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Suriye topraklarında Avustralyalı topçular Ruzvelt ı 

diyor ki: '· Güzel bir teşebbüs 
Askere giden sigortalıların mukavelesi talik 

edilecek, askerlik esnasında ölenlerin 

r 

•• 

Muhayyel bir 
hat •• • 

uzerıne 

şamandıralar 

dikmek 
imkansızdır 

Amerika Asur ve 
Y eşilburun adala

rını işgal edecek mi 

Amerikanın İ zlan
daya asker çıkar-
ması İngilterede 

memnuniyetle 
karşılandı 

Vaşington, 9 (AA.) - B. t;;--a-z-i _n_e_d_e_n_I 

denk kalacak? 
SURİYEDE 

Roosevelt, bugün, filiyatta, A-

FRAN SA DA merika Birleş.ik devletlerinin mü
dafaası harekatının garp yarım 
küresine inihsarı hakkında her 

Muhasemat 

Türkiye hükômeti 

Kanunu esasAJ türlü kaydı ortadan kaldırmıştır. 
B. Roosevelt, gazeteciler kon· 

feransında demiştir k.i: ~il!' · · · · · • d v • t• •ı• r <- Bu veya öteki Okyanusta tıkı! ~ı~asetımız, kendı ıs- sona erıyor egış ırı ıyo müdafaa için ehemmiyetli olma· ~, alırnız.e ve dünyanın sulh yan noktalar vardır. Fakat diğer 
ecı·ı e~~iyetine göre ayar General Deatz Pet ea •eni taraftan garp yarım küresinin Si• a;/ lllıştır. Hiçbir harici te- J .7 nırlarının biraz ötesinde kain çok 
~ bu nıuvazeneyi boza- mltareke kaaaaaa esaslarını mühim olabiİecek başka noktalar 

at, da mevcuttu~. Muhayyel bir hat 
....____ ______ -! taleblllde balaada fzab etti çizmek Ve bu hattın Üzerine şa· 
tıarı: Ahıııet Emin y ALMAN mandıralar dikmek bittabi imkan 

~ r Fransa demokrat sızdır.> '1:IJ fi ajansının siyasi mu- Çörçil bu talebi Avam Bir gazeteci hasmın Asor ada-

İ~itn harriri, bir iki gün evvel Kamarasına bildirdi esaslardan aynlıyor }arını ve yahut Yeşilburun ada-
"o .. hakkımızda bı'r seyler ya- B .. t 9 dur Dört gUn farını işgale teşebbüs etmesinin ~ • 'Ve Londra, 8 (A.A.) - Suriye'de mu- ugun emmuzun u · (De,·arnı Sa. 6, Sö. 2 de) -

l'ürk· §~ neticeye varıyordu: hasemata nihayet verecek l}artıarm sonra Fransanın mUU bayramı gele- =============== ı, .>}Yenın İngiltere ile ittifa- mUzakeresi için General Dentz'in cektır. Devlet şllrası, dUn Vlş!'de ılk 
r. İk~taanya ile dostluğu var- kaU bir talepte bulunduğu Londra'da toplantısını yapmış ve Fransız dev-' 

tar ..J • • k f !etinin ""eni kanunu esasisine alt esas Oi ke d' "'a terazının e e- resmen teyid olunmuştur. ,, 
l- 1. t~ ı tarafına meylettir- «Surl"''Cde, lngUiz ve hUr Fransız prensipleri görUşmUştUr. 
·~ S ıy " 1ıılareıpt PeWn, celaeye riyuet et-b or. Bakalım, hangis.i makamları ile VJchy .l.l"ranaızları ara- mlş ve uzun blr nutuk söyllyerek, 

~asacak'. "' sında bir mütareke aktı için görüş· 1 in h tl 
"' yeni kanunu esas n ana a arını teva tısız muharririne derhal meler yapıldığına dair bazı şayiala- şu sureUe izah etmiı,tir: 

sigorta bedelleri varislerine ödenecek 

Bu esas, dünyada ilk defa 
bizde kabul edilmektedir 

Ticaret Vekaleti, sigortalı olup Meclise sevketmeden evvel K.o- edilmiş olanlar ve harp olmaaaı 
h · d ' t bile bu esnada vefat etmiş olan! da primlerini askerlik yüzünden ordinasyon eyetine tev ı e mış· ~ 

veremeyen vatandaşlar hakkında tir. ların lehine mühim şartlar vardır 
Yenı· esasları ihtiva eden bir ka- Yeni hükümlere göre sigortalı Öğrendiğimize göre bu kanu 

f . d l (De\·aım 8a. 6, Sil '1 de) •/• • ~n~un~l~a~yi~h~a~sı~h~az~ı~rl~a~mı~~v~e~h;un;u~o~l;up~d;a~a~sk;e;rl;ik~v~a~n;' ;e~;n;e~=a=v=~~========================-' 

Sovyetlere göre 
Alman kıta 'ları 

Lepel'de 
ric'at ediyor 

iki Alman motörlü 
alayı ve 4 batarya 

imha edildi 

Almaa. Bamea 
kıt' alan Prat'a• 
ite taraıma atıldı 

Hangö mıntakasında 
iki düşman bölügü 

imha edildi 

Moskova 
Radyosuna göre 
Kösten cenin 

yerinde 
yeller esiyor 

Köstence diye bir 
yer mevcut değil 

Romanya petrol 
tesisatı tamamile 

tahrip edi,~di 
Moakova radyoıau, bugünkü 

nefrİyatında Romanyadaki pe~
rol tesisatının tamamile tahrıp 
edildiğini bildirmittir. 

Ayni radyo, bugün Köstence 
namile bir yerin arlık mevcut ol-

Moskova, 9 (AA.? - Ner maclıfıiU aöylemittir. 5oyYet ı ıtd
red.ilen bir Rue tebJ.itmdc bildı· J'ölU e..-velce. IMa )'erin yerle h
rıldiğinc göre Lepel. ~ıntak~sın- ra.,_ edildiiini bildirmitti. Bu 
~a Almanlar ~arp ıstikametinde haberin tekrar edilmesi, yapılan 
rıcat etmektedırler. tahkikatın teyidi olsa gerektir ... 

Almanlara göre 
Almanlar siper 
kazma usulüne 
müracaat etti 
Siperler, Rus taar
ru.zuna mukavemet 

için kazılıyor 

Bamea llıt•aıan 
Bomaaraaıa eUI 
badaOanaa vardi 

Motörlü Macar 
kıt' al arı Screth 

nehrini geçti 
Berlin, 9 (A.A.) - Reami 

teblii: 
Bütün Rus cephesinde harekat 

muvaffakiyetle devam etmekte
dir. ij .,e, Vereliın: «Hiç bi~i. .. Çün- rın dolaşmakta olduğundan bahset- 1 - Milleti teşkil eden içtimai un-

~ ,;,urk Inilli siyasetinin hede- miştik. surların kalkınması gözönUnde bu-
.. ~ ... Veya b d 1 t' d - . cBugUn Londra radyosu, General lundurularak -..·eni bir devlet teşkil!-

Sovyetler Birliğln 
deki Fransız 

nenfaatlerini hima
yeyi kabul etti 

Moskova, 9 (A:A.) - 9 tem (Radyo Gazetesi) 
1 muz sabahı neşredılen Sovyet res (Deftmı ~ 1. 8tL ı de) X/X 

" · u ev e ın ye egın- " 
·,. giden. "'a b. . . h Dentz'in Surlyede muhasemata nlha- tı yapılacaktır. . .,e · " nsız ır cısını a- . 
tl h:ll.tnek ve bu sayede fa· yet vermek teklifınde tabuluvn.duhA;1~u 2 - Eski kanunu esasinin frensiz 

. ta 'Ve meni ti yerine ge- bildiriyor. Dığcr taraf n ıc Y nın ve mesuliyetsiz siyası bUnyesınde kati 
ek: değiıa· ~~ a· k d resmi ajansı, lngllizler tarafından surette değişik yeni bir siyasi bUnye ~tın.a A .ır. en 1 mu a_. yapılan mtitareke teklifini General 

~"'ı,.. bakım kalmak ve tc Dentz'in reddettııı'ini haber veriyor. teşkll edilecektir. 
" " k f e 3 - Bundan böyle Fransada dint a denk e esini sulh noktasın- «Haberler birbirine uymamakla bir akide teesslls edecektir. 

lia . tutmaktır.> beraber Suriyedeki Fransız maka.m· Mareşalin, milll bayram arifesinde. 
tna~ıçte milli siyasetimizin !arının mütarekeye hazırlandıkları ki bu izahatından Fransanın demok-
1', lia nı. kavraınıyanlar çok- kanaatindeyiz. ratlk ve lAik esaslardan ayrılacağı 

Ankara, 9 (A.A.) 
Fransız hükiımeti Sovyetler 
Birliğindeki Fransız menfa· 
atlerinin Türkiye hük\ımeti 
tarafından himaye edilmesini 
rica etmİf, Türk hükumeti de 

mi teblığinde bilhassa şöyle de- =============::::::::::===============:;== 
nilmektedir: 

Cece Ostrov, Lepel ve No· 
vograd • Volinsk mıntakalarında 
mühim muharebeler cereyan et· 
miştir. 

Ostrov mıntakasında. kıtaları
mız gece yeni kuvvetler almışlar, 
bir yandan da büyük ıgece ke~if
leri yapmı§lar~ır. 

HARP VAZİYETİ 

Yazan: iblan BORAN 

bu talebi kabul etmiıtir. lllde ~~böyleleri memleketin cBugUn. saat 17 de Londra. radyo- anlaşılmaktadır .. >- Radyo Gazetesi 
·ll ıle vardır. Falan veya su, mütareke talebinin B. Çörçll ta- ================== ============= ================== 

Cih tnernıeket taraftarlığını rafından Avam kamarasma bildiri!- Berıı·n Bu·· yu·· k Londraya 
. dah etnı~yi, 0 tarafın uzattı- diğini haber veriyor. ÇörçİIİD 

Sebeç mıntakasında mühim 
(l>eYanu ı;&. 6, Sü. 6 da) ••• 

İki tarafın resmi tebliilerin- ı düfmeleri muhtemeldir. Almaa
den anlatıldıiına göre Sovyet ~r- 1 lar bu taarruzlar~. St~?' .. hattına 
duları Finlandiya körfezile Kıef yanaımak hedefına guduyorlar. 
arasında Stalin hattına çekiliyor, i fakat Duna nehri fimalinde inki· 
Alman orduları da bu ha~ ~o!" ıafa baılay..; Alman taarruzlan 
ru yanaımaia çala91y~r. ~o~nu- SovyeUer İçİa ı.. vaziyetler ve 

lll i ~ ':/aglı yemi yutmayı; bi- dngıliz istihbarat nazırı Duff ,,- ~ R 
~~~-abii bir .hal diye gös- Copper de mUt'arekeden bahsederek El . . B i r u s 
---.ıı: sa..15, sa 1 de> - <Devamı : s.. G, s11. G te> = beyanatı çımız 

Hukuk Fakültesi 
lnıtihan talimatnamesinde 

._ değişiklik yapıldı 
laııb 
ıı~1 

Üniversitesi Hukuk fakUl· j ramıyanlar veya doldurmakla bera
aıııa..... ltdrısatı ve imtihan tali- ber ikiden fazla dersten 5 den aşağı ı 

MI~ . 1 
~:ı 32 n n 35 inci Ankara huku- numara alanlar ı~malc ~alacaklardır. 

ltııcı, ilci rnaddesinde aşağıdaki Ve ikmal devrcsınde sozlU hhtihan
lııı.l!ıı~~,ıkJıkler yapılmıştır: !arın hepsine girebileceklerdir. Ancak 
•o~ıu ı başarabilmek için yazılı ~·az imtihanında aldıkları numarala

tltıı 'ta hUtun numaraların vasatisi rın vasatisi yediye varıp. ta söz!U 
tııteıı tı olrnaınak ve herhangi bir imtihanlarda bır veya lkı dersten 
aJt 1~ ~ den aşağı numara alma- 5 den aşağı numara alanlar yalnız 
\'~ cı'bıdır, bu derslerden tekrar imtihan edillrevr 

estnde bu vasat yl doldu- ler. · 

lürk Hukuk Kurumunda 
tJ -

ç Yeni serbest kürsü açılıyor. 
~ ll n 1 ardan birisinde Numan 

en :mencioğlu ders verecek 
'\tıka 
ite, 1-~~kdan gelen malumata Vekaleti Umumi Katibi Numan 
~~n · Hukuk Kurumu bu Menemencioğlu, Kriminoloji kür

t~, kı ıcrbesı kursüler ıhdas et- süsünü Temyiz mahkemesi Bıtş
ıı~lıkrar Vcrmiştır. Geçen sene müddeiumumi muavinlerinden 
t•ıı • İktısat) adıle tek bir Mehmet Ali Sebük, Türk hukuk 
~9ılarken bu yıl üç kürsü da- tarihi kürsüsünü Fuat Köprülü 
l.ıtaacaktır. Bunlardan Hukuk idare edeceklerdir. Hukuk ve ik-

ıeı kursüsünü Hariciye (De,·amı Sa. 5, Stl. 2 de) // I 

' 

lzlandanm işgali 
Mühim bir 
hadisedir 

General Deniz 
resmen mütareke 

istemiştir 
Londra, 9 (A.A. )- 8. 

Cburchill, Avam kamarasın· 
da beyanatta bulunarak, Ge
neral Dentz'in mütareke prt
lan talep ettiğini ve lzlanda
da İngiliz askerlerinin idame
sine karar verildiğini teyit et· 
mit ve bu iki nokta Üzerinde 
mühim tefsirlerde bulunmuı
tur. 

B. Cburchill demiıtir ki: 
«- İzlandanın Amerika 

Birle§İk devletleri kuvvetleri 
tarafından itıalile, siyasi ve 
sevkulceyt bakamından birin
ci derecede ehemmiyetli bir 
hadisedir. Bu, harbin bidaye
tindenberi vukua gelen çok 
mühim hadiselerden birini 
teıkil etmektedir. Bu iıgal, 
garp yarım küresini nazi teh· 
didindtm himaye etmek hu
ıusundaki tamamide Ameri
kan ıiyasetine tevfikan yapıl
mııtır. 

İzlandanın müdafaası için 
Amerika Birletik devletleri· 

(Devamı: !!la. 6, Mil. '1 de) /// 

Dost: uk paktımn 
teatisi münasebetile 

bir ziyafet verdi 
Berlin, 9 (A.A.) - Türk • 

Alman dostluk paktının musad· 
dak nüshalarının teatisi merasimi 
müpasebetile Türkiye büyük elçi. 
si B. Hüsrev Gerede ile refikası 
bir öğle ziyafeti vermişlerdir. Bu 
ziyafette Baş.vekalet müsteşarı 
Meissner ile Hariciye müsteşarı 
Weiszaker, Türkiye Hariciye Ve· 
kalcti Umumi Katip muavini B. 
Cevat Açıkalın, müsteşar Woer
ınan ve refikaları hazır bulunduk
ları gibi Almanyanın sabık An
kara büyük elçisi Nadolni i le 
Berlin askeri kumandanı General 
Von Haasen ve orta elçi Scho.wo-
erbel de hazır bulunmuşlardır. 
Bunlardan başka Alman Haric~
ye Nezareti erkanından diğer ba

zı zavatla askeri bazı şahsiyetler 
de ziyafette bulunmu§lardır. 

B. Stalin 
l.ıgiliz elçis.le bir 

saat görüştü 
Moskova, 9 (A.A.l - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliği halk komiserler 

heyeti reisi Stal!n. 8 temmuzda, İn

glltel'e btiytik elçisi B. Crlpps'I kabul 
etmiştir. GörUşme bir saatten !azla 
sUrmilştUr. 

heyeti geldi 

Heyet, İngiliz 
Hariciye ve 

Harbiye Nazırlarını 
ziyaret etti 

Londra, 9 (A.A.) - lngiltereye 
bir Ruıı heyetinin gelmNI, lngl
Uz • Rus lşbtrllğlne hız nrecek 
yeni bir flafha telakki edilmekte
dir. Bu l~blrllğl ukeri, fllyasi, 
mali ,.e lktııııadi 88.balarda ken
dini götıtertt.ektlr. 

So\·yet heyetinin başh<'a lkl 
azaııı Kıulordu genelkurmay ikin
ci ba,kanı General Golkof De 
Sovyet donaıvnMı genelkurma
yından Amiral Kamıalof'tur. He
yetin diğer dört azası ise So\'yet 
ha\1' kuvvetleri ile teknik sen·ıs
lerlnl temsil etmektedlr. ... 

Londra, 9 (A.A.) - Sen-yet iMi· 

keri heyeti bu sahalı hariciye , .e 
harttlye nazırları tarafından ka
huJ rcııımı,ur. 

8alı glinü Londra)·a gelmiş 

olan h~·et Aı;aııı harltiye nazırı 

B. Eden'e B. 1\lal,.ki tarafmdan 
takdim edltmlı,Jerdlr. 

B. Edt>n, ktllB bir «hoş geldi
niz» hltabeıılnde hulunm°'tur. 

B. :\latı.kl ,.e heyet reklerln
clen lklt1I B. Edenle hususi bir 
görüşmede bulunrnu'}lardır. Daha 
tı0nra heyet harbiye nazm B. 
:\largeyslo tarafından kabul edll
mlıttlr. 

~, _____ _ 

fe göre Duna nehn ıımalınde . . 
Alman taarruzlan tekrar inkipf- netıceler dc,iw •ilir. 
la batlamııtır. Krokiden anlatı· Biz ille ,aalarmuda ?'~~· 
lacaiı üzere Almanlar ıimalde lann Baltık memleketlerinı ut!'" 
O.trov ve Pskov ile Vitebsk isti- liya ve bu arada, Sovyetlenn 
liametlerinde taarruza ıeçmİ.fler· Baltık denizile münasebetini ke-
dir. Ostrov ile Pskov tebirlerinin (Devamı ~ 1, SL 1 de) 



J I Eyüp u Halidin 
/ıl Maceraları Taksim 

K f. ' ır şan .... Su depoları 

Beni dQğr\Jluktan ayırmak, kötü Meydandaki depo/a-

h t k . . k g rın yıkılması için 
ayaf a a ma ıçın ne a ar tetkikler yapılıyor 

cömert davranıyordu 
Anlatan: Eyüplü Halid 

Yeni kar rım §U idi. Sevgilimle 
babasına l,.arşı nikiıh ve düğünü
müzun lstanbulda yapılın.asına 
mu\ afakat edecek ve bu arada 
herhang.ı bir bahane icat ederek 
paraları çekccekttm. 

O ak m. müstatbcl kain pe· 
der imle -mükellef bir rakı sofra· 
6 nda k~rıı klı çckiştir.iyor. dü
ğundcn dernekten bahsediyor· 
du~ Efterpc de bir k-Qşeye çekil· 
m.ş kendisıne düğünlük olarak 
hazırladığı ipek bir gecelik göm
lc.ğı üzerine renkli ipeklerle ikı
m.izm maıkasııu işliyor '\'e bizi 
dınHyordu. Bizim Kozma Efendı, 
her ncdenee o akşam pek neşeli 
ıdi. Mütemadiyen gülüyor, söylü
yordu. Efterpenin halinde de gö· 
~ ~arpacak bir dur~nluk vardı. 
O akşam ıç'ki masasın'l ıgelmı:me· 
sinden, ricalarıma rağmen icrmek 
ııttcmcmesinden anlaşılD"ordu ki. 
babasına karşı kırgındı. Kızın bu 
v~yeti. tabıi olar k, bende m~
rak uyandırmıştı. Kozma Çelebi
nin anlattı~ı şakrak hikayelerj 
dinljyor gibi ıgörünüyordum ama, 
zihnen kızın halindeki bu değışık· 
Ii~ t>ebebini aramakla. meıgıı1 
o\uyordum. Fırsat buldukça ela 
şöyle bir öz atarak tavırlarını tr.t 
lırik ediyor, doğrusunu istersen.:7. 
endişeleniyordum. 

Benim hu meraklı ve müteces
sis htiimi, her halde Kozma Efen. 
di de forketmiş olacak ki, anlattı. 
ğı hikayeyi birdenbire bıraktı. 
Yanıma aokuldu, birkaç ıaniye 
kadar dikkatle yüzüme baktı ve 
hatırına bir ey gclmi~ ıgibi ba· 
şını sallıyarak: 

- Ettiğimiz gevezelik yetişir 
artık. DedL Biraz da .işimızi ıko
nuşalım H\llit Bey. Siz ışelmeden 
evvel görü ürken bizim Efterpe, 
nikan ve idüğünün 1 önümü~de~i 
ayın ıiptidasında her halde ~·apıl· 
masmı yine istedi ve bunda i$rar 
etti. G erçi d<ıha on beı günümüz 
var. Fakat, bu müddet zarfında 
senin hazırlıklarını bitirebileceğı· 
ni \Jmmadığım .için işin bir ay ka· 
dar geri bırakılmasını, Matmazel 
cenap\arına söyledim diye kızdı 
bana. Bir köıeye çekil.ip somurt· 
masrnın, i.ıana ve sofraya yan 
bakmasının sebebi bu işte. E ... 
Şimdi sen söyle bakalım, ne der· 
sin bu işe? 

Akşamdanber: açmak için mü· 
nasip bir vesile gözlediğim bu 
meseleyi Kozmanın ortaya atıver· 
meşi, ~b.ittabi beni çok memnun 
etmişti. Oturduğum yerde ıöyle 
b.r düzeldım. Tavrıma, muhatap
larımda tesir uyandıracak bir çe· 
ki düzen verdim. Ciddi bfr eda 
ile: 

. - Emin olunuz: ki Patcra. De
dim. Ben de bilhassa bunu görüş· 
mek. işimiz ha~kında artık kat'i 
bir karar verilmesini, ıhatta dü
g4n {!Ununun tilyin edilmesini 
&izderı rica etmek iç.in gelmiştim 
bu m. f~ki\t, daima en gör
meğe alıştığım Matmazelin, ken· 
~ilerine Jıiç te yalaşmıyan bu küs· 
kün ve üzgün hali karşısında, bu· 
nu açmak ceşaretini bir türlü gös
teremedim doğrusu. Ben bir an 
e\'Ve) ... 

Efterpenin yüzü birden gül
müş, pcnbe yanakları sanki birer 
güle dönmüştü. Ruhumu büyüle· 
mck, dilimi düğümlemek ister gİ· 

- 8 - Ya:an: Mim Sıfır 

bi çok işveli bir tavırla yüzüme 
baktı. Sinirli bir hareketle elinde
ki gömle~j kanapeye attı. Baba
sına sitemli bir nazar fırlatarak 
ayağa k lktı. Hırçın bir sesle: 

- lşıttin ya ... Baba l Diye ba· 
ğırdı. Nilsılmı~ dediğim çıktı mı, 
işte Halit Bey de berum fikrim· 
de?. 

Kozma, haşlilnmış bir istakoz: 
gibi kızardı. Elinde tuttuğu silme 
kadehi birden yuvilrladıktıın son. 
ra, önüne bakarak mırıld;:ındı: 

- fyi ya... Her eyi kRnuşur 
kararlaştırırız şimdi .. 

Efterpe ayni hırçınlıkla: 
- Ama, benimle olduğu gibi 

her şe.yi açık konuşacaksın. 
Diye babasına bir tava.iyede 

bulunduktan sonr; gülerek yine 
bana .döndü. Ciddi bir yüzle: 

- Bizim Patera. Qedi. Draho. 
ma mesele$ini şimgiye kadar aç
mayışınızdan pireleniyor ve dü
ğünü geciktirmek istediğiniz iç.in 
buna yanaşmadığınıza hükmedi
yor. !;;uzum Halit Bey, açıkça 
söyley.iniı:, qöyle bir fikriniı: var 
mı? .• 

Bu sefer de ben 1'ızarmı§ ve 
gıdıklanmış ,gibi, olduğum yerde 
sıçramıştım. ~z daha bir kahkaha 
atac.ak, pevinqmden fesimi tava
na fırlatacaktım. Bu baba ile kı
zın, ikram edecekleri tavuğu be
nim gibi bir ıtilkinin kabul edip 
etmiyeceğini düııünmeleri, bunu 
aralarında uzun uzun goruşup 
didişmeleri P,Ck tuhafıma gitm:ş, 
bu hal bayağı sinirlerım.i gevşet· 
nüııti. Kendim.i tutamıyacağımı 
anladım. Arzusunu söylemeğe çe. 
inen utangaç bir çocuğun sıkıl· 

Belediye Taksim meydanın· 
dakı su depolarının yıkılması 
hakkındaki tetkiklere devam et
mektedir. 

Haber aldığımıza ~öre Sular 
idaresine de bu hususta emır bı
le ver.ilmiştir. 

Beledıyen.in bu depoları kal· 
dırmaktan maksadı meydanın 
lf!m:imi meseleşidir. Depolar bu
~n kaldırılacak müsait bir yer 
bulunduğ utakd.irde tamamen 
yıktırılacak ve deıhal yenileri 
İn~a olunacaktır. 

Dün bu hususta malumatlan· 
na müracaat cttiğimız bazı mı· 
mar ve su mühcndısleri~. bu 
depoların senelerce ev~cl lstan· 
bulun su ihtıyacı nazarı .itibara a· 
lınarak çok muhkem :ı.·e ıtinalı 
bir tekilde yapıldığını, bunların 
bugün buracJ.an :yıkılarak yer.ine 
başka bir deponun konulamıya
cağını söylemişler ve böyle bir 
harei-etin hem güzel sanatlarımı
.la hem Türk mimarisine bir te· 
cavüz olabileceğini kaydetmiş ve 
demişlerdir ki: 

c- Bu deP.olar bugün, değil 
kaldırılıp atıl_!!1ak, tamir olunup 
bakılmak \"e ihtimam edilerek 
rnuh~faıa edilecek birer sanjlt 
eser.id.ir. 

Meydanı tanzim diye §eprjn 
en lüzumlu bir ihtiyacını karşıla
yan bu mup~em deP.oları kaldı
rıp yerine iki günde bir tamire 
ihtiyaç gösterecek ve bir kpç za
man sonra kendi kendisine }1kı
lıp gidecek depoların inşaeına 
bilmem neden ihtiyaç hissediyo
ruz?> 

Adliye Vekili 
Şehrimize geldi 

gan tavrını taklit ederek ellerim· Meclisin bir aylık tatilinden 
le yüzümü kapadım. Kanapon.in istifade ederek Adliye Vekili Ha_ 
üstüne kapandım. san Menemencioğlu bu sabah ls-

q un dıı. od d ancak b ii ilU 'tanbula :gelec-cktir:'"l':laaan Mene: 
dakika kadar süren bar~ketıi:d1ğı, mencioğlu Adliye Vekili · o.ldtık .. 
sessizliği bizim Kozma baba boz· tan sonra ilk d.efa ola~~k lstan-

d C "k b" h k ) . d bula ıgelmektedır. Vek1lın İstan· 
u. ~ evı ır ' are et e yerm en bul fl.dliyesinde tetkikatta bulu-

kalktı. Yalpalıyarak yaklaştı, he- nacağı ve şehrimizde bir müddet 
yecandan titreyen elile yakam<ı kalacağı öğrenilmiştir. 

yapıştı ve çığlıklı bir sesle: ----<>--

- Kalk vire pedi. Utanmağı 
bırak da yüzüme E:ıak. Diye bağır 

dı. Bu ıııkılganlığın ile ~endiqi de, 
Efterpey.i de aç bırakırsın sen. 

Beni sekip doğrulttu. Kar§ısı

na otu!~tu. Yanağımı sıkarak sor
du: 

- Şimdi söyle bakalım kir
ye Halıt. Efterpe iç.in ne kadar 
d;ahoma istiyorsun i ... Hiç srkıl· 
ma ama. Bu. bızde adettir. qat
ta, bu iş :iç.in çekişe çeki~e P,azar
lık bile edilir. 

Kilfir ~ans!. .. Beni doğrulu~tan 
a~ırmak, kötü hayata atmak, a
nafora aluıtırmak için ne kadar 
cömert da~ranıyor, ne derece mu 
sait <ı:eminler h@zırlıyordu görj.jyqr 
musunuz?.. Mukadderat ı:f tni'l~n 
fettan, o gün için bana kul ve kö 
le ettiği, karııımda ba eğdirdiği 
§ansa, mesel~. sokakta bir kese 
altın buldurtmak, hayır sever bü
>·iik bir zerrgınin llıtfuna uğrat
mak, ya da pir piyangoda büyük 
bir ikramiye kazandırtmak dahd 
iy.isi meıru kazanç ypllarında ,a. 
lıştırtmak. gibi, ahlakımı ve istjk
bjiljmi karartmıyacak bir tarzda, 
~ana yardım ettiremez miydi? 

(Arkası ar) 

Mıntaka Ticaret 
Müdürü lstanbuldan 

ayrıldı 

lııtanbul Mıntaka Ticaret mü· 
dürü Bay Sait Rauf Sarper An· 
kilrad, .iafe tcıkilatında bir va-
zifeye tayin edilmiştir. · 

Sait Rauf Sarper yeni :ı.•aı.ife· 
sine başlamak üzere dün ak§am 
Ankaraya hareket ptmiştir. 

Sait Rauftan .inhilal ec:Jen Mın
taka Tıcaret müdürlüğüne Bay 
l".-Jecmettin tayin cdilmı~tir. 

Az kömür sar-feden 
ikn~miye 

Müıtakalat Vekaletinin Dcn.iz
yolları vapurlarında muayyen bır 
mesilf ı: pahilinde mı.ıayycn sür
atle gıtmck üzere hesaplanmış 
kömürden daha az kömür sade
den makinjst ve kq13ıanlarıı ta
sarruf edilen kömürün yüzde el· 
lisi nisbetinde p,rim vereceği t;v· 
velcF bildirilmişti. Münakalat Ve 
kaleti ı;ok ıyi neticeler veren qu 
usulü genışl~tmeğe karar vermi§· 
tir. 

SORUNUZ , Öğr~ndiğimize göre ayni prim 
Devlet Demiryollarında kömür
den ta~arruf etmek suret.ile mem· 
lekele hizmette bulunan lokomo
tif ateşçilerine de vcrilecektır. ,.,....._--SÖYLİYELIM 

Bir hasta soruyor 
l - t kcnderu n'da B. 05man 

B ıı l 6oruyor: raz.Jıı yol ytirümc
dl im halde ı;ol D.)ıığundn o 'lel;l 
bir )orguııluk, oııra bir uyuşnıa, 
dahıı ıınpra da bir ızı fil') da oldu. 
Oo tcrdlğlm doktorlar buna sinir 

ı;talığı dediler. ı\ldığım ili"ı ,;lar

lfan hiçbir fayda J>onm,-dlm. Ne .)n
pa.)nn ? .• 

CE\' A U - Yapılacak şey di~cr 

bir doktora müracaattır. ıamafıh 

doktorumuz, bu lı.razı göster~n 

naatalıklarla tedavi usulllcrjnden 
bah cd ektir. Cazctcmlzin, Dokto
rumuz diyor ki sJltuounu takip 
ediniz. Pek yakında okuyacak ve 

hcr~aldc lst!f ade cdceeks1nız. ... 
2 - BornoHıda Bıiylık ı;okak 

!'1'11. if! R. J\lufıthhıt ıp Ar!.-an sorıı
yor: P r fcsor Klrl}ı>r Konıurely~

nııı 11Ticari malum t» 1 ıııl ndckl ki. 
tabınf nerclio bulahlliriıı~? .• 

OE\'AP - lstanbulda Ankara 
yokuşunda 85 nıımaralı §crtoğlu 

kıtabevinc mUrj!caat ediniz. 

8 - ~nadır d fJa~11n f · ff · ş. 
Sı>ru or: .B. Ahınct E!}lin l'alrnanın 
yaz.ıtığı «{icrı;ckleşcn pi) il>? kıta hı

nı nereden l\o k a alabiUrlmt .. 
EVAP - Elli kUTU§U. l}latbaa· 

rnızd:ın aldırabillrsjniz. 

Mü'! kalat 'ekaletı ayrıca 
De\•let Demiryolları, Devlet u
manları, Devlet Denizyolları ve 
fabrika ve atelyelerinde, Posta ve 
Telgraf i~lcrinde y~nı bir buluşla 
tcmayiız eden mühendis, memur 
ve işçileri yükie~ para mükaffi· 
t.ile takdir .,,.e ayni :lamanda m11· 
aş 'Ve kıdFmlcrine zam yapmak 
suretile tLrfi etmek kanıpnı dd 
vermiştir. 

Bu karar lünak~l~t Vekaleti 
ınemurları tarııfından sevinçle 
karşıl;rnmıştır. 

---<>--

Armatörler Birliğinin 
senelik kongresi 
Armatörler Birliğinin &enelik 

kıongresi bu ayın 2 1 inde birliğin 
merkez: binaeında toplanacaktır. 

- -

ebze iyatlan 
Dükkan kiralarının arhşı,fiyatların 

yükselmesine sebep olmuş 

Hal müdürü, bunun tamamile 
asıls z olduğunu söylüyor 

Son giınlcrde ba:ıı gazeteler ı memekte ve fiyatlar fahiş bir de· 
B~ledi~·e varid~tın~~ a..rtma.sı için ı recede yük~elti mektedır. Bazı 
Hal bınasındakı dukkan kıraları- semtlerde nısbetsız bir ucul:luk 
na zam :raP,ıl .. cawını ve bu yüz-, görülmektedır ki bu, esnafın elin. 
den esasen yukse~ olan sebze 1 deki maiı ta} in edilen kar had· 
ve meyva fiyatlarının artacağını dinin çok üstünde sattıktan sonr 
yazmışlardı. ak!iam üstü ellennde kalan az 

Bu mesele h~kkında kendis.iıe miktardaki malı ertesi güne kalıp 
iörüşen bir arkadaşımıza l lal çürümesine meydan vermemek 
rnüdurü şunları şöylemi,tn: için çok ucuz ıhatıa sermayesin· 

«- Dükkan kiralarının arttı-. den ıışağı l.'crilmelerindendir. ~e
rılaca~.ı ,hfberi tam~n:ı.en as~lsız·j hirde en ucuz sebze Halin kar§~
dır. Boy:e bır şey duşunulmuyor. sında kadınlar pazarında satıl· 
Yalnız Hal v;ı.ridatının ~oğalma- maktadır. Çünkü. buranın ekı?eti· 
sı .için Hal rüsumunun tahsilinde yetlc kadınlardan müteiekkil o
daha dikkatli davranılacaktır. Ki· lan esnafı naklıye, dükl:an kıra ı 
ralar geçen ve evve)ki senelerde vemıediklcd gibı n kiı.rla sg~ sa· 
olduğu gib.i kalacaktır. Esasen tış usulünü kabul etmişlerdir. 
milli korunma kanunu kiraların Biz Hal rüsumunu mümkün o· 
artt.ırılmıısına cevaı vermemek- lun~a cızaltmak ve bu suretle seb
tc;dır. ze ve mey..-a fiyatlarının artma· 

Pahalılık meşeJeşine ıgclince: sına sebep olmamak pıensıpmı 
Bfa.im bir memurumuz her n· kabul etm.İ§ bulunuyoruı. Hal

bah satış başl~rnadan evvel Hal den geçen mallar daima daha 
komisyoncularındırn şatılacak h~r ucuzdur. İstanbulun Bostancı, 
hangi bir şey.in hakiki fiyatını E.renköy gibi buı uzak semtlıı· 
öğrEnir. Fly. t liııtelerimiz buna rindeki bostancılar mallarını Hiıl
göre hazırlanır. F kat bu tedbir den geçirmeden kaçak olarıık 
kafi değildir. Cünkü, ııebzc ve satmaktildırlar. Fakat, emin olu
mey\'a fiyatll}rı Hal kapısından nuz k.i fiyatları aşırı derecede 
çıktıktan sonra e1'scriyetle bir yüksektir.~ 
kontrola tabi tutulmuyor. Fiyat Diğer taraftan haber f!ldığımı
Mürakabe bürosu her mıntaka- za göre bu sene kavun karpuz 
daki scyyfl,r esnaf için ayrı ayrı geçen seneye na.::arım daha ;ız· 
zami kar nisbetleri tay.in etmiır dır. Buna da sebep kuraklıktır. 

tir. f 'fl~at bu nisbetler maalesef ıMaamafih fiy,atlaraa büyük bir 
bir çok ıemtlcrde muhfl.faza edil- fark yoktur. 

Ç1;1y 
Geldi 

M ers ine g elen 
çaylardan bir kısnıı 
İstanbula verilecek 

Memleketin çay ihtiyacını göz
önünde tutan "Jıci.rct Vekaleti
n.in bundan bır müddet evvel 
harıç piyasalardan tedarik ettıği 
buyuk bir çay partisi Mersıne 
gelmış bulunma t dır. 

Bu çaylardan 300 - 400 n.n
dığı istanbulii tabi.is edilmiş ol
du v undan iilakiıdarlilr l icaret 
V ckiıletine mürjlcaatlu bu !iay1a
rın f stanbula günderiimea.ini iste· 
mi~lerdir. 1 icar et Vekaleti tel· 
grafla İstanbul isin ııyrılım say· 
form ııevJ.;i için emir verdiğinden 
300 • 400 sandık cay bugünlerde 
lstan bula get.iulecek tır. 

f°jyat Mürukabc bürosu bu 
ÇilYlıı.rın halka tcvzü icın tıa~ırlık
larf! ~imdiden bıı;lilmıştır. Çayla· 
rın tevzii iııi de ·41h' e tevpatı gi· 
bi olmaması ve bütün tedbirlerin 
afınması için her türlü 51Llı§malar 
ikmal ed.iımiştir. 

Çaylar bir iki ~ün zaıfındil İs· 
lanbula gelecek ve tev.l.İat derhal 
yapılacaktır. 

Kadıköy va Haydar-paşa 
vanuı tarifasinde 

değişi klik 
Denizyolları Kadıköy ve Hay

darpaşa vapur tarıfelerinde pün
den itib ren uf k bir değişikük 
yapmıştı:-. 

Bu değişikliğe nazaran akşam
lan 18,60 de kalkacak vap,ur 
18,55 de ve 19, l 5 de kalkacak 
vapur ise 19,20 de kalkacaktır. 

/!' ADLİYE ve POLiS HABERLERi 
~ J 

· Kıskançllk yüzünden bir yaralama vak'ası 
Bir bekçi sevdiğini Mecidiyeköyüne götürerek 

ustura i .le burnunu kesti 

Kadının yaraları pldykçi! 
Fakat hadiseyi 

ağır, bekçi yakalandı. 
inka r ediyor 

Şişli nahiyes.i bek$ilerinden A· ı dm kendini müdafaa etmek iste- 1 AJi ise Şahinde>·l yar~larrı~dığını. 
}.i uzun müddettenberi tanıştıkla· mişse de Alinin gözünü kan bü- 1 bu işle alakası ojmi'dığını bildir 
rı §ahinde:ri evvelki gec~ alıp 1 rümüş olduğundan elind~ki u~· ı ı:ıi~se de sağ elinin bir parmavı 
._·11 .d. k ... ·· d v • turayı sallamış ve Sahındenın ustur§ Jle l>esilmig olduğundan 
1,1 ecı ıyc o} une qgru gczmc~e ·· · ·· h ı·f 1 · d \ . . .. .. . yuzumı mu te ı yer erın en ve bu yaranın nereaen olduğu ken· 
çıkarmıştır. Mcı:.ıdıyekı:ıyundekı burnunu kcsmiı;tir Etraftan ka- d" · 1 Ali _ • · ısınc soru unca : 
dutluklardan J.:ıirine geldikleri za. dının feryadını duyanlar yetişmiş Evvelk" ·· 1 t 

ı.. k · Al" · ı .._ h" d 1 ·.:::. h.i d 1 k B •1 - ı gun sa a a yapwor. man ·'1e ·çı ı ı e "3'a ın e ara· er :ve ':s'a n eyi a ara e;·og u d b k k . d . . 
d h ·· b b" I 1 h · k ld 1 d H um, ıça estı emıştır. ııın a enuz se e ı an aşı am~· astane~ne a ırmıı; ar ır. as· . . ' 

yan bir kayga sıkıypş ve Ali Yl" tanede ifadesi ıılıqan Şahinı:iı: ! Şahındenın yaraları oldukça 
nında taşıdığı uı;turasını çıkarıp kendisini Alinin kıskançlık yü- I ağırdır. Ali ya~alanmış ve tahki
kadının üzerirıe saldırmıştır. Ka· ı zünden yar~ladığıpı söylemiştir. kata başlanmıştır. 

Muhtekir Marko Pardo ikinci 
defa mahkUm oldu 

Balıkpaz;mnda, Maksud.iye ha 1 cezaııına, Abdullaq işe 3~ lira pa. 
nında bahara~ ve kalay tıcareti ra cezasına çarptırılmışlardır. 
yagan ve evvelce 2 sene sürP.Ün K 1 t d d 
ve 500 lira ~ğır P.ara cezaınna 0 unu ramvay an ışarı 
ÇJlTpl_ır~lm!§ ohrn Mar~o Pard.q·ı csıka ra rak kamyona 
nun ikıncı muhakeme~ı de dun 1 
nihayctlennıiştir. <i~rptırrruş 

Marka Pardo ikinci elden al· Kurtuluşta oturan döşemecı 
dığı kahı~ı. hiç ~ir kanuni hakk; Antuan oğlu Stelyo öğle vakti 
olmadığı halde kilosunu 420 ku- babasına sefertaaı ile yemek gö
ru§a ııatac~ğına 450 kurı.ışa satır. türürken tram:vaya binmiş Ye dir 
yü~ kilodan .3Q lira k~dar haksıj! seğini dışarı çıkarmıştır. Bu esna· 
bir k4r tell!in cttisindı:n dün so· da tramvay hızla giderken çocu
ıı.a eren muhakemesi neticesinde ~un dirse~i yol kenarında dur-
25 lira ıığır pşra cezasırıa. dµ}t- makta olan 3967 numaralı tas 
kanının yedi ,BÜn seddine ve kıı.· yüklemekte olan kamyona sarp· 
rar hulasasının gazete ile neşr!ne mıştır. Çarpma neticesinde Stel
karar verilmiştir. ypnun dirseği kırılmış ve yara!: 

ı;ocuk Şı~li .Etfal hutanesinc kal
dırılmıı:tır. Zabıtaya hakaret ed~n iki 

kafadar mahkum oldu 
Evvelki gün Floryaya eğlen· 

meie giden ve orada içki .içerek 
t:arhoş olan Abdullah ile Ali Rı
za adındakı iki kafadar dönüşte 
isldSYP.l"} kulübesine f,;idiE müna
sebetsİ:l bir ekilde abdest etmek 
istedikleri bir sırada yakalanmış
lardır. 

'J ahkikat )apılmaktadır. 

Kafayı tütsüleyince 
arkada§ ın ı b ı~aklamış 

Pangaltıda oıuran Kemal ey
vı:lki gün arkadaşı Arnavut Cfl· 
ferle Tarlabpşında bir meyhane
ye gidıp i.Çmİ§Jerdir. Mc~·haneden 
ı;ıktıktan sonra ~erııal ile Cafer 
§akalaşmağa başladıkları bir ıı· 

Cürmü meşhut olarak altıncı rada Cafer kızmış ve ellnde tut-
asliye cezada bakılan muhake· tuğu sakısını di.i;terek J\emali sol 
rneleri neticesinde Ali Rıza su j kalçasından Y!Jralamıştır. Yaralı 
dökıpekten ve ~abıtaya hakaret··! tedavi altına alınmış, suçlu ya
ten 30 ıgiın hapse ve 30 1.irıı par" kalanmıştır. 

i Seksenlik kad:nın 300 lir~sını 
çalan Mustafa 7 ay hapse 

mahkum oldu 
Bundan bir ımüddet ev.ııel Üs

küdarda Doğancılarda oturan 80 
yaşında Ayfenin evine kir~cı o
larak gelip bir gece kadının oda· 
sına zorla .gir;p ve zorla 300 li
rasını ıgasbcden J\'1ustaf ş Akta§ın 
muhakemesi dün birinci ağırceza. 
da &ona errt}İştir. 

Mahkeme Mustafanın o gece 
kadının odasına zorla girdiğini ve 
kadının bağırmaması için de yor
ganla ağzını :kapadığını ve 300 
lira;ı.·ı çaldığını · aıabıt :irdüğ-ün
den Mustafanın 7 sene 3 ay ağır 
hapse mahkumiyetıne karar ver 
mıştir. 

Yetmişlik bir ihtiyar kalp 
sekte§İngen ölgij 

Tophanedeki kahvelerden bi-• 
rinde oturmakta olan Roman10a 
muhacirlerinden yetmiş l'·aııların
daki Davut oğlu Mustafa adında 
bir adam birdenbire yere yıkıl· 
mış ve hareketsif kalmıştır. Et
raftan yetişenler l\lustafanın öl
düğünü anlamı!ilardır. 

l=esedi muayene eden Adliye 
doktoru, Mustafanın kalp sekte
sinden ijldtiği.i htıkkıqdJı. rapor 
ve defnine ruhsat vermi§tİr. 

Keseri~ başından yara landı 
Fatihte oturan Eşref oğlu Sa

dık evvelki ıgün yine aynı semt· 
te oturan Abdülhak\rn.fe sebebi 
meçhul bir kavgara tutuşmuşlar 
Ye kayga esnasında Abdülhakim 
eline geçirdiği keserle Sadığı ea· 
fından yaralamı!}tır. 

10. ' - 941 

___ _.,, 

Tramvay 
muhavereleri 
~ramvaym orta sa'haıı: 

ğında • ortadaki k~ 
pcler kaldırılınca burada d• . .,r 

sahanlık peyda olduğu maili" 
dur • pencerenin kenarında -A 
yere sısındım. Bir tarafJJF" 
iki genç, bir l ro.fımda da 
kıranta konuiuyorlardı. ~ 
gençlere kulak misafiri olo 
Gcn.slerden biri ıınlatıyordıı~ıl' 

- Vallahi, işler öyle ~Y. 
ıık bir bal aldı ki, naııl tas!! 
cdilecc diye mera cdiyorv. 
lngiltere nazizme diitmanı > 
münizmc aleyhtar. Fakal.Jt 
m nyaya karıı Rusy ile ~~ 
ti. Almanya k zanırJa na~ 
Rusya kazanırşa komünJJI" 
mcv"İj kuvvetlenebilir... . 

Baktam: Siy set. Biue ~ 
setten bıkmı§ız. Rad) o dı 
nıc ten~ aj ns okumaktan 
la~ ımııa kadar siyasete göı1' 
müıüz. Kırantalara kulak ' 
dim. Şöyle konuıuyoıl rdı: 

- V hu fU pencereleri f 
çmıyorlar. ln n ncf essiılİ.li 

boğulacak! 
- Dı.ır sana ho1 bir hn.ı 

nlat yını: 
«BC:)'lc bir tramvayda 

a~ık kalmıf. Z ırıf 1 nahif, Ö~ 
riiklü tıksırıklı bir kadın bilt. 
ye çatmış: ( 

- Biletçi kap ıu kapın· 
reyandnn mahvoldum. öld 
cek ınisin beni! 

Bılctçi kapıyı kipamıf, fi 
bu sefer de kırmızı auratlıı 
fıçısı fİşman bir adam bile1 

paylamıı: 
- Bdctçi aç ıu kapıyı. 

caktan mabvoldum, Oldiir 
misin beni! -

~iletçi kapıYJ aısmıı, ıı 
ama zayıf kadınla şişman cıs1 
arasında iş inada bınmiş: 

- Biletçi, kapa kapıyı .. 
lcceğim. 

- Biletçi, aç fiapıyı ... qı 
ğim. 

- Biletçi, kapa kapıyı··· 
leceğim. 

- Bil tçi, aç kapıyı.. . öl 
ğim.-

Bilctçj hangisine kul olllcl 
nı lil!ITTTII§. Bu sırada baı"~ 
mü teri dccyarı amı , biJ~' 

ıJ o re~ : • 
- Arkad a§, kapıyı e• 

aç, ıu kadın ölsün; sonr41 .~' 
fU a<fam ölsün,. rahat ed e!r 
Durağa gelmiştik. lnec 'e' 

Hala anlatmakta devam ..) 
gencin son sözleri kulaf' 
çarptı: 

- •.• lngiltere bu iıte, " 
dan mı, serden mi?» vazİ) 
de ••• 

KÖR 1'-4( :1 
Peynir fiyatla rı tetki~ 

ediliyor 
Son günlerde artan peyııl1 

yatlarını nazarı itıbara !\lan 
yat Mürakabe komisyonu f 
sadaki tetkiklerini tamameıı 
mal etmi!'ltir. 

Komis;·on ı:undan cvvelı.; 
timada toptancı peynir tacır 
konuşmuş '\"e bugün 70 kıl 
satılan beyaz peynirle, t 20 
ruşa satılan ka§crin normal 0 

ğu iddiasilc karşılaşmıştı. 
Komi yon pugün toplell 

P.Cynir gerakende tüccarlİ 
dinleyecek ve kat'i peynir 
~ım tes~it cd~cektir. 

·-----~ . 
Soruyorlar - __,., 
Müe~sese lerde 

teşrifat 

Cümhuriyet idaremiz ~ 
arasındaki sınıf farklarııJIL 1 
liğj ve efendiliği kaldırdı#1 t 
bi lüzumsuz bazı lC§rifat 
idelerini de tarihe karıjl İ 
Bu arada, halkın hükumet ~ 
irelerile amme hizmetinde 
lunan müe&&cselcr mcn1u::, 
Amirler in in odalarına sorlJ' 
girmeleri usulü d e kabul 

1
, 

ği. Bugün hcrhamıi b ir 11• 
daı, ~crhangi bir iş içiıı , 
yerde ve rpeseli. ıchrİfl'I~ 
en büyük idare amiriniıı 
muavinlerinin, yanlarınıı 11" 
bcslçe ıirebildiği hald e, 

1 
müesseselerd e müd ürün > f, 
n;ı. kimse girememekte "' ' , 
mek isteyenler de b ir ço" 
kalılar tarafından sorgu)"' 11 
kilmektedjrler. Bu :vaziyet 

0 
tısında p ek haklı olarak f 

yoruz : 
- ihtiyaç ve müracsııt 

hiplerini kab ul etmcycJ1 
bııylar kendilerini d cva)11-
da mı görüyorlar acaba f .. 



' 
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Harp Vaziyeti 
' YAZAN: 

ibıan BORAN 
(Başı l incide) 

Çöp deyip geç~eyiniz il il~F~ik~i r~v~e~s~a~n~'a~t JI mi 
30 senedir çöpleri mavnalara 
boşaltan adam neler anlahyor ? 

Yazan: rarak rıxls 
san'atiı 1!1"ek Sovyet donanmasını mağ

hıp etmeğe teıebbüs edecekleri· 
ri !•zmıı, buna mukabil Sovyet
'o~r'!' önce Niyemen nehrini ve 
:ııare de Duna nehri b oyunu 
h..~betmemelerini izah etmittik. ç·· d 1 y1 . d eli -una bo d b" So t t - op ey p geçme nız, e . 

yun a ır vye aar· GU!dllm 
GUldü. Bizim edebiyahmı.z, şimdi kendi ruhumuzla 

değil, yabancı bir ruhla yaşıyor tuz veya müdafaa koltuğu bu-ı · . 1·-d k Alm l k d w Sonra, tczınl müdafaa eden bir ..... u sa an ar ıar a ogru . . 
İJerl k ' · I hl ib doktora talebesi gibi, kendı fıkırıni ls-
llıal e~ en !~d· c;::: a:ıını b • pat eder mahiyette deliller gösterdi. 

Gayri ihtiyarı gUldilm. 
- Siz sade onlann zengin veya 

fakir olduklarından baljka onların 

dışarıY,a sızmıyan birçok sırlarını da 
ha bilirsiniz, dedım. laQ emez er 1• vye er ~- Haklı ıdl. Evet zannetiğimden ve 

Yapamadılar. Dunadan da fi• hatta. zannettiğınızdcn daha çok hak
llıale çekildiler. Eatonya A lman· h ıdl 

Münevverlerimiz, değirmenlerinde yabancı 
şeyleri öğütmekle meşguldürler '-;rlll eline seçince Sovyetlerin . F 

1
__ Ama, kim? 

Mesela, kırılmış tabak, ı;anak ve 
sürahilerden evde ka,·ganın eksik ol· 
madığını, mütemadiyen ekşimiş o
larak döklllen yemeklerden hanıme
fendinin çok müsrif olduğunu, para· 
lanmış atılmış mektup parçalarından 
küçük hanımefendinln aşk dalavere· 
terini... 

'oelh14111diya körfezile de münase· Belediyenin, senelerdir, tarifıni da· 
ti kabnayacak, Leningrad ti· hl yapamıyarak lsvtçreye yazıp çö

~den ve sarptan çift taarruza plin ne olduğunu soran mütehassısı B. Celaleddin Ezine, dostu kalması, yeni yeni hareketler, 

"irayacaktır. mı? Orhan Seyfinin «Çocuk adam> Yazan: hisler ve düşünceler iç.inde yoğrul 
romanına dair yazdığı bir maka· il •- ması demektir. Bu .ise, edebiya· Alınan ordular1 Stalin hattına Hayır! 

d?iı'u yaklaııyor. Acaba bu İf Çok basit bır adam. Tahmin ve ta- lede, umumiyetle edcbiyatımız:a e ..... et Kaplaa ta, bilhassa romana, harikulade 

~~te.r bitmez Almanlar Stalin 
,..ttlfta t .. arruza baılayacaklar 
trıı? Buna pek ihtimal verilemez. 
lııal ettikleri mıntakalarda te
trıizleme yapmadıkça, ikmal ve 
~vaaala itlerini tanzim etme· 
dikçe. Almanların • kuvvetli o l
~d • anlaplan • Stalin cepheıine 
~ba) taarruza geçmeleri Sov· 

t~Ue.rin itine ıelir. Almanlann 
UO)'le bir bata yapmalan bekle
beırıez. 

Yeni Alman taarruzlan Pakov, 
Vitebık ve Jitomir' e tevcih ed il· 
lrıİftir. Fakat öyle anla§lhyor ki 
~ltnanlar Duna nehri ıimalinde 
""&lin hattına önce varmıı ola
~kI.rdır. Bundan aonra Sovyet
~ yapamadığı taarruz koltu
•'Vıu Almanların yapma11 muh· 
lerneldir. Vitebsk • Narva ara· 
'llldaki Stalin hattı kıamına Al
llıanların biiyijk kuvvetlerle ta~ 
trı'uza geçmeleri beklenebilir. 
8'.nun hedefi fÜphesiz Lenin
~d ve Moakovaya doğru iler• 
"'"'l'llek ve cenuba uzanan tekmil 
~"'Yet cephesini toparlamaktır. 
•~Bu it ibarla Almanlar b irinci 

1»11İnlannda m uvaffak olmuı sa
tllırlar. Baltık memleketleri, Be
{•z Ruıya ve Ukranyuun bir 
ı_11rnı ellerine geçmittir. Bunlar 
aa beraber 300 bin eıir almıt ol
:-~n birer büyük muvaffaki
~· Fakat Sovyet orduları im
ınet~emİf, Sovyet mukave· 
)' ti 1 hetaijz kırılmamııtır. Sov
L~ er zencin insan ve malzeme 
,..Ynaklanna _.iptirler ve ricat 
~~rlerken terkett!kJeri ,.erlerde 
'"'lllMlnlann İ§İne yarayacak bir 
"t bırakmıyorlar. Bunlar da bi· 
~ hakikattir. 
~lınanlar Stalin hattına tama. 
d Yanattıktan aonra taa~ 
~•m edeceklerdir. Fallat uzun 
L.:_P'-enin hangi kıımına büyük 
"~etlerle yüklenecekleri kat'~ 
İ:~•k kestirilemez. Ancak b ir 
~al olarak diyebiliriz ki Al
ct.k}ar Vitebık • Narva arasın· 
" ı Stalin hattına büyük kuv
":e.rle taarruz edecekler ve ev· 
ili . bu k111mda Sovyet cephesi
d inhilil ettirmeğe çall§acaklart 
~-Bu kısımda yapılacak taar
-un bir faydaıı da Finlandiya 
~be.aile birleımek, Sovyetleri 
.::ılandiya körfezinden uzaklaı
d • ıktan sonra prka M oskovaya 
'o~ ?tüıterek harekat yapa. 
'el tır. Vaziyet böyle inkipf 
.\ kese en timalde Mormansk ve .\r.... njelak limanlan da Fin 
'-il" n kuvvetlerinin eline geçe
IİI~· Bu takdirde Sovyetlere ln
'-tt ~.Ve Amerikan yardUDJ ıarı>· 

llnkiıuız olur. 
~"1asa, Duna nehri ıimalinde 
~n Alman taarruzlan çok 
ı...._:- elidir. Bu bölıede Sovyet· 
ii:1" Almanlan geri atmalan ve 
~nehrine kadar ilerlemeleri 

' ır. 
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savvur edemıyeceğlniz bir kımse. 
Azapkapı iskelesinde lstanbulun 

çöplerini 30 seneye yakın bir zaman· 
danberi mavnalara boşaltan adam. 

- E\·et dedi, çbp. Artık hiç bir işe 
yaramaz deyip, kaldırıp attığınız 
şey .... 

Gllldü ve anlatmaktan kendini ala· 
mıyarc!k devam ı:tti: 

- Şimdi gülmek sırası bende. 
Sonra elile işaret ederek bakm de

di. 
- Şu ellerindeki tırmıklarla çöp· 

!eri eşeliyenler, boşuna uğraşmıyor

lar. Bu gördUğlinUz tonlarla çöp, her 
gün denize doktilmeden evvel, onla· 
rın tırmıkları arasından ı;ıöyle bir su. 
zUlUr. Ve i!:lcrlnden para edecek ne 
varsa burada alıkonulur. 

- Mesel~ neler bulunur? Dedim. 
- Mesela. neler bulunmaz ki ... 
Çocuğun altın blleziğınden tutun, 

paça\Talara kemik kırıntılarına, düğ

me parçlarına, deri çınko, pabuç es
kisi, saymakla bitmez ki beyim de· 
dl.. 

Şehrin. çbplerini ısıra sıra getiren 
uabalar blr yandan eo,,alzyor ve a
rabacılar bu esnada birbirlerıle şa.· 
kalaşıyorlardr. 

- Mefmet, senin Fatmagllin ak· 
şam işi işnuş. Tenekede bugtin kon
serve kutuları, balık kılçıkları filan 
epey yerinde idi ... 

- Ah, aşifte ah, kim bilir akşam 
yine kimi kafese kodu?! ... 

- Dikkat edlyon mu? Mehmet. 
Meyve bu kadar bollaştı, armut mar 
mut tenekelerde, bunların sapından 

~""btr feY8 ratıaıımr)"Or. 
Yanımda demindenberi onları dik· 

katle dinleyen ihUyar kurt söze ka
rıştı. 

- Beğım, dedi. Ben de dikkat edi· 
yorum şu vatanın mi, vıtamin mi ne
dir. Onun modası çıkalı artık sebze 
artığı, yemiş kabuğu, ortada. göztik· 
müyor. Bakalım, kavun karpuz adam 
akılllı bollaşsın, bu sene onun da ka
buklarını pek göreceğe benzemiyo-
ruz. 

Çöpler bır yandan mavnalara bo
şaltılıyor. lhtiyar çöpçü hlilQ. anlatı
yordu. 

- Bundan bılmem kaç sene evvel 
bizım e\·e bir klğıt bırakmışlardı. 
Hoş herkesin evine bırakmışlar a ... 

Okumak yazmak yok, çocuğa okut
tuk ce\·aplarını da o yazdı. 

- E\"de kaç kışi var, ayda kaç pa 
ra girer, ne ile geçınirler, ne yer, ne 
içerler? İşte bu kabilden bır takım 
sualler ..• 

O zaman kahvede lafı geçmişti, 
Arkadaşlardan biri: 
- Yahu, dedi. Bak yartıkları işe. 

Bu böyle anlaşılır mı? 
Taksaydılar bizim mahalleyi dola-

şan çöpçünün y •a eli kalem \u-
tar bir adam. :,o, odydı çöpçüye: 

Bu eve ne girer ne çıkar ? Zengin 
midir, fakır mıdir? 

Bundan daha esaı;Jı malOmat baş· 
ka nereden alına bilir? 

- Nasıl, begım dedi. Arkadaş hak 
sız mı ? 

öteden bir çöpçU, atına ko~mla· 
rı geçirirken, içini çekerek ... 

- Ah, e!endım ah daha neler bi· 
liriz. Neler ... Dedi .... 

* Hafif bir poyraz, yUklı.-nmış mav· 
nalardaki çbplerin pis, ekşımış koku· 
sunu burnuma kadar getiriyor. Ko· 
Jrudan burnumun dıreği kırılacak. Ne 
fes alamıyor ve çıkardığım mcndılle 
burnumu tıkıyorum. 
İhtiyar dayanamadı. 
- Çekinme dedi, tıka. .. 30 sene 

sen de burada çalışmış olsaydın o 
kokuya çoktan alışırdın .... 

* Mavnalar iyiden iyiye dolmuştu. 

Son mavnadan atılan halat da önde· 
ki mavnanın babasına düğümlenmiş, 
motor hareket için kaptanı beklıyor
du. 

Birden saçı sakalı birbırtne karı~ 
nuş yağız çehreli, şıveııile Karadenız 
uşaklarından olduğunu ıspat eden 

tıknaz bir adam: 
- Gidiyor muyuz, dedı. 
- Biraz sabret be kaptan dedi· 

ler, gazeteci var konuşuyoruz. 
Gazeteci olduğumu anlıyan, kap

tan yanıma yaklaşarak: 
- Begim, dedi. Konuşacak şey mi 

i.ııtiyorsunuz. Gelin bızimle Hayırsız 

adaya kadar. Çöpleri boşaltıp dbnUn
ceye kadar, size neler anlatırım ne· 
ler? 

Bu ho11 sohbet kaptanla bir Hayır
sız ada seferine sıkmayı ı;ok arzu e
derdim fakat ... 
Ağzımdan bı~ cevar çıkmadığını 

gören kaptan gidemlyeceğimi anlıya-
rak ...• 

- Ziyanı yok dedi. Gelmeylnız. 
Bizi senelerdir, Haymıızadaya ka

dar göttırUp getiren martıler ııağ ol
sun. Onlar bızim en yakın arkada.ı:ı· 

larımızdır. Onların dılinden biz, bizim 
dılimizden onlar anlar. Konuşuruz ve 
gideriz ... 

- Hoşça kalın ... 
Faruk FEXİK 

ve roman ıanatine müteallik çok malzcmelt. 4 : min eder. Romanın 
mühim bazı fikirler j)eri sürüyor. ğu görülür. Bizde roman, Tan- kendisi de insanların değişmeleri. 
Onu bu düşüncelere götüren, dosl zimatla cemiyetimizin girmi" ni anlatmaktan .ibaret değ ı) mi· 
tu Orhan Scyfinin romanında ba· olduğu ) eni hayata muvazj 0 : dir? Durgun bir hayatın romanı 
zı kusurlar, bilhassa teferruatla !arak :vücude gelmiştir. Ger- can sıkar. İstikrar hali ancak rcs· 
bütün arasında bir müvazene bu· çi eski edebiyatımızda da hikaye min veya örf ve adet romanının ı 
lunmayışıdır. Muharrir bu kusur- ve uzun .hikaye tarzı vardı. Fa- mevzuu olabiür. Cemiyctunızin 
lan bütün Türk roanlarına te§mil kat bunlar, mahiyet .itibarile, bu- ıon asırda geçird iği• hayat, bı.itün 
ederek, bu mÜ§terek arazın ıebep gün anla§ılan mani.da roman de- olarak düşünülürse, muazzam b;ı 
!erini arıyor ve §U sebepleri bu· ğildiler. Bizde roman tarzını tesis roman manzarası karşısında kaıı· 
luyor: cTürk romanının teknjk eden Namık Kemal §Öyle diyor: nır. Ne zengin, n e çeşitli b"r ha· 
a~arsızlığı, dolayısile cemiyet.imi- «'Roman, güzeran etmcmi§se yatrmız: var: Münevverıerimiz 1 
zın hay.ıtına makes olamayı§ı, bile, güzeranı imkan dahilinde o· başka, halkımız başka; baba baş
yalnız romancılarımızın kusurun· lan bir vakayı, ahlak ve adet ve ka, oğul başka. Herkefiln ıçindc 
dan ileri gelmemiştir. Bunun aSJI hissiyat ve iht.imalata müteallik ayrı ayrı bir trajedi cereyan edı· ı 
sebebi, cemiyet hayatımızın istik- her türlü tafsilatilc beraber tasvir yor. Anadolu, kendi muhiti .i
rarsızlığı ve ivicacıdır • cemiyet etmektir. Halbuki bizim hikaye- çinde, esrarlı bir hayat yaşıyor. 
hayatımız daha ~mdilik fle uve - )erimiz, tılısım ile define bulmak, En yakınımızda bile ne şaheser 
roman inşasına elverişli değildir - bir yerde denize batıp müellifin mevzular var. İstanbulun b inbir 
köy ve şehirdeki aile ve cemiyet hokkasından çıkmak, ah ile yan- sokağı, bin bir roman mevzuu o
hayatıl!HZa ımakes olab;lecek ro- mak, külünk ile dağ yarmak gibi lur. ~arp romancıları, kendı M· ı 
manı yaratabilmek için, o istikra· bütün bütün tabiilt ve hakayıkın yatlarını kılı kırk yararcasına an· 
rı beklemeliyiz. Ondan evvel en haricinde bir mevzua müstenit !atıyorlar; nerede .ise mevzuları
mütcki.mil garp eserlerini alsak ve sureti tasviri ahlak ve tafsili nı bitinnek üzereler; işıenmedık 
bile tam ahenkli Türk romanının adat ve teşrihi hissiyat g.i..b.i şeraiti aahalar arıyorlar. Türlciyeye gelip, 
doğabileceğine inanmak, yalancı adabın kaffesinden mahrum oldu iki üç hafta btanbulda kalarak 
bir. hayal olur.» ğ~ .için roman değil kocakarı ma· yazdıkları bir eserle şöhret temin 

Bir dostun eserinde görülen ve salı nev'indenclir.> (Celal pıukad edenler var. Fakat Türk sanatki· 
göz yumulamıyan bozukluğu ma· demesinden), rı, kendi halcikatlerin~ b.ganc; 
zur -göstermek iç.in, bütün Türk XIX uncu asırda, Türk cemiyeti, mevzusuzluktan kırılıyor. Garp 
romanını itham etmek ve asıl ka- ahretten dünyaya, melekten .insa- eserlerinden mevzu, his, .ihtiras 
bahatin, yazıcıda değil. cem.iyet na, fertten cemiyete, hülasa, si· kopya et:nekie me~guı. lıir de Av 
hayatında olduğunu aöylemek, yasette, düşünceç!c, sanatte, din· rupanın biz.im eserlere iitifat et
b_~na .. çok kol~y. bir d~üncc gö· den .gen·.iş manada anlaşılacak mediğinden şikayet ediyoruz. Fa· 
rundu. Hele ol)'"J romanın yazıl- bir realizme geçti. Edebiyatımız kat ona biz kendi malını satmağa 
ması için, elleri kolları bağlıyarak da bu kül •halinde yön değiştir- kalkıyor~~- Tereciye~ tere .. satıl: 
cemiyetin .istikrar bulmasını bek- meğe uydu. Bu hakikat, Cdilcd- .ınaz. Turk sanatkarı, koklerı 
lemck ~a~ım ıgeldiği fikri .. Oriji- din Ezincn.in ccemiyctimiz roman bu toprakta, ruhu bu cemiyette 
nal bir fikir olmakla beraer, ben- yaratmağa müsait değildir> fik- olan eserler vermedikçe garbın 
d.e- 8"'4!tlr ufülidi bli Jı:adercllik r.in.in .nekadar eMNı1z olduiunu botuna hlç hir zaman gidemiye
teairj bıraktı. bilik.ie romanın, yenj cemiyet ha: cek. Halide Edibin «Sinekli Bak· 

B. Ccliledd.in Ezine, cemiyet yatunızdan doid_uğunu, .ispat c- kal> ~omanı niçin Jngilterede ve 
hayatımızın roman .inşasına clve· der. Amerıkada alaka uyandırdı? Çün 
rişli olmadığını sö)!Lemeaine rağ· Cemiyet hayatının istikrarsızlı· kü onda bizden bir taraf var. 
men, son asır edebiyat tarihimi- ğı, iyi roman yazılmasına mani 0 • Roman tekniği .ile cemiyetin 
ze baktığımız zaman, bizde roma !ur düşüncesin~ gelince, bu da su istikrarı nasında hiç bir münase
nın başlayış ve tekamülünün götürür bir meseledir. Cemiyet bet yoktur. Teknik müşterek bir 
cemiyet ~ayatımıza yakından hayatının istikrarsızlığı demek, 

1 
ş~~dir . . Baş_ka milletlerden alına

bağh oldui!!., ondan doğdu- insanların türlü ıhi.d.iselere maruz bilır. Nıtckırn her mıllct bu saha· 

[~_G_a_z_et_e_le_ri_o_k_U_rk_e_n_) 
da başkalarından istifade etmiş
tir. Fakat ruh iare edilmez:. Bı
zim edebiyatımız ise, şimdi, ken· 
di ruhumuzla değil, yabancı bir 
ruhla vaşıyor. Bütün mesele bu
rada. Cemiyette sanat ve tef ek
kürümuzü yıllarca besliyecck mev 
zu var. lnıanlarımızın ruhu, vücut 
larında yaıayıp duruyor. Bunlar 
henüz .ayfalara geçirilmemişler
dir. Münevverlerimiz iac, değir
menlerinde yabancı §eyleri öğüt· 
mekle meıguller .. 

Belediye - V akı fi ar 

Mehmet KAP LAN 

İstanbul Belediyesi ile yakı_f-ı duğuna şüphe etmediğim Şchre- 1

1 malum bir sebep ve görünür bir 
lar idaresi arasında, Beledıyenın maneti • ~ykaf ve benim ölü· ümit yok • bahsed ebilirim ki bir 
Vakıflar İdaresinden istediğ.i mü. mümden sonra da devam edece- gün, .«Belediye _ Vakıflar> clili
sakkafat, Vakıflar idaresinin Be- ğini sandığım Belediye • Vakıflar mizde bir geçim!izlik miyarı ve 
lediyeden istediği m ukataa ver i.htilafları kadar dayanıklı bir şe· miaali olacaktır: ============== 
g.iler.i yüzünden, miktarları mll- yi ömrümde görmedim. - Yeni evliler mes'utlar mı? Belediye zabıtasının 
yanları bulan ve senelerdenberi Dilimizde «Ömür törpüsü> di- - Ne gezer!. .. Allahın gunu kontrolları 
iki idare arasında devam eden ye bir tabir vardır. Bu tabiri, se- hırgür ... Belediye ile Vakıflar 
bir para .iht ilafı varmıf. nelerce iş.ittiği veya okuduğu bu gibi .. 

Ben kendimi bildim bileli İs- ihtilaf havadislerinden sinirlen Hani evlenenler JÇln ihtiyar 
tanbul Şehremanetj ve daha son· bozulmuş birinin Belediye • Va· kadınların «Allah birbirine §irin 
ra Belcdiyeıi ile Evkaf ve daha kıflar hakkında ortaya atmı• ol- göstersin> duaları vardır. A"..aba 

.,, Bel celiye ile Vakıflar hakkında 
sonra Vakıflar İdaresi arasında ması pek muhtemeldir. da böyle bir duada bulunmaktan 
ihtilafların ekıı.ik olduğunu bil· Eğer bu hal böyle devam baıka çare kalmadı mı? 
ınem. Ben doğmadan evvel doğ- ederse • devam etmemesi .iç.in de Sadun G. SAVCI 

Dün ıehr.in muhtelif acmtlerin· 
de ~ontrol yapan .Belediye zabı
tası 33 esnafı muhtelif belediye 
suçlarından, 1 O ıhamala sırtların
da yük tatıdıklarından ve 4 7 §O· 

förü de ıeyrüsefer nizamlarına 
aykırı ıha.rcketten dolayı tecziye 
etmi§tir. 

Arkasında en meşhur Londra terzilf'!rinde 
yapılmış mükemmel avrupa! elbiseler. fakat 
buna rağmen b~ında bir renkli sarık var· 
dı. Kulaklarına da küpeler takmıştı. 

EDEBi ROMAN: TEFRiKA No. 12 Selim hepeine birden ha.şile selam verdi. Du
daldannda gayet hafit, belirsiz bir tebessüm 
vardı. Oclrey'f görmemif gibi idi. Yanlann
dan geçtikten sonra Oclrey yavaşça: 

Odrey kocasına sordu: 
- Nasıl adamdır, bu Sultan? 
- Garip bir adam, Oksford'da tahsilini 

yapmış, fakat 1ngilızlerl hiç sevmezmiş. 
- YUzü beyaz, mutlaka kanında bir AV· 

rupalılık var. 
- Olabılır. Bahasının blümUnden sonra 

tahta geçti. Memleketınl çok iyi ıdare edi· 
yor. Zaten memleket zengın ve bereketlidir. 
Çok nüfuzlu bir hükümdar oldu~u için İn· 

glltere hiç göz önünden ayırmıyor. 

O aralık yanlarına gelen vapur kaptanı 

soze karışarak sordu: 
- Malaka sultanından mı bahsediyorsu· 

nuz ? Çok kuvvetli bir adamdır. lngUtere i· 
çin korkulu bir komşudur. 

- Bu nUfuzu nereden ileri geliyor? 
- Müslümandır. Blr rivayete gdre pey-

ı;-amber sülAleslndenmış. Bütün islAm Alemi 
kendısinl sever \'e hürmet eder. lsllm dini· 
nin buralarda çok kuvvetli bır mevkii var
dır. Hükllmdar mükemmel de bır avcıdır. 

FcvkalAde nişan alır. 

Odrey dedı ki: 
- Eskı zamanlardanberi dilnyanm bu 

kısmına hükmeden bir ailenin çocuğu ımiş. 
Bunu bir yerde okumuştum. 

...-., "'ı '"'ın ıı ıılı nrreye kadar dayanı-.. • ··~ k:ı -i ~ r . 

Yazan: Freneis de C roisset 
Asırlardanberl Udıil~or Sultanları lskende· 
rin ahfadından olmakla öğünUyorlar. Hatta 
her Sultanın bir ismi de lskenderdlr. Mesela 
bu Sultanın adı, Mehmet İskender Selimdir. 
Fakat sadece Selım diye anılır. 

- Acaba bu BUytik İııkender ahfadı o
luşları hakikat mı ? 

- Şarkta hakikatıa hurafe birbirine o ka· 
dar karı~mıştır ki ayrılamaz. Her halde ts
kendere ait kama ile mühUr, Selimin Udai
gordaki sarayında saklıdır. Ben kendi hesa
bıına Sultan Selimi 1;ok severim. Bunu her
kese söylemem, Hele Lady Lindston"a h;ç 
söyltyemem. 

- Niçin? 
- Çünkü bu adam onların gözünde şey-

tan gıbl bir ,,eydir. EvveJA. Müslüman oluşu, 
çok kadın alışı. memlekette her türlü ku
mara müsaade edişi ve yerlı danslarile meş
hur olan bu şehirde sUrlilen zevk ve sefahat 
hayatı, kendisini pek ürkütüyor. 

- Fakat bütün bunlar doğru mu ? 
nııeru vcvn VAlan ... Her hıılde Srlım 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
memleketınl iyi idare edıyor ve Udaigor gün 
geı;tlkçe bir kat daha refah içinde yüzüyor, 

- Demek ki iyı bir hUkUmdar ... 
- Orası muhakkak ... 
- Zaten halinden de belll, güzel bir adam. 

Fakat bakışlarında biraz hain ve yırtıcı bır 
halı var. Ancak otuz beş ya.ı:ıında olacak, de· 
ğıl mi ? 

- Evet, madam. Otuz iki ya.ı:ıında. . İyi 
tahmin eltiniz. On dokuz yaşında evlenmiş. 
İşte... Tam bahsederken göründü ... 

HUktimdar Selim yavaş yavaş ilerliyordu. 
Başında yeşil bir sarık vardı. Kulaklarında 

armut ı;ekllndc zümrüt küpeler sallanıyor

du. 
DUz bir burnu, kalın dudaklı bir ağzı, bU· 

yUk, Adeta yüzü ıçln !azla büyük, derın ve 
manalı gözleri vardı. Rengi açıktı. Adeta 
beyaz g ibi idi. Uzun boylu ve güzel vUcuUu 
idi. Yanından yUrUyen esmer tenli. beyaz sa
rıklı mabeyincisi onun yanında adeta kısa 
kalıyordu. Kaptan hürmetle Sultanı selim· 
lııdr . Di#tl'rll'ri de rı!lldi . Mehmt't tekender 

Tuhaf bir adam... Haşin ve sevimsiz 
dedi. _,_ 

Birinci iskele oluak Port Saide ufradılar, 
Oclrey burada çok eğlendi Akşam altı buçu
ğa doJru karaya çıktı ve gece yansına ka· 
dar çarşı pazar dolaştı. Kalabalık ve do
lambaçlı sokaklarda, seyyar satıcılar bağı

ra çağıra mallarını satıyorlardı. Oclrey bun
lardan ~kerlemeler ve sigaralar aldı. Bun
dan yUz bulan satıcılar etrafını büııblltlln 
sardılar ve daha fazla mal satmak için itife 
kakışa haykırmağa l>Jşladılar. Oclrey sWe
rek reddediyordu. Herbert bir döziye söyle
n iyordu: 

- Size «bunlara yUz vermeyin> dememiş 
miydim? İğrenmı11 bir tavırla etrafı koklu
yor. burnuna benzin ve at pisliği kokularlle 
mt!lk ve anber kokulan karı,ık olarak geli
yordu. 

Odrey kocasına dedi ki: 
- Kahireden birkaç saat ve KudUsten bir 

gecelik mesafe kadar uzak oldutumuzu dU
l}UndUkçe heyecana kapılıyorum. 

- Bundan heyecan duyacak ne var, san
ki! 

Herbert'in bu cevabına Odrey çok hayret 
etli ve bıç cevap vermeden suıtu. 

(Arlcuı ....,) 

1 SIYASi iCMAL 1 
lzlanda ve 
Amerikalılar 

':<ezan: M. H. ZAL 

A merikalalar harp saha· 
ıında ihtiyatla yürüyor· 

lar, fakat herhalde. durmuyor• 
lar. D ahilde silahlanma, talim, 
harp imalitı i§lerini yoluna koy· 
duldan sonra «garp yarım kü· 
reainin• müdafaası adı altında 
yarattıkları mukavemet cephe· 
sini ıittikçe ileriye alıyorlar. 
Bazı lnaüiz üslerinin kiralanma• 
sı ve iH•li ,eklinde baılayan bu 
hareket cümlesinden olarak ıe· 
çenlerde G roenland Amerikan 
İfıali altına ahnmıf ve buraya 
Alman kuvvetlerinin sürpriz 
§eklinde yerleımesinin onune 
geçilmiıti. Amerika ş:mdi de 
Avrupa istikametmd~ mühim 
bır adım daha alaıak «prp 
yarım küresinin» müdafaa hal· 
tına ta b:landa adasına kadar 
sürmuı, oraya Amerikan ukeri 
çıkarmışcıı. uı..ı .ı..a ilk defa o
larak Alma~yaya kartı müıte· 
rei' bir İngıı.z - Amerika cep· 
hesi kurulmuıtur. 

Amerıkanın harbe girmeai, 
suyun soğuk.uğundan Üıken bir 
adamın denize gırmesiı:e pek 
benziyor. Evvela ayağının par· 
maklarile suyu yokluyor, sonra 
ayağın.n bir kısmını, daha sonra 
bütün ayağını, dizini &okuyor, 

bir defa soyunup suya ayağını 
d a aoktuktan sonra denize ta

mamile fahlrr.ası, ufak bir teaa· 
düfe tabidir. Herhalde Ameri• 

ka halkı hiç ürkütülmeden harp 

fikrine alıtlırıimııtır. 

Bugün bütün gözler Rusyaya 

d ikilmiftir. Orada devler çarpı· 
ııyor ve gözü alacak ölçüde bo
ğufmalar oluyor. Fakat harbin 
yarınki inkifafları bakunmdan 
A merikahlann lzlandaya çıkma 
sandaki ehemmiyeti de gözden 
kaçlrmamak lazımdır. Atlantik 

muharebesi için müıterek Ame

rikan • İngiliz cephesi gittikçe 
kat'i teklini alıyor. Amerika ga· 

zetelerinin, İzlandadan sonra 
Asur ada!annın ve Dakann İ§· 

galinden bahsetmeleri gösterr 

;yor ki fzlandanın ifgali Atlantik 
muharebesine &it bir plinda 
göıterılen bir tedbirden ibaret· 

tir, bunun arkası herhalde ıele
cektir. 

Köyniaen pamuk 
mübayaası 

Ziraat Bankası bu sene de köy 
lüden değer fıyatile pamuk mu· 
bayaasına karar vermışlir. Ban
ka,!lın ckspcrlerı bu hususta ha· 
zırlıklara ba~lamışlardır. Muba
yaa işleri mütehassıs h eyetler ta· 
rafından yapılacak ve h iç bir su• 
retle köylü ve bankanın bu .İ§te 
mutazarrır olmamasına çalışıla
caktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Ziraat Bankası ile beraber 
Taprak Ofisi de mubayaatta bu· 
lunacaktır. İhracat işleri yalnıı; 
Ziraat Bankasına bırakıldığından 
Toprak Ofisj ihracat kısmında 
tamamen Ziraat Bankasının kon· 
trolu altında satışta bulunabile· 
cektir. 

Altın fiyatı 
Altın fiyatı dünden itibareQ 

düımcğe baılamııtır. Altın bir 
günde 25 kuru§ düşerek dün 2.S 
liradan muamele görmüştür. 

t 

[
RADYO 

_PROGRAMI_ı 
8usinki program 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan, 7.33 Hafıf program (Pl.), 

7.45 Ajans haberleri, 8 Hafif Pl"OC• 
ram111 de\·amı (Pl.) 8.30/ 8.45 EVin 
saati . 

12.30 Program ve memleket sa
at ayarı, 12.33 Fasıl sarı, 12.45 A
jana haberlerJ, 13 Fasıl sazı prog
ramının devamı, 13.15/ 14 K&nflk 
program (Pl.). 

18 Program ve memleket saat a
yan, 18.03 Radyo caz tango orkes
trası, 18.30 Konuşma, memleket 
postası, 18.40 lnce uz, 19 Konut
ma (Dertlefme saati), 19.15 Rad:yo 
caz orkestrası programının devamı. 
19.30 Memleket saat ayarı ve A· 
jans haberleri, 19.45 Müzik: 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Solo şarkılar, 
21 Ziraat takvımi ve toprak mah
sulleri borsası, 21.10 Solo şarkılar, 
21.25 Kontifma CS:ın'atklrlarrmıa 

konu11uyor) 21.40 Radyo senfoni or. 
kestruı, 22.30 Memleket saat aya
n ve Ajans haberleri. 22.45 Dana 
mUziği (Pl.) 22.55/ 23 Yarınki Jll'8C 
ram ve kapanJf. 



Türk 
~Tarihinde Casuslar 

Kumandan otağında münakaşa 
ve Revan kahramanı Şerif 

Paşanın Şah Abbas~ cevabı 
Yazan: ibsaa BOBAN 

-zo -

1 

Yanlış illdia 
Hakıkattc Tiryaki Hasan Paşanın 

adrazam ıle muhaberesini temın e
den esirler değıl Kara Pençe adındaki 
kahramandı. Tiryaki bu cesur ve 
kurnaz adamla sadrazama daima ha· 
ber gönderir, vazıycti anlatır, imdat 
\o müh mmat ısterdl. Bundan baş

ka Kara Pençe dilşman tarafına ge
çer, onların vaziyeti hakkında malQ· 
nuıt alır \C yine yakayı ele vermeden 
kaleye dönerdi. 

Fakat Arnavutluğa taş çıkartac&k 
kadar inatçı, kendini beğenmiş bir 
adamdı. O ordusile 'Budin istikameti
ne değil, Transilvanyaya gitmek ıs
tiy-0rdu. Güttüğü maksat da Avus
turya baş kumandanı Bastanın em
rinden çıkmış olan Muscs Sekeliye 
yardım etmekti. Zira o e.eıl A vt1etur
ya ordusunun Transi!Ya.ny&,a gittiği· 
ni zannediyordu. 

Futbolcu saltanahnı y;kmak, tam amatörlüğe 
dönmekle kabil midir? 

Gizli profesyonellere tahakküm 
amatör gençliğe tahakküm 

Son gilnlcrde kulüp idarecileri ara-
sında bundan iki gUn evvel bahsetti
ğimiz sebeple, masrafları karşılıya
mamak zarureti karşısında gizli pro- t 

fcsyonell!ğl ortadan kaldırarak tam 
amatörlüğe dönmek hususunda kuv
vetli cereyanlar başladı. Bu arada da 
kuHlpler yekdiğcrllc anlaşmak için 
toplantılar yapıp duruyortar. 

edemiyen klüpler, tam 
edebilecekler midir ? 
- ğıttıkları halde bu çocuklara tahak· 

kUm edemiyorlar. Acaba idareciler 
bu parayı kestikleri giln bu oyuncu
lara nasıl tahakkUm edeceklerdir? 
Tam amatörlüğe dönüldi.lğilnü kabul 
edelim. 

Artık kış yaklaşmak üzere idi. 
T yak! Hasan Pa a K ra Pençeyi 
çağırdı ve eline blr mektup verdi: 

Durma, dcdı, bunu yıldınm gibi 
:ıdrazama yetiştir. 

Akıllı ve haty1ten aniar bir kuman 
d1ln olan Ali Paşa bu yanlı~ dUşiln· 
ce karı,ısında dayanamadı; Yemişçi 
Hasan Pa~yı ikaz etmek istedi: 

Kulüp idarecileri futbolcu salta
natını yıkabilmek, oyuncuların ta
lıakkUmündcn kurtulmak için elde 
bulunan elemanları !eda edebilecek
ler mtdır? Bir ideal uğruna feda et
tiklerini de kabul cdclım. Birbirini 
takip edecek mağllibıyetlere kendileri 
tahammuı etseler bile, kulUbün diğer 
sevenleri tahammül edecekler mld,r? 
Sevilmiş kulilbün devamlı mağ!Clbi· 

yellerle taraftarlarını kaybetmesi 
meselesi düşünUlecek bir mesele de· 
ğil midir? 

Kara Pen~.e hemen ortadan kay
boldu. Soluğu Belgratta aldı. O de· 
\ rde Tilrk ordusunda Maraton ko-

- Yanrbaşımızda dlişman ordusu
nun top S<ıSleri işitiliyor. Artık Erdi
le gitmek muvll'tık değıidi~; sonra 
ncdaın« olunttr. 

Y.emişçi Hasa'n Paşa bu makul söz. 
lcri dimemcd •. İnadım inat diyerek şu 
mfüaiıiada. bolundu: 

ueularını golgedc bırakan n<lamtar 
\ardı. Belgrattan atını mahnNızlıyan 
habercı yedi gUn sonra deniz geçip 
Kütahyaya varmış; ve İkınci Selime 
Sultan Snteyınanın ölUmilnil haber 
vermişti At sırtında olsa da Bcl
grattan I<:Utahyaya blr haftada gidi
lir mi? Bu Ttlrk habercisi, demek gc 
ce gUndUz dört nala at stlr:mQş, de· 
nız geçm ş ve tekrar at sürer.ek KD· 

- On1aT ancak 6 - 7 bin kişidir. 
Bizi TransH\"anyaya gitmekten alı· 

koymak için hile yapıyorlar. Biı' ye
re taamız kudretleri :yoktur. Fa
kat A\tUeturya ordusu asri TransH
vanyada. iş görmek istiyor. Oraya 
gitmek doğrudur. 

tahyaya yedi günde erlşm~. Ne AH Paşa bu sefer flkrmm esbabl 
sağlam Türkmüş değil mi? mucibesini antattr. 

tşte Kara Pençe de o çeşit haber- - Sultanım, dedi. Avusturya or-
c,lerden birisi idi. Sadrazam TJryaki dusu Hk harekete geçtıği zaman bir 
Hasan Paşanın mektubunu vaktin-· casus göndt!rmiştlm. Esktdenbcri e
den evvel aldı. Arük beklemeyi o da 
muvafık görnrilyordu. Emrin<H!ki as
ker.n muhassesatını verdikten sonra 
ordu ılc Knnljcyc yilrüdü; bu hıriıer 

A vusturyalılnr Uzcrinc saıka gıbl in· 
di. Zaten karla karışık şiddetli bir 
soğuk da başlamış. dilşman ordusu-

u kırmağa başfamıqtı. Kani~ ai· 

mağa gelen Arşidük cenapları scl1· 
mt>tı rlcatte buldu. Fakat bu rlcat o 
kadar berbat otdu ki, neticede btiyUk 
bir hezimete uğradı. Karedeki müda
filerin takıblne tutuldu. Blltlin eşya-
ı Türklerin ellne geçti. 

Kara Ömer ve Kara Pençe bu hali 
gortince, meydan budur diyerek pa
lalara sarıldılar ~ kaleden çıkarak 
muhafıziarla berıri>er 1stihk0.nnardan 
kaçamamış düşman tlzerine atılddar. 

Ve heIJ6im kılıçtan geçirdiler. En çok 
baş uçuran Kara ömerle Kara Pen~ 
olduğu için Tiryaki Hasan Paşadan 
en bUyUk mllkA.fatı yine onlar aldı
lar .. 

Kara Ömer Tiryaki Hasan Paşa
ım sağ kolu, Kara Pençe de sol ko-
u tdı. Onlar olmasa;ı,dr, belki de Ka
nıjeyi kurtarması mümkUn olmıy.a

caktı. (18 • İk JtClteşrhı • 161>1) 

••• 
TUrk ordusu kumandanı Yemişçi 

Hasan Paııa Peşte sahrasında ordu 
kurmuştu. İmparator ordusu da. A· 
vusturyalt B:l1 kumandan Bastanm 
ıdaresindc Clğerdclen yt\ni (Jorj An· 
feld) sahrasında çadırlı ordugAha gir 
mış ve top sesleri TUrk ordug(dundan 
~itilmeye başlanmıştı. 

Budin valısi Kadı Zade Ali Paşa ve 
Budin kadısı Habil Efcndl Yemişçi 

Hasan Pa.şanın dwanına geldiler. Alı 
Paşa yaralı idi. Herkes yerine otur
du. Bir mlinakaşa başladı. 
Yemlşçı Hasan Paşa Arnavuttu. 

hergün 
Jltt f l kl'U 

1 eryüzundeki işle. 

dururken 

mln ve bccail..ii bir adamımdır. Bu 
sece s~ sa1im döndü, dUşman anva.

H haidrnıck ~endiklerint haber ver
di. 

Yemişçi Hasan Paşa matıw 
ta vıu:ie. sözl\nii kesti~ 

- Neynri~ bu öğrendfklert? 

Ali Paşa s&kQnct~ devam etti: 
- Ciğerdclcn sahrasında toplanan 

asıl Avu&turya ordusudur. Devlet10· 
nun buyurduğu gibi 6 _ 7 bin değil 
80 binden ziyadedir. 40 kadar bllyük 
topları vardır. Muratları da Budin 
karesini muhasara ile alntaktır: 

- Senin camı un da aldatrlm~. sen 

de onun sözlerine tn8.Mp aldanr~r-

sun. 

Ali Paşa bu isnat ka~ısmda sesi-
nl yükselterek: 

- Devicl!O, dedi, ne casusum ve 
ne de ben aldanmamışızdır. t~te Ka· 

dı Habil Efendi buradadır. Söylemiş 
olduğum sözleri tescll etsin, eğer hl· 

lMı çıkarsa beni cezalandırınız. 

- Nasıl? 

- ôtdUrünUz .•• 

Fakat: inatçı ve Arna-."Ut damarlı 

Yem~ye bu sözler de para etmedt. 
Fikrini değiştirmek istemedi. BUtUn 
Paşalar vaziyetin vehametlni anlamış 

lar, Ali Paşaya hak vermlşkırdl. Fa-
kat Yemişçi Ha5an Paşanın inadı 

karşısında ıçlerıni çekerek susuyor
lardı. Nıhayet lçlcrln<ien pek yürekli 
birisi çıktı. Bu adam. Rumeli Beyler

beyi Mehmet Paşa idi. Yemişçi Ha
san Paşayı ıkna için şu teklifte bu
lundu: 

( Arkaşı var) 

Kendisini on sene ev\·elden tanırım. 
Rumellhlsarında otururken b:r iki se 
ne komşuluk etmiştik. Bir koltukçu
nun oğludur. Yaşının daha çok kUçilk 
olmasına rağmen haşarı mı haşıtrı. 

BUtün Hisar halkına yaka silkti· 
ren bu yaramazın bUyUyUnce nasıl 

bir fey olacağı daha şimdiden beUl ... 
Kendınc mahsus bir tıp ... Gür siyah 
kaşlar ve hareli kirpıklerinın altında 
gizlenen iki kara göz, bu kara göz
ler çok cazıp \"O karşısındakini ade
ta uyutacak ve uyu,turacak derece
de kuvvetli ... HenUz ilk mektep tah· 
sıli çağında olmasına rağmen boy 
pos yerinde ve fırlamış. Kendisini 
görenler muUak surette orta tahsil 
talebesi sanırlar. Genç lri5i bir fey, 
bunllnla beraber çok mağrur ..• 

Kendısinl görenler ilk tahsil tale· 
besi sanmasınlar diye ilk tahsil for
ması olan kasketi kaUyen giymez. 
Baçına geçirdiği orta tahsil kas· 

kelini öyle bir yana eğışi var kl ..• 

lkl gün evvelki yazımda kultlplerın 
birbirine verdiği sözün ve hatt.A. im· . 
zanın hiçbir kıymeti ifade etmlyecc- ~ 
ğinl, böyle bir mukavele tle hareket 
edip verilecek karan tatbik edecek 
kulllbUn büyttk bir gaflet: göstcrece
ğınl de ilAvc etmiştim, 

Yine tekrar ediyorum ki böyle bir 

karara göre hareket edecek ve ka· 
nacak kulUp yanacaktır \le yanma
ğa mahkQmdur. 

!Bazı spor muharrirleri direktifle 
yu;dıkları yazılarda bu işin milda- ı 

fa-asını yapıyorlar. Halbuki her .şey

den cvvei böy.le bir kararın bugUntın 

şarUanna göre tatbik edHlp edllmi·.' 
yeceğlnl dUşUnmek lftztmdır. 

Evvela. dünün futbolcu genı:liği ne 
bugünün futbolcu gençliğini muka
yese etmek, açık söylemek llzım ge
lirse bu m1i<lafaay.ı yapanları gUlUng 
vaziyete dUşürüyor. V-e şunu unutma. 
malıdır ki, dün sporu spor olarak 
yapan, hiçbir menfaat beklemi~n. 
hayatını keooisl temin edebilecek bir 
kütle vardı. Haibukl bugün öyle 

midir? 
Mekteplileri ve askerleri kulUpter

den ayıdıktan ısonra geriye ki!nler 
kalıyor? 

Kulüpler, ayakta tutunmak, takım
larını kuvvetlt bulundunnak ~ el• 

deki elemanları tatmin etmek mecbu
rlyetinded.r. Bunun aksini iddia et
mek kendi kendimizi aldatmak olur. 

Yine tekrar ediyoruz:: ı.~utbolcu sal
tanatının kökUnden yıkılması isten!· 
yorsa yUzlerdeki amatörlük perdesi· 
ni yırtarak bugilnkU futbolcuların 

hakiki hUvlyetlcrini meydana çıkar
mak ıa.zımdır. 

Biz, kulUplerin yekdlğcrlne imza 

vermesi, veyahut da tP~kil!tın kutup 
değiştirilmPsinln önUne geçmek için 
ni~mnameye bh· madde koymaslle 

bu işin halledilecegine kani değiliz. 

Kemal Onan 

*** 
Bu hafta yapılacak kürek teıvik 

yarııları 

İbtanbul su sporları ajanlığından: 

1 - Bölgemiz kürek teşvik ya.rış

larmın birincisi 13 temmuz pazar gü. 

nü Kanlıca ile Bebek arasında yapı
lacaktır. 

3 - Toplantı mahalli olarak te.,,
blt edilen Bebek'te Galatasaray De· 
nlzcılik lokall önünde ku!Uplerin mu
ayyen saatten evvel bulunmaları il· 
zımdır. 

Yıne bır spor muharriri futbolcu 

saltanatının tam amatörlllğe dön
mek ve kulüplerin yekdiğerinden o
yuncu almamak hususunda vereceği 

bir kararla yıkılacağını ncri sO.rUyor. 
Yalnız ~urada .şunu da kaydedelbn 

ki: Futbolcular arasır.da iyi futbol 
oynıyan, iyi top suren ve stop yapan 
bazı futbolcuların kulilp hastaların

dan gördUklerl teşvikle kuJUpk!rin 
idare işlerine burunlarını soktuklann
dan bahsedillyor. Biz düşündük, fa

4 - Sporcu adedini arttırmak ga
ycslle bu yarışlara kulUplerimizin Is

~ tediklerl kader tekne ile lşliı'akleri 

serbest bırakılmıştır. 

kat kulüp idarecileri arasında. bır tir. Biz sözlerimizi şurada keserek 
futbolcu aklımıza gelmedi. Bu mu- asıl meseleye gelelim: 
harrlr bugün bu yazısıle, öyle zan-1 Yukarıda da kaydettiğim gibi, şu
nediyoruz ki, Fenerbahçe kaptanı rada dilşünillecek en mühim nokta, 
Fikreti kutetmektedir. Biz öyle zan- tam amatörlUğe dönüşün, kulüplerin 
nediyoruz ki, Fikret Zekiden sonra 1 yekdiğerinden oyuncu almamasının 
takımın idaresini tlzcrlne almış, ida· temlnınln futbolcu saltanatını yıkıp 
recilik sahasında da zaman zaman yıkmıyacağı maselesidlr. BJZ bunun 
görünen I<"ikrete bu vaziCe, kulübü tamamlle aksini iddia edeceğiz. 
candan bir sevgi !le etraCtan alk~h- Ku!Up ldnrncileri sağa sola ba..ş vu
yanlar tarafından de~ı. kulUbUn 

1 
rup temin edebildikleri paraları ama. 

mesul idarecileri tarafından verllmiş- tör geçinen gizli profesyonellere da-

5 - Hakemler: Başhakem Rıza 
Suerl - Hakem Bekir Macur • Efdal 
Nlğan ·Nedim Ulbatur - 1ıımail Dal
yancı • Bedri - Nedim Özğen • Nuri 
Bosut • Arif Sporcl. 

Saha komiser!: İbrahim Kelle. 

Be§ikta§ Ankarayll gidiyor 
' DünkU nüshamızda t\çllncü mevki 

ile seyahat etmek .necb ırıyeti karşı
sında İstanbul 9&mplyonu Bcşlktaı,ıın 
Ankaraya gltmedmln şuphc.ı bir va
ziyet: aldığını yazmıştık. Haber aldı· 
~ımıza göre siyah beyazlılar şampi
yonaya iştirak kaı·annı vermişler

dır. 

HiKAYE 
mUnasebettnı getirerek hatırlattım: 

- Ah beyim, sorma, dedi. Olmu
yor. Ben biraz dizginlerini çekeyim 
desem babası bırakmıyor. O biraz 
hırpalamak istese analık şefkati ben 
bırakamıyorum. Olmayor vesselam. 
Karr koca bizim bu hareketimizden 
o yumurcak da istifade etmesini bıll
yor. Ve istediği gibi atını oynatıyor. 

Tabii bır şey denemez. Evllt ken
dilerinin. Terbiyesi ile onların allka· 
dar olması !Azım. Bizimki nihayet bir 
komfU naslhatidlr. Daha ileriye ge
çemez. Ben de evlAt eahlbl olduğum 
için büyük söylemiy<ırum. Bıraz da 
zamanın kabahati var. 

* Güzel Anadolunun birkaç şehrinde 

Keşke 

namusum 
olmasaydı 

Yazan: 
S. YUSUFOİLU 

ğim için tabii dUkkanlarma gidiyor
du. Ayrıldık. 

* Allı sene evvel Anadoludan teka-
üt olup da dönd!l~ümUz zaman ben 
de birçok tekaUUer gıb. balık avına 
heves etmiştim. Bu itibarla ben de 
birçok masraflar yaparak ağ edin
miş. kayık almıştım. Eh şöyle böy
le yiyeceğimiz balığı tutuyor, balık· 
sız kalmıyorduk. 

Bir sabah yine bUyUk oğlumla san 
dala atlamış. denize açılmıştık. Ağ
lan yerleştirdikten sonra eve çıktık. 

Yine bu inişlerımden birisinde ufak 1 Bizi kapıda karşılayan kanm de
tcfek bazı şeyler almak için Kapalı dl kl: 

Bir ramazan gününde eski 
hocalardan biri kürsüde halka 
vat.z ediyonnuş. Bir ar.ide b.h
•i ~ int-.. ettirir. Günet, 
her aktam ü~eri b.t•ken bir 
arabaya biner, yerin altından 
hataya gider. Oradan tekrar 
doiar, deyiverir. Bu söze akla 
batında olanlar pier, cahiller 
de hayretle karşılar ve dinler. 
Fakat, cemaat arasından biri 
buna itiraz eder. Hoca yine ıs
rar eyler. Söze karıtanlar ço· 
pbr. Hoca fena halde tatınr. 
Kel\dİne tM"af tutacak birini a
raıtınr. O all'ada ıözüne ili§en 
bir Bektati dedesine b.ıvurur: 

- Dede sukan aen ne cier
•İll bu ite ? .. 

Komşu olduğumuz !çın bize sık sık 
gelirler. HattA aile araSln<laki konuş· 
malarımız.da bırcok defalar ismi ge
çer. Birkaç defa annesine de hatrr
latmı~: 

• - Hanım, sizin çocuğun vaziyetini 
beğenmiyorum. Kendisine biraz çeki 
düzen v~eniz ... 
Aldığım cevap daima .şudur: 

- Ah. SorRKL kat'dCŞ, ne yapayım. 
Namusumdur. 

geçen memuriyetim esnasında bu a
tlenln bir iki mektubunu alabildik. 
Dört sene sonra tekrar 1stanbula 
döndük. Rumellhlsarındakl evimize 
~rleşmiş, lş ve gilcUmUZle meşgul 

olmağa başlamıştık. Hoş geldiniz zi
yaretine gelenlerin arasında bu kom
vumuz yoktu. Yaptığımız tahkikatta 
bu ailenin 1stanbula taşındığını öğ
rend,k. 

çarşıya çıkıyordum. Mahmutpaşa yo- - Bay! Misafirimiz var. Hem de 
kuşunu tırmanırken elinde bUyUk bir kim olduğunu bilemezsiniz. Söyle ba 
bakır leğen bulunan bır delikanlının kalım, kimdir? 
yanıma sokularak : Tabir gelenlerın kimler olduğunu 

- Efendi amca, uğurlar olsun, bilmiyordum. Yukarıya çıktığım za.. 
böyle nereye? Dcd ğlnl duydum. man bizim on sene evvelki komşu 

Arkama dönUp baktJğım zaman koltukçunun hanımı tıe karşılaşmıya
bunun kim olduğunu tabii tahmin e- yım mı? Fakat; misafir bir değil iki. 
demezsiniz. Ta kendisi ... Yine çocuk- Haydi birisi belli. Fake.t; öbUr genç 
iuğundakl hali var. Bu defa başında- kadın da kim oluyor? Merakım çok 
ki kasket mektep forması değil; baş sUrmedl. Karım tanıttı: 

ka bir kaskeL .. Vaziyet daha değiş- - Bay! Hanı komşumuzun bir oğ
miş, vücut daha ı;erpllmlş ve (lrll- lu vardı, işte bu hanım da onun ka-

- Ne diyeyiın a hoca, der. 
Y eryizündeki itler dururken 
ne -. "-'ttm iıökteki güne
teı1JI.. 

Vazıfc icabı birkaç sene için lstan
buklan ayrılmak mecburiyclhıde kal· 
mıştım. Bizi te.şyi için vapura kadar 
gelenlerin arasmda bu komşu hanı
tmı da vardı. :v.eda189H'ken J1ine 

istanbulda işim olmadığı için ayda 
bir iniyordum. Fakat; her inişimde 

gözlerJm, birisini arar dururdu. Aca
ba kimi anyordum. Bunu ben de bH· 
miyerdum. 

mlş) , polat gibi bir .şey... l'lsı ve komtumuzun gelini... 
- O! Ma\lallah, dedim. Şöyle çar- - o. maşallah m~rref olduk, ki· 

~uya çıkıyorum da. zım. Allan mesut etsin, dedim. 
Babasının koltukçu olduğunu blldi- Dedim ama bir de .sen bana sor. 
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Sinema aleminin töhretli yıldızlanndan Doroti Lamur 

Söhretli Yıldızlar 
Şöhreti dünyayı tufan artistler 
sinemaya nereden geldiler 

Ekseriyeti, daha sinemaya geçmeden 
kendilerini tanıtmış olanlar teşkil ediyor 
Hollvudda bir lıste hazırlanmış. bu 1 an'ın dans edlşinı pek beğendi. Bil .. 

gün şoretleri dUnyayı tutan artist- kaç gün sonra sevimli artist iyi bir 
terin ~!nemaya nerelerden geldikleri 1 kunturat imzr..ı.lıyarak Kalifornıyaya 

teısblt edllmiftlr. l11e fıg'(lrasyondan doğru yola çıkmıştı. Artık sevincine 
başlayıp, yalnız kendi çalışmalarına, payan yoktu .. Cebinde bu kunturat 
muvaffak olmak \steklerlııe dayana
llfK yııarzııga 'lı:ı.:ı:lur 'tlkseltm ıırtıı.'t~ 

lerın adedi zanncdıldığı kadar çok faz 
la değildir. Ekseriyeti, daha sinema· 
ya geçmezden evvel de kendilerini ta 
ıııtmış olanlar teşkil ediyor . .MUpte
dılerden ziyade, tiyatroda muvaffak 
olanları veya Avrupa filmlerinde na
zarı dikkati cclbedcnleri, kendıne 
çekmek Hol!vudun daha ziyade işine 
geliyor. Lılian Harvey, Maurıce Che· 
valler evvelce müzikholde kendllerıııl 
halka sevdırmlşlcr ondan sonra film 
çevirmeğe davet edilmişlerdi. 

var mıy1ı yok muydu, artık bund•ll 
ont ırtı-yffe ge1~Zd .. na Ş· 

!er 'tahmin ettiği gibi çıkmadı. Holi· 
vudda kimse onun yUzüne bile bak· 
mıyordu. 

Onunla kunturat yaptıklarını bıh! 

unutmuş gıbt duruyorlardı. Hıç klrn· 
sc onu stüdyoya çağırarak bir rol vet 
meyi düşUrun!lyordu. 

Joan şaşırmış kalmıştı. cBurad• 
böyle boşu boşuna oturacağıma bari 
yine Nevyorka döneyim, yine oradB 
dans eder iyi alkış toplarım.> Di;>"f 
dUşUnUyordu. Tam o sırada stUd;>O· 

May Robson, L!onel Barrymore, dan telefon ettıler, kendisine bir !ı· 
Lcvls Stone, Jlmmy Durante, Helene gürasyon teklif edıyorlardı. «Haydi 
Hayes'ln isimleri tiyatroyu seven her bir şansımı dC'nlycyım.• Dedi. lyl Jd 
ferdin bildiği, sevdiği aradığı isimler denemiş, meğer ne gUzel ,ansı ,•ar· 
dl. mış .. İşte şimdi her arzusuna k•· 

Bunların arasında, artisUlğlıı icap vuşmuş bir vaziyettedir ... 
ettlrdlg-t her kalıba girip çıkanlar da Norma Shearer'ln aklı fikri, dab• 
yok değildir. 1 küçükken, daha mektebe giderkell 

Meselfı Joan Gravford birçok re,·U- blle hC'p tiyatroda idi. Bütün arzusıJ 
lerde görfllmUş, beğenllml,, kabare-' aı tist olmaktı. Babası ıflt\s edip dl!· 
terde dansöz olarak kendini tanıtmış 1 bunlar on parasız kalınca, Kanada· 
olmasına rağmen sinemaya figUrant. dan Ncvyorka muhaceret ettiler. Orl 
olarak gırmlştir. Bir gUn Metro. G. da bir l;ı bulacaklarını umuyorlardı 
Mayer'in dlrcktörlerin'1en biri Nev • 1 Norma'nın ilk işi tab l tlyatrolarl 
Yorka yeni artist avına çıkmıştı. Jo-1 (Devamı 5 incide) 

Gelin hanım: kısa bir boy ve had
dinden fazla bir şişmanlığın altında 

gizlenen bu insan vilcudUnUn kesim· 
siz ve biçimsizliği kadar tuhafıma gl. 
den bir şey görmedim. 

Soba borusunu andıran lkl bacak 
üstüne yerleştirilmış bir gövde: çok 
esmer ve ablak çelıresıııin Ustline sür 
düğü pudra tıpkı patlıcan kızartma
sının UstUne dökUlmUş \'e etraflann· 
dan taşmış yoğurt gıbi... Bunun da 
terleme not;eesi pudraları akmış ve 
taşmış; gözlerine çektiği hicaz sUr
mesl yine terleme yUzlinden kenar
lardan akmış. Bu pudra ve sUrmc a
kıntıları beş parmak kadar altına ve 
yanağının tam ortasına kondurduğu 
lAdt>n (ben) He karışmrş. Çırkln mi 
çirkin, sakil mi sakil... 1-şte bizim 
komşunun gelınf. .. 

Ayaklarının çok bilyük olması her 
halde yoksul bır allenln kızı olduğu
nu gbsterlyor. Her ne ise oizi a!Aka
dar etmez, alan ve gelen razı ... 

Gitmek Uzcrc ayağa kalkmışlardı. 

Gelin Hanım libUr tarafa geçmış man 
tosunu glymeğe çalışıyordu. Ben bu 
fırsattan istifade ederek büyilk ha· 
nımdan sordum: 

- Kuzum. Allah aşkına bunu ne· 
reden buldunuz? 

- Sus, azizkn. Sus. Biz bulmadık. 
Kendisi kaçtı geldi. 

- Eh, dedim. Kendi kusurunuz ... 
Ne yapalım, namusunuzdur, çekecek
siniz. 
BOğulur gibi bir sesle cevap ver

dr. 

- K-e\'ke-'1tamUSwn olmasaydı ... 

Büyük ve etli balıklardall 

hanıisi olsa olur. Balıklan bii• 
yük parçalara doğramah. İyic• 
yıkamalı. Bir tencerede tuzlu· 
ca su ile hqlamalı. İndirİP 
süzdükten aonra kılçaklarmı •• 
yık lamalı. 

Aynlan etlerin yansı kacı.t 
francala, ekmek içi veya iric• 
dövülmüt kaleta unu ve yahaıl 
haılanmıt ıara patateıle çentil· 
mit iki üç soğanı kıyma maki: 
neıinden ıeçir~eli. Buna ilıJ 
yumurta kırmalı, biraz 1oyıl• 
mi§ tereotu, bir kaç yaprak ku• 
ru veya taze nane ile kuru z•• 
ter olu ve kafi miktarda tuz ve 
yenibahar serpmeli ve bepaİJIİ 
birlikte yoğurmah. 

Diğer bir kapta iki üç yıJ· 
murtayı biraz su ile karlJlır•· 
rak iyice çırpmah. Yo~· 
m•t balıktan yuvarlak vet• 
uzun köfteler yapmalı ve çıt· 
pılan yumurtaya bulay.r.Jf 
kızpı yaida ktzartmab. Ya~ 
ğın sade veya zeytİny.ajı ol• 
maımda bir beiA yoktm. 
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Şöhretli 
Yıldı~l r 

'it, (B-ıı 4 ünc:iitle} 
~aıt ederek kendisine bır rQJ 
" k oldu. F akal kim e onu bc
~1YOrdu, bır kcıc scsı hiç G'Uzcl 
~~dl, dans ctmcsınl bilmiyordu, Us 
ilk kendisi de G"ilzel clcJlldl, boyu 

tı kısa ı;özlerı şaşı. dişleri de gay
&ıı~untazıımdı. Noıma Sharer Umfl
tc h kapılmadı. N cvyorkun bUtUn 
ta:~te.ıcrıne müracaat ederek flı;U
ın ~on lıstcslne ismini kaydettirmcğe 
d ~:affak oldu. Nıhşyet bir gUn ken
" 1 

1 çaıırdılar, kUçlicUk bir rol \'er" er ,..,._ 
~lkt· ""1\lgTusu az &ıkıntı çekmedi ... 

1 
t lalih bu· ı;un ona da ~ldU. 

Ut.ı t\ving Thalbcrg'ln nazarı dıkka
tllıı çekrnete muvaffak oldu. lşte o 
b~ bugündür her çel'irdiği film ona 
faki daha şöhret, biraz dahil mu\'af· 
~ Yet kuandırıyor .• 

~~Yrna Loy'un, artist olmak aklın
fi 1kr1nc1e yoktu. Holh-uda "ezmeğe 
0~tı. Bır suru v.rkt.da, bir akşam 
d~ Uf eğleniyorlardı. Bir aralı\<, 
t>,ırup dururken, bahSe giriştiler, 
·« Yrna. dUnyad~ :ıtUdyoya müraca
ı:as~erek bir rol ist<cmek cesaretini 
sa eremez> dediler. O da <Neye ce
rı~ret edemczmişım, bır müracaattan 
)"et Çıkar?> dedi. !şlcr kızıştı. Niha
iç l.fyrna Loy'da. bahsi kazanmıtk 
d~ te~en ertesi ı;iln gidip stUdyo
l"ıld ıstedi. Birkaç gün sonra çağ
rıe 1f1nı gorUnce dona kaldı. Şimdi 
'ka ~aPacaktı?. Acaba gitse mi? -
tar!dı bir gidip bakayım ne lstıyor
'/rı~· Dedı. lşte böyle hiç aklında ol
~ an bır mesleğe glrdı.. Birkaç haf 
dı.ı:1ıtlrasyon yaptıktan sonra ken
hoı, lnahsus tavırl1trı sahne vazıının 
\a. Una gitti. Ve böylece de ya\'&Ş ya-

' l>arlamağa başladı. 
oaıtC!ark Gable'de artistlik mesleğinin 
l'>t basamağından başlıyarak en te
ı:ae kadar çı'kmı~tır. KilçUk tiyatro. 
den a basit roller yapıyordu. Dişin
t!ttı tırnağından arttırarak Holivuda 
lı:etı · Doğrudan doğruya sinema şir
~ ne mUracaat etmeyi doCTu bul
tr, ı. Los Angclosta bir tiyatroda 
ao Yapmağı daha mUnaslp buldu. 
d lt~ece sinema acentelerinin nazarı 
!tat Blinı çckecejtlnl umuyordu. Fa
teı urnduğu ilbi olmıtdı. Hiç klmsc 
dı1tıp de <biz senin oyununu befeıı· 
l:ıır (el seninle film çevirmek için 
ll'aj kunturat imzalryalım.> Demedi. 
tQ at zensin bir kadın gelere!<: 
ea~Q seni pek beğendim benim ko
tay~ olur m4sun ?> Dedi. İşte o kadın 
l?ıay inde de şöJlret kıızanarak sine· 
rak .. ~ Seçtı, fakat yine figüran ola
lerıtdı~~nra ya\·aş )'&Yaş meslekte i-

Raınon ~ 
ıa 0\'8.fl'o Hollvuda geldiği 

lllan bu .. 
' 'anın tdetlerinden Ye bur;l-
' konuşulan ltaandan hiç blr f•Y 

~Yordu. Do~udıın doğruya :Mek
••ı an gelıyor İspanyolcadan ,.e gU
'rrrkılardan başka bir şey bilml· 
~o u. Erkek kardeşi de iyi çalgı ça
SöHl'\tu. Beraber 'kahvelerde çalıp 
~ı:ıne~e başladılar. Fakat böylece 
tı, ltlldıkları para lle ~eçlnemiyoriar
lı~1 itnon gÜndUzleri bakkal çırak
•a :ltneğe karar verdi. Bir taraftan 
~ 11tn Çevlrmeğe heves ediyordu. 
~ç~Pıp yaparak sessiz filmlerde 
Olcıu. Uk roller edlnme~e muvaffak 
h.ıtı ~lhayet bir gUn cömer Hay-
1)1 b filmindeki kısa rolUnil o kadar 
<laıı avardı ki l\laks tngram onunla 
ltdı~ 

1
1Yl Şcraltlc bir kunturat if11Z&· 

h tçok ngram'ın karısı Alice Terry ile 
da tö filmler çe\1rdi, ve halk arasın-
li hreu çok çabuk YfYJldı. 

OJı\'\ıd ı~ un her zaman yeni artıst-

~e t llıtıracı '\'ardır. Böyle kahve kah 
' tı" lıttı ~atro tıntro dolaşarak. kendi-
nde 

lcrı kabiliyet sezdikleri sanatkflr-
'9 Ol~•tr,dfp Jlol!l'uda sa~ırmakla 
'tı.Uıı aeak gibi peğildlr. Bunu göz ö-

de t t Wtk u an Metro Gold\•yn Mayer 
\ır!ll bi~aç senedenberl artist yetiş 

·••eJt 
lır. ~ tnaksadUe bir mektep açmış· 
lt0ıtı Urllda birçok kısımlar vardır. 
~ ~i kuımı, facia kısmı .. 

bu urunku tanınmış artistlerin çoju 

•rı:tk~Pten çıkmıştır. ttatt~ esh.i 

lcr tı~rden bile buraya devam eden· 
'°0ktur 

J0arı • 
<::a01 Cra\'ford, Grf:ta Ga't"bo, Clıırk 
ltttk~ lıobert J.lantgomery'dc bu 
daıı_ 

1 
e giderek sımatl~rindcı biraz 

l\ırı Ilı lerıenıek lstemlşleı•d!r. Bura
b~ :duru Oliver Hındsell'dir. Ro· 
Stıı~, ounı;-, l\larl Carlislc, Virginla 
letit~11<aren ı.ıorlcy pu nıUes:::eseden 

lıı tlerdır. 
ııı:ıııeıı· 

'llıı . 
lı~tlııı talebelerınıız~lti unat kt,b!: 
)ot' (! il inkişaf I için S&lıfıyoruz, dl· 
l 0~ ers1erımızin içinde en zoru Dic
r~ 

0 
~anı Boz söyleme tarzıdır. Bir ho

t r 'I' ita nasıl lionuşacıklarını öğfe
lara ~!ebe saatlerce onu dinler,plllk· 
faıar:lırımış en meşhur nutuklar de· 
hu .. a tekrar edıllr. Diyebilirim ki 

"~tse 1 l::ıı:ıle 6' ren talebe 1·a1nız dinler .. 
llıenı11 .. 

~ıı~ • soylemekten çok daha 
ııa ç~144tımu teslim cden;ln!7J· .f~~!lt 
Yı1tıı are, 1~i söyllyebllmek için de 10.-

),ı e dinlemek lAzımdır. 
&'Uıı. ekteblrnlzin lTIU\'af!akiyetinl, bu-

11ineın A 
tı ı. a aleminde hepsi a'Tı ay-

"IPer 1 ıı 
\'lff\ktv Yl dıa mevkılne ulaşan, mu-
'ttı et kaaflnan biZden yetişen 

3ller bilf hl isnat ediyorlar ... 

s 

Telgraf, Tele fon ve Ajans Ha beri eri 
1 

BAi 
MAllALllUf llVAM\ 

~---~~- ----~··"----... ~~~---~ .... _ _..,.. 

,.-Anadolu , Terazi neden 
Ajansı muhabirine 1 denk kalacak? 

~ 

Almanlara göre 
<~ ı 1-lde) X/~ 

Berlin, 8 (A.A.) - Dün ~e
Sirabyada Alman kıtalarının sür 
atH ilerleyiı:ine mani olmak üz:ere 
Sovyetler mühim z:ırhlı kuvvetlerJ 
ileri sürmüflerdir. §id~etli dövüş. 
!erden sonfa Sovyı:tler, gerılct..ıl· 

Polonya, 
Avam kamara~ında Rusya 

B, Lyttleton un . Gprüşme1eri samimi 

811 Çörçil 
g o re : (Başı 1 incldq) -

terirlcr ve yanlış bir hava ya

vazifelerini İZQh ettı bir hava içinde Alman har.ekatını 

1 

kolaylaştıran 

ratmıya {;alışırlar· Halbuki Türk 
milleti tarihin hiçbir devrinde 
istiklal idealinden fcda\dı.rlık 
ctmcğe razı olmamış, daima 
kendi yoluna gitmiştir. Hakim 
iradesi. ti.ikcnmez enerjisi dola
~ısHe her devirde Türk'e tabi 
olanlar bulunmuştur. Fakat 
lqmdisı tabi mevkiine düşme
miş, menhus bir talihle karşıla

miştir. 
Alman ve Rumen teşekkülleri, 

Sovn:t ~rtsılarına hüı::um etmiş
ler ve çok arazj kazanrrıışlardır. 

Cephenin bu mıntakaınnda 
Sovyetler, hiç bir zaman ;rerine 
konamıyaı::ak nakil vasıtaları kar 
betmişlerdir. Bundin Qilgka A1-

Londra, 9 (A.A.) - BugUn Avam 
kş.marasında başvckll B. Churchlll. 
Ortaşar\< dc\·}f.~t nazın olarak tayin 
cdıten B. L:rttıeton'un vazl!clerını 

izah etmiştir. 
Bu izahata nazaran, B. Lyttleton. 

harp kıbınesi Azası sıfatile. askeri 
harekata taallClk ctmeren husuıatts 
kumandanların \'O clı;iler!n Amiridir. 

manlar, sil~h. ceRane, teshint ve ============== 
büyük miktarda mitral) öz \'e qir 
kaç bin esir almı~lardır. 

Şark cephesinin ~imal mınlakfl-
11nda Alman istihkam kıtaları 
bataklık araı:ide yol yapmışlar
dır. Biraz sonra da Alman kıta· 
lan farka doğru .ilerleyebilmi~lcr. 
dir. 

* Londra, 9 (A.A.) - Ofü Bu 
hafta ilk defa olarak Almanlır 
siper kazmak usulüne miıracaat 
etmişlerdir. Fill'aki buraya gelen 
malumata göre, ])vfoa cephesin
de durdurulan Almanlar koprü
başı tesis edinceye kadar Rus ta· 
arruzlarına mukavemet etmek 
için siper kazmağa başlamışlar· 
dır. Esasen cephenin heyeti umu· 
miyesinde Alman tazyikı zayıf· 
laınıştır. 

Eksperlere ~öre Alınanlar tah· 
min ettiklerinden daha büyük 
güçlüklerle karşıla11tıkları ıçın 
§İmdi alelacele tamırat ye deği
~klikler yaplllak mecburiyetinde 
~almı~~rdır..:.. 

Güzel bir 
teşebbüs 

(~r l IDcldo) •J• 
proj ef!!e Ba~vekil 9e rakından 
alaka anmış bulunmaktadır. 
T~ret kanununun ( 1000} in. 

c.i maddesine !lÖre bir harp vu~u. 
unda - hH~hna şart yQk•a - si~or· 
tll mukavefe:ı.i inkıtaa uğrar. ı;i
lafına ııart olara~ şu esas vozolu
nurdu: cBir h~rp vukuunda as· 
kere davet edilen sİiortalı 15 gün 
:ıarhnda haber :vermcğe ve ıür
P.rimini öd~meğe mecburdur.> 

Şimdi alınmak istenen hüküm
lerde bu münasebet şöyle halle
dilmekted.T: 

«Milli korunma kanunu met' i 
bulunduğu müddet zarfında prim 
leri veya sürprimleri herhangi bir 
sebeple olursa olsun ödenmeyen 
hayat sigortaları talika tabi tutu· 
lur. Sıgortalının talık devre&i es· 
nasında vefatı halinde talik tari
hine kadar tahakkuk etmiı riyazi 

lf ihtiyatlar, bu tarihten tediye ta-
Berlin, 9 (A.A.) - General rihine kadar olan faizlerile bir 

Antonesco"nun kumandası altın- likte ıhak sahiplerine ödenir. Ta
daki Alman • Rumen kuvvetleri lik devresi esnasında askeri va· 
7 temmuz g~nü aşağı Dnie:ster zifede jken ölen sigortalı hak sa· 
deki Sovyet hatlarına karşı iler-1 hiplerıne müemmen meblağlar 
lemişler ve cereyan eden şıddetli ödenir.~ 

cereyan ediyor 
Londra, 9 (A.A.) - lngllız ma 

lsamları, Polonya • Rusya mUzakerc
lerinln aldığı seyirden sarih surette 
memnun gözUkmektedir. liU terek 
dUşmnna karşı tek cephe kurulması
na \'armak !çın her ıki larafttın gös
terilen barız hUsnUnlyet, yeniden ba
rı,ma için çok bUyllk bir engel teşkil 
eden bir çok bUçlUklerin, suite!ch
hUmlerın \'C meşru şıkayetlerin or
tadan kaldırılmasını mümkiln kıl· 

mıştır. Polonya - Rusya barışması

nın P\:lonya • Çek barışması kadar 
geniş bir mahl1•ct alması mııhtpmel 
bıılunnınmaktadır. Fakat İnglliz sa
lfihiyettar mahfıllcrlnin fıkrine göre, 
esas mesele. Polonya ile So\"yctıcr 

Blt'lıği arasınd~ ffi{:\"Ctıt muhasamat 
\"azıyetıntn derhal nıhaycte erme ldlr 
\'e çok şUkUr ki böyle b,r ımkı\n go
zUkınektcdir. 

Polonya hariciye nazu ı B. Zcle ki, 
dün ö~lcdcn sonra B. Eden"ı zı~aret 
ederek B. Malııki ile ingıllz harıc • 
yesınin tavassutu ile başlıyao ''o o 
zamandanberı ıkı tarafın da tcbarllz 
ettirdığl \'eçhile samur.t b r hu·a 
içinde cereyin etmekte olan qurUşme
lerın lııklşa!ından tngiliı ~Q.riclye 
nez~retinc malfimı.ı.t vermiştir. 

lyi baber nlı.ı.n mahfillerden teba
rllz ettirildiğine ~öre. Amerikan dip· 
lomosisl. bu barışmaya Yarılması için. 
1n&ilız diplomasisi kadar ıaallyçt 

G"östermiştır. 

Bir kçrc preıı.ı;lp ıµılaşması \"Ucut 
buluncş. Polonya • Rusya işblrll~lni 

pratik sşhada tatbık IH'l'fiyctl kııla· 

caktır. Rus üsera kamplarında bulu
nan ve milttan 220 bin kadar olıw 
Polonyalı askerlerin bir Polonya or
dusu teşkili nlsbetcn kolay ı:ııacn~tır. 
Fakat şly~st esirler Pplonyadan Sl
bcryaya nefycdilen sMl kütleleri me
selesinin halll biraz daha güç olacak 
ve bu işte çok incelik ~östermek icap 
edecektir. 

amiller nelerdir ? 
Harbin Bilançosu 

Bcrlln, 9 (A.A.) - Hususi muha
birimiz bildiriyor: 

16 gUnlUk Alman • Rus harbinden 
sonra Alman askerl mıı,hfıllcrının 

mütalı\aları ile alınnn haberlere \"C 

ccpht'ye yaptığım seyahat csnasmd 
gördUklcrıme lstınadcn umuml bır 

bilAnço yapılabilir kanaatlndeyım. Bu 
muharebe yepyeni bir mahiyet ar
zctmekte olup bundan C\'\'Clkı muha
rebelerle h!çbır 'cçııııe mulrnyese 
edilemez. Filhakika Alman ordu u lıu 
harpte, ili< defa olarak Ruşyada şl

ltıhc;:a miltcrakkl b r dilsmnnla kar
şılatmak mccbıırıyetındc kalmıştır 

Bu dm•lc:t mod"rn harbin fcni u ul· 
krı ıle karşı k rsıya ~ lmeS-e hazır
lanmış buluııduğ"u gıbı motôı ıu fıı·kq· 

lara da ahıp bıılunm ıktadır. 

So\•,rct ordu u bir çok tı kınılar

dan Alman orduı:ıına benzcdı ı gıbl 

ınca bununla cesaretle pençe
lcsmi . en inanılmaz müşkülle
rin hakfnndan gelmiştir. Hele 
milli ~er f ve \'ckar bakımın
dan çolc acı bir buhrandan son
r~ İstikli.l mücadelesine Q.tılın· 
en istiklal duygusu Türk mil
letinin ruhunda tamarnile ~uıır
lu bir şekil almış, istiklal rncsc
lclcrindcld hassasiyeti artmış, 
f 'icat ayni zamanda bütün ifrat 
meyillerini ve fütuhat hevesle
rini ycncrel_{ Türk milli siyaseti
ni sulh vp emniyet gnyclerile 
ve insanlıfun f!n temiz idealleri 
ile bir hizaya gctirmi tir.. 

ayııl ıhtılalci , .. .asrını da haızdır Bu Bugün çıldırmış bir dünya ile 
muharebede en ı;ak haffçtl mucıp kar~ılaşmıs bulunuyoruz. Kim 
olan nokta, Rus aşterintıı ccşaretı 11~ cv:vcl cıldırdı? Delirmenin mc
mUdafaşda ı::österdığı maharet ol- suliycti kime aittir? Bu ayn bir 
muştur. Halbuki Fın!Andiya h:ırbı .. k d s·· h 
Rus ordusunun stiratle tnhllfıl edece- mu na aşa. mcvz:ıu ur. • up c 
~i ınt,baını \"ermişti. Alman h~rck"il· k;lbul etmıyen hır nokta varsa 
tını kolaylaştıran lımıller şunlardır: o da bugün insanlardan büyük 

ı - Alman askcıinln ınuharcbçdc-I bir kısmının varlık iddialarilc 
kı tecrllbf'si, ölüm saçmaları, medeniyete 

2 - Baskın 1ıal!ndc .}apılan hUcu· hizmet iddialar.ile insanlar için 
mun temin cttıği tcfc\·nık, kıymetli olan her şeyi hiç acı-

3 Alman hava kuvvctleonln. madan yıkmağı meşru görmclc· 
dahıı i.> i pjloUar ,.c daha şUratll tay- ıidir. 

rarclcrc mııl k oımnktan mUle\"clllt 
banz u tUnlUğU. Bu sılgmlarm kcrvunına ka-

4 - Alman tanklarının, daha mu- tılmak. hiç birine hizmet ~tmel 
kemmel bir surette imal edılmış ol-ı değildir. Biz hepşinc birden hiz
malarından doğan teknik fnikiyı:tı. met için g:üriiltüniin dı§mda ka· 

5 Rus ordusunun Polonyada ıı_c- lıyanız VC sulh meşalesini yü~-
rı hatlarda yerleşmiş 01ı_nasından mu- seklerde tutuyoruz. Karanhkl~r 
tevelllt tAblyC\1 vaziyetı. . da yollarını knybedenlcrin gü-

Alman genelkurmayı düşmandan .. b' · l l · l 

Londra, 9 (A.A.) - Roose
velt'in, İzlandanın Amerikan kıt· 
aları tarafından işgaline karar 
vermesi sok müsait bir tesir yap· 
mıştır. 1r.giliz siyasi mahf.illeri, bu 
s~etle Jngiltcren'in 1 5 inci arz 
da.ircainin ıgarbındaki külfetler· 
den kurtulacağı kanaatindedir
ler. Birleş.ik Amerika devletleri· 
nin, İngiltereye mahsus harp mal. 
zemesinin yarı yola kadar sali
men gitmesini te_rnin eimeğe ka
rar verdikleri bir sırada İzlanda· 
nın işgali bu işi çok kolıayla§tıra· 
caktır. 

muharebeler esnasında düşmanı Görülüyor kj milli korunma 
evvelce Sovyetlere terkedilen Be. kanununun mer'i bulunduğu za· 
sarabyanın gerıs.ıne çekilmeğe manlar demekle kanun, bir fev
mecbur etmislerdir. Aşağı Dni- kalade ahval kabul etmekte ve 
ester' e varan -General Antonesco sigortalının sigort~sını feshetmi· ============:::::::;= daha çabuk daı ranarak SO\")'ct ordu- nun ırınc c mcşa cnın nur arı-

kı zamnnda imh:ı "tm(:k na ruhlarmı açacaklarını ve sunu en sa ..... .. d w I kl · · kıtaları Romanyanın eski hudut· yerek bir «talik devresi> kabul 
!arına ulaşmışlardır. eylemektedir. Kanuna göre: «Bu * talik devresi sonunda sigortalı, 

Pasifikteki gerginliğin arttığı 
bir sırada Amerikanın böyle hır 
külfeti yüklenmesi büsbütün şa· 
yanı dikkattir. · 

Budapeşte, 9 (A.A.) Ma- berhayat ise, sigorta mukavelesı 
car resmi tebliği: tıbbi muayeneye lüzum kalma· 

Tam hızla ileri hareketlerine dan yeniden meriyet iktisap 

d _ı _ •• .. k 1 eder.~ 
B . .Rooıevelt bu hareke ile. 

Pasifikte zuhur etmesi muhtemel 
olan vahim .badiselerin Amerika
yı Atiantikte ve bilhassa böyle 
psikolojik bir anda müdahale et· 
mekten menedemiyeceğini isbat 
etrni~ bulunmaktadır. Bu, ayru 
zamandıı. hiç bir tazyik ve teh
didin Amerikayı ürkütmiyeceğini 
de sarih bir suretle göstermekte· 
dir. 

evam euen ~toru ·ıta rımız Öw d'V" . .. · 
Sereth nehrini geçmiılerdir. Keıif gren ı~ımıze . gore sııorı~-
müfrezelerimiz Zbrucz nehrine hırı bu derece hımaye eden bır 
varmışlardır. Şimdiye kadar za-ı kanun dünyada llk defa bizde 
y;atımız büyük değildir. yapılmaktacEr. Bu _sureıle fevka
Rus baskınlar~ çete muharebeleri, iade ahval. dolayısıle azalı~11ş o

Züdh, 9 (A.A.) - Ofi: Ba· lan h~yat sıgorl!lSI vmuıı.mclatın~a 
1 N h · ht le · · Ber da hır artış olacagı ve herkesın se er ac ne en gaze sının .. . . . . 

1. h b" · - .. Al h bu çok musaıt vazıyet ten .LStıfa-
ın mu a ırıne gore, man ma - w .. v. 

Hllerinde Alman taarruzunun de etmege musaraat eyleyecegı 
muharebeler Stalin hattına yak- tahmın olunmaktadır. 
!aştıkça ağırlaştığı itiraf edilınek

Şimdi mesele, Japonyanın da 
tcdir. Ruslar baskınlar, çete mu· 

ayni derecede sarih bir vaziyet 
alıp al~ıyacaij-ı npktasından füa- harebeleri ve şimdiye kadar ta-
ret bulunmaktadır. mamile meçhul kalmış usullerle 

Almanların ilerlemesine mtıni ol-
8. Roosevelt konıreden 5 milyar maktadırlar. 
dolar munzam tahsisat isteyecek Almanlar bir kaç gün harekat 

Vaşington, 9 (A.A.) _ !yı haklı.ında İzahat vermiyecek 
malumat alan mahfillerde dola- Londra, 9 (A.A.) - Alman başkıı-

. 1 ra 20··re B R it mandanlığı tarafından Sovyet harbi san şJyıa a t' • ooseve 
· k d -ı: reden 5 m·ı d Jıakkında neşredllen kısa tebliğ mU-ya ın a ,.oni ı Yif o· . 
1 1 k tahsı.sat 'st" k nasebetlle Berlln resmi mahfıllcr! ar ı munzam J ıyece ·• . .. . 
· B b kısmı 0 d önUmuzdçki bır kaç gUn içinde res-

tır. u paranın ır r unun 
b

. k d d manın . rtt l mi tcbllğlı:rın şark harekatı hakkın-
ır ısını a onan a ırı • . . .. 

f d 
·ı kt" in 1·ıt da hıçbır tnfsılut verınlyeceklerını l'e 

masana sar e ı ece ır. g ere- . . . . 
d 

. . d t b' b bılhassa hıçbır mahal ısını tayın et-
ye yar ım ıçın e top an ır me . . . 
1
- v h . I · k mıyeccklerml be;ı·an etnıışlerd.r. Bu-
ag ta sıs 0 unaca ·tır. na sebep olarak Stalin huttınıı karşı 

B h · ·· · reısı B " . a Tl)'e c~cumenı . · Alman kun-etleri tarııfından ne şekıl-
Vınson, Biıhrıyc Nezaretı tar~- de hUcum edtldi~ı halinde dU9mana 
fından yen!den sarfına mezunı· bir ip ucu vermemektir. Et'rlln'de 
yet istenilen 585 mi\yon dolarlık söylendiğine g~re şarkta harekAtın 
tahsisatın ~abul~ lehi~d~ bir ka· ikinci safhasına başlamak için yeni 
nun pıoJHı tcklıf etmııtır. tedbiI"ler alınmış bulunmaktadır. 

Amerikada ihtiyat subayları 1 
ağustosta silah altında bulunacak 

Hariciye, Maliye, 
Sıhhat ve Adliye 

ve~illeri şehrimi~de 
Yaz tatilinden istifade \'e bir müd

det lslirehat «ıtmek llz~re buöUn. 
fSa~t 15 trsınlle Sıhhiye Vekili, eks· 
presle Hariciye ve Adliye Vekilleri, 
20,20 trenlle de Maliye Vekili tstan
bula hareket etmişlerdir. 

Öğrendiğimize gore Adliye Vekili· 
mlz bu tatıl fırşatmdan istifade ede
rek İstanbul Adliye teşkilAlında tet· 
kiklcrde bulunacaklar ve bilhassa 
ciiri.lm sahipleri hakkında tutulan si
cilleri tetkil< edeccklt'ı-d!r. 

Maliye \'e Sıhhat Vekillerimiz de 
M11llye ve- Sıhhi mUessrseterinl ziya
rette buluna..:aklardır. Yalnız Harici
ye Vekilimiz tstanbulda bir iki sıin 
kaldıktan sonra lzmıre hareket ede· 
cektfr. 

Ne~york1 9 (A.A.) - Asso
ciated Press'in Vaşingtondan öğ
rendiğine P.öre, sıvıl hayatta gör 
dükleri vazifeler daha ehemmi
yetli olmıyan bütün ihtiyat hava 
suba)·ları 1 ağustosa kadar silah 
altına çağırılmı~ buluna~aklardır. 

Mekıikada seferberlik haı:ırhkları PERU • 
Londra, 9 (A.A.) - Müsta

kil Fransız iljansına Mekıikpdan 
verilen bir telgraf ~aberine gört: 
eütü11 aısk-cri izinler kaldırılmış
tır. 'iAYrimuhılriP. 'h~metierdc 
vazife gören subaylar kıtalannct 
iltihak ıçin emir almışlardır. 

-
Türk Hykµk !Çyrumu 

<--.. ı lnclu) /// 
tısat kürsüsünü bu yıl Ankara 
Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku 
profesörü Şevket Mehmet Ali 
Bilgişin idare edı:.cektir. 

Türk liukuk Kurumu bu yıl 
ilmi eserler neşriyatına da hı:ı 
verecektir. Bu maksatla kurumun 
başkanı Manisa m_ebusu Refik in. 
cenin ba.§kanlığında ve mütead· 
dit profesörlerin iştirakile Anka
r.llda bir toplantı yapılmııtır. 

Peru ile Ekua,pr •rasında 
muhasamatın baıladıiı bildi
rilmekledir. 

Peru, cenup Amerikasının 
garp sahilinde .Şili ile Ekuatör 
arasında ve şimali.farkiden Ko
loıpbiy~ cef1UP ve cenubuşar
kiden BreziJya ve Bo1ivya ile 
hudutlu bir cümhuriyettir. Pe· 
ru, Kolombiya ve Ekuatör a
rasındaki hudutlar hala katli 
olarak tesbit edilmemiıtir, son 
muhasamat da bu yüzden çık
mıştır. Mesahası ta~mini ola
rak 772,643 kilometre murab· 
baı, nüfusu da yine tahmini o· 
)arJk 6,147,000 dir. Arazisi 
ıon derece dağlıktır ve And 
dağlarının en yüksek noktası 
6705 metredir. Peru ile Boliv
Ya arasındaki 'fitikana gölü 
3824 metre yÜkseklikte bu-

lunmaktadır. Cenubu ğarbi.iır 
de Andlardan &elen nehirlerle 
sulanır ıenit bir çölü vardır. 
Baılıca mahsulatı pamuk, pi
rinç de dahil olmak üzere hu
bubat, kahve, kakao, patates
tir. Ormanlarından doğramacı
lık kerestesi, kınakına ve ka
uçuk alınmaktadır. Mamulatı 
kokain, çikolata, unlu madde· 
ler, yünlü, deri! farap, basır 
fapka ve gümüt eıyadır. Ge
nit bakır, siyah mürekkep ve 
boya imaliıa~e kullanılan va· 
nadyom, gümüf, altın, dtırnir 
ve bakıra daha fazla sertlik ve 
dayanıklık vermeğe yarayan 
tongsten ve kömür madenleri 
vardır. Guano denilen kut 
gübresi garp sahilinden ve a· 
dalarından ihraç edilmektedir. 
Merkezi Lima, ha~lıca !ehirleri 

Sarlyede kararını vcrm,ş bulunmaktadır. j ogru yola ge ece erını umu-
._ 1 yonız. Bunu yalnız bC'klcmckle 

(Rafı ı incide) == de kalmıyacağız. Sulh ve cm-
şöyle demiştir: SovyeHere göre niyet işinin vazife ve mcsuuye-

<Vichy hUkClmetinln emirlerine ita 

1 
tini üzerimize almış bulunuyo-

at etmiş olan Fransızlnra karşı, yan- (~ı ı in~) ~. f' ruz. Bu vazifemizi yerine gctir-
lış hareket etmiş olmalarma rağmen k · ki f kt d D s hare ·at ,ın _a etme· e tr. u~- mek icin her fırsattan istifade 
fena bir niyet beslememekteyiz. Bu h J ·ı d 
hAdisenln bıran C\'\'el unutuıacsğını manan zır: ıı un.su~ arı e . pı.> a ç edeceğiz, sırası geldikçe her im-

kuvvetleri ııark ıstikametınde Jler k" b • 
\"C fSt kbaJdC y~]nız; F'r.AnSızların de- k j ana a!'ı VµraCarrtz 

T !emek içın büyu · ı;nyret er sın- ..- R' • 
l!'ıl, Fransız hUkflmetinin de dostu d l tut h b 1 d j T"" k · t" d h" d' l f' fctmekte ir er. ınu are e er e- ur sıyasc ın c q ı e ~re 
olac{lğımızı Umlt ediyoruz .. .> 

_ Radyo Gazetesi _ vam etmektedir. göre değişiklik arıyanlar ve ke-
Polosk mıntakasında gece uı- fcnin ŞU veya bu tarafa meyle

la Barkoviç etrafında miıhim mu. dcccğini sananlar daima alda
harebeler cereyan etmiştir. nacaklnrdır. Kefe her za\Jlan• 

Kıtalanmız bir kaç kere kısa denk kalacaktır, Giinkü kenfö 
fakat şiddetli ınukabıl taarruz· milli rncnfaatlcrimizlc beraber; 

* Vichy. 9 < A.A.) - Sa)(ıhiyettar bir 
membadan bildiriliyor: 

Şarktaki kıtnlarımıa, mUcadelcye 
devam etıneleı·lni temin edecek mik
tarda takviye kıtaatı göndermeğe 

mıı\•affak olunamamıştır. Daha fazla 
itan dökUlmesln! istemiyen ve harbin 
Suriye \"e Lübnan halkına tahmıl et
tiği ıstırapları n~ltmak isleyen \'O 

sUAhlann şcrefınin kurtarılmış oldu
~na kani bulunan Fransız hUkflme
ti Gçneral Dentz'e, muhascmatın der
hal tatilini talep etmek şaliı.hlyetıni 

\"Crmpyl kararlaştırmıştır. Bu mak
satııı dUn Beyruttakl Amerika baş 
konsolosu vasıta.sile bir teşebbUs ya
P.ılnnş bulunmaktadır. 

Viti'nin protestosu 
Vichy, 9 (A.A.) - D. N. B. 
Resmen bıldiı·ildığimı ~öre. Fran· 

sanın Vuşlngtondaki bUyUI< clçısi H. 
Henry Haye, S. Did!er ismindeki 
Fransız ticaret \'apunınun Antalya 
llmanınna bombalanarak batır:ılması
na alt protesto not lilllI İngiltere hil· 
\<fü'n«:tine ·erUmek rıcaslle Amerikan 
bUkQmetine te\'di etmiştir. 

Kallao v~ Mollendo'~ur. Peru 
1821 de lf panYa ile boJuımuJ, 
1824 te istiklalini ilin ~tmiıtir· 

Ekpateir, cenup Amerikaaı
nın ıimalig~rbi ~hilindp bir 
f:Ümhuriyettir. Şiuıal ve ıimıli
~rkiden Kolombiya, cenup ve 
cenubuıarkiden Peru, ıırptan 
Paıifikle budHtl•nmııUr. Me· 
1&baıı tabnıini olarak ( Galapa 
gos adalan da dahil) 4i 1, 1 Q1l 
kiloırı~tre nıurabbaı, nüfuıu 
yipe tabm~i olarak ~ısgo,ooa 
dir. Baılıc~ ıebirleri merkezi 
elan Kuita Vf! lim~nı olan G}!a 
yakil'dH". Muhtelif ma!Jenleri 
pr~ııqda y4huı altın ihracat 
metaıdır. Batlı" ticarıt mafi
desi kakaodur. Evvelce İspan
yaya ait olan Ekuatör, l 1 ma· 
ya. 1830 da miiltakil bir c:Üm· 
huri yet almuıtur. 

!arda bulunmuşlardır. in~hlr namına. korumağı 1•e 
Lepel mıntakasmda kıtaları· P w •• • • ld -

d ·· ik' t"" l'" ı . . kurtarmagı uzenmıze a ı~ımız 
mız uşmanın ı mo or u a a.} ı .. . . 

· h d" t b t r ·1 bı~ yuksek emanetler, terazının da-
nı ım a ve or a a Ya ı e • • 

f tan~ topları tahrip etmişler- ima sulh ve cmnıyet noktasın-
~~r. da denk kalmasını icap ettir-

\/ olinı>k • No •pgrad mınta~a- mcktedir. 
sında muharebeler gece durma· Ahmet Emin YALMAN 
dan devam etmiştir. Dü§manın 
motörlü ve zırhlı birlikleri şark 
istikametinde yaptıkları .şıddetli 
taarruzlara rağmen geri püskür
tülmü~lcıdir. 

Cephenin diğer butün mınta
kalarında gece .mühim muhare· 
beler olmamıştır. Tavvarelerimiz 
O:strov, Lepc.-1 ve Volinsk • No
vograd mıntakalarında düşmanın 
zuhh Ye motörlü unsurlarına -:..·e 
dü:ıman hu·a mcydonlarındo'-i 
tayyarelere taarruz: r:tmiş\crdir. 

Gece Lepcl" den Bobruisk' a ka 
dar uzanan mıntakalarda düşman 
Cjr<'}'an ed~n hava muharebele
rmde Ye yerde 69 tayyare kay
betmiştir. 9 ta)•yarcmız ka:rıP.tır. 

En &!\rıh rakamlarıı naz:aran 
7 8 temmuzda 102 dü,.man tay 
ya~esi tahrip edilmiştır. 9 av ta 
yaremiz kayıptır. 

* Moskova, 9 (A.A.) Sov-
yet istihbarat bürosu tarafından 
bu sabah erken saatlerde nesredi. 
len Sovyet tcblıği: -

Falciu civarında kıtalarımız 
Rumen • Alman kıtalarına karfı 
muteaddit mukabil hücumlarda 
bulunmu!ilardır. Bu mukabil hü· 
cumlar neticesinde, düsman, in
tizamsız bir halde ve silih ve teç· 
hiza tını bırakarak Prut' un ötesı
ne püs~ürtülmüştür. 

Murmansk, Kandaiaşka ve 
Ukta jstikametlerinde, kıtaları· 
mız, arazimize girmiş olan ımün
ferit düşman gruplarile muhare
beye tutuşmu§lardır. 

Gündüz tayyarelerimiz, t&yya· 
re meydanlarında düşman t&yya· 
relerine muvaffakiyetli hücumlar 
yapmış ve dü manın motörlü ve 
zırhlı cüzütpmlarına bir seri dar
be indırmi!ıtir. ~ugün 5 6 Alman 
tayyaresi tahrıp edilmi.ştU. Bizim 
4 tayyaremız ka) ıptır. 

Çörçilin 
beyan ah 

(Rafı ı lnclde) // J 
nin bir planı olması muhte· 
mel bulunduğu gibi İngiliz 
kuvvetlerinin bu busuşta di
ğer bir plana malik buluıµp,a
sı da pek tabiidir.» 

B. Churchill Suriye 111ese· 
lesin~ temas ederek ezcüm

le ıöyle dcmiıtir: 
«- Fransız fevlıalade ko· 

miseri General Dentz, 19Üta
rekeyi intac edecek ıartların 
müzakeresi için bize resmen 
müracaat elmİ§tİr. Krali~t 
hükumeti için bunun nekadar 
memnun!_yet verici olduiuJıµ 
söylemeie lüzum yoktur. Bu 
şuretle b~i mütee11ir eden 
bir ihtilaftt nihayet verilmif 
olaca!ııtır. Bu ibtilif esnasın· 
da, Fransayı müdafaa etmek 
maksadile orduya gönüllü O• 

larak yazılan l 000 ili 1580 
Avustralyalı, İngiliz ve Hint
li, f ransız kurt unları altında 
~lmü§ veya yar!lanmlJlır. 
Hitlerin :ıafer)eri dünyanın 
bir çok kısımlarında J>ir 501' 
masum iıısanı böyle feci kar-
aaıalıklar içine alnufflr. Bi· 
naenaleyh bu müzakere tek· 
lifini iyi bir ıekjJd, kıtrııla

dık. Süratle bir Deliceye va· 
rauğımızı ümit ediyoruz. 

Herbaıagj ıekilde reımi 

bir anlatmaya vanlıqcaya ka 
dar, askeri harekat, bittabi, 
hiç gevşemeden devam ede· 
ccktir. 



ARIFIYE KÖY ENSTiTÜSÜ 
ve Eğitmen Kursu Satınalma 

Komisyonundan: 
Cinsi l\llktan Fi.ıı.tı Tutan l\luv. Teınloat 

Ek'mek 170.000 Kı;. 12 Kr. 20.400.00 1.530.0 

Yukarıda yazılı bir kalem 170.000 kılogram ·ekmek 14/VIl/1941 
Pıı.zartesl günü saat 15 te Adapazarı Belediye dairesinde kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulacağından tahp olanların ilk teminatlarını 
yatırdıklanna dair makbuz 'e Ticaret Odasınıı. kayıtlı oldukları hak
kındaki vesikalarilc birlıkte, hazırlanan zarfları yultatıda yazılı gün 
ve saatte komisyona vermeleri fltl.n olunur. 

Not: İhale edilecek ekmeğı;ı aıt şartname Arifıye köy cnslıtUsU 
mUdUrlUğUndciher gUn içln görUlebılir. (5194) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Keşif şartname ve plAnı mucibince idaremizin Samsunda yap
tıracağı tuz ambarı inşaatı işi kapalı zarf usullle eksiltmeye kon
muştur. 

2- Keşü bedelı 30.457.70 !ıra % 7,5 muvakkat teminatı 2284.82 
liradır. 

3 - Eksıltmc ıs 7/941 cuma gUnU nat ll:i te lstanbulda Kabataşta 
levazım şubemizdeki alım komısyonunda ve ayni gUn ve saatte Sam
sun bn.şmUdOrlUğünde mUteşcltkll komısyonda yapılacaktır. 

4 - Keşif, şartname levazım şubesinden, Ankara, İzmir, Samsun 
başmUdUrlUklerlnden 152 kuruşa alınabilir. 

• :Münakasaya girecekler mUhUrlO teklıf mektuplarını kanuni vesa
ikle t"o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun 
ve şartnamesinin ·F- fıkrasında yazılı vesaikı ihtiYa edecek ltapalı zarf· 
lannı .hale gUnU ekslltme saatinden bir saat evvel mezkQr komisyon 
başkanlığına ,,.eya Sam.sun başmUdUrlüğUne makbuz mukabilinde \•er-
meleri lftzımdır. (5166) 

* 1 - İdare ihtiyacı için <3475 kg. fıçı çemberı pazarlık usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 18.7.!Hl cum::ı gUnU saat 9,45 de Kabataşta Levazım şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - E\'Saf lıstesl sözU geçen şubede görUlebiJlr. 
4 - lsteklılerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte mezk<ır ko· 

misyona mUracaatıarı. (5504) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Başkanlığından : 

ı _Genel meı'kcz ihtıyMı için nUmunclcrlnc uygun yaptırılacak 
2000 'bronz, 1000 gtlmUş mn"dalya k<apnlı zari u.sulile eksiltmeye 'konul
muştur. Muhammen bedeli 5WO, muvo.ltkat teminatı 393 lira 7ö 'ku

rw[tur. 
2 - Eks.!tme 11 temmll'Z 041 cuma gUnU saa.t 15 de Türk Hava 

KUT\llllU genel merkez 'b.nasınd:ı. yıa.pılacsktır. Ş'a.rtnamcs1 merkez ve 
tstıı.nbul şubosırido pa:rastz verılir. NUmuneı('r gösterilir. 

3 - 1sta'klllerin ka.nunun 2 ve 3 U:ıcU maddelerinde ~"t\.Zılr vesika. 

ve tcml.natlarını havı usulüne göre hnzırlarumş mUhUrlU 'l."C kapıalı 

za.Tflannı saat 14 de kadar t'csllm etmeleri. P~tadıı. l\'UkUbulaca'k ge· 

cnaneıerl.n dfkkate ahnmryacağı ıltın olunur. (5105) 

Kayseri Tayyare Fabrikası 
Satınalma Koıµisyonundan: 

1 - Fabrıka civarında yapılacak iki erat pavyonu ile mllştemıU'ıtı 
kanalizasyon kapalı zart usulile münakasaya konmuş. İhale günü olan 
4/7/941 gUnU saat 11 de kimse talıp çıkmamış olduğundan kanunun 
40 ıncı maddesine göre 15 gUndc bir defa daha illınına lmrar verilmlşt.r. 

2 - İhale tarihi olan 25/7/041 cum gUnU saat 11 de fabrika satın 
alma komisyonunda yapılacaktıı-. 

3 - tık keşif bedeli 73172 Ura 28 kuruştur. Muvakıı:at tcnunatı 
4882 liradır. Katı tem.nalı 0761 liradır. 

4 - Şartname plan ve keşlfname maliyeye yatmlacak 366 kuruşluk 
makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyonundan mesai zama
nında alınabıllr. 

5 - Teklif zarfları 25 1 /9H cuma gUnU aat 10 kadar komisyon
da kabul edilir. Her ne suretle olursa ~un saat 10 dan sonra gelen 
zarflar redded!Ur. 

6 - lsteklllerln şartname nlmak terlerken bu işe liyakatli bulun
duklarına daır Nafıa ve TıcarC't Odası vesikalarını gôstermcyc mecbur
dur. Gerek şartname VC' gerekse lh::ılc gUn 1 vcsıka ibraz cdcmiyenlerc 
şartname \·ertlcmlyece~i gibi ihaleye de i,t.riik edemezler. <40911-5601 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AJDIET Elll.N YALMA..'l 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

BULMACA 

6 

1 

f 

' ,. 

Soldan sağa: 1 - Kırk harami ile 
uğraşan adam. 2 - Yedlyüz yirmi 
saat; HavaJ; lçtiklerimlzden. 3 -
B.r nida; FilO.nın arkadaşı; Masset! 
4 - Hamam; Verme. 5 - En uzun 
koşu. 6 - Blr edatın kısaltılmışı; 

Kıyı; Tahassür edatı. 7 - Ortaya 
konan işler; HarikuHide zeka.. 8 -
Su; Genişlik. 9 - Bır Millet:; B~ın 
arka tarafının alt kısmı. 10 - Dilin 
en iyi ve en fena şey olduğunu söy
llyc:ı Yunanlı; Tasdik edatı. 11 -
Uzatma; AllAh vergisi yiyecek ve içe
cek. 

l'ukandan aı:airya: 1 - Hezeyan. 
2 - :Matem; Tutsaklık. 3 - Tersi; 
bir lstıfham; Üye. 4 - Söz; Atlna
nın meşhur flbldesl. 5 - Yapma; Bir 
nota; Tepenin yarısı. 6 - Tatlı bir 
madde bulaşmak. 7 - Eski hır TUrk 
ün\•anı; Uzak işareti; Genişlik. 8 -
Bır sayı; Zabitan yurdu; 9 - Ayı 

yuvası; Rutubet. 10 - Hail; Yavaş. 
11 - Para oyunu yeri. 

DÜXKtl BTIL.\IACAN'IX RALLt 
Soldan Sağa: 1 - Kuraklık; Fa 

2 - Ayaz; EU'ıman 3 - Kumaş; I
rak 4 - Ama; Arka 5 - Vazife; 
Da 6 - Azami; Kumar 7 - Na; 
Artalı 8 - Nida; Da 9 - Dal; Ema 
10 - Saydam; En. 11 - Na; Kerte. 

Yukarıdan Aşağıya: 1 - Kakavan 
Es 2 - Uyumaz; Ozan 3 - Rama
zan; Aya 4 - Aza; İman 5 - Şafi; 

İdam 6 - Le; Re; Adam 7 - Ilık; 
Kral 8 - Karadut; Re 9 - Ma; A· 
made 10 - Fak; Ala.met 11 - An: 
Karık; Ane. 

GONON 
CsoRsAsı.J 

9 TEMJIUZ 9U 

1 Sterlin 
100 Dolar 

.Kapanı~ 

5.24 

Güzel, 
Sağlam 

1 

Ve İştahlı! 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANİN diı macununu kul
lanmağa, SANIN dİ§ macu
nu ile gÜnde üç defa ditle-

• rini fırçalamağa alııtınnız. 
Gürbüz yetiımelerini temin 
etmiı olursunuz. 

Eczanelerde, bUyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

lstanbul 
l\IUkelJefin 

Sıra ::ıı-·o. sı adı ,.e 5oyadı, lşi 

1 Edgar Batıstıç: Asansör tüccarı 
2 Nıkola Hırısteı: Tüccar terzı 
3 > > 
4 Geno Dırof > 
5 > > 
6 Vamık Gezen: Nakliyatçı 
7 Emin Vafi: Neon cam atelyesi 
8 ömeı: Faruk: Komisyoncu 
9 Fuat Selim: Somya lmalcisl 

10 Nıkola Hıı·isto: Tilccar terzi 
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İstanbul Belediyesi llanlan 
Bcyoğlunda Tomtom mahallesinin Nuri Kaya çıkmazında H,10 metre 

murabbaı sahalı arsa satılmak Uzere temdiden açık arttırmaya konuımut 
tur. Tahmin bedeli 352 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 26 lira 4& kuru~tur· 
Şartname Zabıt ve Muanıela.t MüdUrlüğU kalemınde görUleb!llr. İhale 
21/7/941 Pazartesi günU saat 14 de Daimi Encümende yapılaca1<tıt· 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarıle ihale gilnü muayYell 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6642) 

İstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare mecmuasının Haziran 9.U ayından başlamak Uzere Ma· 
yıs 942 gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesine göre basımı 
9/Tcmmuz/941 gUnünden itibaren 10 giln müddetle tekrar açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Mecmua en aşağı 3 en fazla 10 forma olacaktır. Lüzumu ha· 
imde ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap halinde ilAvesl yapılacaktır· 
Ek formalıırın bedelleri de mecmua formaları gibi olacaktır. 

3 - Her nüshanın baskı adedi c.3600• dUr. 
4 - İhale günü 21/Temmuz/941 pazartesi günüdür. 
5 - Talipler % 7,5 hesabile 197 lira teminat akçesini ihaled 

ev,·el malsandığına yatırmalan ltızımdır. 
6 - Taliplerin ıhale günU olnn 21/ Temmuz/941 pazartesi gUntl 

saat on beşte vll(ıyet binasındaki satın alma komlııyonuna ve şartn•· 
meyi <iğrenmek için de her gUn vlltıyet daire mUdUrlUğUne müracaat· 
lnrı. <5606> 

Defterdar !ğ"!ldan • • 
l\lahallesl Sokağı Xo. ı>ı lhatrah Kazanç Buhran :!\>lu\'azrne Jla\'a C~ 

Hacı :Mimi Serdarı Ekrem 
Yenicaml Fermenecller 

> 
> 

> 
> 

> > 
> Sigorta handa 
> Hankyan han 
> Noı'deştı en han 

Mö. zade YUksekkaldırım 
Yenlcami Fermenec,ler 

66 
39 

> 
65 
> 

5 
21 
17 

60.00 
90.00 

210,00 
30,00 
50.00 
50.00 

110,00 
130,00 
40,00 

4,20 
6,30 

H,70 
2,10 
3,50 

6,69 
15,61 

2,23 
2,23 

1,20 
l,80 
-ı.20 

0,60 
1.00 

3,50 1,65 3,59 1,00 
7,70 4,44 7,94 2.20 
9,10 0,7.5 9,60 2,60 

16.08 4,60 

0,54 
1,48 
3,45 

10,59 
0,67 
0,97 
2,23 
2,20 
2,07 

> İsviçre Frc. 
> Drahmi 

130,250 
29,68i5 

-.- 1 39 3i8,00 

İtiraz komisyonunca 37,43 liraya tadil 
karşı 7 /2f940 tarih "e 1069 numara!, 

> Peçeta 
> Yen 
> İS\'ıçre Kronu 

Esham ve Talniü.t 

12,9375 
31,137::5 
31,0050 

L. K. 
1933 Türk borcu I 20 95 
1918 İstikrazı Dahill 22 oo 
1933 İkramiyeli Ergani 20 oo 
1934 Sıvas - Erzurum 20 30 
Anadolu Demlryolu Tahvili 46 00 
T. C. Merkez Bankası 129 oo 
T. lş Bankası müessis hisse 130 00 
T. lş Bankası (Nama muhar') 11 20 
Osmanlı Bankası 26 50 

NUKUT 
Türk Altını (Reşat) 
Tilrk Altını <Hamit) 
Ttirk Altını kUçllk (Hamit) 
Türk Altını küçllk (Aziz) 
Osmanlı Bankası <Banknot> 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

2 t ayar altın gramı 
Mecidiye 

25 15 
23 25 
23 15 
22 50 
2 55 

106 50 
108 50 
111 00 

3 16 
75 

Askerlik i.anları 

l'abanrı \C yerli Kadıköy asker
lik :şube51nden: 

1 - 337 ve bu doğumlularla mua
mele gören eratın son yoklamaları 

9/T<'mmuz 041 tarihinden itibaren 
askerlik şubesi binasınaa başlanmış
tır. 19 8 941 gününe kadar devam 
edece ittir. 

2 - Yoklama gUnleri Pazartesi, 
çarşamba ve cuma gilnlerldtr. 

3 - Öğleden evvel yerlilerin ve 
öğleden sonra da Kadıkôy, O'skUdar 
ve Beykoz kazaları dahilinde ikamet 
eden yabancı eratın yoklamaları ya
pılacaktır. 

4 - Her mUkelle! beraberinde nU
fus cüzdanı ikamet vesikası \'e tah
silde bulunanların okullarından ala
cakları tahsil vesikaları ile beraber 
şubeye gelmeleri. 

5 - Tabip, Veteriner fakllltesl, 
eczacı ve d.ş tabip okullarından bu 
yıl mezun olanlarla askerliğine kıırar 
verilmiş tabip, mUhcndls, kimyager, 
eczacı ve diş tablbı sınıfına ayrılmış 
bulunanların 15/Temmuz/9l1 tarihi· 
ne kadar Askcrlık şubemize müra
caat etmeleri. 

6 - 337 doğumlu Ye bu doğumlu
larla muameleye ta.hl erattan taşrada 
bulunanların bulundukları mahallin 
Askerlık şubelerine müracaat ederek 
yoklamalartnı yaptırmaları. 

7 - Bu ita.nın davetiye yerine ge
çeceği lllm olunur. 

... 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

Yd piyade Tgm. HUseyln HUsnU 
oğ. Muhlıs Eroğlu GUmUşane (41823) 
325 çok acele şubeye gelmesi l!An 
olunur. 

11 :ı> 

12 Ekya Ekmekclyan: Sanayi 
makineleri 

13 > > 

14 Seyfettin İpek: İçkili köfteci 

15 > 

16 > 
17 Borıs: 

18 > 

> 

> 
TUccar terzi 

> 
19 tstenyo Ml~ekof: 

20 Yorgl 

Yenıcaml Zincirli han 

> > 

Mö; :ı:adı Necatibey 

> 

> > 
Yenicaml Ferm~necller 

> > 

> > 

11 

> 

105 

> 

a:ı 

> 
57 

35 

ll'ıyihası. 

1 .00 26, 6 7:S8 

9.60 600,00 33.130 20.6.t '12,56 

185,10 
289.85 

210,00 

> 

İtiraz komisyonunca 358,40 liraya tadil edilen vergilere 
karşı 11/10/940 tarih ve 10290 numaralı şube temyi• 
layihası. 

12.98 4,26 12,83 3,71 75.38 938 
20,29 8,95 26,06 5.70 142.42 931 

İtiraz komisyonunca 312.58 liraya tadil edildiğinden 
13/41940 tarih ve 3420 sayılı şube temyiz 10.ylhast. 

15.24 13,72 2,89 9~ 
Temyiz komisyonunun tasdik ka.rarı. > 
Temviz komi~vonunun 30/1/9H tarih ve 421 sayılı 
nak;z kararı. - 935 

Temyiz komısyonunun 2/3/ 940 tarih ve 2062 sayılı 
nakız kararı. 938 

Yukarda isimleri yazılı ve vergileı·i miktarı gosterilen Gıılatıı şubesine ait mükelleflerin ikametgtıh ve ticaretglh adreslerinde bulunmadı#' 11 
yapılan araştırma ve ı;olls tahklkatiyle anlaşılmakla 3692 sayılı kanun mucibince tebliğ yerine geçmek Uzere (3633) ~ b~ 

CUmhuriıet Merkez Bankası 
,ı; 11EJJl!JIUZ 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi Kılogram 
Banknot 
Ufaklık . • . • • 

Dahildeki Muhabirler: 

72.604,619 

TUrk Lirası . • · • • • • , , 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 12000,965 
Altımı tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer d!h izler ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri . . · · · • • • . • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tcvfi· 
kan hazıne tarafından vAki tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari senetler 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı cs!am ve tah
(viltı.t (itibari kıymetle). . 

B - Serbest esh&m ve tahvillt • • 

Avanslar: 
Altın ve dovlz Uzerine avans • 
TahvllıU Uzerine avans . • 
Hazineye kısa Yadeli avans • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans . • . . 

Lira 

102.124.204,75 
20.294.740,-

518.197,29 

402.660,61 

16.880.317,31 
45.493.•l 75.19 

-.-
158.748.563.-

21.683.011,-

267.852.421,05 

4v.568.441,93 

8.310.245,19 

4.968,6! 
7.808. 72'1,-

-.-
167.684.926,75 

Hissedarlar: .•.......•...•...•........•................... 
Muhtelif: ............................................... .. 

Yek\m 

Lira 

122.937.141,0.~ 

402 660,61 

62.373.792 50 

137.065.552,-

261 .852.421,05 

53.878.687,12 

175.498.617,39 

4.500.000,-
7.649.658,53 

832.158.531.15 

PAS l F Llra 

Serıııa.ye: ........•.•.•.•.• , .••.•••••••••.•••.•••.• · • · • • • · • • 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkaIAde . • • • • • • • 
Hususi . . • • • • • . . . . 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Denıhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi
kan hazıne tarafından vAkl tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yesı . . • . • . . • . 

Karşılığı tamamen altın olarak 
110.veten tedavüle vazedilen • 

Reeskont mukabili i!Aveten tedavüle 
\'azedilen • • • • • • • • • • 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a· 
vans mukabili 3902 No. h kanun mu· 
ciblnce ilAveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası . • • • • • • • • 

Altın: Safi Kilogram 877,150 

8850 !llo. lu kanuna göre hazineye 
açılan a\·amı muka.bUI tevdi olunan 
altınlar: 

Saft Kılogram 55.541.930 

Döviz Taahhüdab: 
Altına tahvili kabil· dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • • • • • 
kliring 

• • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

118.000.000,-

67.985.926,48 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

-.-
29.252.541,l:? 

Muhtelif: ...•••.•.•.•.•••.••••••••••• ·············••··•·•·· 

Yekiın 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o 4 Altm üzerine Avam % 3 


