pazarlıkla eks.iltmesi 11/7/9~~ 
ma günü saat 15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği sahnalma komisyonun ll 
pılacaktır. ~her kilosunun tahmin bedeli 370 kuruş, kafi teıninatı 55~~ 
dır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (63 

lst. Beyazıtta Askeri Tıbbiye Okulu J\f d.~ 
Askeri Tıbbiye okuluna ~u .!_ı~. girnı~ ~e istekH o~urların İstanbul oi' 

Askeı·t Tıbbıye okulu Mildürlu&:Wle muracaatlan llan olunur. {3 


