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Efendice 
bitaraflık 1 Fransız harp gemilerinin isken deruna ilticaları 1 

B. Roosevelt 
Japon yadan 

gelen raporları 
tetki l< etti 

'f 
ttı~ı başımızdaki büyük 
lc.ıt ade:e karşısında taraf 
etı ll"lak, rnilli siya<-..etinıize 
l'e aykırı bir harekettir. 
Ve ~inli davranmalı. hırs 
kitı;:ıan uyandıracak tel
efen ~e gözümüzü açmalı, 
haf dıoe bitaraflığınıızı mu
~ etmeliyiz. 

"~arı: Ahnıtet Emin YALMAN 

lınan - Rus mlıcadelesin
Uru ~~ bi~araflık iliı.n etmemiz 
ıu . ır laf değildir. Türkiye, 

lan 81Yasetinin değişmez esası 
ilin~ ve istikrar prenşiple
Lo ıi bir icabıdır. 
ıye ~~ sulbünden sonra Tür
ğı ~Çın Yeni bir varlık başla
ir le aman Türk milleti şöyle 
ua~rar verdi: «Milli misak 
iı u haricinde hiç bir eme-

ll<I Yoktur. Anayurdumuzun 
Utları . . d k . kl . ar et ıçın e ı topra arı ı-

"lııt lll~k. nüfusunu çoğaltmak 

1 

At 

Bahriye Nazırı 
ve Donanma 
Başku r.andanı 

i~e görüştü 
Vaş lnı;ton, 18 CA.A.) - Rooscvelt 

diin akşam Hariciye mUsteşarı B. 
Sumner Velle:ı'lc birlikte Tokyodıuı 

gelen diplomatik raporları gözden ge 
çirmiş ve müteakıben Bahriye mUı.ıa
\'lrleri, Bahriye Nazırı Albay Knoks 
donanma başkumandanı Amiral 
Stark. Atlantik fılosu kumantianı 

Klng \ 'C Bahrıye harekAt şubesı harp 
pJAnları bUrosu 'Şefı Turner'le görüş· 
mUştUr. Her ne kadBr lçtınıaa L'-

1 tırak edenler beyanatta bulunmaktan 
ımUna etmişlerse de UT.ak şark vazı
yetln!n konuşulduğu zannedılmektc
dır. 

· Yliks!ılgi, yaşayış seviyeleri
~ itmek bizi nesillerce iş

llıtıu ecek bir vazifedir. Hudu
\> z. haricindeki maceralarla 

1 

;Yukarıdaki resimler Fransız harp gemilerinin lakenderuna ilticaları İnbbalarıdır. Bu fotoğraflar Fransız filosu kumandanını karaya çıkarken, bir Fran11z gemisini 
... _ limanda, kahraman Mehmetciği İskenderun limanında vazifesi ba tında teıbit ediyor. İskenderun muhabirimizin röportajı dördüncü ıayfamızdadır. 

· Amerika g ünde 
bir harp ge:ı:is i 

yap .yor 
N'evyork, 18 (A.A.) - Bahriye Ne 

zaretln n blldirdiğ'lnc göre, 10 tem
muzda nihayet bulan 40 günlUk b,r 
müddet zaffında Amerıkadaki inşaat 
tezgAhlarında her G1lh bir harp ge
misi inşasına başlanmıştır. Aynı rnüd 
det içınde denize fndirılen 22 harp 
gem s1 arasında South Dakot.a zırhlı
sı. lkt torplto ınuhrib~ bir denizaltı, 

7 seri torpito ve dah~ küçUk muh· 
tcllf gcnıUcr vnnlır. 

~lelıi!emizi hiç bir zaman ih- ------------------- _...;..-- --------------

1' ~gratnııyacağız.:. Lord Haıı·faks'ın Tardu m D z a a~1hinde parlak fütuhat say 
ti ' l'Uhunda yakın seneler- beyana'ı 
u ltazi kayıplarının acıları ~ 
::_an bir millet için böyle bir . _ _ 
d.~e.~ek ve arazi bakımın
-unu ve yarını tasfiye edil
aa~k kolay bir iş değildi. 
k tnısakı temel yapmak ve 
k ltarı millete kabul ettir
·:tat.~rkle tsınet İnönünün 

ettikleri en büyük zafer-
~ n bitidir. lstiklil ,mücadele

lair 1-fenenıe ve Lozan sulhü 
--· . ~Yarda saYJla<:ak kadar 

dil~ Dünyanın bugünkü 
.~inin ı:ı.ebebi, millet-

e lft~ ya.ptlğtnlız gibi, hırs 
. h. plebe edememele-

~f .... f . • d ki ""IB&k za en sayesın e, 
Ye, kendi hesabına kuv-
da. Yükseldi, dünya hesa
~ •ulhün her zaman gü-
1-t ek. bir amili oldu. 

titz.i~li.Ürniz üzerine ne kadar 
ıtl'iae 1'8ctk milli misak zaferi il
~ de o kadar tit remeliyiz. 
' ~n Yüksek semerelerini el-

&çırdık mı, bütün temel 

İngiltere, Pasifikte 
menfaatlerini daima 
muhafaza edecektir 

Hitierin hakimtyetin& 
müsaade 

Adilmeyecek 
~,, 

hl ' biti bu çılgınca mücade-
l\aricinde bırakabilecek L ı 

ttı ~r çürütülmüş olur, ya- ord Ha ifUa 
~~;ıunYasında bize üstün bir Sanfranciaco , 18 ( A.A.) 
"'l' da ~trıi? edebilecek fırsat- c.Comrnonw ealth Club:. ün b ir 

Sa ll!Çe ıner. toplantısında söz alan Büyük Bri. 
'1t b~rıtılar g""iren bu dütlya- tanya elçisi Lord H alifaks B üyük 
~ ~ -:ı Britanyanın Pasifik teki m enfaat· 

~!ar . en cazip yemler uzat a- ıe;jıün gayrimevcut telakki ed il-
h~~lanmızı kabartmıya mesine müsaade etmiyeceğin i 
~ ~· lardır. Aldanmamalı- söylemi§tir. L ord H aüfaks H it-
~ır \'~saniyelik gafleti bütün ler'in bu sıra-da bir su lh tekim 

'~ı~~· b~tün bir istiklalle yapmasına da jntizar ediJ.eb ilece· 
(b....._ .. ~Tl;. Bızc yem uzatan- ğ:ini b eyan ettik ten sonra şartlan 
~Sa. li,. 81L 7 do) ///. (Dev811U Sa. 6, 8L 1 de)!.!!_ 

l asarruf banolan 
Bu bonolar milli müdafaamızın 

ihtiyacını karşılayac.ak 

~ honoıa;, halkımıza faiz vererek hir 
nıenfaat te temin edecektir 

• A Gelen sıyası mümessiller 
Sovyetlerin ijertin Büyük Elçisi ile 107 kişilik 

bir kaf.ile Türkiyeden geçtiler 

Moskovadaki İsveç Elçiliği Matbuat Atqesi, Elçilik Erki.nı 
Erzuruma ge1diler oradan da Ankaraya hareket ett]er 

"Xii!tdt, if l A..A'..) - Ahlian~ ,~ i07 Jd#ik bl.r 'bril• bul Erzurum, T8 d\.A. ) - Moe-
d&n dönm~te olari Sovyet hükOme· sab&hJcl trenle buraya gelmlt ve bir kovadak} lsveç elçiliği m~tbuat 
linin Berlın Btiyük elçuıl Dekanozof mUddet: lııllrahattan sonra ihzar cdi· I ataııes.i 1 reaten Vohan ve yıne bu 
Moskovaya gitmek nzere bu sabah, elçilik memurlarından biri erkek 
tavumre ile -"rimladen hareket et len ot.bUslerie SV.kamı,a gltml91cr- d '~ . k - .ı ı k .. .. .u- r-·· - ve ıgerı ct<lln o•ma uzerc uç 
miştir. dır. , . . kil!ilik bir lsveç heyeti Rusyadan 

J1.. Mısafırler, Sankamıştan ıtıbaren buraya gelmi~tir. 
Erzurum, 19 (A.A.) - Sovyet yollarına trenle devam eyliyecekler; İsveçliler bu akşamki trenle 

Rusyanın Almanyadak i büyük elçıliği dir. Ankar~ya hareket edeceklerdir. 

1 Sovyetlere göre 
Muharebeler 
devam ediyor 

Alman tebliğlerine 
rağmen değişiklik 

yoktur 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet is

tihbarat dairesinin tebliği: 
17 temmuz günU kıtalarımrz Pskof, 

PorhoC, Polot.sk, Sm<>lensk, Novog· 
rad ve Volonsk istikametlerinde \'e 
Besarabya cephesinin bir kısmında 
muharebelere devam etmişlerdir. Bu 

. 
lskenderun 

L:mamndaki Fransız 
gemileri hakkında 
Ankarada müzake
reler cereyan ediyor 

Vk:hy, 18 (A.A.) - t~·ı nıa
fümat atan mahfiller, bkenderuo 
Umanında deoıirll l>a.tunan 12 
1'"ranınz ,yanlmı<'I gl'lfltltil hakkın

da Ankarada müzakereler cere
yan etmekte olduğu teyit edUl· 
yor. 

t;rı maıamat alan ı·rallfilz ınab
ıuıertnce bu ,·apurlann harp g11• 

mtel Uıliıkkl edUlp edllmlyecetl 
görU,ütmektl!ıdlr. Vapurların ı\. 
k'ıbetl, meeelenin hallinden ııonra 
taayyün edec&tir. 

Almanlara göre 

Harekat 
devam ediyor 

300 tankla 
muharebede Ruslar 

mağlup edildi 
Berlin, 18 (A.A. ) - Alman 

ordl;!ları başkumandanlığının fev 
kaladc tebliği: 

Çok k uvvetle tahkim edilmiş 
bulunan Stalin hattında Mohilef 
ile Vitebsk arasında açılan gedik 
Smolensk'in ötesine kadar genig· 
letilmiştir. 

(U.. .... a.. 6, f!ML 8 •> ••• muharebeler neticesinde kıtalarımızın ., __________ __, 

cephedeki vaziyetinde mühim bir de- ========================== 
ğişikllk olmamllJtır .• 

17 temmuzda hava kuvvcUerlmiz 
yarıiı motörlU olan dilşman kuvvet
lerine kari/! harekitta bulunmuş ve 
bava meydanlarındaki düşman tay
yarelerini tahrip etmişlerdir. 

16 ve 17 temmuzda. 96 Alnian tay
yaresi tahrip edilmiştir. Ayni gUn
ler zarfında blz 23 tayyare ka.,ıbet-

tik. 

So.yet • .1.ci1iz İttİfaluNn teairi 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyetıe· 

rln uğrıyabileceğl muvaffakıyetslz
llkler ne kadar mflhlm olur:ıa olsun, 
neticede Almanların mağlQp edilece
ği muhakkaktır. 

Sürpagıp ta bir milyon 
.·lira ilk def ine 

Bir ermetıi kadını, definenin 
burada olduğunu iddia ediyor 

Blr hafta evveline nazaran bir kat 
daha artmış bulunan bu itimadı tel· 
kin eden fi4!Y Alman ileri hareketin· 
de görülen ağırlıkla lnglllz - Rus it· 

~ Tasarruf ~ .:.c;an bet yüz 1irabk bir taMaİ tlfakının yaptığı emniyet verici te. 
llltınıızı sirdlr. Bu tesir, Moskovada hikim o-

lllt kerıd n he.ın YUksck bir faiz a- bankalarla şube ve ajanslarında, l t:il- lan zıhnlyet ve Sovyet propagandası. 
· henı dl tnenfaatıcnnı koruma-1 ıı Piyango idaresinin resmi satış gi- nın kullandığı lısanda barız bir sıı·. 
~ lhtıya le Muu müdafaamızın ar-1 şclerinde ve banka olmıyan yerlerde rette görWmektedir. 

r>ara ~arını karşılamak için dev mal sandrklarında satılmaktadır. l 
Olun kraz etmeleri rnaksadlle Bonoları başkasına devretmek ve· Moekovada hayat norma 
tık an Tnsarrur bonolannın ya. vadesinde bedelini herhangi bir Moskovada gUn!Uk hayat bir haf· 

ll1ıglln arıldığını dUn yazmıştık. bankadan, Mllll Piyango resmi satış ta evveline nazaran şimdi daha nor· 
~ te:ıv!e bu hwıusta okuyucuları- gişelerinden, mal sandıklarından tah- mal bir seyir takip etmektedir. Sine· 
t,~4-1 edecek rnalamat verme· sıı etmek kab!ldlr. Vadesinde para ma!ar, tiyatrolar hıncahınç dolu ol-

geri alınmak istenmezse vadesi gelen dutu gibi nehir kenanndaki mefhur 
bonoyu hemen yeni bır bono ile de· kUltUr ve iaUrahat parklarının gazı. 

ı(De\anu e IDCld&) (Bww a.. a. A. ı de) X /X Hafriyattan bir söriinüf. (Yamı betinei uyfamıula) 

Japonyada yeni 
kabine kuruldu 
Japonyanın esas 

siyasi hattı hareketi 
değişmemiş 

Amerika ihtiyatlı 
ve ketum 

davranmaktadır 

Prens Konoye 

Tokyo, 18 (A . .A .) - Yeni Japon 
hUkOn1eti Prens Konoye tarafından 

(Devamı: Sa. 5, 86. ' te) l+I 

Dev tayyareler 
ve Berlin 

Ne\york, 18 (A.A.) - Atla11U 
Constıtullon gaze~ı diyor kı: 

Amerikan ağrr bombardıman ta~ -
yarelerlnLn se11 yaJcın<ta Berlın Uze· 
rinde i.,ıtllecektır. Bu dev tayyarele 
rin Berllne kar~ı kullanılmak için tn
giltereye &C\'kedilmek Uzere Jıazırlan. 

ı 
dıkları bllyül< bir memnuniyeUe og · 
renilmiıştır. Berllnlıtere blr ıece A 
merhuılı,.......11 eır m-..J ~ 
olan bu tayyareler de\&~ ~il' su-
rette buraya g-elmektcdlr. 

Uçan kaleler 
Londra, 18 (A.A.) - Londranın 

resmi mahfilleri lngiltereyc gelen A· 
merikan tayyareleri hakkında dün 
akşam cesaret \'erici haberler ,·ermiş
lerdır. 

Amcrikadan lkt motör!U Lockeed, 
dört ınotör!U Consolide Liberator ti
pinde Hudson, uçan kale ve Catanıa 
deniz tayyareleri hn,•a yoluyla ve za
yiat vermeksızln her gUn İngiltereyc 
gelmektedirler. 

HARP VAZIYE. Tİ 
'ı azan: illıı• )ıl0BA!ı 

Dünkü yazamızda Viteöak ve ' civarında Almanlann • ıeri atıl· 
prkındaki bölıede Sovyetler için malanna rajmen - telaw taarrul' 
vaziyetin buhranlı olduğunu, bu- edeceklerini de bir ihtimal olarak 
nunla beraber Sovyetlerin vazi- kaydetmiftik. 
yeti düzeltmek için yapacakları Busünlrii tebliilerden anlayo
mukabil taarruzların neticelerini ruz ki Almanlar ayni bölplerde 
beklemek lazım ıeldiiini yaun11· yani Peypuı ıölti civanndan Le. 
tık. Bundan batka Peypua gölü (Dtwaau 8a. a. M. ı de> 
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'j Eyüplü Halidin 
// Maceraları lstanbul 

Anlatan: Eyüplü Halid -15- Yaıan: Mim Sıfmr 

Beyoğlu ve ben Yolları 
Beyoğlu, o 

v~ ben 
vurguncular 

zamanlar ben 
ayardaki 

Bu sene inşaat 
için bir buçuk 
milyon lira 
sarfedi."di için müsaitti 

belki de bir daha o kötü yola dön 
mıyecektim. İşte bu itibarladır ki. 
bu tesadüf benim JÇin çok ıeamet· 
lJ olmuş, yine o tesadüfün müsajt 
neticesi bendeki mahkumiyet kor. 
kuısunu iyi duy3ularımla birlikte 
boğ:nuş ve beni artık salah bul
maz bir hale koymuştu. 

Hakikat, Karakaı Yorainin de· 
dıklen hep birer birer olmuştu. 
Müııtantık bütün müdafaala· 
rımı haklı bulmuştu. Muhakeme· 
nun ser.best olarak yapılm8'1ına 
karar vermiş ve beni o gün kefa· 
!etle salıvermişti. Az bir zaman 
sonra da, yine ayni müdafaalarla 
suçsuzluğumu tasdik etlirmif, mah 
kemeden bir suçlu gibi değil, ale· 
iade bir borçlu s~fatile çıkımış ve 
hiç unutmam Efterpe ile babasına 
üstelik bir de çıkıımıştım. 

Bu kolaycacık kurtulu_ş, emin 
olunuz ki, bendeki anaforculuk 
duyauaunu, o dakikadan itibaren 
kudurtmuıtu. Artık almı§ yü
rümüştüm. Bir kaç ay ıç.ın · 
de Ele.na Stella ve Karlo aibi 
nice :ı.amane düzenbazlarını birer 
birer kündeden atmıf, aarı sarı al· 
tınlarınm üzerler~c yatmıştam. 
Beyoğlu muhitini bulaşık bir pa· 
ra koleraeı :&ibi sarmış, rastladığım 
kazanç hırahlanna. .tırpan atmıı-

koınUer de vurguna açıktan ortak 
olurdu. Bunun içiıWlir ki o devir
de, malum tabiri ile el ifç.ilijinin 
her çetidi almıı yürümüt. itçilerin 
rözlermi bayağı hırı bürümüıtü. 

Bir yankeait:i ya da bir dolan
dırıcı her sabah ıöyle b.ir voli çe· 
virip de ele geç.irpiii vurgunu 
kendiaini -himaye eden komiıerle 
paylaıtı mı, arttk .i9tediii yerde 
dolaımak, .buldujunu tufalaJllak, 
rasl'gekliğ.ini anıkılamak ıerbeıtli. 
ğini kazanırdı. İtçiler ve itç.ilen 
himaye eden .komiserler de bu 
miifterek datavereye alıımıılaır
dı. Bu ıebeple her itÇinin kendine 
bir deıtek (o zamanlar itçj lisa
nında hamiye de.tek denirdi). 
her desteğin de kendine mütead
dit köstebek yani itçi bulmaıı a· 
det hükmünü almııtt. 

Ben, ilk aylarda bu adete uy
ma.ğa, ken<i.ime bir destek arama. 

Geçen mali yıldıan bu &ya ka· 
dar yapılan yollar geçen ıenelere 
niabeten çok fazladır. 

Bu ıene yapılan yollara J ,S 
milyon lira aarfedilmiftir. Bunun 
70Q bin lira11 İdarei huauaiye, 
80Q bin lirası da Belediye tara· 
fından verilmiftir. 

Bu yolların mühim kıamı son 
üç ay ~arfında yapılmııtır. Bun
ların ekıer.ili ısur .haricidir. Hür 
riyetiebediye ile Kağı.thane ara
ıı~daki yol katran yapılm)ftır. 

Dahiliye Vekili vilayette 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Fa.ik Öztrak dün sabah 
Vilayete gelerek Vali doktor 
Lütfi Kırdarla bir mü-ddet gôrü
§Crek şehir işleri hakkında .zahat 
aldıktan sonra baıı direktifler 
vermi,ıir. 

ğa hiç lüzum göı'memif, kimıeye 
boyun eğmemi,tim. Fakat, Be- lstanbul mıntakası Ticaret 
yoilu piyasasında bir yıJ.dız .ıibi Müdürlüg .. üne Necmettin 
parlamaia,vurgunlarım ıunun bu 
nun ıgözlerini kamaştırmağa baı· Mete tayin edildi 
layınca i~in rengi değiımişti. Ba· Bır kaç zamandır mUnbal bulunan 
na da desteklik tekl.ii.~de bulu· lstanbul Mıntaka Ticaret MüdUrlUğU
nanlar çoğalmı§tı. Her gün sağ· ne kıymetll tktJaatçılarunuıdan Bay 
dan soldan haberler salınmağa Necmettin Meto'nun tayin edileceğini 
hatta bat~ örtülü tehditler bile haber vermiştik. 
savrulmağa başlanmııtı. B. Necmettin Meto'nun tayin emri 

tım. l 
Beyoğlu o zamanlar ben ve Fakat. bu i~ bana solak ge i· vekiletten çıkarak dUn lstanbuı vf. 

yordu. O zamanki kafamla ana· !Ayetine tebliğ edilml,.tir. 
ben ayardaki vu.rauncular ıçın T 
faaliyete çok müsait bir saha idi. forlamaktan ne kadar ho§{antyor. tTzun zamanlar, Avrupa.da ticaret 
Evveli emniyet tcıkilatı tirndiki· sam anafor vermekten de o de· n.Umessilliklerimizl muvaftaJuyetle 

rece kaçınıyor, daha doğrusu icra eden ve burada Ticaret Veklleti 
ne nazaran yok denilecek b6r de· 
recede jdi. İnzibat itleri. zaptiye köstebekliği kendime yakıttıramı mUşaviri olarak bulunan B. Necmet-

yordum. O 11rada bana deıtek tin Keto'yu tebrik eder, yeni vazUe· 

Lise bitirme imtihanları 
Devlet 

ertesi 

orta okul imtihanlarına 
hakkını kazanıp 

y ı 1 girmek is ti yenlerin 

girmek 

hakları 

Dün Maarif müdürlüjünde Maar İf Vekili Huan Ali Yücelin 

Piyasada 
• 
Ih ti kir 

Muhtekirler her şeye 
ragmen fahiş fiyatla 

, al satmaktan 
çe1<.i .migorlar 

Milli korunma kanununun sıkı mü· 
eyyldelertne rağmen son günlerde ba. 
zı nıuhtekırler yine fahlı; fiyaUa mal 
«a.rnaktan çekinmemektedirler. 

1''1yat murakabe bürosu bu hUBUsu 
dlk ıtaUe nazarı itibara alarak piya
ııacla herhangi bir suretle lhtlkAra 
m"ydan verebilecek şekilde satış yap 
mak ıstlyenlerl derhal tesblt etmek· 
ta \'e ceza kanununun en ağır ceza
larlle mahkQm edilmeleri için adliye
;. e vt'rıncktedır. 

Son bir kaç gün çinde yakalanan· 
ıarrn ı:a~ ııı bir haylidir. - bafkanlığı altında yapılan toplantı 

Kcm!syon dün fcvkalA.de bir içtima 
Lise ve orta okul son sınıfla·ı dair yeni bir tam.im neşrederek aktPcl<;rek ıhtıklr suçları, tesbit edi· 

rında kanaat notu ile ikmale kal- vaziyetten bütün okulları haber· 
· d J k l' len muhtekırlerin adliyeye \'erilmesı· 

d!~ı içın. ~v et orta o u! ve ıse ı dar etmiştir. 
bıtırme ımtıhanlarına eylulde baş t . .. . t'h t Ü ne karar vermiştir. DUn adliyeye \'e· 
!ayan talebelerin Jjse bitirme ve 1 Bu am.ıı~e g~r_e ~m 1 an . a • rılnıelcrı kararlaştırılan muhteklrlc· 
devlet orta okul imtihanlarına matnamesının ıkıncı bendınde ı·in ı:tlmlerlnı ~ağıya sıralıyoruz: 
ginneğe hak kazanıp da o yıl sl· imtihan ba!langıcının ders yılı ıo. Galatada Seleks foto mağazası sa· 
re:neyip ertesi yıl ogirmek isteyen-

1 

nu olarak gösterilmiş bulunduğu- ! hıbı rontken filmini fahış fıyatla sat· 
lerin imtihan haklarının ne suret·· na göre erlulde imtihanlara baş· k K al d ö lUk ü A 
1 h ~=ı w , b k 11 l 1 d " . ih h kk d ma tan, ap ıçarşı a g z ç • e esap Cl.lol ecegı azı o u ar ayan ar prt ımt an a ın an 
dan sor,!1lmaktadır. bu.ini. ertesi yıl haziran devrcsı- gop traı:ı makineı!lni yüzde yüz kArla 

Maarif Vel<llliGi bu mes~leye ne bırakabilecektir. satmaktan, yine Kapalıçan;ııda Nesim 
53 kuruşa satacağı malları 80 kuru

Deri satışları 
Tüccarlar deril~rin hayvan borsa_ 

sından geçirilmesini istiyorlar 
Derilerin Boraa kanalile ıatııa 

şa satmaktan, Galatada kırtasiye

ci Prezel1slaoski kurşun kalemi uçunu 
çok pahalıya sattığından, Zlndanka· 
pıda Todori kundura çivisi ve ökçe
ilinde ihtikar yaptJğından, Kapalıçar
şıda Ycş!nave, Çarşıkapıda Arşıık, 

Merc&nd!i Avadiıı lhtiklr yaptJkla· 
rından dün akp.m evraklarlle b!rlık· 
le müddeiumumiliğe teslım edılmiş· 

!erdir. Bunlar milll korunma kanunu. 
nun en şiddetli müeyyidelerile cen· 
landırılacaklardır. 

denilen ekaeriai Yatlı ve cahil bir . . d olmak ~enlerin bqında, Tü- ıinde muvaffakıyetler dllerız. çıkarılacağını bundan bir kaç ~ıin 
takım ada':!'l~rla polis ~efı:rı a. 1~ fekçi Tabir P&J&nan adamların· evvel bildirmiftik. Fiyat Müraka· 

Bor.Hama devredilmesini istemek Liman idaresi yeniden mav-
tedırler. ~ 

İki tarafın fikirleri alakadarlar na ve romorkör yaptırıyor 
ca tellik eaitdiktei'i iilfrrra bn~n• lf!Mrtttln 1"etSM91 :ttmum 
lerde derilerin Ha) van Borsasın· 1 mUdUrlUğU lımanlarımızda kullanıl
da mı yoksa Ticaret Borsasında malt üzere yeniden mavnalar ve ro· 
mı muamele görmesı lazım gele· ınorkörler yaptmnata karar vermiş. 

nı tıa~rJ'.•~ ~ ".'e ~e~ik~ ~ dan Muheia .Bey adaM. bil aivil Ec;lirnekıpı .. Eyüp yofu ten- 1>e komi19Yomı hu liuau•ta biT k• 
~l~rın. elınde ıdı. P~li~lik. ~~ikı komi.er bulunuyordu. Gönderdi· • • • rar verdikten sonra i t şjmdi ba~· 
g~bı bı~. ~esle~ deiıldi: ~ol~ teı· ii haberlere, dijerleri aibi boyun vır edıhyor ka bir cihetten sarpa şarmış bu-
kılitı gulu~ bır hald~ .idı. Bır ka. einıeyip yan çizdiiim için bu a· Belediye bundan bir müddet lunmaktadır. 
rakolda ~oliıs neferinden daha dam bana fena helde ıkızmııtı. evvel a tırmakta olduiu Ecür- Tüccarların bir kıımı derilerin 
çok komıserler bulunur zaman ı· B ·· k"ll" b b ı· k ·1 • Y p w d d w T ' B 

ceği ılan edilecektir. tır. 

b b 1 h 
. : .. .. apma puı u u r e a ea& mlf, nekapı - Eyüp yolunun tenvirine dogru an ogruya ıcaret orsa. Diğer taraftan öğrendiğimize 

ca ı un arın er bırı o gunun Beyojlunu bana zindan etmiftl. b 1 t O" .~ b da E ıından o.-rmesinı isterlerken <ii· ' f l he' ti 'nd b ' · · - Af amıt ır. un ue u ara • ,....,. 1 göre bugün 85 kur olarak tea 
n~ uzu 

1
f4 d ıyH~rıb' ~ mnın Gerçi. ben 'Ueturuplu hareket edi· dirpekapıdan Otakçılara kadar ğerleri bunun 'hayvanla alakası b ' d 'l b ' d 7 h' b." 

a,c am~. o .ur u. h .~c; ır~ e ne v;· yor, y.İne el altından dolabımı on bir elektrik lambası dikilmiş· olduğuna ve bu deriler Mezbaha· ıt e J bn /r erı ldıyatı d ·~ tr 
zwe ıssı .. ve.. urm~tı . ~e ne e çeviriyordum ama, ne de olsa tir. da çıkaplacağından Hayvan Bor. zaman u ıyata e . e e 1 e?1e· 
mealek corgu ve w bılgıt~ .~~ktu. köstebekler kadar ıerbe.t çalııa· saıından ıgeçmeaini istemektedir mekte ve normal fıyatın daıma 
Bunların pek çogu, polisügı Be- mamaktan aıkılıyor, bil-hassa ele Tünel seferleri tatil mi ler 120 - 125 kuruş arasında oyna· 

Kuımpqa fabrika ve havuzların· 
da da eaçt&n mavnalar yapılacaktrn 
Bunlar derhal İskenderun ve Mersin 
l.manıarına gönderilerek faaliyet sa· 
nasına konulacaktır. 

Keçi kılına fiyat tesbiti 
yoilu c.adtleainde öte-kine beriki· geçmekten korkuyordum. İki taraf arasındaki münakaşa· dıiı görülmektedir. 
~e kafa t~tup caka satmaktan lılerim adam akılh aynaıızlaı· edilecek lar gittikçe hararetlert:nekte ve Ali.kadarlar bu vaziyeti de na •. 
oteden berıden anafor toplamak· mııtı artık ... Muhsin bir gölae ;i· Tünel kayı~ı aiuıtosa kadar Hayvan Borsasından geçirılmesi- zan dıkkate alarak deri meselesi· 

doğru değil 
Son günlerde keçi kılına tiyat tea· 

bit edileceği hakkında piyasada rfva· 
yeller dolaşmıya baı:ılamıştır. Dtln bu 
hueuıta allkadar kimseler nezdinde 
yaptrgunız tahkikat netlceııinde 
böyle blr rivayetin tamamen asıtaız 
olduğunu öğrendik. Keçi kılı tama· 
nıen serbest olarak plyuada satıl· 

rrıaktadır. 

tan .i?are.t san~." ve bu bakım~a~· bi beni takip ediyor, bana çalıı· dayanamıya.caiından yeni tedbir. ni isteyen tüccarların ileri ıürdük· ni kat'i bir esasa bağlamaya ça· 
dan ıı\erıne dort elle sarılan ıhı- mak fırsatını bile vermiyordu. Bu ler alınmaktadır. leri fikirler daha makul görün· lışacaklardır. 
~H!ı t~recülerd~~. Oaha açık vaziyet karı111ında; bir ınü<idet i· Tünel idaresinin Amerikaya 11• mektedir. Bundan baıka oğlak ve kuzu 
ııoy~eyı~, ekaer.ıaı bız!er~en da. çjn Beyoğlundan aynlmak, biraz marladığı kayıı. dünya vaziyeti Bundan bqka bu mesele ince· derilerine de talep .günden ıüne 
ha curetlı, daha beceriklı sayıla- da latanbul tarafında yaf&Jllak, dolayııile geçikmişti. Bu kayııın lenirken Hayvan Boraasından artmaktadır. Kuzu derisinin kilo· 
cak, .vurauncululw& en 1:1at~lanmı· fırsat bulduğum t.kd)rde de 1rİz· bir an evvel gelm~ıi için alaka· gC9meıine taraftar olanlar ayrıca 1 su 1 3 5 kuruştan ım uamele gör· 
z~ bıle taş çıkartacak «lfÇllerden· lice çalıımak kararını verdim. Bir darlara müracaat edilm.iıtir. tiftik ve yapağının da Ticaret müştür. Oğlak derisi ç ifti 225 ku· 
dı. > gece ·Beyoğlunu terkettim ve U· Ailesi takdirde tünel aelferleri Borsaıından alınarak Hayvan ruşa kadar ıatılmaktadır. 

• Bu komiserlerden her b.i.rinin lelide Yeş.iltulumbada kiraladı- yapılamıyacaktır. 
eli altında üç bet yankeıici, bir· ğmı bir konak yavrusuna yerlet· 
kaç doiandırıcı b11lun\Kdu. Bun· tim. 
lar. rastlad;.ğmı çarpar, vurur, (Arkut var) Osküdar ve Boğazda tamir 

edilecek yollar 

t. - ç ADLiYE ve POLiS HABERLERi 
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SORUNUZ 
,..-----SÖYLIY ELİM 

9sküdarda Ayazma, Velioğlu 
ve Selimiyede Çeımei.Jccbir, Ca. 
mi. Oa.y.Xadın, Şairneııimi, Bey
lerbeyin~e Çınar sokaklarının ye_ 
!liden esaslı surette tam.iri karar· 
laıtırılmııtar. 

•• Uç gencin ölümüne 
Zekai Dede 

1 - Allkaracla lflldar cadd• 
.U.de aamaıa 12 Bayan S. A. O. 
aoruyor: ı.taalıalla oldala• lılldl
ttmız Jlle9bar mmlkl üa&atlannıız· 
daa ZekM Dedenin (lluwıı) h ol
d11tu baldwıd& blı' thayet Ya':' bu 
dotru maclur. Bu zat ile eeıer!ed 
halrkmda ıazıJrmt bir eaer var 
nuclrr'!' 

Cevap - Zekı\. D<'<ie rahr.~~tli E· 
)1lpte docmuşt.u. Halis lıtanbul 
TUrkUdUr. Bab:ı.ın Hafuı Süleyman 
Hikmeti Efendi iımıinde bir hoca
dır. ZekAi Dede ilk tahallinl bitirin 
t •: bo.basının tesı:ile hafız olmuş 

ve zamaıun bU}'U~ musiki UstaUa
nndan mefhur Hamamı Zadf' İll• 
mail Dede Efendi ile Eyüplü Meh
met Beyden musiki ötrenmlftir. 
Bir mUddet, Mısırlı Mustafa Fazıl 
Pa.f&lUll dairesinde musiki mual· 
limliğl yaptıktan sonra, Darllffe
taka mektebinin ,mu.siki muallim· 
liğine tayin olunmuştur. zeuı De 
de ve eserleri hakkında aradığınız 
malQmatr, çıraklarından rahmeUi 
Rauf Yektanın Eaatlzi Elhan adlı 
matbu eııerirıin birinci cüzünde bu 
lursunuz. Bu eaer eski hartlerle ba
sıtmı' ve mevcudu azalmıftJr. 

z - Jluteblrde emeldi ötret
mealerdea V ebap Ö&'et llOl"IQ'Or: 
BüytUl '9lr Ttwflk Jl'UEl'et ile f&lr 
......... .llıUlıı maaıa .....temi 

tedarik etmek .isterim. ,.e bepelal 
bulmak kabil midir ı Haacl ldltöp
baneye müracaat ecle,flm: 

Cevap - Ankara caddealnde 78 
numaralı Sertotıu ktltUpbaneaine 
müracaat edin~. Mehmet AJdfin 
eserlerlnın tamamını, Tevfik Fik· 
retlnkllerden de bir kısmııu bulur· 

• sunuz. 
a - Maabad& Horoz köybde 

Ntıeatl Alaylı eıoruyor: Ma)'ODS 

aaaı1 yapllır \e keltllmeme9l loln 
çare nedlr f •• 

Cevap - İki yumurta aanamr 
tahta kqık terıile yahut çırpm&tlı 
ile dalma bir tarafa olarak eae ese 
çarpmalı. Bir bardak zeytin Yalı· 
nı ağzı damlalıklı bir fifeye kO)'· 
malı ve yumurtayı çarparken :ra.
ğt bu ,ışe ile yavaş yavaş üzerine 
daınlatmall ve karqtırıp çarpma· 
ğa. devam etmeli. Yağın yaıumı 

bu ıureUe yumurtaya. kan•tlrdık· 
tan sonra bir limonun suyunu J'f· 
ne damla damla karıştırmalı ve 
yine çarpmalı. Kal&D •)'Un Yatı· 
nı da taritl veçhfle katmalı. Btr 
çeyrek saat zartınd& Yal Ue li
mon suyu ve yumurta bll"blrlertne 
karışır, ko~ ve mayonez ha· 
sıl olur. M&Jlntsbı kelUmem..a l· 
çin çare yalms trir t&rata çarpmak 
Yal ve 11-a damla damla Jcat.. 
maktrr. 

Bu yolların tamiri için 15,000 
lira harcanacaktır. 

Bundan l>aıka Kavak ilkele 
yolu~ ıose, Üıküdar Şemsipa
f& camii ~ünde de bir rıhtım 
inpıına karar verilmittir. 

• 

sebep olan şoför 
--o-- Oç • 

gencın ölümüne sebep olan Halidin 
bakıldı Buz tevzi yerleri dünden 

itibaren tevziatı bııladı 
Buz aerbayiinin açmak mecbu-

riyetinde bulunduiu buz tevZi 
yerleri dünden itibaren açılmıı· 
tır. 

davasına 
Harbiyede lhaan, Nezihi, Ha· 

lit isminde üç gencin ölümile ne
ticelenen - otomobil kazaaının mu· 
hakemeaine dün ağırcezada de· 
vam edilmiıtir. 

Suçlu ıoför Halit muhakeme• 
de evvelki ifa.d .. ini deiiftirmiı· 
tir. Neticede muhakeme gelmı

Akıam sanat okullan talebe- yen tahitlerin celbi iç.in baıka 
. • t 1 d aüne kalmtttır. 

Halk burarardan her zaman 
kolayca ve tesbit edilen fiyat üze. 
rinden buz tem.in edebilecektir. 

sının ıatnad 0~~m er a Bir tawk yüzünden arkadaıı-
• av111 . 

Aq&m aan&t okulların& devam e- fU vuran edamın mahkemesi 
den talebenin prevantoryom ve aan&• Geçenlerde bir tavuk yüzün· 
torJOID}arda tedavileri bakkınd& Ka. den f:yüpte komtu•u Kutsiyi öi· 
arif VeklleU mQdUrler enctlmen1nce. düren Velinin muhakemeaine 
blr karar almm19tır. Bu k&rara sGre dün aiırcezada devam edilmittir. 
akfam u.n&t okUllanna devam eden Suçlu Veli müdafaaaının ya-
7&-fl&n uaml taluıll çatz olan 20 Yat· pılımuı için a.vukat tutmak tale
t&n fasla olmıyan bekir ve yardıma binde bulunmuıtur. Bu talep üze· 
muhtaç talebeden preYantoryom ve rine muhakeme baıka bir güne 
aautoryomlard& ted&vllerine heyeti kamuttJr. 
ııhhiye raporu ile ltısum sa.teruenıer Patiskaları saki.yan adam 
de cuter t&lebelerin tlbl oldutu f&l't-
lar dahillnde bu mU.S.elerde tedavi mahkemede 
olunabllecek18fdir. rıyat Müıakabe büroau me-

dün agır cezada 

Şoför Halit dün apr ceza mahkemesinde 

murları dün Sümbüllü handa 8 ıuçunu inkar etmif, bu dükkanın 
mlmarada Muharrem iıminde bi· Mehmet ilmindeki kardefine ait 
rini 25 top patiska saklarken ya- olduiunu aöylem.iıtir. Muhakeme 
kalamıttır. tahit celb.i iç.in l?_atka b.ir aüne 

Mahkemeye verilen Muharrem kabn11trt. 

Tek fırka 
ra İr arkada~ım 
u;;a> anlatıyordu. Lo 

neıriyatta bulunan biir 
radyoıu, dünyadaki bütUll 
ıızlara bar bar bağırıy 

- Fransayı bu bale 
mailubiyeline sebep olall 
fırkaların çokluğu ve 
aralarındaki zıddiyettİr• 
Fransızlar, bundan sonra 
ka yok, bu fırka yok, 
yok, falan fırka yok, A 
yok, B fırkası yok, sol 
yok, sağ fırkaıı yok, orta 
sı yok... Yok, yok, yok 
yok... Bundan aonra bir 
ka var: Kurtuluı fırkası. 
yadaki bütün Fransızlar, 
akideleri ne oluraa olaall. 
liderleri kim olursa ol-. 
gün kendilerini bir tek 
kurtulut fırkuuun azua 
lidirler ve öyle hareket 
dirler. 

Franaada fırkalann 
hakikaten, fırkacılann 
kadar çoktu. Bunların 
daki zıddiyetin, birbiriniD 
it altına karpuz kabuiu 
malannın, birinin ak d 
diğerlerinin kara, ma~ 
Mn, kırmızı ••• diye bütiin 
lerle cevap vermelerinin ..JI 
aanm matlubiyetinde ~ 
ne dereceye kadar rol 
dddannı tarihe bırakaJga. 

Benim üıtünde durmak 
teditim nokta ıudur: T
kılibı bütün dünyada 
uyandırmıt ve bu u:' UUJ .... -

na prenıiplerindea iat 
istedikleri noktalan 
abnıtlardır. 

Tek fırka da, Tiirk 
liplaruun ana prentipl 
biridir. Franaa &JDİ aa)'lld 
kalan olan bir memleke$ 
kaç fırkaya deiil de 
bire tek fırkaya inmek ib 
nı duymuı, inkılap p 
rimizi kurarken ne akılla 
ket ettitim!zi batarlatao 
hadisedir. 

Tek fırkanm ne ıl"i"ı-1111"'!• 

te, ne hüniyete, ne tefl'Ü 
ta ensel olmadajmın • 
.lntWM "Flttldy9dlr. 

KOR 

l:unir fuarı için vıpur 
trenlerde ilave sefe 

tzmlr Enternaayonal fııaı™'"'~ 
mıre seyahat edecekler içlıı 

Denizyolları ve Demlryollatl 
den hazırlıklara başlaınıf b 
tadarlar. lstanbulla lzmir 
tuarm devamı mUddetınce f 
pur seferleri yapılacak ve 
n,ıerde olduğu gibi halkın 
na mahal bırakılmıyacaktır. 

Deniz yolları Bandırma aef 
de UA.ve pbStalar koymayı d 
tedlr. 

Bu ilAve postalar önUm 
ilk haftasında mevkii tatbil" 
lacağından bqka bilet ucrt 
de y!Ude elli tenzlllt yap 

I>mizyolları ldareııl de 
lo lzmir hattında. ifllyen po• 
purlara uyduracak ve a~ 
tara fazla vagon tahai.11 ed 

Pendfkte Çatra mevkilnde 
maralı evde ikamet eden ölO 
kızı iki buçuk yaşında. Ke•,
çede oynarken üzeri açık olatl 
de 65 santim suyu bulunan bit 
ra düşerek boğulmuştur. 

Hldlseye Kartal ht.klmi 
tin el koymuş ve hUkQmet 
Ali Rıza GUlekimin nıuayen 
ceslnde cesedin gömWmesıne 
rilmlştlr . 
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Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

ihıaa OBAN 
. (B8'ı ı lnclde) 
~d İstikametinde ve Vite
ı. bölgesinde Smolensk • Mos· 
llO'Vll • • 
lllud ıatıkametinde taarruzlarına 
lind aıte devam etmiıler ve Ber
bertn, Stokholm'dan çıkan ha
l ere ıöre de Narva ve Smo· 
~ ~birlerini zaptelmişlerdir. 
10() nınırad Narva'dan takriben 
30() \le Moıkova Smolensk' den 
~ kiloınetre uzaktadır. Smo
h-. . • Moıkova istikametinin bir 
lait ~Yeli daha vardır. Bu iki ıe· 
~ ~İne muntazam, asfalt bir 
biııd'ile ~ihdar, zırhlı birliklerin, 
1-... -~~t piyadenin süratle iler 
~e çok müsaillir. Alman 
~~ bu caddeyi, büyük yar· 
1-r-İtçın, adeta bir aens unique o-

v· ieçınif lerdir. 
bola ltebık'in iJgalinden sonra bu 
liıı ede ıneydan muharebeai Sta
ıt.J ~t mıntakası içine inti
~~ bulunuyordu. Fakat 
liıı ~ak müstahkem ,ehri Sta
h.t~•faasınm asıl muharebe 
9() dan yani ıarp kenarından 
İtiı., kilometre kadar prktadar. Bu 
tl} 1- Alnıanlann bu ,ehri it· 
oı...~tcek kadar prka ilerlemİ§ 
d:~ı ihtiyatla karfılamak 
d~ ohır. Narva ,ehrinin İfgali 
~ ·~Yele uygun deiildir. Es
't()r~a. Sovyetlerin elin4_e bulunu
bir :: Pıkov' dan ıimale doğru 
~ lınan kuptmaaı da bahis 
ko• lllu değildir. Sovyetler Pa-
1- "e PoffOf'da Ahnan taarruz· 
~1 lrıukabil taarruzlarla tevkif 

~lerdi_ 
1\1 tier bu iki tehir hakikaten it· 
dtaı edil~e, Almanlar. N~a
~ ~enıngrad istikametmde ıler· 
teıı~~e "'e Stalin hattının fİmal 
--~ bir kuıatma yapmağa 
deıı et edecekler ve Smolensk
"-t lafa.it toıeyi takiben Mo.ko-
~t.rınaia çalıpcaklardır. 

"e ~ Rrad cenup ve garb~da 
~ Oako\l'a ile Smolen.k. Vıle
k~ lrııntakasmda Scwyetlerin 
~~Ui ihtiyatlar (tank, zırhlı 
b~· rnotörlü topçu, tayyare) 
~UrduJdarmı kabul etmek 
' ır. Bu dütünce ile bi.z Al· 
de ~ulannın bir kaç gün için
~ ırad ve Moskovaya var
~ rrıütaliuıru hesapıı.z ve 
d11~' buluyoruz. Alman or
~l ı.tten muharebe etmeden 
~ er, Moakovaya bir kaç 
~"aramazlar. 
~ lensk tehrinin Stalin tah
' 0ı_. ~ntakaıının prk kenarın· 
d~ llQ~" söyleniyor. Eğer bu 
t'd, t.ıfl&e bundan sonra bu böl
"~ oakova istikametinde de
~,;tec:ek muharebeler açık 
~d, a. cereyan edecektir. Ha· 
~ >'•Pllınıı daime tabkİma· S nıahrum mıntakalarda 
~t •• tarahn daha çok güçlük 
~ ~! \l'e müdafaa kudretinin 
&iı~· &Jikirdır. 

~~· Sovyet ordulannın Stalin 
~I~ ınmtakaıını tahliye et. 
ili dot.,1 daha fUka çekilmeleri· 
~ .bulmayız. Zaten daha 
~~Çekilmek için Leningrad'ın, 

Sümerbank ihtiyacı Başkonma za 
karşılamaya çallşıyor Konan Devekuşu 
Fabrika l a r ın imalatı geçen 

seneızre nazaran tahminlerin Bizde Kuşkonmazla 
üstünde bulunmaktadır • • 

mantar zıraatı Ankara, (Hususi Muhabirimizden) 
BUyUk dünya harbinin, harp ıçindek! 
devletleri olduğu gibi, harp dış:nda· 
ki devletlerı de mUtecsslr ettiğine 
şUphe yoktur. Bütçeleri mılyarlarla 

hesap edilen muazzam devletler, bir 
takım iktisadi engellerle karşı kar
şıyadırlar. Hatırlardadır ki dalıa 

geçenlerde, BüyUk Brıtanya !mpara· 
torluğ'u, elbise ve çorap sıkıntısı için 
de olduğunu Britanya halkına bildir
miş ve onları, bu kabil eşyalarını ıti
na ile kullanmağa davet etmişti. 

Hariçten giyecek eşyasının gelme
sine lmkAn olmıyan bu zamaııda, SU
mer Bank idaresinde toplanan dev
let fabrikaları, 19 milyonluk Türk 
milletini giydırmek gibi, çok mü· 
hlm bir meseleyle karşılaşmış bulun
maktadır. Memnuniyetle öğren<llğimi 
ze göre, hele bu sene başından itiba
ren tatbik edilmekle olan yeni işlet
me programı, Sümer Bank fabrikıı.la
rınm imalAtını, geçen senelere nlsbet
le, tahminlerin UstUnde bir rakkama 
vardirmıştır. 

İstihsalin bu artışı karşısında, SU
mer Bank Yerli Mallar Pazarı, yur
dun her tarafındaki halkın lhtiyaçta
nnı kolayca karşılayabılmek için 
muhtelif yerlerde şubeler açmış, hal
ka ucuz, sağlam giyecek eşyası ııat

mağa başlamıştır. 

Sanayilmiz;ıı bu hayırlı inkişafını, 

Türk amelesinin yüksek vasıflarda 
olmasına oorçluyuz. Bugünkü ~tin 
şartları göz önünde bulundıtran dev
let fabrikalarının işçileri, kel'ldllerine 
yüklenmekte olan vazife ve tedakar
lıkları bUyük bir feragatle kabul e· 
derlerken, memnuniyetle öğreniyoruz 
ki, Sümer Bank idaresi de lşçiJ.erln 

sıhhi ve içtima! vaziyetlerini dU.zel
tecek büyük kararlara varmış bulun
maktadır. MalQmdur ki, Sümer Ban-
ka bağlı muhtelif mUesseselerin iş

lettikleri fabrikaların umumi işletme 
vaziyetlerini yerlndo tetkık etmek, 
işletmeye alt, i1arl ve teknik ifleri 
konuşmak üzeıie, mUtehassıslann lş

tirakile he:- ut nyda. bir tQplanµJ.ar 
yapılmaktadır. 

Son olara.ıy Naz1lllde yapılan top· 
ıantıda, bUtü\n Sumer z;:.mk fabrika· 
ıarmda çalış<\.'l l~erln giyim ihtl· 
yaçları, yiyeceklerinin !slAhı ve kUI· 
tür vaziyetlerinin yükselmesi hakkın 
da birçok mühim !<ararlar alınmış· 
tıl'. 

Alınan bu kararlara nazaran, işçi
lerin sıhhatlerini korumak ve bu su
retle de iş kabıllyetlerinl arttırmak ı. 
çin kazançları muayyen haddi geçml
yen işçilere bol kalori ve vitaminli 
yemekler verilecektir. 

Fabrikaların memur ve milııtah· 

demleri için de, gerek bunlara, gerek 
ailelerine ucuz fiyatla yemek verecek 
ayrı bir teşkfllltın fabrikalarda ku
rulması kararlaştınlmı,tır. 

Giyim ihtiyaçlarına gelince; işçile

rin, temiz ve ucuz bir şekilde glydirll 
mesl kabul olunmuştur. İşlerinin hu
susiyeti dolayıslle elbiseleri kısa bir 
zamanda eskiyen !şçllere giyim vuı-

laları fabrikalar tarafından parasız 

olarak verllecektir. Bu giyim vn-;ıta
ları fabrikaların malı olacak, kulla
nılmaz hale gelince de, fabrıkalar, 

eskilerini alıp yenilerini verecekler· 
d;r. Bu suretle işçiler, sakil ltılıkla· 

rından kurtuldukları gibi. tab!I ve 
muayyen tesirlerden de korun:ıblle
ceklerdir. 

Bir işçinin kazancı, kendlsiM pa· 
rasız elbise verilmesini icap et•ıreml· 
yorsa, o !~çl, çok ucuz bl:· bedel mu
kabilinde kendisine fabrikadan blr iş 
elbisesi tedarik edecektir. Sümeı 
Bank tipi olc.rak kabul edilen bu iş 
elbisesini, iş başında giymek mecbu
ridir. 

Has viski mi, densizlik mi, 
başağrısı verir? 

Bu elbiseler Amerikan işçilerinin 
giydikleri tarzda ve kolsuz:'lur. Bu 
tip kabul E'd!llrken, • iş elbıselerlnln, 
kazaları önllyecek bir biç•rııde olması 
göz önünde bulundurulmuşt•ır. Ay-r.· 
ca, işçiye ucuz ayakkabı te-nın edil· 
mesi için de Beykoz fabrll<asile te
ma.!!lara bsşlanmıştır. tşç!r.i:ı fııhrlka 
dışındaki 1"iyirr. ihtiyacı. h•ısu 1 şart
larla. Yer!! M~llclr Pazarla-. ıdaıı ku· 
laylıkla tenıi:ı eeil~bilecekt!r. 

Sümer B~nk, işçilerin çalıştıltları 

!abrikaya daha fazla bağlanmaları i· 
çin, işin bir zevk hallne getirilmesine 
de ehemmiyet vermektcdır. Bu mak
satla. Beden Terbiyesi nıUkelleflyetl
le alakalı sporlara, fabrikalarda aza
ntl ebeınm~t verilecektir. 

İşçinin zevk alacağı mlişterek o
yı.ml:ır tt'-rtip edilecek, sineması olan 
fabrikalarda ötedenberi gösterilen fj. 
!imler de gösterilecektir. 

İ.şçilere, kendi arkadaşlıı.rı tarafın· 
dan meelekl konferan~ar verdirile· 
rek, bu konferanslarda muvaffak o
lanlar mükA!atıandırılacaklarclır. 

En mühim nokta. işçıler için ...,eya
hatler tertip edilmesidir. Fabrika iş
lerinde büyük mesai ııa.rfeden ve ran
dımıwımı arttıran wıta ve nıuavinle
r!le işçiler, masrafları fabrıka idaresi 
tarafından ödenmek üzere memleket 
i~inde seyahatlere ~arılacak onla
nn taW aylarmı, memleketi Yakın
dan tanımak gibi, faydalı ye zevkli 
bir şekilde geçirmeleri temin edıle· 

cektlr. 

Dün gece, Karplçte, karınca kad
rince, demleniyorduk. Baba Kar
plç kUçük bir sürpriz yaptı: Bıze 
mevsimin ilk yeti'1Uiş kuşkonmazım 
kendi elllo ikram etti. 1kı Uç tUrlU 
salça da yanında mevki alınca o
mur bir meze oldu. 
Çoğu insan, dUnyayı yalnız mes

leginln göz!Uğile görür: 
Eski avukat; hayatın her çeşit 

işini mecelleye uydurmağa çalışırdı. 
Uymazsa, hakikaUıı.rın o akışı ha· 
yat değildi. 

Eski fakı, ilmi kelam çerçevesi 
dışındaki dünya realitelerini hayat· 
tan saymazdI. 

Eski adliyeci, yalnız (Sak ki • ad
li) yi tanırdı. Yani hükümde, ilAm· 
da, yazıda adliyeye mahsus • ve 
zencı saçına benziyen • dllı isterdı. 

Onun için bır başka kitabet, bir c· 
deblyat, bir diğer yazış tarzı yok
tu. 

Yeni hukukçunun Napolyon ko· 
duna mı, Jan Jıık Ruso palavrala· 
rına mı, medeni veya Roma huku· 
kuna mı kapıldığını b.lmlyorum. 
Yalnız bunlar hakiki hayatı. vo ha
yatın hakikatlerıne d~ha yaklaşmış 
gibi. 

Mantıkçılar da, matematikçiler do 
doktorlar da böyledir. Hep kendı 

mesleki zaviyelerinden görmek is
terler. Baksanıza, mesleki bllgıdo 

ve yeni bir tın et'-biyatı yaratmak· 
ta üstadı • Hakikışanımız sayın 

Doktor Galip Ataya! Handiyse 
beş yUz kiloluk plk.:ı bombalarında 

top yekQn alfabe vitamini; süngü 
ucunda hormon derecest arıyuaJc .. ;-

Masadaki arkadaflardan biri de 
zlraatçl idi. Hemen b&fl&dı: 

- Yahu! Dedi. lnan olsun kl bir 

·---Yazan:---· 

Aka Gündüz 
tek kuşkonmazda en az yUz mili
gram akanber vardır. Hormonun 
katmerlisi, vitaminin peltelisl hu
susi yetiştirilmiş mantarda! Ne di· 
!'C bu zıraati ilerletmıyoruz bil· 
me~? Bursada kuşkonmazın iyisi 
yetışlr ama taptaze, yemyeşil iken 
koparılıp çervişll yahnisi yapılır. 

Vaktile bir ecnebi Bey.luızoaki par· 
kın bodrumları nemli binalarını ki· 
ralayıp sıhhi mantar yetiştirmek is
temişti. Sonu ne oldu onu da bil· 
mem? 

Ticaret iŞlerile yenı yeni uğraş· 

nıaya başlıyan bırisl de sadece söy
lemiş olmak lçln söze karıştı: 

- Kuşkonmaz, mantar, sUt, 
krem, tere yağ gibi şeyler bizde 
lUks maddelerdır. Halbuki bu gibi 
maddeler her yerde harcı Alemdir ve 
ucuza satılır. 

Bir başkası da karıştı: 
- Benim sütle kuşkonmazla a

lAkam yok. Yalnız mantar hakkın· 
da bir fikrim var. :Mantar, dedi!inlz 
gibi hiç de faydalı bır madcle değil· 
dir. Bil Akis zihin hastalığı getirir! 
Ne sandınız? Binlerce misali mey
danda. Bir taoosi mi? lı;te iki ta
nesi birden: Okuyun me,,hur askc· 
rı mUtehas.sısların İngilizce, Al
manca makalelerini! Okuyun harp 
tebll,ğlerin!! Şi!OOiye kadar bu 

uti9Ur'Yôfii dlın traÇMh\iiflisa 
11lnirlertmlzin -ııamlığına fUkre· 
delim. 
~ylemellykn ki bu arkada, bir 

,.-------·-----------------------..----------~ ı' r 
Gazeteleri okurken 

O R TA OY UNU 
Selami izzet Sedes Akşam'da 

yazdığı «Tiyatroya dair konuş· 
malar> ından birinde ortaoyun· 
larının Tonadilla lspanyol tiyat· 
rosundan adapte olduğunu yaz-

mıf. 

Geçenlerde bir tiyatro mesele-

cTürlder bilha11a 13 üncü a - nu garph deiiJ, fakat fUkh bir 
sırdan itibaren Çine yaptıkları ıe· oyundur. 
yabatten sonra Om bre chinoise'ı Bu huııuta Vatan da bir anket 
daha sonra Karaıöz wıvanına açarak bu ifte vukufu olanlann 
tahvil ile memleketlerine soktu· fikrini ıoraraa, Türk tiyatro tari
lar. Hacıcavcav ile Karagözün hinin aydmlanmuına hayli biz· 
de Buraada Şeyh Ko1teri meyda- met edecektir.» 

mizah muharrıridir. demek o da 
mesleğince konuştu. 

Sıra bana geldi. 
- Sen de bir şey sdylesene. 
- Ben kuşkonmazı cemiyet ba-

kımından mUtalea edeceğim! Ben 
bir akşam kuşkonmazın tepesıne 

konan koskoca bır de\•c kuşu gör
dUm ! 

- Yalnışlık olmasın, mantardan 
mı konuşuyorsun kuşkonmazdan 
mı? 

- Bilerek konuşuyorum canım! 

- Kuşkonmazın tcpesıne deve 
kuşu nasıl konıu·? 

- L!fımı dlıılemiyorsunuz kı. 
Bas, ba, ya, ğı konar! 

Vakayı şöylece kısa kc.5tinı: 

- Hatırlıyamndığını bir tarıhte 

bılmem ne menfantıne Ankaı a Pa
lasta bir ziyafet veriyordu. Tek 
başıma olduğum lçln tek bılet ve ... 
mişlerdi. Masalar dörder, altışar, 

onar kişilik tertıp olunmuş. 

Benl beş kişilik bır kafılenin al
tıncı yerine oturttular. Bu üç çok 
slis!U bayanla iki terbiyeli bayı an
cak şöyle böyle tanıyordum. Hafıf
çe seJAmla, tık. Ta bil konuşmadık. 

Sağıma. düşen bnyan eski tabirile 
pek varda kosta bir şeydi. Tüller, 
ipekler, tUyler kinde bir dekolte, E
nine boyuna hır camekan model . 
İçimden geçti - ne yalan söyllye
ylnı - bayancağızı benzete benzete 
dcvckuşuna. benzettim! Daha. şa

tafaUı bir mahlfık aklıma. gelmediği 
için ... 

Garsonlu hepimize kuşkonmaz 
dafıttılar. Salçamı da aldım. Bir 
tanesinin alt ucundan elimle tut
tum, öbür ucunu salçaya batırdmt. 

Beyaz tarafını yedim, alt tarafını 
emdim, kalan posasını tabağın ke
narına koydum. 

Devekuşu hayretle yeyişime bak· 
tı. Farkındayım ama aldırmadım. 

ÇUnkU neden hayret ettiğini anlıya
madım. Yemeğe devam ettim. SUs
ıu devekuşu öfkeli bayanlara, bay
lara beni işaret: etU. Şlmdl anla
dım: Kuşkonmazı nasıl yiyorum, 
bUlla hayret etmış, beni de ayıpla
ya ayıplaya, alay ede ede öbürleri
ne işaret ediyor! 

Ben UçUncU sapı emerken daya
namadı. İsUhfaflı bir tavırla sor
du: 

- Asperjl çok mu seversiniz? 
- Bayılırım hanımefendi. 

1 § ASt·ICMfil 
Harp tebiiileriıMle 
Pprpaganda 

':f alMı: M. trol. ZAt.: 

B .. kadar Alına 

=eteblijieri tam bir 
itimat kazannath. Alman pro
pqandaaa ne gibi fikiner yay. 
maia çalaJ.ıırsa çalıpm, bunlar 
Alman tebliğlerine sokulamr 1 
yor, bir Alman harp tebliğinde / 
söylenen bir sözü bir, iki gün 
sonra hidiaeler tekzip etmi)'OI"• 
du. 

Rus harbinden sonra İf de
ğifti. Alman tebltğlerine bolca 
propaganda karıfbnhyor ve ba 
tebliğlere yem borusu vazifesi 
gördürülüyor. Bunun sebebi de 
basittir. Almanlar bugüne ka· 
dar kara harbinde yıldıran .W 
lerinin daima ani neticeler ver• 
meıine alıımıılardır. Halbuki 
Rusyac!aki mesafeler ve kuvvet
ler, yıldırım harbinin tatbikına 
hiç uygun değildir. Alman harp 
makinesinin bütün kudretine 
rağmen Alman kuvvetleri Rus· 
yada dağınık bir hale geliyor, 
hiç bir noktada ezici bir üstün• 
lük temin edemiyor. 

Rus mukavemeti de herkesin 
beklediğinden fazla çakınca ,,. 
tepeden inme usuller derhal pa· 
ra etmeyince Alman halkını ve 
dünyayı biraz oyalamak ihtiyacı 
batıösterdi. Almanlar elbette 
ilerliyorlar, elbette muvaffaki
yetler kazanıyorlar, fakat bun· 

lar için epeyce ağır bedeller 

ödüyorlar ve .zamana da iste

dikleri ıekilde hi.kim olamıyor

lar. Tebliğlere epeyce propa• 

ganda payı katılması, iıte bu 
boıluğu doldurmak ihtiyacın• 

dan ileri geliyor. 

B~e kadar tark harbine 

epeyce ıiirpri.z karqmııtır. Al· 

manlarm 87 .zamanda yeni ara· 

.zi kazanmaları, mühim merkez· 

)er İfgal etmeleri ihtimali akla 

yakın görünmekle beraber ıür 

prizlerin sonu gelmemi§tir. Ye
ni Ruıyanın her kısmı kendi 

kendine harekete gececek ve 
gücü yettiği kadar çarpıpcak 

tekilde kurulmuıtur. Cephe ar

kasında da en ağır ceza Ye ted

birlere rağmen yıll'Jnlık hissi 
uyandırmak güçtür. Çünkü ide

oloji taassubu, ölüme ve her 

türlü acı ve risklere karıı UYUf

turucu bir ilaçtır. Öyle görünü· 

yor ki Rus harbinin bundan 

sonraİ<i safhası daha çabuk inki· 

ıaf etse bile iııal edilen yerlere 

düzen vermek ve A vrupanın bu 

kıp ait açlık derdine karııı Rua 

topraklımndan medet temin et· 

mek kolay olmayacaktır. 

lstanbul - Uzunköprü arasın
daki trenlerde ilave seferleri 

yapıldı '~ın ve nihayet hükumet 
~ıa -~o_:'kovan~ vaziyet':I 
' deııldır. Bu dığer bakıın· 
Ilı ~rııin Ukranya toprakları
~ Yarımadasına kadar Al· 
d~ . İatilaıına açık bırakmak 

() !ılır, gösterd iler, mukabil taarruz ya. 
~ili .;ide Sovyetler, Peypua parak Roga,ef ,ehrini geri aldı· 
)""'le böa.fında, Vitebsk ve Smo· lar ve Almanları 30 kilometre 

si hakkıncla yazdtğım bir kaç sa· 

tır dolayısile aktör Bürhanettin 

T epa.iden bir mektup aldım. 

Aktör Bürhanettin Tepsi mek· 
tubunda- Seliminin yukarıdaki 
sözlerine itiraz ederek, ~erek 
Türkiyede bu hususta vukuf sahi
bi denilen bazı kimselerden ve 
gerok fransızca okuduğu kitaplar· 
dan muktebes notlarında şu satır. 
ları bulduğunu yazıyor: 

nındaki mahut muhavereleri ve Bürhanettin Tepsinin arzusunu 
hicviyane sözlerinden sonra Sul· yerine getirerek satırlarını yuka
tan Orhan tarafından idam edil- rıya naklettim. Ben, kendj hesa
dikten sonra bunlar perdeye alın· hıma garp teman hayatı hakkm
mıı ve evvelce .zıllı hayal perdesi da az çok bir şeyler bildiğim hal
tesmiye olunan Karagöz oyunları de Türk tiyatro tarihi hakkında 
adını almıttır. Bundan sonra da tamamile eahiüm. Bun!Jn için rne. 
bu hayal tarzında gösterilen p· seleyi, hiç bir mütalaa ilave etr.ıe· 
hıslar ortaoyunu adile ve kadın den, Selami Sedes'in ve bu İşte 
rollerini erkekler temsil etmek

1 
vukufu olanl~rın bilg.i ve müna· 

suretile bizde ihdas olunmuıtur. I kaıalarına arzediyorum. 

Benl !Ata tutarken çatalı bıçağı 

aldı. Çatalı kuşkonmazın ortasına 

batırdı, bıçakla ucunu kesti! Çata
lı ana kökten çıkardı, kestiği par
çaya sapladı! Ağzına attı. Salça bi
raz suluca olduğu için tatlı kaşığı
nın ucu ile alıp yedi! 

Devlet Demlryolları ldare<ıl, İstan
bul lle Uzunköprü arasında son gün
lerde yo:cu adedinin artması Uzerine 
bu hatta llllve postalar tahsisine ka
rar vermiştir. Bu postalar tarife ha
rl&l olacak ve ihtiyaca göre her iki 
taraftan hareket ettirilecektir. 

' ~elerinde kutatma ve kadar garba sii • .ler; ayni hare· 
'ı or1• inkılap etmesi muıhte- keti Smolenak'de de yapabilirler. 
~ Sn ~lınan taarruzlarını kır· y apmalan ıevkulceytİ bir .zaru· 
~ lalin tahkimat mıntaka· rettir. Aksi takdirde daha buh· 
~l •Yrılınamalıdır. Sovyetler ranlı ve te!ılikeli vaziyetlere ma· 

Rrııntakasında bu kudreti ru.z kalmaları muhtemeldir. 

t GONON 
l AKVIMl.J 

19 TEMMUZ 19U 

°'l': , CUMARTESİ 
~~~t .- GUN: 200 - Hızır: 75 
-qCJtı; ı33, - TEMMUZ: 6 
\'~ 136o - Cemazlelit.hır: 21 

:--.....: , ZEV ALI EZANI 

~tş: 
l'fq l.t: 
"1t ~1:>1. 
~ ş.\.>.t·· 

~:· 

:S,44 
13,20 
17,18 
20,37 
22,33 
s.s~ 

9,06 
4,42 
8,41 

12,00 
1,56 
6,56 

8 aylık Aylık 

8 a)1ı.k Aybk 

800 Kt. Yoktur 

Hafif bir sis tabakası arasından deniz görü 
nUyordu. Doktor Jerrls anlatıyordu: 

- Göreceksiniz ki, ev çok rahattır. Şehir· 
den biraz uzakçadır. Benim ahçım ile u~· 
lanmı almanızı tavsiye ederim. Çinli olduk· 
lan halde çok fazla hayırsız değ'lllerdir. AY·· 
!ıklar burada pek ucuzdur. Otomobile de ih· 
tlyacınız olacaktır, size benimkini satarım. 
Ne ise bütün bunları sonra konuşuruz 

Alnında biriken iri ter damlalarım men· 
dillle sildikten sonra sözüne devam etti: 

- Çok acalp bir iklim .. On beş senedir bu· 
radayım, Mla alışamadım. 

Otomobil hafif bir yokuş çıkıyordu. Yol 
Odrey'e bitmez tükenmez gorilndU. Nihayet 
taşlı bir kllçUk bahçenin önUnde durdu. Dok
tor Jerris: 

- lşte burası dedi. 
Meyilli bir dağ' yamacında yer yer beyaz 

evler görUnUyordu. Uzaktan evlerin hepsi 
birden, dağa tırmanan bir sUrU keçiyi andı· 
rıyordu. 

- Bu yokuşu çıkmak pek hoş değil ama 
inııan alışıyor. 

Doktor Jerris adımlarını gUçlUkle atıyor 

ve dehşetli de soluyordu. 

- İşte iki hizmetçimiz bunlardır: 
Biri erkek, biri kadın olan lk! Çinli arka

larında beyaz hırkalarla mavi pantalonlar, 
kapıda durmuş yen! efendilerini karşılıyor

du. Kadın Odrey'in elindeki çantayı yakala
dı. Arsız b!r gü!UşU vardı. GU!erken şişman 
vat"•kları içinde kUçUcUk gözleri kaybolu-

ı . ı 

YA.nl kuşkonmazın nasıl yenile· 
ceğ'lnl bana pratik olarak ve L!tlh· 
zalar içinde tarit etti! Ve ıkl mllnll
ya gelir tarzda ljllnu söyledi: 

Selimi l:anılıyor. Bu ortaoyu- Sadun G. SAVCI 
- Çok sevdiğiniz asperjl dalma 

(Devamı Sa. 6, Sü 1 de) 

EDEBİ RO~: 

Yazan: Francis de Croisset 
-Bu kadın oda hlzmetçinlzdir. Kocası da 

uşağınız ... Biraz İngilizce bıllrler. Bıraz din· 
!eniniz de evi gezelim. 

Yemek odasma ıirdller. Sofra kurulmuş· 
tu. Eşyalar pek basit ve iptidai ldı. Havada 
birkaç sivrisinek uçuyordu. 

Jerris söylendi: 

- Yine pencerelerdeki telleri açık bırak· 
mıflar ... 

Odrey fU :suali sordu: 
- Biraz hava cereyanı yapmak için per· 

vane yok mudur? 

- Vardır, hem de her odada ... 
Bir köşede bir düğmeye bastı. Odada der· 

hal sıcak bir hava cereyanı peyda oldu. 
Kapıda beyaz elbiseli bir Çinli görUndU. 

Uzun boylu elmacık kemikleri çok çıkık, za. 
yıf bir adamdı. Doktor Jerrls kendiSinl gös
tererek izah etti: 

- Bu da baş uşağınız olacaktır. Kendi
sinden çok memnundum. 

Çinli kendine mnhsus çetrcr.: !--···-~~ ··~: 

- Efendimi çok severdim. Fakat ) c.ıi e· 
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Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
fendilerlme hizmet etmekten de memnunum. 
Dedi. 

Sonra hürmetle eğildi ve sordu: 
- Aşçıyı da çatırayım mı? -- Kahvaltı edelim de sonra ..• 
- Kahvaltı hazır efendim. 
Doktor Jerrfs yeni gelenlerle beraber sof

raya otururken anlatıyordu: 

- Çok dikkat etrnell. Burada yalnız kay
nam111 ve ptşmlş şeyler yemelisiniz. Mutbağı 
daima nezaret altında tutmalı.• 

Herbert geldikleri anıdanberi dU,Uncell idt. 
Karısına dönerek: 

1 

- İşitiyor musunuz?. Bıptlar size ait it· 
!erdir dedi. 

Arasıra sUkQtu bozan bir tek gürWtll du· 
yuluyordu. Bir kutun a.cı acı yanık yanık 

ötmesi ... 
Odrey sordu: 
- Bu ses nedir? 
- ~ ıro"ıı .,,ı.hsua bir kUf. İsmine deli kuş 

,· . .ır. ll~p böyle acı acı bağırır. Gece gUn
dıiz hiç susmaz. Uyuyabilmek için kulaklara 

pamuk tıkamak lllzım .•. 
Biraz sonra Herbert, yine ayni düşünceli 

tavırla sordu: 
- Altı hlzmetçl çok değil mi? Benim ay

lıfım bu kadar hizmetçiyi bealiyecek gibi 
yüksek detıı ki ..• 

- Sadece altı He kalsa yine iyi azizim, 
fakat onların soyu sopu, geleni gideni de 
vardır. Fakat ne de olsa lngilteredeki bir 
tek hlzmetklrın aylığ'mdan boğ'azları da da
hil yine ucuza gelir. l~e bu memleketin tek 
iyi tarafı da 'bundan ibaret ... Siz henüz genç
siniz, aıhhatllBtntz. Ben de buraya geldiğim 
zaman böyle idim ...• Blraz da bizim işlerden 
k~ufB&k, Mister Carter ..• Size gÖl!terecek ra. 
porlarım var. 

- O halde sizleri yalnız bırakayım da ben 
de evi geaeytm. Blr banyo da yapaam iyi 
olur. 

Odrey bu söalerderı sonra oradan uzaklaş· 
mata hazırlandı. 

Doktor Jerrla: 
- Banyo dediniz de aklıma eeldl. Sudan 

çıktıktan sonra ayaklarınızı ve kulaklarınızı 
ispirto ile silme~! unutmayınız. Dedi. 

- Neden? 
- Burada sud-ı yaşıyan bir mikrop var-

d~r. DehşeUI kaŞT'lttlar ve yaralar yapar. 
Eunu yenl geld!ğill'iZ zaman b:lmiyorduk. 
E:anm tam Uç se:ıc.ı çekti. 

Odrey fena halı!~ alnlrlennılşti. Koşa koşa 
merdivenleri çıktı. Yatak odalarını görmeğl 
merak ediyordu. 

'(Aıba ... ) 

Bundan bqka idare Floryaya faz. 
la yolcu tahacUmünU nazarı itibara 
alarak sabahları Sirkeciden, akşam
lan da Floryadan llllve trenler kal
dırmayı dUşUnmektedir. Bu hususta 
yakında bir karar verilecek ve tatbi
kata derhal bqlanacaktır. 

RADYO 
[PROGRAMI 1 

8aaünldi pl'Oll'8ID 

7.30 Proğram ve saat ayan, 7.33 

Hafif program (PU.), 7.45 Ajans ha· 

berleıi, 8 Hafif program 8.30/8.45 ıı:

vin saati. 

13.30 Program ve saat ayarı, 13.33 

Türkçe plAklar. 13.45 Ajans haberle· 
rl, 14 RlyasetıcUmhur bandoeu, Müsa-' 

bakada kazanan marşlar, 4.45 TUrk' 

çe pllklar 15/ 15.30 Dans mUzllf 
(Pl.). 

18 Program ve saat ayan, 18.03 

Kar1'ık şarkılar, 18.30 Memleket pos 
tası, 18.40 Radyo caz orkestrası 19 

Konuşma, 19.15 Radyo c:ız orkestran 
19.30 Saat ayarı ve Ajans haberleri, 

19.45 Meydan fas~ı. 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Saz eserıer., 21 Ziraat 

takvimi ve toprak mahsUlleıi borsası. 

21.10 Dtnieyici lsteklerl, 21.55 Radyo 

salon orkestrası, 22.30 Saat ayım ve 

Ajans haberleri, 22.45 Rıidyo 8al0Jl · 

orkWrası 22.65/23 Yarınki ı>n>aruaJ 
ve kap8ntf. • 
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4._ Tarihinde Casuslar ~ 

Çaldıran Muharebesinde Şah 

İsmail ve Türk casusu Şeyh Ahmet 
Yazan: İllıaa BiRAN 

-H-

Sparumuzun silinmez lekesi 

Dünya ağlarken 
gülen lskenderun 

Bu sene lskenderun tam misafir' 
perver bir Türk şehri. Hava bile 
her senenin aksine tatil ve serin Saray gıbl konağa kuruldu. Konya. 

da mır kesildi. Rum Mehmedln yap. 
tığı bır iyıllk şudur: Sıpahiler 1stan
bulda ısyan ettiği zaman bu adam Kö 
c Mehmet He anlaştı. Bu akıllı adam 

Sultan Muradın ta.biatlndekl sebatı 

tccı1lbe etmiş, onun epeyi işler göre· 
cek kudrette olduğUnu anlamıştı. Bu. 
nun lçın yeni bir padişah geçirmek 
suretlle lstıkbalıni tehlikeye koymak 
tansa, ikbaJtnl Sultan Muradın te· 
vcccUhUnden beklemeyi daha. ihtiyat· 
lı bıı· hucket buldu. Padişahın en 

Hileden ve des:.seden başka bır şey 
bilmez misip? Eğer korkuyorsan bır 
tabip getll' ki seni teda.\'I etsin. Scnı 
çok k<>rkutmamış olmak içın<iir ki 
en iyi askerimden 40 bin Jdşlyl kay. 
seri civarında bırakbm. Düşman hak 
ltındıı işte bu kadac lOtuf gösteriJlr. 
!Akın kendini gizlemekte devam ede· 
cek olursan erkek s.ytlmazsın . .Nasl
hatımı tut: Mlğfeı· yerine kadın baş 
örtüsü ve zırh yerine gün~llk giyerek 
hUkümet arzusundan vazgeç .. > (1) 

Sporumuza 
cezalarını 

leke sürenler 
görmelidirler lskenderun (Hususi) - Şe· karı ık oturmuş rozbıf yıyor "' 

birde jıdlh11m pek fazla, Su· ya bua ııç.iyor. Şurada lngiliz ko"' 
riye.den son variyet üzerine ge· solosu nus fırlerine ikram cdıyor• 
len)er, Polonyalı mülteciler, Mu· ötede İtalyan konsolo u dostları· 
seviler, geç.ic.i seyyahlar, ha va le dolaşıyor. Ve yukarıda oteli~ 
tebdilj .ç.in İskenderun sayfiyele· ağız ağıza dolu Soğukoluk sııY 
rinc g_elenler velhasıl her cin8 ve ycsinin ışıkları güzel lskende~· 
her millettten, her yerden akın a- nun başında parıayan bir tacııı c' 

Teşkilat, ancak bu hatayı işliyenlere ceza verebilir. Klübü 
müsabakadan menetmek Şahsiyeti maneviyeye tecavüz olur 
İstanbul \'e milli küme şımplyonu 

Beşiktaşlılar ne yazıktır ki, bir se
nelik kazançlarını, bir g11n, hattA. bir 
buçuk saat içinde bir kaç asabi gen
cin lUzunısı.ı;ı: asabıyetıerine kurban 
etUler. 

BugUn lstanbul, Ankara, hatta bil· 
tün Türkiye bu çlrkın hAdlıe ıle ala
kadar bulunuyor. 

zumsuz bir asabiyete kurban etmesi kın gelen halk minimini İskende- maslan ,gibi gözlerini kırpıtur• 
hakikaten çok acıdır. Bu 011 bır ço· runu do durmuştur. Bilhassa, ak· rak bıze gülümsüyor. 
cuk öyle fena bir şey yaptılar ki, şamları lnönü cıı~deainden soia Evet bu sene lakenderun ~ısı 
'fUrk spor tarlhlnqe lekeli bır sayt·a doğru Atatürk bulvv.rına dönül- misafirperver bir Türk şehri~ 
açtıkları gibi, tıem keneli ve hem de düğü zaman sıra ııle kah\ eler \'C hava bile her senemn aksine tı 
klliplerınln l}erefllc oymıdılar. deniz kenarıııdakj bu .kalabalık lı. serın ... Hatta bazı sahahlar ~ 

Bu on bir, hem kendi ve hem de pek bariz ııekilde göze çarpıyor: faltı yeni yıkanmı gibj ratıpıJ 
k!Uplerının Ş"Crefllc oynadılar, dlyo- Kar~ılıklı kaldırımlara dızilıniş temiz görüyoruz. Bu sıcak beııuJ 

e\•gllı nedimi Musa çelebi, kayma
kam Recep paşanın saray merdiven· 
leı ınde ıpahllcr tarafından öldUı11· 

IUnce Rum Mehmet dayanamadı. Bu 
lfte Kö e Mehmetıe beraber anlaşa
rak padişaha glttıler ve Recep paşa
nın hJlesi olduğUnu haber verdiler. 
Iteccp paşa sarayda zenciler tarafın· 
dan padışahın emrıle öldüı1lldü. 

Bu sırada Rum Mehmet, mevlcvi 
tankatlne de gtrmışti. Yanı uslanmış 
göı ünUyordu. Padişah Recep paşanın 
alçakça hareketini haber verdiği için 
Hum Mehmede mükAfat olmak Uze-

Selim bu mektuba bir de kadın el
bisesi ilfwe ediyordu. Bu mektuptan 
sonra Selim, Şah lama.il ile kar•ı kar
şıya gelmekten büsbütün UmiUenmit
tl. Ordu yUrUyor, takat ne Şah İsma
il ve ne de ordusu ortada görUnmU
yordu. İran içine gönderilen Türk ~a
susu Şeyh Ahmetten hiç bir haber 
gelmemişti. Bu değerli casusun ya
kalandığından ve öklürllldlltürıden 
şUphe edlUyordu. TUrk ordusu bu sr· 
rada Tanasazı civarında btt4unuyor
du ..• 

Türk ordusu yUrUye dursun. Biraz 
da Şahın tarafına ve casus Şeyh Ah· 
mede bakalım: re Muaş beylerbeyllğlnl verdi. Rum 

Mehmet Husrev Paşanın teveccUhle· 
rını bilememwtı. Padişahın 'bu lQtru
nu da bilemedi. Mevki ve ikbale ka· 

Şeyh Ahmet tran ordusunun ah· 
va\ ve vaziyetini ve muharebe hede· 
fini öğrenmek üzere ırana. gondeıil· 

vuştuktan sonra yine ne olduRl delfsi mişti. Fakat kısa bir zaman sonra 

Ne acıdır ki, bugUn İstanbul ve 
milli kUme şampiyonıınu mazur gös
terecek bir vaziyette değiliz. lstan
bulda centıımcnllk kupasrnı kazanmış 
siyah beyazlıların böyle feci bir Akı
bete uğrayacakları belki de hiç kim
senin aklına gelmemişti. Bugün ma
alesef Türk spor tarihinde dlinya dur l 
dukça sllinmlyecek bir iz ve bir leke • 
olarak kalacak bir sayfa açılmış 'bu
lunuyor. 

ruz. Bu gençler yalnız bununla da kal ekose örtülü masalarda yer bul- de temmuz içinde bir bahar idr 
madılar, bugUn ne yazıktır kı, geri· mak bjraz mü~kül oıuyor, işte şu· etmenin zevkine eıiyoruz. 
de kalan bır çok .suçsuz c;ocuklann r~da alman~ ~~ hemen yan.'.nda-ı Şehrin bu halini Fransız b•~ 
spor hayatilc de oynamış bulunuyor- kı masada ıngıl.zce, bıraz otede riyelilcri de duymu olacak 
Jar. fransızca ve beride İtalyanca, a-1 Surıyc ve Lübnan sahıl mubaf• 

Bir Ankara haberi bize futbOI fc· rapça, rumca konuşuluyor. 
1 
zasında ıken vazifelerini ter~er 

derasyonunun Beşiktaş takımını bil' Yerli hnlk ıse tam multefü v~ 1 meğe mecbur kalan on bir par(' 
sene mllddctle müsabakadan menet- mi~a~irp~rver bir Türk gıbı kendı gemılerıle geldiler, bu selanıet ' 
mok kaı·arıııı ven;ceğlnı bildırıyor. sesını yukaeltmeden yalnız suıh manına sokuldular, bugün gefll 

BugUnkU spor tcşkllc\tından man· içinde olduğunu daimn hatır:atan ler silahtan tecrit olunmuı; b 
tıksız ve manasız dıı. olsa her tliı'IU rahnt çe:hresile bütün bunlarcı halde körfezin mavi sularına 'f-' 

t . karar beklenebılır. karııdan tebeS$\.İm edıyor. lanmış iı;t:rahat ediyorlar ve o~ 

oldu. Gittikçe azdı ve tekrar fesat yakalandı ve Şahın huzuruna götti· 
ve isyan zorbalarına llUhak etti. Din- rUldU. lşte Şeyh Allmedin casusluk 

Bu çirkin ve Türk spor ta- Bu çirkin hadise ile ruhu 
rlhlnde sııınnıez bır lrke olarak ka- edilen Betiktafın kurucuıu 
~ak htı.disenin neden doğduğunu ~u 

azı~ DUşUnUnUz ki. bbyle bır kararın Dünyanın bu kanlı zamanında hırı tahliye ~ecek olan müreııt. 
Şere çıkıŞJ halinde, Tiirk spor tarıhınc bu lıkenderun kuzu ıle kurdun aynı bat da nese ve nüktelerini ui1' 

sılinmez lekeyi suren bu on blr genç çatı altında barınd~ı. aynı sofra· mış oldukları bütün acılara r•i 
arkulanndald bir çok gencin de spor da yediği bır suıh ve selamet li- men muhafaza etmektedirler. I zın hakkından l.mnnsız gelir, derler:. mahareti bundan sonra baflar; ba· 

Bu kötü su testisi de su yolunda kı- kınız nasıl: 
rıldı. Fesat \.'e isyan içinde bulunan Şah sordu: 
H.um 'M'llhmet maJyetlle AyintBJp ka· - Buradn ne işin var? Casusluk 
lesine kapandı. Fakat tenkiline me- etmeğe geldin detil mi? 
mur edllen Behisnill Ali Bey, Rum Şeyh Ahmet so!ukkanhlığmı mu-
Mehmetten btıskın çıkt:. Bu kahra- hafaza ederek: 
manlık ve meı·ttH< kurdu ile Ruın - De\'letı<ı Şahım, dedi: muhafız. 
Mehmet ~~a çıkamadı. Kendisile- lannız benim hakkımda yanılmış O· 

beraber butUn adanılan kılıçtan ge· lablllrler. Fakat devleUünun yanılma
çlrildl. ad f t bab d sınr istemem. Zira Türkmenler Şahı· 

Hıç eş~ıy hUankO.ve t:esa er ın lan mızın gaHp gelmesini arzu ediyorlar. 
bUyUk btr Ill(l memuru o ur . . . . . 
mu? Fakat o inhitat de-1.·rlnde ahval - Bu sözleıle ne demek ıstıyoı-
ve vaziyet yüzler karası ıdi. Askerler 
saray önüne toplamı·, paşa, vezir, 
defterdar kelresl isterler, padişah da 
bu adamları sarayın kapısından av
luya göndermeğe mecbur kalır. Bun-
1 ra, asker demek için bi.R '8-blt l&tie· 

yen azılı zorbatann elinde can verir· 
ken. padifllh da mend !ini yUzUne lta· 
payrp hUnglir hüngür ağlardı. MUver
rlh Hammer, Dördüncü Muradı .zalim
likle itham eder, fakat idareyi eline 
aldıktan sonra btı azılı güruhu yola 
geUrmek tçln başka ne yapabilirdi? 

* Sultan Selim. ÇörmUk'dc ordusile 

sun? 
Şeyh Ahmet devam etti: 
- De\·letro Şahım, ben Osmanlı 

ordusundan ı;önderilcn bir casus de· 
ğlllm. Ben Türkmenler tarafından 

geliyorum. Onların elçisiyim, beni 
gizlice gönderdiler. 
Şahın birdenbire gozleri parladı: 
- E sonra? 
- Biz Türkmenler şahımızla bera-

beriz. Muharebe meydanında bUtUn 
Türkmenler İran ordusu tarafına ge
çeceğiz ve Osmanlı ordwııle harp c
deceğU. 

~h bu uydurma. sözlere inanrr gi
bi oklu. Fakat bir defa daha dene· konakladığı zaman kumandanlann· 

dan BAll Bey iki İran casusu tutarak mek istiyerek: 
Selime gönderdi. Selim, ıran şahının - Eğer, dedı. bu dedıklerln yalan· 

mektubuna henUz cevap vermemişti. 
Şahın elçtsı Türk ordugflhında' bulu
nu:ı·ordu. Fakat Selim bu ikl casus· 
la göndermeyi tercih etti. Şaha yaz
dığı Türkçe mektupta kısaca şöyle 

dıyordu: 

dsmall Bahadır: 
Sen be11im memleketimin hududu ü

zerınde gorünmekle bana meydan o
kudun. İşte ban geldim. Haftalarca 
vUıUmekte olduğum halde, ne sen· 
den. ne oı dundan bir eser yok. Ö!U· 
mlisUn, yoksa sağ mısın bilmem? 

sa: 
Şeyh Ahmet derhal cevap verdi: 
- Bu cellıUla muharebe meyda· 

nında derhal boynum vurulsun. Şahı· 

mn Hazreti Alinin Uzerıne yemtn e
derim ki doğ'ru söylUyorum. 
Şah bundan ııonra inandı. Ve Şeylı 

Ahmedln tuzağına dUştU. O kadar 
çok inandı ki Tllrk casusuna mUkA· 
!at olarak kıymetli hediyeler verdi 
Sonra dedi ki: 

( Arkuı var) ----------(1) Feridun nıımara 268 

ııUtunlarda Uç gündür tebarüz ettir· 
mek istiyoruz. 

Biz Amiller arası11da birinci dere
cede mesul olarak futbol federasyo
nunu gösterdik. Bunun hiç bir suretle 
aksi iddia edilemez ve yine tekrar e· 
diyoruz ki, futbol federasyonu bu çir. 
kın hadisenin birincı derecede mesu
lUdür. 

Mesulün daha e\'Vel kaydettiğimiz 
sebeplerle federasyon olduğunu iddia 
etmekle beraber. B~lktaş on bırini 

de tenzıh etmek istemiyoruz. 
Bu sene yazdığım bir çok yazılar

da, Beşiktaş futbol takımı arasında· 
ki bazı tecrübesiz gençlerin takımı 
Cena Akıbetlere sUrUkllyebileceklerlnl 
ileri sUrmUştüm. Bu netice beklen· 
mlyct bir maıı~tılyet, ve bugün do· 
gan tecı bir htıdlse de olablllrc:ıı. ÇUn· 
kU onların bir çoğu ıdareciler tara· 
!ından maalesef şımartılmış bulunu
yorlardı. 

Unutmamalıdır ki, her şeyden ev
vel sporda' tevuu esastll'. Spor bir se. 
vlye meselesidir. K!Up ldarccllerlnln 
birinci derecede çocukların secıyele

rlnc ve seviyelerine göre hareket et· 
melerı ve çocukları o şekilde yetişti
rip telkinlerde bulunmaları idarecili
ğin esas kaidelerindendır. 

Genç ve tecrUbes.z bazı çocuklar I· 
darecllerinln yanlış hareketleri ve 
yanlış telkinleri netlcesınde ne yap
tığını ilmez bir vaziyete girmişler 

ve bu devamlı. t'akat bizce Arızı ad· 
dedilebllecek galıblyeUeri hazmedc
mlşlerdiı·. 

Şunu da ilave edelim kı, siyah be· 
yaz!ılarm mağlubiyetıerıle neticele
necek herhangi bir maçta bu kadar 
değ!lııc de yine Türk spor tarihinde 
çirkin denecek bir hldise doğablllrdl. 
Çünkü Beşlkta~ idarecileri, takımla· 

-

Bu hadisede baıhca amil olarak 
gösterilen merkez muavin Halil 

hayatlle oynamış olacaklardır. ÇUn- mnnıdır. iste Ankarapa.as ve Şc· Be~ de onlar bu neşcleriı:ı.ı 
kll klübll bil' sene müddetle ınüsubn- hirpalas odalarını aynı zamanda kendcrunun giı eryüziınde bıl 
kaya gtrmekten menctmekle geride Alman. lngüiz ve her cins miişte· muşlardır. 
imlan asgari otuz kırk genci de npor rilerine açmıştır; ışte Çiçek lo- lsk~nderun rr 
~:;maktan menetmiş buluııacaklaı- kantasında hepsı 9irde.n karma· Talit ALTMAN-' 

= Futbol federasyonu. merkez ceza l 1 .. , "'• 

heyetı böyle hır kanır verdıg-ı tak· .ı. _ö y ~r .... eKİ çocuk- 1 ürk Basın Bir lig• 
=~:t~r~üyUk bir hataya. düşmUş ola- }arın hİmı::iyeSİ toplantısı 

TcşkllAtın, on bir kişinin yaptığı Ankara, ıs (Telefonla) - Çocuk 1 Ankara, 18 (A.A.) - rıı 
bir hatayı suçsuz çocuklara te,şmll Esirgeme kurumu, bilhassa koylel'de- ~t 

k k Basın Birliğinden bildiriJıne etmlye hakkı yoktur. Ancak teşklllit ı çocu laun. şehııdckılerden daha 
bu h81"eketf yapanlara en ağır ccza· ı çok hımaye ve bakılmaya muhtaç ol· dir: 
ıarı verebil r. Fakat bunun haricine duklarını nazarı itibara aJarak çok Birliğımizin her iki yılda Jıı' 
hiç bir suretle çıkamaz ı hıı.yıılı bır teşebbüste bulunmuştur: toplanması kanun jcabı olan kof 

Bugünkü on bir. bir hata i'leml.ş \'e Uğrendlğlmize göre, Çocuk Es rge- gresi, 18/7/1941 tarihinde pi 
en ağır bit" cezaya istihkak kesbet· me kurumunun köylerde de bırcr ko· 
m1 lir. cua cörecek olanlal' yalnız, ıu ~ılmaaına karar verilmiş .,;e der- karada birlik merkezinde içUtıl 
bu on bir olabilir. Bunun haricine hal faaliyete geçilmiştir. çağırıfmı~tı. Her siyası gazete 

rını böyle yctıştırlp böyle hazırladı· çıkmak doğrudan doğruya bır cemi· 
ıar ve bu netıceyı onlıır doğurdular. yetin m!nevl şah&lyetlnc lccaVUz O· 

Anknradan aldığımız bir haber Be. !ur. Buna da ne mantık, ne ad:ılet ve 
ştkta~ın bır 8 enc şampiyonayn gir· ne de kanun müsaııde ed~r. Biz bunu 
mekten menedlleceğlnl blldlı'lyor yapabileceklcl'lne de ıhtımal vcrmı-

Türk spor tarihinde lekeli bir say-ı yoruz. lhtımal vermiyoruz, diyoruz, 
fa açan kimselerin mUdafansını ya- fakat bugUnkü tcşkilAtın yukarda da 
pacak değiliz. Onlar cezalandırılmalı I kaydettiğimiz gibi k~nuni ve m~~tıki 
ve cezasını çekmelldiı'ler. Hattll böy. karnrlar hıltıfına veı eblleceğı bıı ka
le bir hareketi cezalandırmakta ih· j rarına da şaşmamalıyız. 

Köy \"e nahlyedekl bu Kollar, köy ya mecmuanın salahiyettar ı,I 
muallimi. koy mlimesslll ve bir de mümessili ~le birliğin diğer teİ 
çıftçl a.zadaıı mürekkeptir. 

)fttı aza ve mümessillerinin Bu kollar, köy ve nahiyelerde ba· 
lulmaya muhtaç çocukları tesblt e- rakile 131 kişiden mürekkeP 
derek bunlara gıda vesaire tevzii için lan kongrenin açılabilmesi 

mal gösterenler memleket sporuna Yine tekrar ediyoruz ki, teşkilAt. 
ihanette bulunmuş addedilebllırler. TUrk sporuna bu kara lekeyı sUren-

Slyah beyaz on birt bu çirkın ha- !eri en ağır bır şekilde cezalandım1a
reketlerile kafalardı:ı. bir istifham da lıdır. Fakat bir klilbUn ınAnevı şah· 
bUklUler ve çok haklı olarak şu söz- siyeline hiç bir suretle tecavüz ede· 
!eri söylettiler: mez. 

Kemal ONA.~ 
- Bu takım nasıl centUmenllk ku-

pasını aldı? 

Yaptığı kırk maçta bır mağlO.bl

yet kaydetmemiş ve iki şampiyon· 
luğu birden kazanmış blı· takımın bir 
senede kurduğu bir binayı blr buçuk 
saatte, hattA bir kaç dakikalık ıu. 

-

* F eaerlilerin konvesi 
Yarın saat l O da Fenerbahçe• 

liler Kadıköyündeki klüp mer· 
kezlerinde kongrelerini akdede· 
ceklerdir. 

kap eden tedbiri alacaklar ve Çocuk 66 azanın bulunması Jazırıl 
Esirgeme kurumu idare merkezi ile Birük merkezindeki toplall 
daimı bır temas halinde bulunacaklar 

gelen aza ile bu nisab hasıl dır. 

Haber vel'lldığıne nazaran çok kı· 

sa bir zamanda bu kollardan muhtelif 
köy ve nahiyelerde 100 kadarı teşkil 
edllmış ve faaliyete geçmlştır. Alı· 

nıı.cak netice müsbet olduğu takdir
de bu tc-şebbüsUn bütUn memlekete 
teşmili dUşUntllmektedir. 

Muğlada sıcaklar 
Muğla, 18 CA . .A.) - Üç günden

beri burada şiddetli sıcaklar büküm 
sürmektedir. Şehrin yüksek mınta
kalarında derece gölgede Si ttl?'. 

madığından. merkez idare fıO 
ti kararına tevfikan kongre 

teşrinievvel 1941 günü saat 

talik olunmu ve keyfiyetın 

yolda sayın azaya bildiriltı' 
kararla;ıtırılmıştır. 

Kartal belediyesi teftİt 
ediliyor ııJ. 

Kartal Bcledıyesi müfettiş f 
tarafından dünden ıtlbaren teft 
dılmeğe başlanmışur. 

(Dünkü nül.adan devam) 
- Yapacağım fedaklrlık izi daha 

tatmın etmedı mi?. Artık benden ne 
istiyorsunuz?. 

Karfı karşıya. gelmıtUk. Asabiye
tlme mukabil o soğuk kanlı idi. Elle· 
ıinl omuzlaruna koymak istedi, şld· 

HiK AYE -

Büylik ümitlerle ellerimi uzattığım • 
sevs-111 hayal bir rüya gibi gözlerim
den uzaklaştı ... Neşe ve saadet arı

yan zavallı gönlUm, hiç bir arzusuna 
Jtavuşamadan söndU ... Ağabeymu sev 
miş olmanın müthiş ıstırabı omuzla· 
rınu çökertti... Artık yafamak kud· 

insaf ve merhamet 
Alemdar Mustafa Pap İs· 

tanbula girdiği zaman Yeniçeri 
zorbalarının ortadan kaldınl· 
maları emrini verir. Zorbalar 
taraf taraf temizlenir, nihayet 
sıra, Kahveci oğlu Burunsuz 

·Mustafa adında birine ,elir. 
8W'Unsu:ı: Muatafa çok n· 

lin'l ve ııaddar bir adamdı. Bir 
dütmanının ihbarı ile yakala· 
nır. Diz çöktürülüp pala kat· 
merli enıeaine dayanır. 

Burunıuz Muıtafa, keakin 
palanın altında kıvranır, Alem 
darın adamlarına yalvarıp ya• 
kanr. Kendine acınmadıpı 
görünce haykırır: 

- insaf ve merhamet yok 
mu berahu? ! .. 

Vak ti~ Burunsuzdan zulüm 
sörmÜf adamcağızın biri o es
nada kotarak aelir, bqı kesil· 
mek üzere bulunan Burunsu
zun batına dikilir, ~lağına 
eiitir ve: 

- Olen koca zalim, sen İn· 
aaf ve nıerhameti tanıyor mur 
dun ki timdi onları arayıp ça· 
iırıyor~? 

Der ve bir palada Buruntu· 
Z1ID seaİDi keM&". 

. 
detle ceri çekildim.Hemen oradaki bir 1 Tam ıkl sene kaybolan eşlm için göz 
sandalyeye çöker gibi oturdu. Başı yaşı doktUm. Ve iki sene sonra, bir 
önUne düşmüştü. Sık nefeslerle gün, bir tesadüfle karşıma çıkan bir 
omuzlan inip kalkıyordu. Neden son· çltt siyah goz, beni bu daiml yasın 
ra ba~ını kaldırarak yüzüme baktığı pençesinden kurtardı. Her feyden u. 
zaman, gözlerindeki donukluk birer midimi kestiğim bir sırada bu blı' 

damla Y8' halinde yanaklanna indi. çift gözUn saadet vadeden bakı~arı
Derln derin fç çektikten sonra hatln na hayatımı bağladım. Bu bağlanış 

bır sesle: o kadar kuvvetli bir şeklide tecelll 
- Beni dinle Leylt?. Dedl. Dinle etti ki, hayata yenıden doğan ın. 

ve ondan sonra hllkmUnU veri.. sanlar gıbl can\anıvcrdım. Her ~Un 

Diin gecemi bana zehreden o yeni bir Umltlc. yem bir 1.vldn ku
h disc. uykusuz &aatıerin yorgunlu· cağında, ayların gcçl~lnı blle lılsset
ğuna rağmen gözlerimde bir z.rre lı· miyor, oyalıuııp gıdiyorrlum .. 
\ek bırakmadı. Kenanın : - <Anne, Fakat, bir gün opu b:rdenbiıe kay. 
ben Leyllyı seviyorum, onunla evlen· bettını. O zıım'\ • beklemek .azabı 

mek isterim! .. > dıyen sesi kulaklarım bafladı. Ayları' ı bekledim. Gelınesın
da uğuldadıkça, hlll, beynim uyu,u· <ien tımldıml J..escne kadar bekledim .. 
yor, vUcudüm ateşler içınde kalıyor. Gelmetıt., Ct lmıyeccktı.: ÇUnkll bcn
Dlln gece tuttutum yol çok yanlış ol· den alacağı hıç bir şe~ kalmamış vA 
du. Bununla beraber sana her şeyi karnımda da kıtndls!nden bir yadigar 
anlatmak isterim .. Ve mecburum da.. bırakmıştı .... > 
Fakat, bilsen bu ne kadar zor. ııe Acı bir ha< <Rt bırdımblre bil' tuk
kadar elim bir mecburiyet, LeylQI ... mak gibi beynime lndığl halde hıç 

Yanaklarında parlıyan yaşları, tlt· t'lr şey dUşUnemly:ır, ,;ôzlerlml ta· 
reyen parmaklarının uclyle kurula· rf'.k dudakluına sapıamış, harekotılz 
dı. lçlnln ürperişlerini gidermek IS· duruyordum .. Yalnız, kalblmdc, içı

ter gibi oturduğu yerde bUztqıerek mi ezen kuvvet:' bir çarpıııtı vardı. 
devam etti: Kısa bir fas•hca.-ı soııra çok hllltln, 

- Yirmi sene evveldi ... Çocukları· çok yorgun bir sesle tekrar slizc baş
mın babasını l<aybetmlf, cenç yaşım- ladı: 

da dyle derin bır matemo blirllnmUş· - Bu ıstıraplı gilnlerinıin birınde 

tllın ki, bir şeyle teşelli bulamıyor, kız kardeşim mlsafır geldi. Ona her 
münzevi bir halde, ıam ve keder için rteYi anlattım. ve bır çare dilendim. 
de rttmerimi. .llJ\anm1 ı~)'Ofdum. Onun zabit olan koc&sı henUz iki ay. 

Hayatımın 
.... 

son gapragı 

Yazan: 
Nlbal i'deı'ut 

hissi taşımam, seni tetkikle cmellcrl· ı retlnl kaybettim ... 
ne nUfuz etmekten beni menetti. * 
Seninle meşgul olmadı~ım için sende- Kapkaran~k gece, bir kasırga, i· 
ki tebeddUle ka~ da kayıtsız: kal· çimdeki fırtınalarla birlikte coşuyor. 
dım. Ve nihayet bunun netıcesl, ha- Ruhum ve elbisem de dışarıdaki si· 
yatımın en bUyUk, en korkunç dar- yahlıklarla ayni renkte .. Hayatımdan 
bcsıni dün ccce yedim, Leyla!.. bir gece başlıyor... Odamı dolduran 

Sesi b.r hıçkırıkla boğUldu.. 68'ı hafıf ve bulanık zıya hlizmesi, sevgtıi 
ellerinin arasına düft.ü... eşyalanmın, duvarlarımı siiSleyen re. 

Istıraplı, utır 'bir ıilyadan uyan. simlerimln lizerlerinı mateml bir renk 
malt istiycn fakat, bu· tUrlU kendine le karartıyor... İki gündenbcrı go-
ı;clemıyen ınsanlıı.ı· gıbı vUcudUmde mUldüğUm yalnızlık içinde, ne anne· 

lık evli iken muharebede elut dbş· bir ağırlrk, ne!esımde darlılt hissedi· mm ısrarlı yalvarı,ları, ne de her 
mUş, kıırnmda ya.vrusilo onu yalnız yordum. lhtıyarım ha.ı·ıclnde parmak feYl öğrenen karde,Ierımln kapımda 
bırakmlştı .. lkı ay sonı·a ı;ocuklannu !arımı boğazıma götUrdünı. Ve bir· bekleyişle1'i beni bu derin yaaın 60n· 
emektar hlzmelçllerln eline bırakaral< denbire bOğuk hıı;kınlçlarla gözlerim suı;luğundan çekip sıyıramıyor ... 
kız kardeşimin Çamlıcadakı konagı- den yaşlar bo~andı. Dizlerimin Uı:eri· Şu anda bUsbUttin solan yüzümde, 
na gittim. Orada be,ş ay kaldım. Bu ne çöktüm.... goıledm ve bUkUk dudaklanm ıstı· 

b~ ay zarfında ne çocuklıırımın. ne Yavaş yavaş uyanan hııfııamda rabın birer canlı UmsaJI olarak kai
de dostlarımın yilzUnU görmedim. Kız hakikat bUtUn açıkltğ!lc canlandı.... mışlar .... 
klil"deşlmden bir ay sonra ben doğur-ı Saçlarımda dolaşan titrek parmııkltı· Bırer damla ateş gtbi yanaklarıma 
dum. Fakat, ne garip ve hazin bıı· te. rın şefkatll okşayı~ları beni tatmin- dökWen göz yaşlarımla birlikte, kal· 
celil ki onun çocuğu ölU olarak doğ- 1 den ve teselliden ne kadar uzaku!... bıme de hazin bil' tevekkill çokliyor. 
muş, benımki ise yaşıyordu. Ben, do· ı Her tatlı rüyanın sonu olduğu gıbl Hayatımın ilk ve son yaprağı bu 
ğurduğum lnzımı ~nıı bırakıp yuva· ı en coşkun saadetlerin de acıklı bir ni- gece kapanıyor! Artık bu gözler 
ma döndüğüm zaman tamamilc iyi- hayeti oluyor. Müthiş bir felllkct sil- ziya ışıklarını görcmiyecek!. Hayatı. 
leşmiş, özlediğim yavrnlımına kavuş. j lesi hakikati gözUmUn önüne sermiş, mm kapanan son yaprağlle birlikte 
muştum. benim için artık her şey bitmişti. Bil- onlar da ebediyen yumulsun!. 

Benim babasız c;ocuğunıu, o, evla- tün ümıtıerim yıkılmıştı. Kalbim nur Bağ"landığım bütün ümitlere veda 
dı Jlbl bağnna bastı ve bUyUttli. Fa- ve eaadetten mahrum... Gözlerim ıs- ederken, kalbimde ne bır teUış, ne hc
kat ,bir gün, kendisine karşı nefret- lak ve dalgın ... Başımın içi yığın yı· yecarı, ne de esef hissediyorum ... Yal 
ten başka bir his duymadığım çocu- ğın hatıralarla dolu!... Bu hatıralar nız. mukadderat denilen zalim kud
ğum be.nim kapıma sığınmağa. mec- varlığımı zavallı bır mahk(im gibi retin kuvvetine kalbimde derin bir i
bur oldu. Senin günahsız benllğıne gerilere sürUk!Uyor ... Düşünceleı· blr nanış var! ..... 
karşı hiç sönmlyen bir kin ve nefret kasırga savleUle Uzerime çökOyor? ... Nihal ME UT 

Domatesli pilav 
iki bardak dolusu TotY• ~ 

rincini veya Orhangazinin ~ 

sımbeyazı pirincini yık~ 
atq üzerinde olmamak , 

le kaynaını,t suda yarım .1'1 
kadar bırakmalı. Pilavı P~ 
ceğiniz tencereye bol mik-~" 
kabuklan soyulmuı do~ 
doiramalı. Tereyağı ~ 
eı:erek biraz kavurddktaJ1 ~ 
ra buna dört bardak et ~ 
ile tuzunu atarak atqe korl 
la. Kaynamafa baılayınclr J 
içinde duran .Pirinçleri ali~ 
bir kaç defa soğuk au il• ,.,1 
yıp tencereye salmalı ve ~.) 
rada bir kaç defa karııt~ 
Tencereyi, bir kaç kat ~ .J 
le sanlmıt bir kapak ile ~ 
malı. Yanm saat sonra•~/. 
Delikli bir kepçe ile pili~ 11" 
kere.le kım§hrma ı ve p~ 
tanelendirmeli. Üzerine JI, 
edildiği miktnrda terey•'1~ 
ladıkt.an sonra, tülbentli ,) / 
ğı ka.,amal·. atqten abıı 'I 
bezle sarılı kapafl yandl 
kadar açmanıalı. 
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VATAN 

... ·Telgraf, Telefon ve ·Ajans Haberleri ... ,:· -BAŞ=:::ı 
jm&KU.Dlll P~AJll 

NiKAH: ı •olo: Qrhan Kodam, etüd: Cho· 
--..:..:.::. ıün, piyano solo: Vedat Çorbacı, 

Tüccaıdan Dramaiı Bay Mek Wiegenhed: Johannes Brahms, 
~et Kizrı.tl ıBoyluerin ·kızı Bayan Ninni, .sn.n· aimeı: Peıtrollcsi, 
H~·na ile genç avukatiarımızd.an Şan solo: Nedret Kocooğlu, So· 
nl~~cyin Haeip Ser Kadı~de nat allegro: Tartini, Canzo Net-

Alman yanın 
Irak Elçisi 

Bin gazi 
Tonlarla bombaya 

maruz kaldı 

ahlanml§lardır. ta Andante: Tschcikow91cy, Ke· 
N 'it Tütün eksperlerinden Bay man solo: AbdÜ§§ekÜr Ertüzün, 
S llretlin Seçer.in kızı Bayan iffet Etüd op. 15: Bortkiemuiez, op. 
N:Çcrle .~Ik okul muell~!'lllednden 1 O, Piyano eolo: Sabahat Göksu. 

Suriyeye iki torba 
altınla gelmiş 

Kahire, 18 (A.A., - Tebliğ: 

lngitlz hava kuvvetl«i 15/16 n 
16/H temmuz geceterl Bingazl, 'Pm 

fet Su!eyman Ers.is UKiM.ia~ * 
llııanJanmışlardır. Beyojlu Halkevinde topl...tı 

Beyrut, 18 (A.A.) - Reu· ıus llmanlartıe dlll}manın dif;er mev. 
ter' in Suriy;de İngil.iz imparator zllerine şiddetli taaı-ruzlarda bulun
luk kuvvetleri nezdindeki hususi muşlardır. 

OocuM. Beyoğlu Halkevinden: 
~ -~- 1 - Montrö -günü yıldönümii 

muhabiri bildiriyor: Trablusta İspanyol nbtnnma mll-
Almaı:ıyanın Bağdat elçisi B. teaddid tam ~betler oldvfu ''e biri 

Groba, Iraktaki isyan hareketin· bit ticaret gemlstnde olmak üzere 1· 

den ııonra iki torba altınla Su•i· sabeUerln bir çok şiddetH 1nfi1Akleri 
yeye gelmi~tir. Elçi Suriyenin gi· takip ettlfl ınUşahade olunmuştur. 
f!lalinde bi!'. otele gekliği zaman Yine Trablus limanına yapılan ikin· 
bu torbaları odasına çıkarmak el bir akında bir bahriye tayyaresi 
için bir hamalın ve diğer bir a· 6000 tonUa.toluk blr petrol gemisinin 
qamtn yardım ~i icap ettrÜ§· ortasına bir torpil isabet ettirmiştir. 
tir. Blngazide, rıhtıma, ltömUr depola· 

Devlet Demiryollari memurla· olan 21 temmuz 941 pazartesı 
rı~dan Bay Semih Çekelen.in bir günü saat 1 7 de Halkevim.izde 
k&ıu olmuş, yavruya Nur ~dı bir toplantı yapılacaktır. 
0nrnuıtur. 2 - He1'kC6 gelebilir. 

Erninönü Halkevinde ÖLENLER: 
Emin.. .. • . 
2 onu Halkey.ınden: 

nii ~ temmuz 1941 pe.zarteai gü· 
llıii 0 !\trö gününün yıldıönümü 
,..,. nascbetile ııaat 21,30 da Evi-... ~ 1 • 
•ırn sa onunda yapılacak mera-
~. . Programı ilf&ğıda. göeteril· 
b;:§lir. Davetiyelerfolzi Halkevi 

.. ro ...... .ı lm . ed . 
1 

.... tUan a anızı r.ı.ca erlZ. 
Ya - Açı§: H&lkevi reisi Dr. 

VUl: Abad1H1. 
2 M .. k _ı_ •• 

lıy -:- ontro mu &Vc:TeSIRJn 

dt trıct.i: Dil ve Edebiyat tubeain
da n Tarık Zafer Tuna.ya tarafın· 
•n· 

~ - Konser: Corelli, Keman 

Sovyetlere 
•• gore 

tıoıtr <llAfı ı IJdde> X /X 
~'lt 1• lokantaları ve &çık hava u. 
Celtt0ları da bu sıcak ve mehtaplı ge. 'de llllttemacüyen dolup boplmak 

tı,~ bet eüıı evvel befkYan ve 
böl ot, Vıtob&k, Novograd ve Volinsk 
~eler1ntte inkişaf eden tkkı.ci bU· 
~la.arı-uzdan sonra d\işme.n, vadet
'lııı C>ldUflı neticelerin ~ biriJııi clde 
ltıa1tlj." ll\uvaffak ol&mem1.1 bulun· 
~ti %r. Bu mnharebeler çok şid· 
ta~ 0lllluş ve her iki tara! !>*yük 

s..._~ Utr&m1ştır. 
~. P.Jıof Sovyetlıerin 
.\l elinde 

!ttıı111~&n Uerl kollan Smo1'emık'l:n ya-
~kadar gelmeğe muvattak ol· 
~ gibi Pzılto{'un fa"kın& de. VM"• 

<tıııı bıııunuyorlar. BumnNe. beraber 
lltı ~ alınan haberlere göre. b\i 
ı'ttlıır henüz So\'Y~Uerln eliHe bu· 
ş lctacıır. 
~~her iki taraf ta yekdiğerlnin 
~kl mtinakale yollarını bom· 

' etmek~ mCfgllldllr. Çete 
t~ lııını verilen muharebeler bu· 

11ti Şekilde cereyan etmektedir. 

~u Çete muharebeleri 
ttıu Çete muharebelerinin birlncl 
Çolt ~ bathca muharebe ha.tlannın 
topı l'lltınıarında btıyük cUzütamlar 
lıtıı 'l'tt.k bunları düşman tankları· 
'lııı he~n. yağ ve ylyeoek ihtiyatlarr 

ı:allıı rnen•e memur etmektir. 
lıa :cı 9tkll dU.şmanm gerisinde da· 
ııı"lt ctlk gruplarla tehlikeli, neticesi 
~flit, fakat çok cüretkArane izaç 
"-r~ "Ueıi yaptırmaktır. Bu lzaç 
~e etıert hazan çok kıYn\etll neti· 
~"ermektedir. 

llııııt..~t~r tarafından tahliye edilen 
i't~•rda kalan Rusların nasıl 
lt.;""">Udikleri hakkında sarih bir fi
~ ~1!Unek mümkün değildir. :Ma
htıııı:1'tutu Uzere bu mıntakalarda.kl 
' l'iYecek stokları tahrip edllmlf 
a..,~ktadır. 

ltt\-ııfYettar mU,ahit.ler, Alman f. 
~ l'UruYtlfilnde görillen yavqlığın. 
b1t b~~lerın, mükemmel teçtıl:aa.ta ma 
~ 1~ndukları hakkındaki kM1ala
l~~lt t eden bir hal olduğunu söy
ft~ ., tecıır1er. Bugün ma~m olan bir 
Ceıı~l'rıa o da Almanların dört gUn· 
''<le 1 herhangi mühim bir terakki 

ttınernış olmalarıdır. 
l.oncı l' llarruz istikametleri 

·~eıtı ra, 18 (A.A.) - Şark cephe· 
~aııt "aziyet hAlli. vazıh olmamakla 
~e .\!~ l..ondraya gelen haberlere gö 
11öıt t an Uerı hareketleri başlıca fU 

l latruz istikametindedir: 
2 :: L.nınrra.d lsUkametl, 
a 1!mo1enak istikameti, 
1 :: l<lyef istikameti, 
~ ltu Seea.rabya. 

l. tr n cephede pek çetin mul\are
Cere:van etmektedir. 

lmadetııin Korçun oğlu Sezgin 
Korç Ankarada ölmüş, Asri me· 
zarlığa ıgömülmüştür. * Kuş tüyü fabrikası sahibi 
Öm~r .Balioğlunun validesi Bayan 
Servet Balioğlu ölmüg, F eriköy 
kabristanıırıa ~ömülmüştür. 

Alman ve lta.Jyan clçiHkleri rına, atölyelere ve şimeıtdHer depott.
memleketten çıkmıılardır. Öiren· rma toıdaria bomba at1Hntfttr. 'J.ı 
d b rk AkcleMzcle -.iği":1e nazaran unların e inı Londra, 18 (A.A.) _ .Akdemzde 
şımdı Antakyada bulunmaktadır. hareka.tta bulunan İngiliz denizaltı· 
lar. ----·---- -.-. ları iki k(lç-ük ~an vapuru De 

:Ii:° beŞ büytik kayığı \'e mubtemel ola· * İmn~ qr•fından Halimaga
zade Helilin kızı Bayan .Naciye 
ölmi:ig, Edirnekapt6Hl.da Şehitliğe 
gömGlmüttür. 

Vişi kab:nesindeki rak ta bir d~an raşe gemisini 'ba· 
tırmrşlardır. 

* Şôrayı Devlet muavinliğin· 
den emekli Mehmet Nusret Kal· 
panlt Bursada ölm~. aile kabr.is· 
tantna gömülmüştür. 

degv İşi klikler Londra, lS (A.A.) - Tebliğ: 
İngiliz bombardıman tayyareleri 

bu gece Kolonyada ve Ren'ln diğer 
yerlerinde filnaı bölgeleri bombardı· 
man etmişlerdir. 

Lord Halifaksın 
beyanatı 

· *""'" ., <Bafı ı laclcle> // / 

her ~ olursa olsun bunların red
dedileceklerin.i söyliyebileceğini 
ilave etmiıtir. 

8'mdan sonra Uzak,ark vazi
yetini mü•lia eden Lord Hali· 
fa&s demiştir ki: 

Vlchy, 18 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, Ziraat Nazırı Caziot, 
istifası kabul edilen Achard'ın ye· 
rlne iaşe nazırlığına tayin ediİmlştır. 

Caziot, hem Ziraat Nezaretine hem 
de İaşe nezaretini idare edecektir. Bu 
suretle bu iki mühim nezaret bir ki· 
şinin uhtesinde birleştirilmiş oluyor. 

Fransadaki Sovyet memurlara 
Vlchy, 18 (A.A.) - Resmi mah· 

!iUerce teyit edildiğine göre. Sovyet 
büyük elçisi ve elçllik memurlan bu· 
gün öğleden sont"a Fransadan ayrıl· 
mıtlardır. Heyet, Türkiyeyc gitmek 
Uzcre Mentone civarından ltalyo.n 
topraklarına geçmiştir. 

Fransanın :M:oskova bUyUk elçisi 
Bergerle ile elçilll' memurları da Mos 
kovadan hareket etmişlerdir. Bunlar 
da Tllrldyeye gitmektedir. 

c- Britanya hükumetinin ve 
şüphesiz Amerika Birleşik devlet
leri hükumetinin de siyaseti Pasi
fikte sulhu idame ettirmek için 
elinden .geleni yapmaktır. İki taraf' siyasi memurlarının mu. 

Bu hükumetlerin katiyyen Ja· badelesi Türk • So\·yet hududunda 
ponıya ik herhangi bir mücadele· yapılacaktır. 
y-e abls!ıak arzuları yoktur. Ve============== 
,!aponya Uzakf8rkta kendia.ini a· 
le.kadar eden mceeleleri diğer a· 
lakada-;. devktlerin hukukuna ta
mamen r.iayet ederek görÜ§meği 
kabul ederse bir ihtilafla netice· 
~ miifki1'16tm çakabile· 
ceiini z.aaoetmiyorum. 

.Baztları ıBüyük Brrtanyanın 

Sürpagopta 
bir milyon 

liralık define 
Avrupa harbinin tazyikı altında Dün sabahtanberi Taksim, 
dünyanın diğer taraflarındaki Sürpagop mezarlığında bir mil· 
meşru hak ve menfaatlerıin.in unu- yon liralık define aranmasına 
tulmasına veya bertaraf edilme- başlanmıştır. 
sine müsaade edeceiini zannet· Aldığımız malumata göre, bun 
mekle aldanmaktadırlar. dan dört beş gün evvel, Vartohi 

Fakat teklif edilecek sulh şart· isminde bir Ermeni kadını Bele· 
!arı ne olursa olsun şimdiden bun diyeye mür~caat ederek Sürpa· 
l~rı~. b~i a~~~adar ,7tm.~yec~kle.~İ· gop aile kabristanında babasının 
nı soyhyebılmm .. <;:unku Hı ti er ı.n bir milyon liralık mücevherat ve 
y~lanlarının m~ıs1 ~. dere~ededır altın sakladığını söylemiştir. Ke· 
ki onun verebıleceg.ı temınatlarcl 

1 

dının verdiği malumata söre bu 
istikbalde de hiç bir chc~miyet define 1 2 9 3 Rus b~rbi sırasınd :ı 
vermemek kararındayız. Bız her Sürpagop mezariığına ~ömülı."?lüş. 
ne şartla olursa olıun onun teklif r t .. 
edeceği bir sulha razı olmamak ur: . d 

-. d · Işın enteresan tarafı şu ur: Bu 
azmın eyız. d f' ·· d b ı· l k . 1 . .. .. . e ıne ote en eri ma um o mn • 

Bız ~gılterede ~e Buyuk Brı· la beraber arsanın serbest k•lma· 
tanya mıll.etler .camıasında kararı- sı ihtimaline karşı ses çıkarılma· 
mız1 verdık. Bı.z h7~ nB .. P~hasın.n mıştır. Fakat bu arsaya bina ya
olur.ııa olsun. Hıtler ın .u~uk Bu- pılması ve binaenaleyh definenin 
tanya ve Brıtanya camıaıına ha· rapılacak bina altında kalması 
kin} olmasına müsaade. et~emek ihtimali karoıaında alakadarlar işı 
karanmızın etrafında bır kul teş- açığa vurmak mecburiyetinde 
kil etmekteyiz.> kalmışlardır. 

tankları muharebe harici kılmağa kfi 
!idlr. Alman hava kuvvetleri cephe· 
deki Alman kıtalarrnın harek!tını hl· 
maye iflnde kullanıldığından şimdiye 
kadar Sovyet merkezlerine karşı bil· 
yük mikyasta hücum yapmamıştır. 

Diğer taraftan avcı tayyarderlnln 
himaye.sine muhtaç ola.n Alınan bom· 
bardıman tayyareleri, Sovyet avcı 

pilotlarının cesaret ve mahareti kar· 
şmnda uzun mesafelerde faaliyet gös 
terememektedirler. Sovyet orduları· 
nın kuvvet ve cesareti her halde Hlt-
lerce malt)mdu, fakat Hltlerin bu or· 
dulara la.yık oldukları ehemmiyeti 
ve~memlş olmuı muhtemeldir. Maa
ma!ih, Hitler heaa.bının bir noktasın
da yanılmı.ştır: SovycUer birliğinde, 
Glallnılere ve Betincl kola yer ver
rnlyen derin bir vahdet vardır. 

Dün sabahtan akşama kadar 
Taksim nahiye müdürü ile Bele· 
diye Mezarlıklar ımüdürlüğünden 
ve Müu.:.,.r idaresinden birer zat 
ve varislerden bir kişi olmak üze. 
re teşekkül eden bir '1teyet önün· 
de kazı devam etmİ§tİr. Faka~ ne 
yazık ki koca bir gün hiç bir şey 
elde edilememi§tir. 

Kazıya bugün de devam edile· 
cektir. Geçeleyin def.inenin baı· 
kalım tarafından çalınmama11 
için polisler ve l:fekçiler tarafın· 
dan definenin bulunduğu saha 
~mniyet altına alınml§tır. 

Japonyada yeni 
kabine kuruldu 

es.,. 1 iaclde) ı+ı 
kurulmuştur. 

Ba,vekll Prens Konoye, ayni za· 
manda Adliye Nazmdır. Amiral Te· 
ijlro Toyo da Hariciye ve deniz aşırı 
nezareUerini deruhte etmiştir. 

Toklo, 18 (A.A.) - Yeni Japon ka. 
blneslnln diğer azası şunlardır: 

MUnnkale Demlryolları: Murıı.ta, 

İçtimaı :Muavenet: General Kolzuml, 
Devlet Nazırlan: Eski Dahiliye Nazı
rı Baron Hiramuna, General Suguki, 
Eski Adliye Nazırı General Yaıııa· 
gaji. 

Devlet Nazırlığına tayin edilen Ge· 
neral Sugukl, pltın meclisi reisliğin! 

uhtesinde muhafaza. etmektedir. 
Kabinenin diğer başlıca erkanı yer. 

lerin! muhafaza edıyorlar. 
Toklo, 18 (A.A.) - Yeni Japon 

kabinesi bugün ilk toplantısını yap· 
mıttır. 18 dakika aUren bu ilk lçU· 
madan sonra Bqvekil Prens Konoye, 
kısa bir beyanatta bulunarak mUte· 
madlyen vahametı artan dünya vazı. 
yetımı karşı koymak Uzcre hUk1lme· 
tin tesblt ettiği hattı hareketin cü· 
retle ve sUratlo tahakkuk ettirilmesi 
için milli varlıkta esaslı icraat yap· 
nııya azmetmiş olduğunu söylemiş· 

tır. 

Ayni zamanda Harbiye Nazırı Ge· 
neral Toja ve Bahriye Nazırı Amiral 
Oikava, mUşlerek bir deklfirasyon 
neşrederek harp esnasında hUk1lmete 
tam ve mutlak bir mUzaherette bu· 
lunmağı taahhilt etmişler ve milletin 
esas siyasi hattı hareketlerinin değış. 
medlğin! bildirmişlerdir. 

Kabinenin gelecek toplantısı 22 
temmuzda yapacağı resmen haber ve. 
rilmlştır. 

Tok!o, 18 (A.A.) - Matbuat top· 
ıa.ntısında Japon slyıuıetınln esas is· 
tikametlnin hilkümet tebeddU!Uno 
rağmen değlş.p değtşmlyeceğl hakkın 

daki haberler üzerine kendisine sual 
sorulan istlhbe.rat bürosunun .sözcUsU 
cbu hususta hiç bir şey söyliyemem~ 
cevabını vermiştir. 

Sovyetıer birliği tarafından Japon 
sularında il!n edilen tehlike mınta· 
kası hakkında bu sözcu demiştir ki: 

Japon hllk1lmetinln Sovyet hUk(l 
meU nezdinde bu hususta te~ebbtıste 
bulunup bulunmadığı hakkında malQ. 
matım yoktur. 

Vaşington, 18 (A.A.) - O!l: 
Japonyadaki kabine buhranı Uzerı. 

ne Vaşington diplomatik mahfilleri· 
nln dikkati Pasifik Uzerinde temer
kUz etmiştir. 

Federal hükQmet iht1yatıı ve ke· 
tum davranmaktadrr. 

Bir mülakat 
Toklo, 18 (A.A.) - Sovyet bUyük 

Afrika harbi Hopkins 
Tobrukta mihverci- Londrada kabine 
lere zayiat verdirildi müzakerelerine gtrdi 

Kahire, 18 (A.A.) - Orta· 
§ar-k İngiliz kuvvetleri ıtmumi ka· 
rargi:hıntR tebliği: 

lngiHı. devriyeleri çarşamba 
geoesi Tobruk cenubuRdaki dü§· 
man m~ktl d&hilinı:le derin bir 
nüfU2da bulunarak düşmana ye
niden zayiat verdtrmi§lerdir. Düş 
manın siı:ıirle'ri ger,gin gözüküy,or. 
Zira §imdi geceleri araziyi kon· 
t1ol i~m projektöt"lıcr i9timaline 
müracaat etmektedir. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Londradan 
bildirildiğine göre, Roosevelt'ln şahsi 
dostu Harry Hopkins diln Londraya 
varır vaıımaz toplanan lngillz harp 
kabinesinin müzakerelerine iştirak et
miştir. Bu lçtlmada lngilterenln en 
müstacel ihtiyaçları görUşUlmüştUr. 

Almanlara 
•• gore 

Efendice 
bitaraflık 

(Bılfı 1 lDdM) /// 
lar, yabancılarsa bizi kendi he· 
saplarına kullanmak istiyen &· 

damlardır. Bizim dostlarımız 
değldir. Dahilde böyle emelleri 
benimseyip yayanlar olursa 
bunlar da yaratıcı bir çalışma 
hayatında mutevazı roller gör
meyi kafi bulmıyan, zahmete 
girmeden dil ve el çabukluğu ile 
şahsi hırslannı yerine getirmek 
istiyen harisler ve tuf eylilerdir. 
Yanıbaşımızda tarihin en bü

yük kavgası oluyor, dövüşen 

<Battı 1 ind:cai) ı;ıo milletlerden her ikisi ile de tatlı 
Düşman tarafından muannida· ve acı münase.betlerimiz va~~· 

:ne müdafaa edilen Smolensk şeb. Bunlar, kendi menfaatlerımız 
ri 16 temmuzda zaptedilmiştir. bakımından taraf tutmağa ve 

değer Şehri geri alma-k için düşmanın i~is.inde~ ~irini .. tercih . ~ı:ıi~e 
yaptığı biitlin teşebbüsler ak1m kaf ı degıldir. Huln1metimızın 1· 
kalm~ır. H'ın ettiği bitaraflığa her birimiz 

Berlin, 18 ( A.A.) - Askeri efendice bir hulUs ve samimi-

Libya nudut bö~de Jngi-
1.iz devr.İyderi perşembe gunu 
dütmamn zırhlı otomobillerilt: 
karşa.laşm~ardtr. Düşman ztrhh 
otomo!:>-iHeri siiratie geri çekil· 
~dil'. 

Habe,istattda kayea 
111ühim ~ir fCY yoktur. 

Kıulcahamamın 
en mes'ut günü 

Kızılcallamam, 18 (A.A.) - Ebedl 
Şef AtatUrkUn kazamıza ayak bas
tığı güntin yedinci yıldönUmü bugUn 
nahiye ve köykırden gelen kesif bir 
halk kütlesinin lftirakile ve heyecan· 
lı tezahüratla kuUanmıştır. 
' Merasime Ulus meydanında İstik· 
lll marşı ile başlanmış ve kaymaka· 
mımız söylediği nutukla günlln öne· 
mini hatırlatmış ve Ebedi Şefın hatı· 

tebliğ: yetle saygı göstermezsek ve ta-
Şark cephesinde muazzam mu· raflardan birini tutarak bu his- ı 

harebe harekatı bütün bölgelerdetsimizi de izhar edersek milli 
müsait bir surette devam etmek· menfaatlerimizin haricine çık
tedır. . , ı mış, yabancıların arzu ve men-

Berlın, 18 (A.A.) - D.N.B:: faatlerine kendimizi alet etmiş 
1 7 temmuzda Alman kıta.lan Kı· 

1 h U . d ·ı l 1 . d o uruz· yev ava sın e ı er eme erıne e· H l · d • l t• · 
vam etmiş ve bir çok Sovyet mev ayrr, mese eyı enn .eş .ınr~ 
zllerile beton uğmak iııgal etmiş· sek şu kanaate varırız kı, bız bı
lerdir. • taraf ta değiliz ve olamayız. 

Berlin, 18 (A.A.) _ D.N.B.: Ç.ür. .. ü. Ata~Urkün. ~ull~dığı 
Alman kıtaları tarafından Sovyet bır tabırle, bı~ kendımız bır «ta
kıtalaona karşı yapılan taarruz ve r~b teşki~ ed_ıyo:u~. Bu da sul-

• Leningrad yolu ü~erinde küçük hiln, emnıyetın,~ ıstıkrarm t~ra
bir ıehrin i~gali esnasında bir fıdır. Bugün bogu§an her mılle

Şovyet radyoları hanci sutlerde whlı tren ve mühım miktarda tin dönüp dolaşıp varacağı yer 
türkçe nqriyat yapacaklar? ı malzeme ile üç bin c:ıir Almanla· orasıdır. Biz şimdiden orada 
Ankara, 18 (A.A.) _ B.ize rın eline geçmiştir. karar kılıp bütUn hadiseleri ŞU· 

verilen malumata göre Sovyetler Berlin, 18 (A.A.) - Bir Al· nun, bunun ölçülerile değil, sırf 
Birliği radyoları türkçe olarak sa· man .hücum topçu teşek~~lü Sm?: kendimizin ölçUlerimizle, tem
at 8,30, 19,30, 22,4S te neşriyat lensk. mınta~ası.~~a serı ılerley~ı\kinli, basiretli, hayll'lı ~ir şe~
:vapmaktadırlar. esnasında .dun ogledcn so~.ra ~ır de ölçecek olursak, hukümeti-

Bu neşriyatı kısa da).ga 25 met- ~~vyet tayyare meydanı gormuş·ımizin basiretli siyaseti ile en 
tur. Alman topçusu me!'danda "erı·mıı· b'ır ı'ı:ı birlFri '"·aı)m15 O·' 

casını taztz eylemiştir. 

re, orta dalga 342 metre ve uzun d 28 "" t • :.: t:> " -uran ...ıovyet tnyyarcsme a eş l 
da lira 81 1, .1 1 54, 1379 metre açmış ve bı.itun bu tay .1 are:erı uruz. _ •. 
uzerinden dinlemek hbildir. tafüip etmiştir. 1 Bitaraflıgın ha~cıne çı~m~, 

Berlin, 18 (A.A.) - 1 7 tem· l tar:ı.f ~u~mak, hancekyatntiış kr 
·· ·· 300 d f ı t k ih tarafgırlık havası a se rıne muz gunu en az a an ı • - b'l' k. 

tiva eden hır Sovyel zırhlı teşek· öyle tehlikeler dogura ı ır ı. 
külü Karasniji'nin şimalinde Al·ı hiç birimizin b~nl~rı memlcke

hlç man tanklarıle karşıla5mıştır. Der tin başına. şctı.:mıy.~ ~akı~;m 
hal ıiddetli muharebe başlamış yoktur. Mılh Türk olçulen na· 
ve kıaa bir zamanda Bo şevikler ricine "lkılmamasına. titize• 

elı;lsi M. Smetanin Hariciye Nazır 

Vekl11 Chaşi ile bir saat sUrcn bir 
müll}tatta bulunmu9tur. 

Bu mU!a.katın mc\-zuuna dair 
bir tebliğ neşredllmemlştır. 
...ı'okio, lll \A:A., - D:--N. ""B.: ~ 
Komlurl Şlmbu gazetesi, l'rlosko- 2 1 o tank ka; betmı§lerdır. D..ğer bekçilik etmek te, bugün içiı 

vadan aldığı hab~rı ne~retmlftır: kıımı da kaçarken yurulmu§t-ur. hiikumctin başlıca vazifesidir. 
Japonyanın Moskova bllyUk elçisi Marep.l Göring 101 inci he.va Ahmet Emin YALMAN 

Japon denizi ile Kamçatka'yı çe\:lren 1 muzafferiyetini kazanan tayyare· 
denizlerin tehlikeli mmtakn olarak 1· I , ciy'ı tebrik ett'ı ken ne yaptıklarını bilmektedir· 
itin edilmesini hUki'lmeti namına Sov. • 
yet hükumeti nezdinde şiddetle pro- Berlin, 18 (A.A.) - Alman ler. Daily ~e.legraph'ın verdi&i 
testo etmiştir. Mareşalı Göring, j'arbay l\lül- malumata gore, lngıltereden1 ~Ü:' 

Sovyetlerin bu tedbıri Japon de· 
ntzclliğini ve menfaatlerini tehdit et· 
mektedir. 

Japonya ve Hindiçini 
Saygon, ıs (A.A.) - Japonyanm 

cenup Hindlı;!n1slnde hava ve deniz 
üsleri kullanmasını temın için pek 
yakında bir anlaşma yapılaca~ma 

dair ecneb' matbuatında hususi bir 
kast ile yayılan şayialar hakkında 

askeri ve bahri sivil makamlar hiç 
bir ma!Qmatıarı olmadığını beyan et. 
mi,lerdir. 

Japonya ne yapacak? 

ders' e, bu harpte 1O1 inci hava yaya elm~s .ve Rusy~~an ngı 
muzaff ı.:ı iyeti rnünasebetile hara·~ harp fabrıkaıarına platin hamu.\e
retli bir tebrik tcl:;rnfı gönder- leri nakleden tayrareler yerlerm.e 
miştir. varmışlardır. Bunıar mu~zzam b.ıı 

kıymet teşkil ctmektedırler. 
Rumen tebliği 

Bükreş, 18 (A.A.) - Ro· 
manynda Alman • Humen ccp
hesj umumi karargahının 5 nu· 
maralı tebliği: 

Besarabyanın sevkulcey~ bakı
mından anahtarı mesabesinde o· 
lan noktaları elimizdedir. Kor
neatf de yapılan işgal" hareketile 

Ayni gazetenin Stokholm mu· 
habirine ıgöre, Sovyetlerin mer
kez mıntakasındaki müdafaaları 
o kadar derjn ve clastiludir ki Al
manların Smolensk üzerindeki 
tazy.ikı yarma ismile tavsif edile· 
mez. 

kütle halinde temizlik bitmi§tir. 
Hotin, Aor~ca, Orhci ve Chisi· 

L<>ndra, 18 (A.A.) - Mim ve bey· nan iıgal edilmiştir, 
nclmılcl vaziyetin inkişafını karşıla· 

- Bir fırka kurmayı esir 
Berlin, 18 (A.A.) - 1 7 tem· 

muzda cereyan eden ıiddetli mu· 
harebeler esnasında bir Alman 
piyade taburu Smolensk'in cenu
bu garbisinde Sovyet kıtalannı 
derin bir tarzda delmeğe muvaf· 

mak için Japonyanın kabul edeceği Macar tebliği 
hattı hareketin ne olacağı alaka ile Budapeşte, 18 (A.A.) - Ma· 
beklenmektedir. car ordusu genelk!!rmay reisj teb· 

Japonya hUkQmetl, Japon menfaa
tinin nerede olduğu suali karşısında· 
dır. Bu menfaat Almanları memnun 
etmek için Rusyaya hUcum etmek 
midir? Yoksa Hlndlçinlden ve Si· 
yamdan Usler istemek ve la.zım gelir. 
se cebren almakta mıdır? Ve yahut 
ta Çin - Japon muharebelerinin neti. 
ces!ne varabılmek için bir karar ver· 
meden vakit kazanmakta mıdır? 

Anlaşıldığına göre, Japon hilkQme 
tine ikinci hal çaresi en muvafık gö· 
rUnmüştUr ve müstakil Fransız ajan. 
sına gelen haberlere göre Japonların 
isteklerinin muhtelif maddeler Vfşiye 
de tebliğ edilmiştir. 

liğ ediyor: 
'Kayda deier bir şey :yoktur. 
Berlin, 18 (A.A.) - Bcsa· 

rabyada Ki§ino.f mıntakasında 1 7 
temmuzda ı:apılan temizlikte bin· 
!erce Sovy~t askeri e&ir edilmiş· 
tir. 

Londra, 18 (A.A.) Ti· 
mes0 in Stokholm muıhaobirirün bil_ 
dirdiğine göre, Alman paraşütçü. 
!er.inin harekatı ve Ukranyada 
Beşinci Kol üsl;r.i teşkili teııebbüs 
leri Sovyet polisinin faaliyeti ve 
Alman taraftara memurların ta· 
mamile hazır olmamaları yüzün
den akim kalmı§tır. 

fak olmugtur. \ 
Almanlar bir fırkanın bütiln 

ku.rmay heyetini tam olarak eaiı 
alml.§lardır. 

Peipua ıölü civannda 
Berlln, 18 (A.A.) - 17 tem• 

muzda, Petersbug istikametinde 
ilerleye!! bir Alman te,ekkölü 
Peipus g<>lü yakınlarında, Bolşe
vik\.erin taarruzuna uğramıttır. 
Kısa, fakat çetin hlr muharebe
den sonra Sovy~ler hlr çok ölü 
vermi~lerdir. 1500 kiti de esır 
cdilm!ft.ir. 

Bir giinde 551 Sovyet tayyare.i 
diifürülmüt veya tlliarip eclilmit 

Berlin, 18 (A.A.) - Alm•n 
sava.o tayyareleri ve bava deli ba· 
taryaları, 1 7 temmuzda hıwa mu
harebelerinde 66 Sovyet tayyare. 
si diifürmüşlerdir. 485 tayYare 
de yerde tahrip edilmi§tir. 

Smolenak • Moakova demiryola 

to~he rittikçe renifliyor 
~~ıııaııra, 18 (A.A.) - Sovyet cep
lıle1t~cı muharebe gittikçe gen!Jle· 
llılllıtre~· J\.lrnanlar 9 milyon askerin 
lı~t~ "Ye ı9Urak ettiğini, bu mu· 
~ t oı~n IJlındiye kadar cereyan et· 
lıfıınu muharebelerin en büyüğü ol· 
~lıı k Ve ınuharebenln inkişafına na 

Aakeri komiserler 
:Moekova, 18 (A.A.) - Ofl: 
Yüksek Sovyet divanının Askeri 

komiserler tayinine dair olan karar
name hakkında tefslratta bulunan 
Pravda gazetesi bu askeri komiserler 
ile lhti!Alln 1lk günlerindeki siyasi ko
miser cPolitkom> !ar arasındaki ben
zerlik Uzerlnde dura.rak bu tedbire 
muazıa.m bir ehemmiyet atfetmekte
dir. 

Rotterdam 

Sovyet ordusunun manevjya
tının <!aha bozuk olduğuna ve 
kumandadaki birliğin bozulduğu· 
na dair dolaşan şayiaları h.i.ç bir 
gey teyit etmemektedir. Bu yol
da Almanların yapmıı oldukları 
gayretler pek muhtemel olarak 
Sovyet hükUınetini orduda Sov· 
yet komiserleri bulundurulması 
sisteminin tatbikına teşvik etmif· 
tir. Bu tedbir tedavi mahiyet.in
de değil tahaffuzi mahiyettedir. 

Berlin, 18 (A.A.) - 17 tem· 
muzda A{man hava kıwvetleri 
Smolen6k - Moskova demiryolu
na kar~ı taarruzlarda bı.Nwıarak 
bu yolu müteaddit noktalarda 
tahrip -etrnl§l~rd ) ·. Bu mÜn•ae
bctlr: bir çok nakliye trenll!ri tam 
iNbederk yold-an çı«mıftır. 

tlQıtrn :u neuceler elde edileceğini 
't >..Jrne İedirler. Sovyet tebliğleri l· 
ttltltıerı&nların muzafferiyetler ilan 
~~ıtı:erlerde mUhlm değişiklikler 
L'1aıı 1 ı Yazıyorlar. Moskovada bu 
"'l'lere ngııız heyetinden alınan ha· 
~llevıygöre, Sovyet tayyarecilerinin 
~ite tıu atı ıtıükemmeldlr ve yapılan 
, llııerın:Uınlarııe dUşmun tank teşek· 
'lııyetı karşı kayde değer muvaf. 
~"l'e7 eli!e etmişlerdir. 

~l\rıa tayYareıert 20 mllimetrellk 
~lerı, =ehhezdir. Bu topların 0 • 

um Ztrhıru delmlye ve 

Pravda, askeri ltomlserlerln <Lenin 
ananelerini> ihya etmekte olduklarını 
tılld!rlyor ve kıtalara örnek olarak en 
iyi Rus meziyet ve vasıflarını lsbat 
edeceklerini kaydederek yazısını Sta
Unln şu sözJerile bitiriyor: 

Askeri ,eı ordunun hayatı lae, as
keri kom.1ser de onun ruhudur, 

lnııilizler Rotterclam'a yap
tıkları aon hava akınında, mec 
mu tonaj yekunu 130,000 le 

145,000 ton arasında muhtelif 
mihver gemilerini ya batırdı

lar, Ya yaktılar ve yahut da 
uzun zaman istimalden sakıt o
lacak kadar ağır ltaaara uğrat
tılar. 

Rotterdam, Holandanın ce· 
nup eyaletinc!e, Armlerdam'm 
58 kilometre cenubu garbi.in
de, Rotter ve Meuae = Möz 

nehirlerinin iltisak noktaımda 
bir tehir ve limandır. 

Rotterdam, kazıklı istinat 

temelleri üstüne kurulmut ve 
bir cadde ile iç ve kıyı tehir di
ye iki kısma ayrılmıthr. 

Kıyı tehir, birbirini kateden 
ve ıebrin münakale yollarını 
teıkil eden kanallarla bir çok 
adalara aynlmıttır. 

Rotterdam'ın nüfuau 1930 
da 581.889 du. 

Büyük ve peiı giDel l~nı, 

gemi havuzlan ve tersaneleri, 
bir sok güzel kiliseleri ve bu 
meyanda 14~4 te İnfa edilm.iı 
St. Lawrence = Sen Lavrena 
kilisesile on befinci asırda bina 
edilmit Groote = Gnıte kili· 
aeıi meıhurdur. Grute' de bet 
bin borulu mode~ bir org var· 
dır. 

On üçüncü uarcla bir köy 
olan Rotterdam, 1270 den iti
baren ıilratle tehirletmeğe bat 
lamıı ve modern ıeklinde asıl 
1299 da kurulmuttur • 

Bu münasebetle orduda ko
miser bulundurmak siAtemin.in as· 
keri kumanda ile tehlikeli bir kon 
trol kanşıklığı doiuıllcaimı ilerj 

• sürenlere ce\·ap veren :naı.Dabir bu 
müe&&~..senin 20 aenedeııberi mev 
cut olduğwıu tebarüz ettirmekte· 
dir. 

Llbau tersanesi 

Berlin.. i8 (A.A.) - D.N.B. 
nin ifa~ hynaklardan öğ· 
rendiğ.uıe go:e Ub.u·un itııalin· 
de burad8'ci tenı&ne olduğu gibi 

Şükunet devrelerinde bu usul Almanlı\nn eline aeçmİftır. Al· 
kısmen terkedilnıişti. Fakat Mos· nıanlar kc:ı.a dü.-ı. ~">et dutro· 
kova askeri şeflerj bu vaktıle kul yeri ile cLen:,n mayın ~em.Wni 
lanılmıı ve belkj ğe Rus ~erait.ine 1 de ele goç.ır.neğc ıa.nıv&ffak ol· 
uygun 8İ$teın.i ~..ktar ihds.ş eder ı m~d•!· · 



Devlet Denizyollarr ilanları 

NAZARI DiKKATE 
Karadenlzde ve Akdenizde gece seyri yapılmaması hasebile Kara

denız, Bartın, tzmır sUrat \'e Ayvalık yolu tarifeleri 17 temmuzdan iti· 
baren muvakkaten tadil olunmuştur. Bu tadıle go;e: · 

1 - Karadeniz yolu postalan perşembe ve pazartesi günleri Ga

lata rıhtımından saat 17,00 de kalkacaklardlI'. Haftada yalnız lkl posta 
yapılacaktır. 

2 - Bartın yolu postaları cumartesi ve çarşamba gilnlerl Sirkeci 
rıhtımından saat 18,00 de kalkacaklardır. 

3 - lzmir surat postaları Galata rıhtımından pazar günleri saat 
16,00 da ve perşembe günleri saat 13,00 de kalkacaklardır. 

Pazar postası tstanbula cuma günü saat 9,00 da ve perşembe pos

tası lıstanbula pazartesi saat 12,00 de dönecektir. 

4 - Ayvalık yolu postalan cumartesi ve çarfB.mba günleri Sirkeci 
rıhtımından saat 12,00 de kalkacaklardır. 

5 - lstanbuldan perşembe günleri kalkmakta olan ilave Çanak
kale postası 24 temmuz perşembeden itibaren lağvedılmlştir. (5920) 

Tlrldıe C••• ... ,.U 

Ziraat Bankası 
JturulUf tarihi: 1888. - Sermayeel: 100.000.000 Türk ıtnm 

Şube ve ajans adedi: 285. 
Zirai ve Ucar1 her nevi banka muameleleri. 

Para birikUrenlere 28,000 Ura ikramiye v~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ibba.rBJz tasarruf hl9aplann.d& 
en az 50 liıruı buJuna.nl&ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile~ 
daki plAna göre ikl'amiye datztdacaırtır. 

'adet ı,eeo HIWıık '-.. llra ı .. _... • u.I* lılN ._ 
,. 800 > 2,191:. 

' > 2IO > 1,009 ,. 
'8» 100 > ...... ı•·. > .... ,. 

DlKKAT: ~paralar bir aene içinde IO liNdaa .,._ 
tı d~iyenlere ikrunife çdrtltı takdirde ~ ıo ı.m.Be •erilecektir. 

Kuralar eenede 4 defa, 11 m.rt., 11 huıiran., 11 ~. 
11 Birincik.lnuada çekllecelrtir. 

TABZl 

Mehmet Sabri Atalay 
emiz masraf ve işçilik. Bay ve 
Bayan kostümleri son moda 

ilzerine yapılır. 

çekapı, Ham!<tiye cad. Yeni 
ürklye Han No. 6. 2 inci kat. 

Güzel ve sağlam dişleriniz 
olmak için 

SAGLIK AGIZDAN BAŞLAR 
kitabını bir kere okuyunuz 

Yazan: Diş Hekimi: 

B. Malllaı Diz 
Bu kitabı Tepebaşı 103 No. 

urat apartmanı ı. inci kattan 
tedarık edebilininlz. 

Operatör 

Doktor Orhan Onalın 
Cataloğtu Sıhhat Ytırdu 

Erkek, kadın ve çocuklara alt 
her nevi amelıyatıar. idrar yol
ları, göz, kulak, burun, hastalık 
ve amellyatlartyle, doğum, ka
raciğer, mide, barsak hastalık
lan kabul eden, fıyatıan ucuz, 
temiz ve emniyetli hastanedir. 

Orhan Ünalan 

••ister __ , 
OBFANI Dil 
Cild ve Zilhrevt miitehassıst 

yoğlu Suterul sokak No. 5 
il apartıman 2 el kat Tel 43734 

FENNi StJNNETÇI 

Awııl Tlftcaa 
Aşı, enjeksiyon ve Pa.nsıman 

yapılır 

&bine: Ça.rflkapı Tramvay du
ratı No. 99 

Fmnl ~ 

TERZİ ...... 

Abdöllah ve Ahmet 
BaJ' Bayan luMltülnleri, llOD mo
clır. tbertadell )'apdır. Kanıköy 

Necatlbe;y cadde91 Dernirbat ,han 
lkl.t at No. ıs 

ÇU, Ergenlik, SMlce, Yağ, Kir \'e lekeleri katlyyen izale eder. Ge
celeri yatarken bir pamuğu bu losyonla l!Jatarak yüzünüzü ,.e kirli 
mahalleri siliniz. Çehrenh;dekl boya, ruj, kir, ter ,.e her türlli t-0z ve sl
yahhklarla çirkinlikleri ,.e yanıkları izale eder. 

CUt üzerindeki teneff& noktalarmı ~ar n bu Ayede çehre gü
zellelflr ve ı;effafiyet \'e leta.fet kcsbe<ler. 

HASA:S ÇİL LOSYO~"U fennin \'e tekiimültin bir harikasıdır. Bü
tün kıulınlann hayat arkadaşı olabUlr. T~tan ıoonra erkekler için pek 
ince bir uvk le1jkll eder. Şişesi 50, 2 mMI 75, 4 misli blkytik ,ışe 125 
1cunlşta.r. JIASA:S Deposu \C ~ubelerlle ıtriyatçrlar ,.e e<-zanelerde ara-

.. ·--------· yınız. ----------· 

REKOR-SIHHAT-DOGAN, 
ldrofil Pamuk Şirketleri: 

Bahçekapı Yeni Valdc Han altında 20 numaralı yazıhaneyi sipariş 
y~ri olarak açmışlardır. 

Bundan böyle asgari 100 kiloya. kadar olan siparişlerin işbu adrese 
verilmesini. Bunun haricinde fabrikalarca tilpariş kabul edilemlyeceğini 

muhterem milşterilerlmize bildirır, saygılanmızı sunarız. 

••••• Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han tdrofU ••••I 
DOGRUDAN DOGRU.Y" A 

Mehalllnden getlrtlmiş 2,80 asit \'6 28 derec~ıı 

Urfa Aşiret Yağları 
AY\·alığın torba zeytinyağı, Toptan, perakende satlf merkezi 

KADIKÖY Direkli Apt. altında Tel. 60989 

BDBIA PAZABI 

Kuşkonmaza Konan rGONONJ 
Devekuşu LBoRsAsı 

Yeni Neşriyat: 

Rıza Nurun bir risalesi 
Bir, iki ay evvel Larus luga· 

tinde doktor Rıza .Nurun hayatı 
hakkında yazılı bir fıkra. dolayı· 
sile gazetelerde bazı tariz yazıları 
çıkmıştı. Doktor Rıza Nur evvel· 

BULMi_CA 

(D--ı 3 an·· ....:•..ııe) 18 TDDIUZ IHI ~ çuu - Ne markasıdır o? 
böyle mi yersiniz? Markayı söyledim ve gösterdim. 

O esnada elimde bir kuşkonmaz _ İyi ama, dedi. Viski bana b!Ş 1 Sterlin 5,24 

130.00 

29,6875 
daha vardı ve ucunu henüz ısırmış- ağrısı veriyor. Evde türlü markası 100 Dolar ce bunlara kendi tarafından ve " 
tım. Hemen bıraktım, te!Qş ve en· bulunduğu halde içemiyorum. Şam- > tsviçre Frc. baıka muharrirler tarafından ve· 5 ı--+-+--+--< 
dişe rolile: panyaya alıştım. O da mutlaka ( ... ) > Drahmi -.- rilen cevapları §imdi bir risale 6 

şeklinde neıretrni§tir. 1 - Aman Hanımefendiciğim! De- marka olmalı. Hiç olmazsa ( ... ) mar 
dim. Yoksa dalgınlıkla çatal bıçak· ka ... Daima yemeklerde onu kulla- > Peçeta 

12.9375 

la mı yedim?! Eğer böyle bir ka· nırım! > Yen 
balık yapdımsa affınızı rica ede· Öltir mUsün, öidOrUr milaUn? > lsveç Kronu 

31.1375 
31.005 

Rıza Nur riıalenin mukadde- f 
ı--.._-+--+--

melinde şöyle diyor: ' rlm ! .... H 1 1r &Um ve Tü.YllA* 
Arkada11lar gWü•tUier." Birisi: emen ses me b çeki düzen ver-

C'lJzun zaman gurbet diyarın- " 
L. K. da ve inzivada yaşadıktan sonra fi 

21 40 aziz vatana döndüm: çok geçme· 
y y dlm: 

- Kuşkonmazı yemekte değil 
ama, verdiğin cevapta kabalık var. - Vallahi Hammefendlcltfm, de-
Dedı. dim. Bu akf&m size bir teY ikram 

1933 Türk borcu I 

1918 İstikrazı Dahili 22 00 ı di, mürettep bir hücuma hedef ı SoldAn sağa: 1 - Başkalarının an-
20 05 edildim. Fakat çlüşmanlanm, ne lamıyacağı şekilde rUmuzlu, Bir eğ-
20 

30 
bahtiyarlık ki, 18 .milyon Tür- lence yeri. 3 - T~a. Toprak. 4 _ 

- Ne yapayım azizim? Dedim. edemediğime çok mUtee•lrlm. BU
Hayatı, bayının cebindeki para ile !ede fampanya yokmuf. Bu saatte 
ölçen dekolteli bir devekuşu ile Çaycı Ali Asg~ da kapadı. Sora
başka tUrlU konuşamazdım ki". yım bakayım, karşı mahallebicl &· 

Yemek yeme, oturma, kalkma. zı. çıksa bir sürahi M>za getirteyim! 
yafete baloya gitme gelme kitabını Belki şirretlik eder diye hemen 

1933 İkramiyeli Ergani 

1934 sıvu • Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvlll 

kün içinde sade 4 ph!Şmıı. Ha- Kaın, Ceriha. 5 - Sonuna ca> gelır-
47 75 d' d k 1 1 . . d J, mey ana c;ı mayan ar a yırmı se pa işah lAIAsı vezir olur. 6 _ Sa-

T. C. Merkez Bankası 131 00 kiti ola~nl Bu zümre zaten bu ha. Blhude. 7 - Tersi: Yemek Te 1• 
Osmanlı Bankuı 26 50 kadarcıktır, şükür .. : Bunlar fikri· Çok değil, Para yardımım. 8 '.__ ~0: 

etil kuruşa verirler. ManlkUrcünUn uzaklaştım. T. lş Banka.sı (Nama muhar.) ıı 65 min düşmanıdır, bu yüzden şah· nuk, Fena değil. 9 - Derin, Şart e
T. 1ş Bankası mUeaııis hisse 135 00 sıma da, düşmanlık ediyorlar. datınm kısa ve kalını. 10 _ Niçin. 

çırağına yüz kuruş bahşış vereceği
ne elliye bir kitap alıp okusaydı. 
DahaSı var. ur 18.fı açarmış. 

Başıma bir de şampanya komedya
aı geldi: 
Hususı ve bUytlk bir apartmana, 

bilmem ne yıl dönUmü veslleslle 
davetliyiz. Kalabalık mı kalabalık. 
Tuvaletin yüz bır tUrlUsU. Mükem
mel bir büfe. Mükemmel bir caz. 
Eğleniyoruz. Beni piyasada tanın
mış bir adamın bayanına takdim 
ettiler. Bu gibi merasimde bir iki 
kelime konuşulur değil mi? Hayır. 
Küçük dağlan değil de Ulu dağla 
Erclyaşı ben yarattım gibi l:ilr ba· 
yan. Hakkı da var, kulaklarındaki 
parmaklarındaki tek taşlı pırlanta. 
!ar ancak iki Uç sene içinde tazece 
alınmış. O kurulmasın da Sandal 
Bedestenindeki antika, çakmaklı 
kubur mu kurulsun? 

Hadi, ded m içimden, şu çakar 
almaza bır sosyete cemilesi göste
reyim: 

- Hanımefendimiz! Dedim. Bir 
kadeh bira takdim cdebllir miyim? 
Sağ a\-ucunun içini yüzüme kar

şı havaya kaldırdı, serçe parmağını 
geriye doğru büktü, kaşlarını çat
tı; (teşekkUr ederim kullanmıyo

rum) dıyecek yerde: 
- Allah göstermesin! Dedi. Ma· 

halle kahvesi içkisine alışık değ!· 

lim! 
Ne aldırdım, ne kabaca sınttım. 

Ses çıkarmadım. Birkaç dakika 
sonra hakikl marka bir viski uzat
tJm. Yanındakiler de dernindenb<'!i 
ıue bakıyorlardı. Viskiye şöyle bir 

baktı• 

Tasarruf bonoları Cepheden yürüyemiyorlar, başka 11 - Meyva, Eakl bir TUrk unvanı. 
NUKU'r ve~leleri garazlarına alet ediyor· Yukardan a,ağıya: 1 - Blrbirile 

CS.,ı 
1 

incide) Türk Altını <Reşat) 25 40 !ar, maakelidirler. Lak.in ne ilim· latife etmek. 2 - İşaretler. 3 _ Ara, 

ğlştirmek ve aradaki faizi bir defa TUrk Altını (Hamit) 23 60 ce, ne aoaiyal vaz.iyetçe bana ak- Göğüs, 4 - Avustralyalı ve Ze!An· 
öaha peşin almak kabildir. Türk Altını küçük (Hamit) 23 45 ran olmadıklarından önce müsa· dalı askerler. 5 - Elbise, Bağışlama, 

Bonoların " 2"' 100 ""'" 
0 

mahakar davranmı•tım; fakat 1',,. Bir nota. 6 - Namaz davetı, Kurum. 
"• "• • """ ve 1 00 TUrk Altını kUçUk (Aziz) 21 75 .,., " " ilralık kupürleri olduğu için herkese !eri tekerrür ve nüka etdiğinden, 1 - Şaire has şekilde. 8 - Bir nota. 

Osmanlı Bankası cBanknol> 2 55 L d d al v d h 9 P k ve her keaeye elverl§lidlr. • oem e era maga a i tiyaç- - ara ve ıymetli şeyler yükü, 
Vadelerine gelince, her kupürden 

3 
Kalın beJI birlik 108 00 !arı görülüyordu • nihayet ceva· Zarf edatı. 10 - ttap, Bir kuş. 11 -

aylık, 6 aylık ve bir aenellk bonolar > > (Hamit) 110 00 ba mecbur oldum. Yazacak Aleti, Neti edatı. 
mevcuttur. Yani her !!yattan arzu e- > > (Reşat) 112 00 Bu hücumların hakiki sebebi DÜNKV' BULMAOANDıl' HALLt 
dilen! yine arzura göre 3 aylık, 6 ay- 2t ayar altın gramı 3 22 türkçü oluıumdur; hücumlar mil• Soldan Sata: l - Yalancılık 2 -
!ık ve bir senelik olmak üzere almak .... ecidl 7 Ad t s 3 - ye 5 )ıy" e"":lik dü..,.,anlarından geli- e a.; ezen - Avans: Yaka 4 -
kabildir. ...... r·· ============== yordu. Beni bu aziz dava ve sev- Si$; Sual 5 - Ek; .Ru; Şeker 6 -

3 ay vadeli. bir bono yüzde 4, 6 ay Delik tıkama 7 - tn; (P) isi s _ 
vadeli bir bono yüzde 5, 12 ay vadeli İnh:sarlar Vekili dayı vücude getirenlerden, ve o- I.ıa; Dinldlk 9 _ Ta; Karie 10 _ Re; 
blr bono ytlzde 6 faiz getirmektedir nun mümeaaill sayıyorlar. Guya Fetva 11 - Elmas; Atlas. 
ve bu faizler pefindlr. Karakösede beni zem ve tahkirle bu kutlu Yukarıdan Afalıya: 1 - Ya; se-

Falzler bono satın alınlI'ken, bono 

1 

"d ll mh d ki _ı. b dır' ·, Re 2 - Ada iken·, Tel 3 _ Le-K k"' 18 (AA ) V ı ca · i a e ece eri zana ında· kJymetinden tenzil edilmek suretlle ara ote, • · - an. va; La 4 _Ata; Riya; Fa 5 _Nan. 
ödenmektedir Y · bl d ı· d b J G'" "'k 1 dırlar. O böyle ıeylerle yıkılmaz. . anı r sene va e ı 1 an uraya ge en umru ve n· suk; Kes 6 - Su; Tadat 7 - ts; 
yUz liralık bir bono ~çin 94 lira vere- hisarlar Vekili Raif Karadeniz '!kaine kuvvetlerıir. Ası; trva 8 _Leylek; ]ollat 9 _ lza 
cek ve buna mukabıl bir sene sonra . . • . . . B .. .. .. h d 
100 

lira elde edeceksiniz. buradakı letkiklerıni bitırml§ ve ense omrumu, ra atımı, ma • (azı); Kaıde 10 - Kekremsi; La 

Bono faizleri peşin ödendiği için bugün Beyazıda gitrniftir. di, manevi her ıeyimi yoluna 11 - Na; Raika. 
faiz nlsbeti hakikaten biraz daha koyduğum o sevgilinin uğruna -------------

yükselir. 
Bono almak için verilen para bağ· 

lanmış değildir. ÇUnkU taaarru! bo
nosunu istenıldiği anda paraya çe
virmek kabildir. Vade dolmadan pa· 
raya ihtiyaç hasıl olursa herhangi bir 
bankaya n\Uracaat etmek kltldir. 

Bankalar faizden yüzde yarım nok 
sanıle bonoyu derhal iskonto ederek 
bonoya yatırılan parayı iade ederler. 
O halde bonoya yatırılan para dalma 
paradır. 

Tasarruf bonoları borsada kote e· 
dllecektir. Binde bir kwtajla mua-

mele görecektir. Bono faizleri her 
tür!U vergi ve rUawndan muaftır. 

Hul&8a edilecek oluraa bonoların 

halkımıza temin ecleceğl faydalar şun 
!ardır: 

bunlar ve böyle değil bin beter 

kara bela ve her felaketi lcendi

me saadet bilen biriyim 1 Felek 

her cefasını toplasın da onların 

eline verain, onlar da elbirliğilc 

1 - Paranıza emin bir surette bana atsın, seve seve göksümü 
ytlksek blr faiz temin edeceksiniz. açar, önüne dururum, b!l acıları 

2 - Bu faizi bonoyu satın alırken 
peşin alacaksınız. 

3 - .Milli müdafaanın artan ihti
yaçlarını karşılıyacaksınız. 

4 - Kendinizi talarriı!a alıl}tıra

caıwruı. 

bağrıma basarım.> 

VAT AN Gazetesi 
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._.... ...... 1 - e119111tllr. TAUITURINDDI SAKiNiNi& 
HEft YPO! PUU.U KUTUt-ARt ISRARt.A ··ISTEYIHIZ 

İstanbul Belediyesi llinlar~ 
Ta.lunin bedeli İlk temlnat11 

ıno,oo 132,75 DarfiHi.ceze mUessescsinin yıllık ibtl' 
yacı için alınacak 15,000 · kilo patr 
tes, 30,000 'adet yumurta ve 4,00o •· 
det lıınon. • 

2217,95 166,8:-l İstJınbul \·e Beyoğlu sari hastaJılıd-' 
mUcadclc merkezleri hayvana~ 
yıllık ihtiyacı için alınacak ıa.18' 
kilo arpa. 6::190 kilo saman ve 91,0 
kilo kuru ot. 

3685,90 276,H Mezarlıklar mUdUr!UğU için alın; 
• 5000 metre patiska. 

Tahmin bedelleri ile ilk temınat mıktarlan yukarda yazılı işler af" 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mtıamellt )10-
dUrltiğU kaleminde görUlebillr. İhale 28.7.941 pazartesi günü saat 14 ~ 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taltplerln ilk teminat makbuz veya ıneı 
tupları ve 941 yılına ait Ticar~t odası veslkalarile ihale günil mua~ 
saatte Daimi EncUmende bulunmaları. (5700) 

• K~lf bedeU. ilk teminatı 

689,82 51,74 Karaağaç ~Ucssesatı eski meınur' 
bınası dahıllndeki levazım ambarı 1' 
diğer odaların zeminlerinin çiıneıı" 
ile tefrlşL 

573,90 43,0i Bursaz adasında halk partisinin lf 
gal ett ği beledıye malı binam taJI' 

t<eııif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler af" 
ayn açık eltslltmcye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelM ırı 
dtir!Uğll .kaleminde görUleblllr. İhale 28.7.941 pazartesi günü saat 14 il 
Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ~ 
mektupları. ihale tarihinden sekiz gUn evvel belediye fen işleri mUdilrltıt• 
ne müracaatla alac:aklan fenni ehliyet ve 941 yılına aıt Tıcaret odaSJ '/f' 
sikalarlle ihale gUnU muayyen saatte daimi encümende bulunmaıarı· 

c5696> 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satına~ma Kom:syonundan: 

Mektcblmize knpıılı zarf usuıııe 30000 kilo et alınacaktır. Beh~:~ 
!onun muhammen bedeli 60 kuruş ve ilk leminntı 13:i0 liradır. Ek8111"'" 
31.7.941 saat 11,30 da mekteple yapılacaktır. (57i7) 

lstanbul Defterdarlığından: 
1'·e\'I .l\Uktarı Muhammen ton Tutan !l'emlna8 

Ton fiyatı lira Lira Llra 

Kırıp le 52 20,58 lOi0,16 80,25 

Marlnlave 33 18,77 619,41 46,50 

. 1689,57 . 126,75 1 
Galatada muamele ve ıstıhlak vergıleri mUdUrlUğU ılc Tophan• 

maliye şubelerinin 941 yılı ihtiyacı için yukarda yazılı 52 ton kırıPı•,_ 
33 ton Marinlave kömUrll mahallerine te.cıllm şart.ile ve hlzalarınd• 
terilen muhammen bedeller üzerinden tı:vhl.den açık ekslltme ile ııı 
yaa edilecektir. Eksiltme 24.7.941 perşentbe gUnU saat 15 de milli _ ... 11

._
111 

müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. lsleklllerln 
terilen miktarda muvakkat temlnatlle komisyona müracaatları mut< 
dir. Hususi şartname her gUn mllll em!Qk 4 Uncu kaleminde göriU• 

(5586) 

Kilçllk tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
K.EŞll>ELEB: ' ~ 2 ~ 

ı Atmto9. a İldncJtetrba 
tArlbler1odo yapdır. 

• 

1 
1941 IKRAMIYEL~ 

ı adet 2000 liralık= 200().,,,,. 

3 > 1000 > = aooo.-
2 > 750 > = 1600-..... 
( > 500 > = 2000--
8 > 2ı50 > = 20()0 ...... 

35 > 100 > = 36()0 ...... 
80 > 50 > = 4000 ....... 

300 > 20 > = eooo.-


