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Her yerde 5 Kuruş 

llgünkü 
"aziyet 
:•n; harp bizinı için 

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım İşi 
, •ki halde nıiiphem 
~.~ "'•hiyd ar:ı:ed:yor. 
~., •ç P,Ün içinde Ode-

.,," <optı beklenirken 
ı,,;•n kıa•veileri daha 

tr.eJırini geçemediler 1 

ij -- _J, 
11\o~",_Çahid YALI, lN 

lıııan . Sovyet har-
binin ba~lamasiy!P 
$ankı· ·· b dünyanın ou-
~ka hadi~eleri or

~u ~ı~indi ve ikinci, Ü· 
.!ilana düştü. Her

llair m~eleleri tama
ş~Utınuş ve gözlerini 
-aı Buz denizinden en· y ıze varıncıya kadar 
ltı erlerde cereyan e
. Uazzaın muharebeye 
et gibiclir. Alman -
~ harbi ba.şlamadan 
leı 0rtada çok mühim 

' er vardı. Şimdi bun· 
·\allııutuldu. Mesela A-

. ~ıı. harbe müdahale· 
esı her ağızda gezi

~ .ı\ınerikanıu müca
. atıı_ınası bir gün me
~ b~bı değilse bile her 
~~ır hafta meselesi ad· 
tah kadar yaklaşmış 
~llo U! olunuyordu. Ro
~ k' r '7apuru h:i.disesi 

ESTONy,,q LENİNGRAO , 
• • • PiS lo<OV' 

e OSTROV 
' 

•" . ~ARoSLA~ 

• • . MOSt<OVA 

BRODİNO ~ 
• - ~ 11 
SM~LENSK )~;. 

e.GOMEL 4' .;)-

1Dahiliye Vekili yapılan 
bir itiraza cevap verdi 

~~~-~~~~~--~--...-~~~ 

Bazı tali 
nakliye 

noktalar 
• 

halledildikten sonra vesa~ ti 
ücretlerine yapılan zam ve sınema 

tatbik mevkiine konacak 
Xnkara, 2 (a.a.) - B. M. panayırına iştiraki masraftan • Meclis, Haliç vapurları i~let-

Meclisi bugün doktor Mazhar nı karşılamak üzere Mac~is: me inhisarına ait kanun layiha
Germenin riyasetinde toplan - tana gönderilecek 15 bın li- siyle hariçten satın alınan bu
mıştır. ı ranın tarih sırası beklenmeden harlı motörlü gemilerle mem· 

Celsenin açılışını müteakip 1 Türk • Macar kliringinden tes- lekette yapılan müma..illeri 
Refik İnce (Manisa) nın asker 1 viyesi hakkında Macaristan için getirilecek eşyanın güm • 
ailelerine yardım hakkındaki hükumetiyle yapılan anlaş - rük resminden muafiyetine mü
sual takririne Dahiliye Vekili 1 manın tedkikine ait kanun layi- tedair kanun hükiıınlerinin 
cevap vermiş ve ruznameye ge- il hasının ikinci müzakeresini ya- mer'iyet müddetinin temdidine 
çilerek Türkiyenin Buda.peşte parak kabul eylemiştir. 1 (Sonu oayfa 5 sUtun 3 de) 

Milli Şefin 
teşekkürü 

1 .ı\lınanya ile Ame· 
içataııında patlayacak 

leı,·'n gayet münasip 1 
Almııların son ha.rekattan soııra işgal ettikleti mıntskalan gösteren harita 

'Ankara, 2 (a.a.) - Riyase
ti Cümhur Umumi Katipli
ğinden: 

'l. 
11e gibi telakki edili· 
h •. lialbuki bundan ALMAN - RUS 
""'}ka bir Amerikan HA f )lıila Un daha Alman de- .___ R B 
~tarafından batını- AI m an I ar lıtıe Uyduk. Fakat bu 

hırt d~ hiç \lir taraf-
. eq·efsir ve roütalea Rı·gayı da 1

• liadise sanki A-
ltı bile bir aksülirııel 

~~ş· gil>igöründü.A· aldılar 
~ UkUın~tinin icabın-
~ ~sker gönderebil-

1 

. hıyetini elde etmek 
kimse alı:lınŞ et· 

t.l:"I ,, ıının ruı
~ görmek ürere 900 l' &ılah altına çağır

illıır~ııın en tabii bir 
gibı hiç bir tesir 

·t • 

JJJinsk şehri civa
rınifa çoll. şiddetli 

muharebeler 
cereyan edigoı 

~~ık büt~ .gözler 

~~~~Çe=§~:ıs~:k Bir çok Alman 
()~eainin imzalan-

Sığı rkta. tehlikenin tayyaresi 
d hissini tevlid 

de a çok hizmet et- h . d•Jd 
~ hııııu ~~a1~ı:~~~ ta rıp e ı i 

eÇlkarctı. Suriyede Moskova, 2 (a.a.) - ı Tem-
'i~a ~ekte olan harp (Sonu ıavra 5 ıütun 2 do) 

,-
r. 

General Wa\f'I 

İngiliz orta şark baş 
kumandanı değişti 

General Wavel Hindis
tana baş kumandan oldu 
Yerine General Auchin 

Leck tayin edildi 
Londra, 2 (a.a.) - Resmen 

{Sonu sayfa 5 eütun 6 da) 

\, MACAR-RUS 1 
--HARBİ 

Macarlar da 
Rus hudu
dunu geçti 

Kabotaj hakkının Türk 
bayrağına geçtiği günün 16· 
ncı yıldönümü münasebetiyle 
yurdun her tarafından aldık· 
Jarı tebriklerden mütehassis 
olan l~cisicümhur Milli Ş~fi
miz İsmet İnönü teşekkür
leriyle karşılık tebriklerinin 
ibliığına Anadolu Ajansını 
tavtiit etmişlerdir. 

= 

BerHn, vapurun 
Mihver tarafın
dan batırılmadı-
ğını bildiriyor 
Ankara, 2 (Hususi)- Mec· 

Beyrut li.sin cuma günkü toplant.ı-Sovgef mukaveıııe- sında hükfımetin Refah va-

t' . k iJ l d k .. j punı badi i hakkında iza-
nı ıran .OF U arı· üşme UZefe hat vereceği a.n~ıhyor. Ya· 

Al l l • tib t 1 rın fırka grupu toplanacak, man ar a ır a ı cuma günü meclis bir ay ta-

te min ettiler Vichy hükumeti tiı yapac=~ tlıkzibi 
• memurları şehirde 1 Berliıı, 2 (a.a.J - o.N.B. 

Sovyetıer Yelli k•f • bildiriyor· 

1 
tcv 1 at yapıyor ! Türk ;'Refah" vapurunun 

mevzı.Jerı·ne Londra, 2 (a.a..ı - Hür I•'ran 1 Şarki A~d.eni~d~ batmış old~-
sız kuvvetleri umumi ka.ragfılu- gu .bıldır~tir. Bu haben~ 

k• jd" J nın Suriyede bulunan harp mu· ~eşrınden bı.ra.z !!<?~ 1_ngı· 
Çe 1 1 er habirinin bildirdiğine görP Su- tlizler, bhlçtbır ·ııtn~,deal"!281k - Alman Haridye Nazırı 

Von Ribbentrop · • h"l· • et' general Catroııx- ısının u orpı eme ı e " a-
rı~ c u ._um 1 

• • •. ! dar bulunmadığııu beyan et
Budar• -le, 2 (a.a.) - :!.faca- n~~ Suı ıye başvekılın~ ~ondı>r· ; mislerclir. Alman a.skeri ma- vicdan rabat.sızlıklannı isbat 

i 

ı 

1 

~"liy ır dünyada vu· ------------'-
~~l'nı.uş gibi dünya- •..t-________ ._.._,,,_ ________ I 
~ etmez oldu. In-

ristanın şaı·k mıntakasında dal dıgı mektn
8
bu .neş~etm.ıRtt'ıkr.1 • 1 ~u kamları şu cihet fuerinde etmektedir. 

1 bu sabah harekat lınşlaınıştır. mektupt• ıırıynnın ıs ı a ıne • " ~ . nazan dikkati celbetmektedir- Alman ve İtalyan makam-
Macar hududtında Sovyet kıta- t~ı;~luk edı>~ mevzuların geı:ır- ler ki, denizaltı harekatmın !arının inceden inceye yaptık-
ları kalmamıştır. Hava kuvvet- e<ldıı::ı muhtelı1f safbah

1 
n
1

.tt_a
1
n ketlde tanzimini bilen herkes ıç;n lan bir tedldkten sonra, Al- • \. İok ııs12: milleti üze- HARP VA zı· v ET ı· lı.."'ltı aeı bir intıba tev· !erimiz oruunun hareketlerine tc ı t ce er ı t ırı me e """' 

. 
1 en ne ı · • bu derece kısa bir zamanda man ve İtalyan harp filosun-

,,:_ıc ve iki millet a- -ı1ı---------------""""'--------l "'•UtuJnıaz bir kin 

sirli müzaherette bulunmuşlar - dır 
ısonu .. vıa 5 sutun 5 doı · harekatta bulunan denizaltı- dan bir cüzütaının Türk "Re-

~ ak için ellerine 
\:,l'c elwven takarak 
~'l 11 nezaketiyle ra-

. Suriye fethine 
\, lllıkanını buluyor-

1 ~tan ise bütün bü· 
~r rdu gitti. Orada 
iı~ıııt1Yan imparator
'ıı to Yağmur mev-
~IUklan içinde Ha. 

l,>etverler ve Bri· 
~ llııpara.torluğuna 
bit- aııkerıer pek zah-

~~:,.~eme ameli-
1.;."tle rlar. Fakat res

et r liabeşiııtanda.n 
'Ua e başlayınca 88.· 

1!,;i~0Yı.p başka bahis-
~ lı~: Libya hare
-~ltı Uın süren şid
~~iıı.i!1'1n verdiği re
~' bır lilkaydi sesi r benziyor. De-
'li'lltJa ı Almanların 
\:.'11 rı meşhur Mı
ii.' . '~.sırada uykuya 
«<ıı~ah •. il' iki hafta ev· 

""'O. beş kıta.sını 

~ ~~etlren Akdeniz 
' \a:,.-: ~ütün ehem· 
'"'°ı.. tti. 

~
r~<-an ise hemen 
tı gebııiyor. Orada 
e :Felemenk müs

~; bit Cava arasında 
i' ~Üzakere vardı 
'ıı .. ~et·gradı. Bundan 
:'lı."'lııı 1~eler çıkacak 
lt"t\ı Uştu. Hala bir 

~ı. .. :l'ok • Avrupa 
-...ııtıkça. ve azdık. 

Kanlı Boğuşmalar Japonya kat'i 
kararını verdi 

Bugünkü orduya yıldırım sürati veren 
petroldür. Rus ordusu bu bakımdan 

Henüz gizli tutulan 
karar hakkında Japon 

Hariciye Nazırının ı .> darlık çekmeyecektir 
YAZAN: 

1 Emekli General Kemal Koçer 

• yaptığı ima 
Tokyo, 2 (a.a.) - Neşredilen 

resmi bir beyannamede bildiri! 
diğine göre bu sabah impara
tor nezclinde yapılan toplantıda. 

Çok geniş bir cephede derin-ı bir ordu ve bu ordu gerisinde halihazır vaziyeti ve milli siya-
liğe doğru sıralanan muazzam (Sonu oayfa 5 ıütun 1 de) sete ait mühim bir karar alın-

ça Japonlara bir usluluk gel-1 
di. Yeni harp karşısında bile 

•hakiki hattı hareketıl.eri ne O· 

lacağı belli d~ .. Efi:.~~bi, bu
nu kimsenin 'duşunduğü ve e
hemmiyet verdiği. de ~o.k. . J 

Yeni harp ise hızım ıçın şım
diki halde mübhem bir mahiyet 
arzediyor. Bir kaç giln içinde 
Odesanm zaptı beklenirken 
Rumen kuvvetleri daha Prut 
nehrini geçemediler. Alman lruv. 
vetleri bir hafta içinde asıl Rus 
topraklanna pek az girdiler. ı 
Resmi tebliğlerden vazih bir ı 
mana çıkarmağa bizler için 
imkan yok. Yalnız kaybedilen 
tayyare ve tank sayıları hak- ı 
kındaki rakamlar pek müthiş. 
Fakat bu bahta nasıl sağlam ve I 
objektif bir fikir edinmeli? Top 
rak kazanç ve kayıplanıu kon- ! 
trol etmek kabil. Fakat düşü- ! 
rülen tayyarelerin sayısını na-

--- nuştır. 

sıl saymalı? Her iki .taraf bir- Japon hariciye Nazırının 
birinin tamamen zrddı teminat Sözleri 
veriyor. Aradaki fark o kadar Londra, 2 (a.a.) - Bugün 
büyük ki bir tarafın yahut her Tokyoda Alman • Rus harbi 
ikisinin de istemiyerek ha.ta.ya hakkında beyanatta bulunan 
düştükleri muhakkak. Sağlam hariciye nazın Matsuoka Japon-
ve hakiki maliınıat almak iste· I (Sonu ıayfa 5 slıl<·n 
yenler tereddüt içinde. V'VVVVV'VVVVv~ 

• • Bir şey varsa o da bu tered- J 
düdün uzak süreıniyeceğidir. Bir R E S M 
hafta daha geçerse harbin ne _-H A R p __ 
şekil alacağı az çok anlaşılabi· 
lir. Mütehassıs olmıyanlar har- İ ~ f 
bin neticelerini düşürüldüğü ve T E B L GL ER 

İngiliz Resmi Tebliği 

• tahrip edildiği iddia olunan tay- • 
Y~~ ve tankların sayıları ile 
degıl, orduların eriştikleri mer-

Kahire, 2 (a.a.) - Ortaşark 
İngiliz kuvvetleri umumi ka
rargahı tarafından dün neşredi
len tebliğ: 

halelerin ehemmiyeti ile ölçer
ler ve buna göre tarafların mu
kavemeti ve mücadelenin deva
mı hakkında bir fikir edinmeğe . 
çalışırlar. Bekleyeceğiz. 1 

Hüseyin Cayid YALÇIN 

Libyada iş'ara değer bir hadi
se olmamıştır. 

(Sonu sayfa 5 eUtun 5 de) 

Beyl'll tıa Tnkifler laı·dan haber al= imkan- fah., vapurunun kayıbı ile , 
· . ' • sız olduğ.ı maliıındur. bıgi.- herhangi bir ali.kası olabil- ·• 

I<udiis, 2 (a.a.) - Vıchy n_ıa • !izlerin bu garip ve fevkalade mcsinin imki.nsız bulunduğu 
kamlarınıı:ı Bey_rutta . bazı _mU- ı se: i beyanatı, kendilerinin beyan olunur. 1 

1 

hım sehsıyetlen tevkıf ettıkle- • 
· ..... · ·ı · t'r Btı qnh•"ı··et j "1••••••••••M•••••ııııııııııııııııııııııııııMtt9 rı ug-renı mış ı . ~'- . "' : , · 

!er, son nümayişler eRııasında =================::::::::::: 
Vichy kıtalannm şehirden çckıl 
mesini istiyenlerdir. Mcvlruflar 
arasında mühim gazetelerin sa
hipleri. muharrirler. avukatlar 
ve eski Liibuan maarif nazırı da, 
bnlunma ktadır. 

_F_I_K_R_. _A_I 
On ressam. 

Dört mevsim Bazı haberlere göre, Vlchv 
kııv,·etleri Mercayun'u tahliye 
etmeden evYel İngi!i7Jer hesabı 
na ça1ıştıkıarını bahane ederek Yazan: Aka Gündüz 
bireok kimseleri kursuna diz -
mişİerdir. Bunlar ·a,.;.sında iki 
dı> kadın vardır. 

Çiftçilere 
bir yardım 

Hüküm:ıt zürraa yardım 
maksa:lıle ziraat maki- 1 

neleri tahsis ediyor 1 

Ankara, 2 (Hususi) - Milli 
Korunma Kanunu mucibince 

1 
gerek Ziraat Vekaletinin doğ • 
rudan doğruya işleteceği arazi
de kullanmak ve ayni kanuna 
göre zürraa yardımda bulunmak 
üzere ziraat makine ve aletlen
nin işletilmesi için altı yüz bm 
liralık mütedavil sermaye tah
sisine lıleyeti Vekilecek karıır 

Partimiz bu yaz da on ressa
mımızı memleketin muhtelif böl 
gelerine gönderdi. Birkaç yıl • 
danberi devam eden bu (Yud 
galerisi) yalnız san'atkar!.ı.rı · 
mızı koruma bakımından değil, 
fakat bir~ok noktadruı rok fay. 
dalı olmaktadır 

Bu harp kirk yıl sürecek de
ğil ya, ellıette bir gün biteceK. 
Iztırap çeken, sinirleri bozulan 
inP-anlar sakin ve şirin bucak
lar arıyacaklar. Bu (Yurd ga
lerisi) nin o zaman göreceği bU 
yük bir iş var: Memleketin bu 
manzaralarını renkli olarak 
bastırmak ve albüm halinde 
dağıtmak. Arkalarında h.ah!nrı 
yazılarak. 

Halk için, bilhassa tahsıl ~a, 
ğındaki öğretmenler (talebe) 
için güzel lıucaklarım121 tanı . 
mak bakım:udan da faydalıdır. 
Tatloların seyri in~ana 7.çvk. se 
yahat arzusu, yer seçimi temin 

eder. 
Yalnız benim, parti fon bir ı·ı 

cam var. D•kır1t eclıl'oııım , F:ın
atkarl:ırımız yalnız yaz mevtiim 
!erinde seyahate çıkarılıyo•· 
Memleketimiz sadece yazın gü· 
zel değildir. 

Bursanın baharını bir düşü
nünüz. Pembe bir orman halini 
alan şeftali çiçeklerinin üz.erine 
doğan saba.hı tahayyül ediniz. 
O ne bin bir şiirden birer man 
zaradır! .ı..nkara bağlarının, Ak 
ve Karadeniz kıyılarının sonb·· -
han nedir? Dünyada buluı,uıı 
mu? Hele Erciyasın, Ilgazın, Çi
çek dağının kışı ! 

İşte bunu rica ediyoru:n. Res· 
samlarımızı her dört mevsimclo 
vazifelenclirelim. Yurd ga lerL•i 
bu suretle üç defa daha zengin
leşir. 

Biliyorum, san'atkarlarımızın 
çoğu öğretmendir. Vazifeleri J~ 
o üç mevsimdcdir. Ne yapalım• 
Her mevsim için on san'atl;arı 
on beşer gün izinli sayarız. f'o
cuklar öğretmen vekillcrilc ida· 
re olunuversinler. On !,eş ı;'.inde 
alacağı iki Uç resim dersind~a 
mahnnr. kaln11kla hicb,r eev 
kaybetmezler. Bu .ıayede meocle 
krte olacak fayda bu birkaç 
ders kaybı yanında i:lr,illemiye
cck kaa:ır büy;jktür. İşte bunu 
rica ediyorum. 

verildi. ====:=:::================== 



-~--~--c==""--------~-------~--.. ~ • ' 
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Sayfa : 2 

HAZRETİ - YUSUF 
----------- ILE-----------
GOZILLER G Ü ZELİ ZÜLE YH A 

(azan · Muharrem Zeki KORGUNAL 

- 18 -
Bilerek veya bilmiyerek 

bir günah işlemişseniz, günahı
nızı itiraf edin ve ayni günahı 
bir daha iı;ılememeğe çalışın. 

Kölelerden biri, lla.likiıı önün
de diz çöktü: 

- Kabahat bendedir, ya 
Malik! 

- Ne yaptın? 
- Yusufa zuJmettim. 
- Ne söyledin ona.. .. 
- Keşke sadece söylemekle 

kalsaydım. 
- Ne yaptın Yusufa, söyle. 
- Kervanın arkasın<la kal -

mıştım. Baktım ki Yusuf da 
arkada kalmıs. Onu. sırtına bir 
tekme indirerek yüzüstü dü -
şürdüm. 

- Niçin yaptın bu zulmü, ey 
kara yüzlü? 

- Onun kaçmak niyetinde 
olduğunu zannettim. Daha ileri 
giderek, kendisine a~r sözler 
de söyledim. Bütün kabahatimi 
itiraf ediyorum. 

Malik, yanında bulunan Yu
sufa sordu: 

- Bu zavallı doğru mu söy
lüyor, evladım? 

-- Doğru söylüyor, ya Malik! 
- Niriıı bana şikayet etme-

din? 
- Şikayet edeme?:~im. Çün

kil ;..ervanın arkasından yeti -
Jinciye kadar onu affetmiş bu
lwıt'yordum. Eminim ki bana o 
li11'Pmeleyi bilerek, düşünerek 
yapmamıştır. 

:Malik, Yusufun gösterdiği bil 
vüklüğe hayran olmuştu. Ona 
daha ziyade kıymet vermeğe, 
daha çok inanmağa başladı: 

- Sen, dedi. Allahın her ku
luna nasip olmıyan Jutuflannı 
göreceksin. Bütün varlığımla 
iman ediyorum ki, gördüğün rü 
ya hakikat olacak. Bugünkü ha
linden şikayet etme ve daima 
sabretmeyi bilici ol. Sabnn so
nunda saadet ve selamet vardır. 

Yusuf için ne bahtiyarlıktı 
ki kendisine hiç de köle mua
melesi yapınıyan bir efendinin 
eline düşmüştü. Buna mukabil, 
öz kardeşleri, onu adeta ölüme 
mahkum etmişlerdi. Fakat Yu
suf, kendisini buna layık görü
yordu. Çünkü o, güzelliğine ve 
asaletine pek mağnır olmuştu. 

·Fakat yalvannm ki beni köle 
diye sattıklanndan dolayı kar
deşlerime leke sürmeyin. Çün -
kü onlar, Allahm arzusunu ye
rine getirmekten başka birşey 
yapmadılar. Ben, çok mağrur
dum; dalına güzelliğimle, aslım 
la iftihar eder, gurur duyardım. 
Kendime paha biçemezdiın. Hal 
buki şimdi anlıyorum ki Allah 
aslı ile iftihar ederek başkala
rını küçük görenleri sevmiyor. 

Ay, yine bulutların arasına , 
girmiş, ortalık karanlık olmuş
tu. Malik, adamlanna emir 
verdi: 

- Haydi, çadırlarınıza çeki
lip istirahatinize bakın. Yarın, 
ölen arkadaşlarımızı defnettik
ten sonra yolumuza devam e
deriz. 

* On kardeş, Yusufu satar sat
maz henilın geri dönmüşler, o
nun kanlı göz yaşlanna ehem
miyet vermeden yollarına de -
vam ederek göze görünmez ol
muşlardı. Hatta Şem'un, kendi
leri ile vedala~mağa gelen za
vallı Yusufu döğecek kadar zu
lümde ileri gitmişti. Bu zulmü 
yaparken zerre kadar vicdan 
azabı duymamıştı. Diğer kar
deşleri de ses çıkarmamakla 
Şem'unun bu zulmüne iştirak 
etmiş oluyorlardı. Belki de iste
miyerek, sırf ordubozanlık yap
mamış olmak için müsamaha 
göstermişlerdi. Fakat her ne 
sebeple olursa olsun, ses çıkar
madıklarından dolayı, asla ma
zur görülemezlerdi. Yusufu çok 
seven Yahuda bile hiç teessür 
duymamış gibi davranmıştı. 

Hulasa, canına kıymak mec
buriyetinde kalmadan Yusufu 
başlarından defetmeğe muvaf
fak olmuslardı. Lakin lş bu ka
darlıkla bitmemişti. Şimdi en 
mühim mesele, hala kendilerin
den şüphe eden babalarını kan
dırmak. ona Yusufu ebediyen 
unutturmaktı. 

Fakat babalarını nasıl kan -
dırabileceklerdi? Yakup, gözu
nün nuru, kalbinin süruru Yu
sufunun zalim bir kurt tarafın 
dan parçalandığına bir türlü 
inanamıyordu. Onu bu hususta 
ikna etmek, yüce dağlann yer
lerini değiştirmekten daha wr
du. Buna muvaffak oldukları 
takdirde her ~ey düzelecekti. 
Aksi halde, babalarının yanın
da daima suçlu ve haio vaziyet
te kalacaklardı. Belki de Y akup 

YENİ SABAH 

-ŞEHİR HABERLERİ-

Asker aileleri 1
- · OKUYUCU 

Dİ YOR Kİ : 
Belediyenin hazırladığı 
yeni şeklin tatbik edil

memesi muhtemel 
Belediye bundan bir müddet 1 

evvel yardıma muhtaç asker a
ileleri için halktan toplanacak 
paranın toplanma şekli etrafın
da bazı kararlar vermış ve bun 
lann tatbik edilmesine geçilme
den evvel vaziyet bir kere de 
Ankaraya bildirilmişti. Biletle 
yolcu nakleden vesaiti nakliye 
biletlerile, duhuliye ile girilen 
eğlence yerleri tarifelerine ya
pılacak zamlardan ibaret olan 
bu yeni şekil hakkında henüz 
hiç bir cevap gelmemiştir. 1 

Öğrendiğimize göre Münaka
lat Vekfileti bu şekle tamamen 
muanzdır. Bu itibarla bu hu -1 
susta hükiımet tarafından mü
saade verilmeden tatbikata ge
çilmiyecektir. 
Diğer taraftan Dahiliye Ve

kiileti, İstanbul belediyesinden, 
geçen sene asker ailelerine ya
pılan yardımlar hakkında bazı I 
sualler sormuştu. Belediye bun
ları bir rapor halinde Vekalete 

1 bildirmiştir. 

Cami helaların
tlan fikiiget 

ediligoı 
'.Adresi mahfuz bir karümiz 

yazıyor: 

Kahve 
tevziatı 

Samatya Hacıkadın cami 
halilannın bakımsızlık yüzün
den lağımlan patlıyarak bü -
tün pislikler cadde üze-ine ak
maktadır. Bu yaz günlerinde 
civar evlerimizde sineklerin 
hücumundan ve pis koku yü
zünden pencere açama.makta -
yız. Sıhhatimiz namına bu ha
lin bir an evvel ıslabı. H~ hali
lann evlerimize karşı duşun · 
dan k11ldırımasını, liı'fen ait 
olduğu makama ga•.eteniz va- ı 
sıtasile duyurmanızı rica ede-

Y e r~i Maliar'·-ri_m. ___ _ 
Siper 

s_es:_g,_i_si sığın ak 
ikinci kahve 

partileri bugün 
geliyor 

Hazırlıklarına 
hararetle devam 

olunuyor 

1 

Umumi sığınakla-

Pazartesi gününden itibaren 1941 Milli Sanayi Sergisi 
şehrimiz kahvecilerinde halka hazırlıklarına devam edilmekte
kahve tevziatına devam olun _ dir. Alak~darlar._ serginin her 

. . • sene oldugu gıbı bu yıl da Ga-
~tad:'". Bel~ye ve vila~e - latasaray lisesi binasında açıl- ı 
tin aldıgı tedbırler sayesınde. masım münasip görmektedirler. 
tevziat normal şekilde devam Ancak bu hususta henüz lise 
etmektedir. müdür'!üğü ile temasa geçilme-

Evvelce yazdığımız gibi m&- miştir. Bugünlerde bu hususta 
murlara kahve tevziatı beledi- konuşmalar cereyan edeceği 

haber alınmıştır. 
ye memurlar kooperatifi tara
fından yapılmaktadır. Bu tevzi
at dün sabahtan itibaren baş

lamıştır. 

Viliyet, belediye memurlar 
kooperatifinden kahve alan me
murların, kuru kahvecilerden, 
kahve almamalarını temin ede
cek tedbirler almıştır. Nahiye 
müdürleri kahve almak üzere 
tevzi ettikleri numaraları, m;-
murlara vermiyeceklerdir. 

Diğer taraftan İstanbula tah 
sis olunan kahvelerin ikinci kıs
mı da bu sabah şehrimize gele
cektir. 

Bu kahvelerde halka, evvelce 
tesbit edilen şekil dairesinde 
tevzi olunacaktır. 

Diğer taraftan lzmir fuarı 
hazırlıkları da ikmal edilmiş gi- 1 

bidir. Dördüncü Vakıf Hanın
da kurulan Fuar mümessilliği, j 
şehrimizden fuara iştirilk ede
cek sanayiciler ile diğer kimse- j 
!eri kaydetmektedir. İzmir Fu
arı 20 ağustosta açılacak, 20 
eylülde kapanacaktır. Bu mü
nasebetle İstanbul milli sanayi 
sergisinin de fuarın küşadını 

müteakip açılması ileri sürül -
müştür. Bu hususta ali.kadar 
makamlardan emir beklenmek
tedir • 

lktigat Vekili 
şehrimize geliyor 

İktısat Vekili Hüsnü Çakırın 
pek yakında şehrimize gelece- I 
ği haber alınmıştır. 

• 
rın ınşasına 

başlandı 
Şehrimizde vilil et seferberlik 

müdürlüğü tarafııidan inşa etti
rilecek olan umumi siper sığı
nak inşaatına Üsküdar kaza
zasında başlamıştır. Burada 
evvelce k.ara.rlaştınldığı şe!til
de İstanbulda bulunan ınah -
kümiar çalıştırılacaktır. 

1lahkiımlara verilecek ücret
ler vilayet seferberlik müdür
lüğü ile, İstanbul müddeiumu -
miliği tarafından tesbit olun -
muştur. • 

Vilayet seferberlik müdürlü
ğü tarafından hazırlanan prog
rama nazaran siper sığınak in
şaatı şehrimizde iki ay zarfın
da ikmal olunacaktır. 

Basın Birliği umumi 
kongresi 

Türk Basın Birliği Merk~ 

Heyeti Reisliğinden: 
Birliğin umumi kon~si 18 

temmuz 1941 saat 11 de Ankara. 1 
da birlik merkezinde tllplanaca· I 
ğmdan muhterem itzalannın teş 
rifleri rica olunur. 

Gayet iyi hatırlıyordu. Bir 
gUn aynaya bakmış, kendisini 
fevkalade güzel görmüş ve 
"eğer ben köle olsaydım bana 
kim paha yetirebilirdi?.. diye 
söylenmişti. İşte Allah onu kul 
etmiş; ve nihayet ana ha.kiki 
llıymetini öğretmişti. 

Yine çok iyi hatırlıyordu ki 
bir gün kendi kendine "bizim 
aslımızda kul yoktur ve bize 
kulluk layık değildir; ben, is
tikbalin sultanı olacağım., diye 
ııöy!enerek hayli iftihar etmiı,ı 
't'e gurur duymuştu. Halbuki 
limdi o, halis bir köle olmll§bt. 
Hem öyle bir Jı:öle ki, başlı:alan 
tarafından değil, -ayni asil ba
bıı.nm oğullan olan Jı:arde§leri 
tarafından satılınılJb. 

çok müthiş bir karar verecek, VATAN 
~=:ıerini evlatlıktan tardede- r""--

' 
ROZNAME: 
1 - Reislik divanı seçimi 
2 - Merkez Heyeti raporlan-' 

Yusuf, biltün bunlan bir an
Cl& zihninden ~irerek Malike 
eevap verdi: 

. 

- Size çok teşekkür ederim. 

eni Sabah 
. 

- ! 

ABONE BEDELi 

8ENELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklyo Ecnebi 

1400 Krf. 2700 Krı. 
750 • 1460 • 
400 • 
160 • 

IOO ı 

100 • 

TAKVi M 
HIZIR 59 GÜN 184 AY 7 

1360 3 1357 

~emaziel- T E MM u z Haziran 
ahır 8 1941 20 

Perşembe 
GUneı 0610 ikindi 

8.'9 4.33 8.34 !Ezani 
4.33 ll,18 16.18 Va•tt 

Akfllm Yıtaı ı ..... k 

12.00 2.02 6.29 Ezani 
19.4S 21.47 2.14 V-tr 

-- DiKKAT -cY.nl Sabah> • gön.-erilen yuıl•r 
ve evrak neırıdllıln Mıtm .. ın iade 
elunwtaz ve bunlırın kaybolmu.n
dan dol•yı hiç bir meıuliyet kabyl 
edUme&. 

Yolda giderken kat'iyyen ko -
DWJmuyorlardı. Fakat hepsi de 
ayrı ayn ayni şeyi düşünüyor
lardı. Aralannda tam bir kalb 
ve fikir birliği vardı. Böyle dü
şüne dii.şilne hayli ilerlemişler, 
iki dağ arasına. sıkJ9mı§ olduk
ça geniş bir düzlüğe ulaşmışlar
dı. Sol taraflarma düşen dağın 
eteğini takip ederek ağır ağır 
yol alıyorlardı. Lavi birdenbire 
durdu ve sağ taraftaki dağın e
teğinde dolaşan bir karartıyı 
göstererek: 

- Bir kurt! Bir kurt! 
Diye haykırdı. Livi aldan -

maınıştı. Hakikaten bir kurt 
görmüştü. Onu kardeşlerine de 
göstermeğe çalışıyordu: 

- İşte, şurada... Parmağı -
mın hizasına bakarsanız görür
sünüz. Bakın, bakın; çalıların 
arkasına girdi ... İşte, yine mey
dana çıktı. Hem de emzikli bir 
kurda benziyor. 
Kısa süren bir göz araştır -

masınddan sonra kurdu hepsi 
görmüşlerdi. Roben, Aşer ve 
Cat, Livinin maksadını hemen 
anlayıp sevinmişler; diğerleri 
ise bu ali.kaya bir mana vere
miyerek afallamışlardı. Alelade 
bir kurt, Livi'yi ve onun sevin
cine iştirak eden diğer üç kar
deşi niçin bu kadar alakalan -
dınyordu? 

Yahuda, bu alakaya öteki 
kardeşlerinden daha çok merak 
sardırmıştı. Meraktan kurtul
mak için sordu: 

- ömrUnde biç kurt görme -
din mi, Lltvi? 

- Görmez olur muyum? Bel
ki bu, yüzüncü görüşümdür. 

- O halde niçin hayret edi
yorsun? 

- Hayret etmiyorum, sevi -
Diyorum. 

- Allah, Allah ... İnsan, kurt 
görünce sevınir mi ? 

(Arkası var)' 

Dün iki gazete baş muharrirlerinin ara
sında yeni bir davaya başlandı 

Dün sekizinci asliye ceza nüshalarının da getirilmesi )il. 
mahkemesinde yeni bir matbu- zuınımdan bahseden bir talep
at ve neşriyat davasına başlan- de bulundu. 
dı. Bunun mevzuunu "Cümhu- Bunun üzerine Ahmet E
riyet., gazetesi başmuharrirle- min Yalmana sorgu yapıldı. 
rinden Nadir Nadinin; "Va- "Vatan., gazetesi başmuharri
tan., gazetesi başmuharriri Ah ri ezcümle dedi ki: 
met Emin Yalman aleyhine aç- - Bu yazılar herhangi bir 
tığı bir hakaret davası teşkil şahsa hakaret etmek gibi dar 
etmektedir. ve küçük bir ltissin sevkiyle 

İddiaya göre Ahmet Emin yazılmamış, ve ancak meslek 
Yalman tarafından kaleme alı- haysiyetini ve amme mantıkını 
nan ve "Vatan., gazetesinde korumak emeli takip edilmiştir. 
neşredilen "Nadir Nadi ile ihti- "Nadir Nadi ile ihtikar hak
kar hakkında bir münakaşa., kında bir münakaşa., başlıklı • 
başlıklı yazı ile "ahlik ınis- yazımız davacının "havadis ih- 1 
Jrinliği midir?., başlıklı ikinci tikarı., ismi altında yazdığı bir 
bir yazıda Na4ir Nadiyi talı- yazıya meslek namına bir ce- f I 
kir kasdı bulunduğu ileri sü- vap mahiyetindedir. Nitekim 

1 rülınekte ve bu iddia ile aley- diğer gazeteler de böyle bir 
hinde dava açılmış bulunmak- cevap yazmalı: ihtiyacını duy-

ta~Ün öğleden evvel sekizinci m~?Ahlve.k~şkl=. 
asliye cezada yapılan bu dava. a mıs . ~.idir !" 
nın ilk duruşmasında suçlu o- başlık'!_ yazımız ı~e ahlak 
!arak hazır bulunan °Vatan softalıgı., serlevhasıyle yazılan 
gazetesi başmuharriri Ahmet Na~r ~adinin bir ~alesine: 
Emin Yalman ile avukatı Naz- bug;ınkü ~~lı dakikal~rda 
mi Nuri hazır bulundukları hal ahlak salabetını ve fedakarlık 
de ne davacı, ne de avukatı gel- hislerini korumak endişesi ile 
menıişlerdi. Muhakemeye am- yazılmıştır. 
me namına başlanıp devam e-: Ahmet Emin Yalmanın bu 
dihnesine karar verildi. sözleri üzerinde mütaleası so-

Mütad sorgulardan son- ruian müddeiumumi muavini; 
ra müddeiumumi muavini Or- "Cumhuriyet,, gazetesinin "ah
han iddianamesini yaptı. Dava Jik softalığı., başlıklı yazısını 
mevzuunu teşkil eden yazılar- havi nüshalarından birinin 
da hakaret bulunduğundan mahkemeye tevdi ve müddeiu
tecziye cihetine gidilmesini, mumllikçe tetkikine lüzum gör
ancak bu yazılara Nadir Nadi müş ve bunun için duruşmanın 
tarafından daha evvelce ya- taliki talebiıtde bulunmuştur. 
zılmııı olan yazıların sebebiyet Riyaset bu talebi kabul ile 
verip vermediği, birer tahrik duruşmayı 7 temmw: pazarte
mahiyetinde bulunup bulun- si gününe talike karar veril
madığının tedkilq için o gazete mişti:r. 

nın okunması 

3 - Encilmenler seçimi 
4 - Raporlann müzakeresi 
5 - Seçimler. 

Kıskanç kadın 
Dostu ile yakalad ığı ko

casını ağır surette 
yaraladı 

Pangaltıda Eşref Efendi so
kağında 1 numarada oturan Mu 
allanın evinde yakaladığı koca
sı Talati tabanca ile ağır su
rette yaralıyan karısı İffet dün 
yakalanmış ve polisçe üadesi 
alınmıştır. Ağır yaralı bulunan 
kocası Talat ise hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Öğrendiğimize göre İffet ile 
kocası Talat bir müddf'ttir ge
çimsizlik ve kıskançlık ile sık 
sık kavga etmekte imişler. Bu
na da sebep Mualla adında bir 
hafifmeşrep kadınla oüşüp kal 
kan Talatin bu halinden kansı 
İffetin haberdar otmuş bulun -
masıdır. UZ110 müddettir Talati 
talrip etmekte otan İffet niha
yet evvelki akşam kocasını Mu
allanın evinde ve birlikte otur- ı 
duk1~n bir sırada bast11·mış, yi 
be Talatın tabancası ile Talatı 
agu eurette yaralamışt•.-. j 

MAARiFTE 
Üniversitenin kitap 

ihtiyac ı 
İstanbul üniversitesi rektörlii 

ğü bu seneki kitap ihtiyacile 
'imdiden meşgul olmağa başla
mış ve eksik kitaplar için pro
fesörlere müracaat edilmiştir. 
Bu kitaplar Maarif Vekilliğinin 
bu işe tahsis ettiği mütedavil 
semıııye ile bastınlllt'ıtklır. ı 

.TAKYiMDEN 
.~~ia YAPRA" 

Paderevski ve harp 
Yazan; ULUNAY 

Polonyalı musikişjnasın Ame
rika.da. 81 yaşında vefatı üze• 
rine Polonya tebliğinde büyük 
aan'atkiruı vatanının kallon
masına ne derece çalıştığı izah 
ediliyor. 

DehaJı parmaklariyle nağ -
meleri manevi bir gıda hamuru 
gibi yoğuran bu meşhur piya· 
nist yüksek san'atınm önünde 
eğilen ve bir an için dünya mu
kadderatına bi.kim olan §ahsİ· 
yetler üzerinde - memleketi le
hine - tesirler icra etmiş; hat
ta tekrar teşekküJ eden Polon
ya. için den.ize bir mahreç temin 
eden de ancak o olmuş. 

Türkler, pek eski zaınanlar
danberi Polonya devletinin dün· 
ya haritasından kalkmasını ka· 
bul etmemişler, yokluğuna rağ
men daima mevcut telilkki et
mişlerdi. 

Hatta Polonyada: "Türk sü
varilerinin atları Vistül nehrin· 
den su içmedikçe Polonya te
şekkül edemez,. yolunda bir 
darbı mesel vardı. 

Tarihin garip cilvelerinden o· 
!arak 1914 - 1918 Büyük Har
binde Galiçya cephesine gön · 
derilen Türk süvarileri atlarını 
Vistü! nehrinde suladılar, on· 
dan sonra Polonya te,oıekkü! et
ti. 

Bu balamdan Polonyanm te
şekkülünü insaniyet noktai na.· 
zanndan memnuniyetle telilkki 
eylediğimize şüphe yoktur. Fa
kat göderileıı tebliğde Pade
revski'nin Polonya.ya denizde 
bir mahreç temini hakkında A· 
merilı:anın o zamanki Cilmhnr· 
reisi Vilson nezdinde vuku bu
lan telkinatiyle bugünkü harbe 
sebebiyet veren Versay mua
hedesine bir çürük madde daha 
ilave ettirmesi büyük san'atkll
nn siyasilik haya.tının hasenat 
hanesine kaydedilecek lıir mu
vaffakıyet gibi telakki edile:ıııez. 

Ozama.n belki Klemanso'Jar, 
Fcış'lar, mağliiplannı parı;ala
ma.k, Şarki Prusyayı ıcyırmak 
için bu fırsattan istifadeyi ken· 
eli menfaatlerine muvafık gö
rerek koridoru tesis etmişler
dir. 

Polonyanın hissiyat ile hare
ket etmeyip uzağı görmesi la
zımdı. Memleketin üstünde Da
moldes'in kılıcı gibi uzanan bu 
koridorun tehlikesini anlaması 
ve bundan kaçınması icap eder
di. Siyasette hırs, çok defa 
bir milletin mevcudiyetini teh· 
tikeye koyabilir. 

M"ılli vahdetine dayanan ne 
devletler biliyoruz ki müsbet 
ve ya menfi temayiillerle avlan
mak icin ne tatlı vaidler karŞl
B!nda 1'alınadılar. Buna rağmen 
gözlerini milli hudutlarının ha· 
ricindelti cazibeli ufuklara dik· 
mediler. Akılil.ne bir siyaset ta.· 
kip ettiler. 

Bilyük musikişinas, Versa.Y 
muahedesinde denize bir mah
reç maddesini ileri sürme~ 
memleketi için pek kanh l:ıiJ' 
parça bestelemiş oldu. 

81 yaşına rağmen P aderevs· 
ki'nin ölümünde belki burum da 
bir tesiri olmuştur. 

lJLUNAY 

Fikretin .... . 
aşıyanı 

Müze haline getirilmesı· 
ne çalışı lıyo r 

Tevfik Fikretin Rumelihisa· 
nndaki .Aşiyanının "Tevfilı 
Fikret., müzesi haline getirile • 
ceğini yazmıştık. Aşiyanın -~ 
mirine belediye tarafından dllD" 
den iti be.ren başlanmıştır. 
Diğer taraftan lnkı!ap mUze

ai müdürlüğü Fikret miizesinfl 
konulacak, Fikrete ait eııva ve 
evrakı toplamağa başlamıştır· 
Bu hususta Fi.kretin ailesi tnJn· 
lap müzesi müdürlüğüne çok 
büyük yardımlarda bulunınur 
tur. Fikretin ailes; müze nıu· 
dürlüğiine Fikretin hususi eŞ· 
ya.siyle, mektnplannı hediye et· 
miştir. 

Bunlar arasında Fikretin ıııeŞ 
hur (İsa) §iirini yazdıktan soıı· 
ra yaptığı tarihi Boğaziçi ta~ 
!osu da vardır. 

Fikret müzesi bir aya ~ 
açılacaktır. 

Münakalat Vekili
nin tedkikleri 
Şehrimizde bulunan Münaka -

!at Vekili Cevdet Kerim lıı<:~ 
dayı, dün de, vekfüete b~l!. 
müesseselerin muhtelif işlerı u
zerinde tetkiklerde buluıunuı; • 
tur. Vekilin bugün Trakyarı 
gitmesi kuvvetle muhteroeldif· 
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A . H b 1 .ı Her~=Jans a er erı Sabah -
ürk-Alman pak ı 
rafında yazılar 

Azmedelim, mu
hakkak ki 
başarırız 

Münakale Vekilimiz sayın 

Cevdet Kerim lncedayı 
gazetecilere beyanatta buluna • 
rak Alınanyaya evvelce sipariş 
edilip bedelleri ödenmiş fakat 
harbin zuhuru üzerine getirile
memiş olan vapurlarımızın be
dellerinin ve faizlerinin tama • 
men tasfiye edilmiş olduğun~ 
söyledi. Demek ki artık bu ye~ı 
gemilerin ticaret filomuza ıla
vesi mevzuubahis değildir ve on
lara veda etmek icap etmektedir. 

Alman gazetelerinin memle
ketimiz hakkındak·i ya·zıları 

Berlın, 2 (1..a.) - Alman mat 
buatı, Türk • Alınan muahede • 
sinin tasdiki münasebetile U • 
lus, Cümhuriyet ve İkdam gaze- , 
telerinin baş makalelerini ikti • 
bas etmektedir. J .... 

"Frankfurter Zeituiil,, !A.nka
.ıa muhabirinin "Altı Ok,. baş
lığı ile yazdığı bir makalesini 
neşrediyor. Bu makale şu ba
kımdan alakalıdır kl, Türkiye
yi siyasi an'aneleri olmıyan, 

münhasıran zirai ve otoriter bir 
memleket olarak tanıyan Al
man efkarı umumiyesine Tür
kiyeyi hakiki çehre,;iyle bildir • 
mektedir. 

Muharrir, Cumhuriyet Halk 
Partisinin vazifesini ve Türk 
siyasi hayatının seyri üzerinde
ki rolünü anlayışlı bir tarzda 
ifade etmekte ve dahili siyasi 
hamlenin ve Cumhuriyet fikir-

Almanya ve İtalya 
Nankin hükümatini 

tanıdılar 
Nankin, 2 (a.a.) - Nankir. 

hükumetini hukukan tanıdıkları 
na dair Alınan ve İtalyan hari
ciye nezaretlerinin tezkerelerini 
Nankin Çin hükCımeti hariciye 
nazırı B. Hsulin, bugün almıştır. 

Nankin resmi mahfilleri mih- ı 
verin bu tanımasını Nankin hü
kiınıetini siyasi bakımdan çok 
tarsin edecek kıymetli bir iı.rnil 
olarak karşılamışlardır. 1 

ispanyada komü
nizm aleyhtarlığı j 

Madrid, 2 (a.a.) - Komünist 
!iğe karşı mücadele hususunda j 
bütün İspanya hevecan içinde -
dir madrid'te bütün talebenin 
yüzde yetmişi gönüllü kaydo
Iunmuştur. 

Zagrept:a ekmek vesika· 
ya tabi tutuldu 

Zagreb, 2 (a.a.) - Stefani: 
Dünden itibaren ekmek vesi -

ka ile satılmaktadır. Adam ba
şına günde 200 gram ekmek ve
rilecektir. Amele günde 400 
gram ekmek alabilecektir. 

Bir Fransız vapuru 
yakalandı 

Nevyork, 2 (a.a.) - Stefani: 
"Oregan., ismindeki Fransız 

yapuru cenubi Atlan tikte bir j 
İııgiliz harp gemisi ta.rafından 
Yak&larunıştır. 

millet ile parti arasındaki mil • 
nesebetleri tetkik eylemektedir. 

Makalenin ikinci kısmında 
Türk devletinin iktisadi teşeb • 
büs unsuru olarak gördüğü işi 
uzun uzadıva tahlil edilmekte
dir. Makalede deniliyor ki: 

Yeni Türkiye Devleti, Türki
yeyi iskisadi bakımdan feci bir 
vaziyette bulmuştur. Ecnebi ser
mayesinin iktisaden yutmak gay 
retlerine karşı mücadele etkem 
mecburiyetinde kalmıştır. Türk 
iktisadi meselesi ancak beş se • 
nelik planla halledilmiştir. Bu 
plan 'l'ürkiyenin sanayileştiril
mesini der"iş ediyordu. İşte bu 
suretledir ki devletin murakabe
si altında şirketler kurulmuştur. 
Bu şirketler şimdi tam bir ve • 
rimle çalısmaktadır. 

"Altı Ok,, bu günkü Türk re • 
falımın esas temeli olmuştur. 
!erinin bariz v :ı.·, iarıru çizerek 

Fransızlar da il~sya
ya karşı harp ede

cekler mi? 
Vichy, 2 (a.a.) - Başvekfilet 

umumi katipliği aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: 

İşgal altındaki mıntakada ol
sun, serbest mıntakada olsun, 
Fransız gönüllüleri )rnmünistli 1 

ğe karşı Avrupa mücadelesine ı 
iştirak arzusunu gösteriyorlar. 
Hiçbir enternasyQI1al kaide buna 
mani değildir. Bu gibi teşebbüs
ler Fransız birliğini de ihliı.l et
mediğinden hükfınıetin buna hiç 

1 
bir i t · razı yol:tm. 

Maamafih bu gibi tasav •vur
ların ancak alakadarlarla işgal 
makamatı arasında halledilmek 
lazım geleceğini batırlatırız. 

Bunda tesadüfün ve talisizli
ğin büyük bir rolü olmakla l_ıe: : 
raber isimlerini işitip yüzlermı 
bile göremediğimiz yeni tekne
lerden ticaret filomuzu mah -
rum bırakmakta müteveffa De
nizbankın iş bilmemezliği ve işi 
kırtasiyeciliğe döküp birçok kıy 
metli vaktin zıyaına sebebiyet [ 
vermiş olduğu da inkar kabul 

1 
etmez bir hakikattir. 

Daha (Etrusk) vapurunun si 
parişinde başlıyan acemilikler · 
gemi sularımıza geldikten son
ra zuhur eden sayısız noksanlar 
yüzünden bir dedikodu şekli!'i 
almış ve müteakip siparişlerın 1 
de tezg:iha konulmasına ve tesel 
itim m~amelesinin gecikmesine 
amil olmuştu. Bu arada harbin 

1 
patlayıvermesi ticaret filomu -
zun birkaç yeni tekneden mah
rumiyeti neticesini doğurmuş -
tur. 

* Beyhude teessüflere mah~I . 
yoktur. Bu bize bir ders t_eşkıl 
etmelidir ve badema kendı ge
milerimizi öz Türk tezgahların
da inşa etmek yolunu tutmalı-
yız. . 

Görülüyor ki akıtma su ıle 
değirmen dönmüyor. Ne yapıp 
yanmalı kendi yağımızla kav -
rulmak çaresine baş vurmalı 
yız. 

B:r zaman!ar bu memlekette 
kuruvctler zırhlı fırkateynler bi
le insa olunurdu. Son zamanlar
da i s~ badema Türk e;emilerinin 
kendi tezgahlarımızda yapılaca
ğına dair resmi ağızl ardan vait
ler bile aldıktı. Kü~iikten başla
yıp pekala büyüV,üne doğru çık
mak kabildir .. Şirketi Hayr_iyel 
idar~sı ehndC'kı mahdut vesaıt1e 
iki üç vapur inşa edebildi. İz
mit te~sanemizde de !!'.enç Türk 
deniz mühendislerinin harikab r 
başardıklarını işitiyoruz. Bir ke 
re azmedelim, muhakkek ki ba
sarırız. Ve nurlu sa:ıcağımızı 

ya ordusunun Alman kıtaları tasıyacak yeni tekneleri muhı:.- ı 
yanında filen harbe iştirak et - ı rebe ihtimallerinin, p~zarlık bo

.mekte olduklarını harekat hak- zulma tehlikelerinin pençesin -
kındaki haberler gösteriyorsa . den kurtarmış olurııı' 
da İngiliz - Finlandiya siyasi 
münasebetlerinde hiçbir değişik ı A. C. SARA COGLU 
lik olmamıştır. 1 

Bu gayri tabiilik şundan ileri R k 
gelmektedir: Rus ve Finlandiya U sene avun 
~iplomatlan biri Helsi'lki_de dı- karpuz bol olacak 
gen de Moskovada yerlerını mıı 
hafaza elmektedir. Binaenııleyh Son günlerde piyasaya kar
Moskova Finlandiya ile siyas! puz gelmeğe başlamıştır. Bu 
münasebetlerini kesmege lüzum sene Trakyada ve sair istihsal 
görmedikçe Londranın l:ıöyle bir nuntakalarında kavun ve kar
tedbire tevessül etmesi için hıç puzun bol olacağı anlaşılmakta-
bir sebep yoktur. · 1 dır. 

• K ~ 
Yazan: Ulunay 

Şurada rahat rahat o
turayım !. Fakat ev sahibi ola
cak hınzır herif yakamı bırak
ınaz ki ... Her ay kira diye dam
lar. Ben çalışmağa, gar.eteyi ha
vadisçe zengiııl~tirmek için 
d!işünmeğe mecbul'urıı. Kira ile 
meşgul olabilir miyim• .. Yok, 
anıma hakk-al-insaf siz söyle
yin iz. İşi gücü bırakacağım ve 
ev kirasile uğraşa.cağım. nk a
yı atlattım. İkinci ay yine te
Peıne çöktü. "Geliyor. gidiyor!., 
dedik. Yutmadı amma bter is
temez o ay da bek!C!Cli. Üçün
cü ay apartmana geldi. Kendi
sine meseleyi anlattım: "Kira 
iqin rica edCl·im beni meşgul 
etm'"',yini?., rahatsız oluyorum!" 
dedL'II. Bunu işitince ~ö,Jerini 
hayretle a~tı. Sonra söylediğim 
sözün inceWtini anJa,Jı, dayana
madı kahkahayı attı. Kareılıkh 
hayli gülüştük. Sonra· "Hüsnü 
~~Y ! dedi. Mesele anlaşıldı. E
ger apartman hissdi olmayıp 
Yalnız benim malım olro ehem
tniyeti yok. Sana düşen vergiyi 
Ver, otur. Fakat öbiir ortaklara 
ne diyeyim? Hepsinden iyisi 
~n kiralardan vazgeçeyim. 
Sen de evden vazgeç . ., biribiri
ll'.ıizdı>,n teessüfle ayrıldık. 

Fazıl, Hli•nünün birkaç ke
liınede çizdiği kıu-akteristik 

mizahı sevdiği için Hüsnüyü 
söyletmelı istedi, Nişantaşından 
niçin çıktığını sordu. Hüsnü: 

- Onu sormayınız, dccii. Ora
dan kendim kaçtım. 

Tevfik, avans endişesini u
nutmuş gülüyordu. Hüsnü de
vam etti: 

- Evet, kaçtım.. Hem de 
a.~ktan kaçtım. İri yarı sakallı 
bıyıklı bir ermeni dudusu olan 
ev sahibi üstiinıdeki katta otu
ruyordu. 111< zamanlar, biribiri
mize menlivcnde tesadüf ettik
çe karının beni didelemesi ho
şuma gitmedi. Sonra sonra ah 
of derneğe başladı. Nihayet be
ni gördlikçe öyle pufluyor, her 
tarafından nefes salıveriyordu 
ki apartmanda herkes kurander 
d"n ne•le oluyordu. Ay başı gel 
di. Ben lx!ımutat kiravı atlat -
m<ık için bir bahane bulmak ü
zere nll rduğu kata cıktım. Ev
vdii beni salonda bekletti. Oda
ya girdiği zaman tanıyamadım. 
Sakaldan bıyıktan eser yok, si
neldıaydı berclah olmuş, yüzü 
parıl parıl parlıyordu. İşi an -
lattık. Bir ah çekti; sıvalar dö
külüyor zannettim. "Ah! yav
rum!. Kira da neymis, malım 
da senin, mülkiim de senin be:ı 
de senin..... diye üzerime saldı
rınca tatlı canımı kurtarmak 
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için kedi önüne düşnıiiş fındık 
sıçanı gibi kendimi masanın ö· 
bür tarafına attım. Kapıyı bu
]Qp sıvışıncıya kadar 2kla ka
rayı se~tim. EMJ!si gün de ev
den çıktım. 

Te\·fik, sessiz sadasız odaya 
gelip Hüsnünün sözünü kesme
mek için bir kenara sinmiş za
bıta muhbirini görünce: 

- Cevdet, dedi. İki mühim 
haber atlamışız. 

Cevdet: 
- Biliyorum, dedi. Fakat 

kabahat bende değil. Ben o ha
berleri Cemalle göndermiştim. 
Unutmuş olacak. 

- Sen neye getirmedin? 
Cevdet derin bir ic çekmesi

le cevap verdi. Matbaada her
kes Cevdetin vaziyetini biliyor 
du. Pek genç yaşında evlenmiş. 
Ve her sene bir çocuğu olmuş
tu. Bu irili ufaklı çocukların a
rasında anaç bir kulue•;a guru
ru hisseden kadının ~imdi ye -
dincisi kucağında, deklzincisi de 
karnında idi. 

Cevdet, ihtiyar annesi, kötü
rüm kız kardeşi!e tam bir dü
zineye varan bu kalabalık aile
yi beslemek için geceyi gündüze 
katıyor fakat bir tiirlü iki ucu
nu bir araya getiremiyordu. 
Gazeteye zabıta havadislerini 

.... ., ... 
.. ·- • • Şimdilik==::--

l Denizcilik Bahıslerı Bukadarf 

UME -~ ONANMASI 
• 

Karadenizdeki Rumen deniz kuvvet· 
leri, Karadenize hakim Sovyet fi/ola-' 

rına karşı ne yapabilirler ? 

Yazan: 
A. C. Saraçoğlu 

Rumenler Karadenizde Sov
yetler Birliği ile harp halinde 
bulunuyorlar. Karada ordular 
çarpışırken, gün gelecek belki 
de Rumen ve Sovyet deniz kuv
vetleri de kapışmak mecburi -
yetinde kalacaklardır. 
Vakıa Karadenizde, donanma 

kudreti bakımından, Sovyetle -
rin hakimiyeti itiraz kabul et
mez bir hakikattir. L:'tkin son 
harpte alışmadığımız hatta talı 
min bile edemediğimiz öyle va
kıalarla karşılastık ki <'lde mev 
cut bilgilere dayan'.lrak kat'i 
hükümler vermenin doğru ola
mı)wr.ağı kanaatindeyiz. 

Mihver yardımı 
Mesela mihver devletleri sa

fında harp eden Rumanyaya 
gerek Almanlar, gerekse İta! -
yanlar bir çok küçük denizaltı 
gemileri verebilirler. 

Ruıı.-n limanlarına parça 
halinde nakledilip o limanlar -
da, kurulduktan •onra Ka
radenize kapıp koyverilecek 
faraza altmış modern denizaltı 
gemisi Karadenizdeki Rus ha- 1 

kimiyetini esaslı bir surette 
sarsabilir. I 

Bu ihtimale seri hı!cumbot - ' 
!arını da katabiliriz. Rumen fi- 1 
!osuna iltihak edecek ü~ düzine 
hücumbotu Karadenizdcki Sov
yet harp gemilerini Jımanlarına 
hapsetmese bile, büyi.ik b:r ih
tiyat ve teenni ile harel<ete sev
kedebilir. 

Rumen bahr'yesi 
Bu ihtimalleri kaydettikten 

sonra bugün Kaı-a,J.. ıi izde Ru -
men harp bandı rasını taşıyan ı 
deniz kuvvetlcdne bir geçit res
mi yaptırmadan e\·vel Ruman
ya bahriycsin:n te~ıci 1 .-ıtına, biit 
r,esine, programına seri bir göz 
gezdirelim: 

Teşkilat: 
Hl:l6 yılında Rumanyada bir 

bahriye nezareti te•kil ediimiş
ti. Bu nezarette deniz ve hava 
kuvvetleri bağlandı. Hatta Ru
men sivil tayyarecıli ;: i askeri 
ve mesleki deniz servisleri, sey- , 
risefain ve liman umumi mü • ı 
dürlükleri bu ner.arzte tabidir. 

Biilçc: 
Rumanyada mali yıl 1 Ni

sanda başlar ve erte~i yılın 31 
Martında sona erer. Rııınanya
nın bahriye biitçesi 1rıı9 yılın
da (1.109.000.000) levclen iba
retti. Bu meblağdan ba~ka Ru- [ 
men bahriyesi m 11l müdafaa 1 
tahsisatı meyanında munzam 
kredilerden de istifade eder. 

verdikten sonra mecmualara ra
portajlar yazıyor, avrıcıı. kitap
çılara da zabıta romanları ye -
t..iştiriyordu. Günlük maişetile 
o kadar meııglıl, o 1<adar peri· 
şandı ki bulduğu mevzuların i
çinden kendi de çıkamıyordu. 

Havadisin atlanmasının hiç 
ehemmiyeti yoktu. Tahrir mü
dUrü bunun farkına varacak ol
sa bile eski istişare Qdası, yahat 
şurayı devlet hulefası gibi ifrat 
derecede nazik olduğu için bir 
ihtarda bulunmak icap ed'nce 
kıpkırmızı kesilecek ve nihayet: 

- Bu hususta dikkat buyu
rulsa da bir daha tekf.rrürüı;iin 
öııil alınsa hem mliefsesenin 
menfaati düşünülmüş hem de 
bendenizin memnuniyetim temin 
.edilmiş olurdu. Bu ufacık ihta
r.mm aramızdaki muhabbet ve 
mtv~cldete fena bir tes'r yapmı
yacağını limit ederim' 

Diyecekti. Hüsnü, tahrir mü
dürü ne zaman böyle bir ihtar
da bulunursa ilave ederdi: 

- Eğer tarihini söyleyip, bir 
de ismini ilave etse sadaret da
iresinden (buyrultu) yahut 
(derkenar) yazılmış zannedi -
lecek, sade bir havalesi eksik!. 

Fazıl meslek arkadaşlarının 
arasında bulunmağı çok sever • 
di. Gillmek eğlenmek, alay et -
mek için binbir sebep irat eden 
bu gençler, onu biran için ha
yatın acı hakikatlerinden uzak
laııtırıyorlardl. 

Matbaanın her tarafında, du
varlara yaftalar yapıştırılmı~-

Mfirettebat: 
Bugün Rumanya bahriyesin

de personel olarak 480 subay, 
550 gedikli ve 4000 er hizmet 
görür. 

Mevcut gemiler 
Rumen deniz kuvvetleri zırh

lı, kruvazör gibi büyük harp ge 
milerinden mahrumdur. Ru
manya donanması daha ziyade 
"ince filolar., dan terekküp e
der: 

"R. Ferdinand" ve "R. lıfa~ 
ria., destroyerleri İngiliz plan
ları üzerine İtalyada insa ettiril 
miş 1800 tonilato mai mahre
cinde iki büyük muhriptir. Be
şeı tane 12 santimetrelik, bir ta 
ne ha va dafi 7 .5 santimetrelik 
top ve altışar tane torpido ko
vanile mücehhez bu güzel ge
miler ayni zamanda kırkar ta
ne mayn taşıyacak yani icabında 
mayn dökücü olarak kulanılmak 1 

tertibatını da haizdirler. Sürat
leri 35 milden fazladır. Bu i ··i 
gemiden "R. Maria., 1938 yılın
da Maltada tamir ve tecdit edil
miştir. Mürettebleri 212 subay 
ve erden ibarettir. 

''~f.ararti,, ve ''~faraserti,, 
destroyerleri evvelkilerden da
ha yaşlıdırlar. Bu iki gemi 1914 
Cihan Harbinden evvel Ruman
ya tarafından İtalyan te?.gahla
rına sipariş edilen fakat har- , 
bin zuhuru üzerine İtalyanlar 
tarafından kullanılıp ancak iki 
tanesi Rumanyaya iade edilen ı 
muhriplerdir. Her ikisi de 1926 
senesinde tamir ve tecdit edil
mislerdir. 

:ı;fai mahreç: 1400 tonilato, 
sürat 34 mil, esliha: beşer tane 
12 santimetrelik, iki•er tane ha 
va d:lfii 7.5 santimetrelik top 
ve dörder tane torpito kovanı. 
Bu sınıf muhriplerin mürette
batı 139 subay ve erden ibaret
tir. 

Bu dört destroyerden maada 
Rumanyalıların Karo.denizde üç 
tane torpitobotları vardır ki, 
beheri 260 ton mai mahrecinde 
olan bu Uç kü~ük torpitobot sa
bık Avusturya - Macaristan 
bahriyesine mensup olup bir nu 
maralı Cihan Harbinden sonra 
Rumanyaya pe~keş ~ekilmiş es
kigemilerdir. Süratlen saatte. 2~ 

1 
milden ibarettir. Bunlardan ıkı
si ikişer bacalı, bir tanesi tek 
bacalıdır. 

Denizaltı gemileri 
Denizaltı gemisi bakımından 

da Rumanya bahriyesi zengin 
değildir ve "Delfinul11 isimli su 
üstünde 650 tonilato, daldığı 1 
zaman da 900 tonilato mai mah 
recinde, su üstünde saatte 14 
mil siirati seyre malik bir tek 
teknesi vardır. 
Vakıa 1938 yılında b;r Fele

(Sonu: Sahife 6 SUtun 1 de) 

tı. Tahrir odasının kapısında bü 
yük harflerle: (Saııt dörtten 
sonra ziyaret kabul edilmez) 
levhası vardı; bütün ziyaretçi
ler bilhassa cörtten sonra ge
lirlerdi. İstihbarat müdürünün 
ba~ııcıında ( arkadasların gü • 
rültü etmemeleri rica olunur) 
levhası sanki bu kocaman ço -
cuklara "deliye taş anmak., ka
bilindendi. Köşedeki fıkra mu
harririnin yanındaki duvarda 
asılı duran (burası dert dinle
mez) cümlesi bütün şikayetçi
leri oraya topladığı için Hüsnü 
bu cümleye bir (den başka bir 
şey) ibaresi sıkıştırış, bu su
retle fıkra muharriri (dertten 
başka birı;ey dinlemez) olmuş
tu. Siyasi muharrir başını din
lemek için tuvaletin yanında 
ufak bir köse bulmustu. Heı kes 
tuvalete gitmek için ister iste
mez onun yanından ge~meğe 
mecbur oldukları cihetle dün -
yanın siyasi ihtilatlarını tetkik 
ile uğraşan üstat bu suretle is
temiye istemiye bütün matba
adakilerin sıhhatlerile de ala -
kadar oluyordu. 

- üstadım, hürmetler! 
Devair muhabirinin seliimı 

ağzında kaldı. Tevfik birden 
parladı.: 

- Cemal! Senin yüzünden iki 
mühim haber atladık! 

Bal rengi kalın pardesüsünü 
çiviye asan genç birdenbire 
döndü: 

- NMen? 
- Dün C· .. rlPt havadiıtleri 

• 

Sular idaresi ve 
kırtasiyecilik 

B ir arkadaşım dün ba
şından geçen şu şayam 

dikkat hadiseyi anlattı: · 
"- Viı.desi e;elen iki aylık 

su taksitini ödemek üzere dün 
saat 15 de Taksimdeki Sular İda 
resine gittim. Acele işim vardı. 
Parayı yatırmak işini beş, ni
hayet on dakikada bitireceğimi 
umuyordum. Fakat müdhiş bir 
kırtasiye muamelesiyle karşı· 
laştım. Ve parayı yatırmak için 
tam 45 dakika vakit kaybetmek 
mecburiyetinde kaldım. 
45 dakikanın hıkayc si 

E vvela yanına yaklaştığım 
muamele memuru ihbar

nameyi aldı. Bunu bir evraka 
raptederek odacı vasıtasiyle 
varidat servisine gönderdi ve 
bana: "On dakika bekliyeceksi
niz ! ., dedi. Benim gibi para ya
tırmak için müracaat eden di
ğer esbabı mesalihe de ayni mu
amele yapılıyordu. 

Ben on dakikayı bile çok 
bulurken evrak yukarıda tamam 
40 dakika kaldı. Müteaddıt de
falar memura on dakikamn 
çoktan geçtiğini hatırlattım. 
Benim gibi işi gücü olan dığer 
esbabı mesalih de sızlandılar. 
Fakat bu müracaatlar müsbet 
netice vermedi. 40 dakika sonra 
aşağı gelen evrak yeniden mua
meleye kondu. Vezneye para 
yatırıldı. Evrak yeniden tasdik 
için yukarı çıktı. Elhasıl ancak 
45 dakika sonra hesabımı öde
yerek dışarı çıkabildim. Bu ka
dar basit bir iş için 45 dakika gi
bi uzun bir zaman harcanması 
doğru mudur? Bu uzun, girift 
kırtasiye muamelesi daha ziya -
de basitleştirilemez mi? . ., 

Hep ayni dert 

Ş 
üphesiz edilebilir. Fakat 
her nedense bazı deva

irde bu kırtasiye muamelatının 
şayanı hayret derecede cokluğu 
ve giriftliği işlerin bu şekilde u
zamasını intaç etmektedir. Bu
günkü günde 45 dakik11nın çok 
büyük ehemmiyeti varoır. Bu 
hususta sular idaresinin saplan 
mış olduğu yanlış yolu terket
mesi kat'i bir zarurettir. Modern 
bir zihniyet taşıdığı şimdiye 
kadar vakı icraatı ile sabit o
lan sayın vali ve bele<liye reisi
mizin kırtasiyecilik de,-dile de 
esaslı surette me•gı.ıl olmağa 
baslamasını isteriz. Modern bir 
belediyeye böyle kırtasiyecilik 
muamelelerine bo~lmu• bir su
lar idaresi hiç yakışmıyor. 

MuxAu :..c.ı<TO.JLU 

BEL€DIYED: 

Tamir olunacak 
okullar 

Belediye, şehrimizde tamir o
lunması kararlaştırılan ilk okul
ların bir listesini Maarif Müdür 
lüğünden istemiştir. Okullar 
tatil ayları esnasında sür'atle 
tamir olunacaklardır. Belediye 
bütçesinden bu iş için 10 bin 
lira tahsisat ayrılmıştır. 

göndermiş. Sen bana vermedin. 
- Pardon. Pardon. Ben dün 

ak.,am sana hepsini g~tirdim. 
Masanın üzerine kovdum. Sen 
yazı yazıyordun. Cevdetin has
tası var, eve gidiyor. İşte ha -
vadisi er!., dedim. 

- Hiç hatırlamıyorum. 
- Hayret etmem. Çlinkü yaz 

dığın yazıya göz attım. İdare 
müdürüne ilanı aşk mektubu 
idi. Şimdi önündeki (sumen) i 
açayım. Elimle koymuş gibi bu
lurum. 

Cemal, Tevfik'ın önündeki alt 
lığı açtı: 

- Nah, işte orada duruyor. 
Okumamışsın bile. 

Tevfik etli yüzHmi sarkıtmı' 
mırıldanıyordu: 

- Nasıl olmuş da görmemi· 
. ' şım ... 

C<:mal, Fazıla : 
- Üstadım. Yeni Sadayı o

kudunuz mu? 
- Hayır. Bu akşam evde o

kuyacağım. Ondan sonra cevap 
yazacağım. 

Devair muhabiri, esmer ~eh
resi, dalgalı kuzguni saçları 
kömür parlaklığını hatırlatan 
siyah gözlerile yakışıklı bir ço
cutu. Gayet çabuk yazdığı için 
hurufata kendine göre şekiller 
vermişti. Yazdığı havadisleri 
verdiF,i zaman istihburat mUdll
rü tashih ederken hu~Hühat ho
casından vazı ıne8keden mek.eı:ı 
çocuğu glbi başında durup ba
zı kelimeleri kendisi okum.ı.ğa 
mf"rb·ı · r· ·yo .. d~· 

; ~,·~,,~ tı~rJ 
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İstanbul 
atletizm 

birincilikleri 
Külbastı altı okka .. üçer ku

ruştan on sekiz kuruş üzüm, 
altı okka, kırkar paradan altı 
kunııı.. ekmek otuz para tam 
okkııSı.. hepsi yirmi beş, yirmi 
altı kurusun içinde idi. 

Pehlivan misafir geldi mi, 
Beyazıt fınruna derhal külbas
tıyı dayardun .. İşte Hprgeleci
ye de bu ziyafeti verecektik. 

Hergeleci elimize gf'('.mişti. 
Hiç onu salıverir miydik? Her 
halde onu, idmanda soyacak
tık. Oyunlarını, tutuşlannı gö
recektik .. daha, daha ona geç
miş hatıralarından bahsettire -
cektilı: .. 

İşte, ben Hergeleciyi böyle 
tanımıştım. 

Tarihi bir hatıra olur diye o- 'ı 
kuyuculanma arzediyorum ... 
Bilmem, okuyuculanmı ıııkmış 

1 

bulunuyor muyum? .. 
Fakat, ne de olsa bu yıı.zılar 

doğrudan doğruya Hergelecinin 
hayatına taalliık etmesi cihetile 
zikre değer... Ve Hergeleciyi 
bize daha yakından tanıtır .. 

• • • 
Hergeleci o gece kaldı. Hafız 

ile medresede beraber yattılar .. 
(San Hafız, namı diğer Kola... 
Balkan harbinde yirmi yedi 
yaşlarında iken Tekirdağı ö
nünde şehit düştü). 

O akşam yedik içtik.. Cemal 
Bey Hergeleciyi epeyce aöy -
Jetti. Tevazu göstermekle berıv 
her birçok şeyler söyledi. 

Hergelecinin hayatı hakkın
da söylediklerini sırası geldiği 
zaman yazacağım.. şimdi bun -
IB.ra burada lüzum yok .. Asıl lü
%Wlllu olanları sıraSJ gelmişken 
anlatayım. 

Sabahısı Cuma idi. Mithat 
Paşanın boş konağının hahçesi
nt>gittik. Sultan Hamidin zap
tiyelerinin gözünden ıı.l:ak ol -
mak 18..zımdı. 

Cemal Bey ve çırağı Sarı Ha
fız soyundular. ldmana ba~ladı

. !ar .. Bizler hemen hemen bu id
manlarda bulunurduk, 

Hergeleci !atasını topladı. Sır 
tını duvara verdi. Çömelip otur
du. Cemal Beyle Hafızı dikkat
le se~yordu. 

Hergelecinin gözll bilhassa 
Hafızda idi. İdman yanm saati 
geçdi geçmedi, Hergeleci oldu
ğu yer den kalktı. Cemal Beye 
seslenerek : 

- Cemal Bey, bir kisbet olsa 
ben de soyunurdum .. 

Dedi. 
Zaten hepimizin istediği bu 

idi. Bunun üzerine Cem~! Bey: 
- Usta, ben giyineyim, sen 

benim kisbetimi giy ve soyun .. 
Dedi. 
Cemal Bey yanm saat kadar 

daha Hafızla altalta üstüste 
boğuştu. İdmanını aldı. 

Hergeleci, soyunmağa başla
dı. Kisbetini giydi ortaya çık
tı. Yetmiş beşlik ihtiyar; 

- Ben pehlivanını! 
Diyordu. Hakikaten her ta-

rafı pehlivandı ve belli idi. 1 
Hepimiz Hergelecinin kisbetii 

soygun haline göz dikmistik ... 

1 
Bu, yetmiş beslik ihtiyar bu -
r..ı~;,ıuş ve çökmüş olmakla be
raber dimdikti. AdelelPri, kuru 
ve iri kemikli vücudiinü kapla
mış porsuk olduğu halde mü
~kkel duruyordu. 

Ben olduğum yerden atıldım, 
zeytin yağı hinliğini elime ala
rak Hergeleciye yağ dökmeğe 
koyuldum. 

O, iri ve kemikli ellerinin içi
ne döktüğüm zeytinyağını yere 
bir damla bile damlatmadan ne 
güzel de alıp vücudüne sürü -
yordu. 

- A be oğul! Biliyorum yağ 
boldur... Fakat, pehlivan dedi
ğin yağını yere vermez .. 

Dedi. 
O vakittenberi anladım ki 

pehlivan dediğin adam yağını 
yere vermez. Hergelecinin bu 
sözünü orada bulunanlar işit -
mişti. 

Hakikaten böyle idi. Cemal 
Bey yağlanırken görürdüm. O 
da, yağını yere düşürmezdi. Ttp 
kı Hergeleci gibi yağlanırdı. 

Anlaşılıyor ki, Cemal Bey, 
ustası olan Herg;eleciden bu u
sulleri öğrenmiş ... 

Hergelecinin: 
-- Pehlivan dediğin yağını 

yere vermez ... 
Dediği yalnız yağını yere 

dökmemek olduğunu da anla -
mıştım. O, ayni zamanda peh
livan dediğin toprağa ve yere 
değmez demek istiyordu. · 

Hergelecı, yağlandıktan son
ra föyle bir çırpındı. İri elleri-i 
ni oyluklarına vurarak hava -

1 landı. Ne güzel ve rahat çırpın
mıştı. Çırpı.nırken elleri ta, yu
karı kadar havalanıyordu. Vil
cudü de beraber ayak parmak
ları üzerinde dikiliyordıı. 

Ben, böyle bir çırpınma bütün 
hayatım müddetince hıcbir peh
livanda görmemiştim. Fevkala
de ahenktar ve bir heykel gibi 
idi. 
Yavaş ve mevzun bir tavırla 

bir kolu başının ilstünden yu
karı doğru dimdik U?.anırken a
yak baş parnıaklarınırı ucuna 
basarak dıkiliyor ve yukrıdaki 
el aşağıya ve oyluğuna inerken 
tetik bır adımla ılerı atlıyarak 
dığcr koluuu havalandırıp dikı
liyordu. 

1''nkat, Hergelecinin bu çır -
pınmasını kalemle tarıf etmek 
mümkün mü ?. Bu o kadar a
henktar, o kadar cazıp, o kadar 
heyecanlı ve hız vericı hır çır
pınma ıdı kı, pehlıvan oll'ııyan 
bile ol:luğu yerde elbiSl'sıle mey 
dan11 yürüyebilırcli. Bıitün bır 
heyecarıdı. 

İşte o vakit anladım ki pehlı
vanlık bambaşka bir şeydi. Her ı 
kes pel>ivan olamazdı. Meğer, 
Cemal Bey Hergeleciyi taklit 
edermı~ .. Onun da çırpınmala -
rında güzellik ve ahenk vardı. 
Hatta Cemal Bey, gerek idman 
güreşinde, gerek ciddi güreş -
leripde kat'iyyeıı ayaklarınıır1/ 
topuklan üzerine basmazdı. 

Daha lleri giderek yazabili 
rim ki, Cemal Bey sokakta yü
rürken bile topuklarının üzeri
ne basmadan yürürdü. 

İşte, Hergeleci, bu koca ih
tiyar böyle bir iki çırpındıktan 
sonra, Sarı Hafızın ensesine 
yapışmıştı. 

Hergeleci, dimdik duruyor -
du. Ense bağlayışınrl:ı fevkala
de bir ustalık olduğu göze çar
pıyordu. Karşısındaki ıwhlivam 
dertop edip bağladığı görülü 
yordu. 

San Hafız fevkalade kuv 
vetli idi. Diri ve genç bir peh
livandı. Biraz sonra Hergeleci 
güreşe girdi. 

Hafız acı kuvvetile ihtiyar us 
tanın gıriş.lerini çelmeğe ve 
defetmeğe çalışıyordu. Fakat. 
Hergelecinin girişlerinde meha .. 
ret vardı. 

Bir aralık, durdu. Hafıza şun 
ları söyledi: 

- Hafız, sen hareketlerimi 
idare et.. ve nasıl gıriyorum, 
onlara dikkat el dedi. 

Hafız, Hergelecınin verdiği 
direktifle hareketlerı ıdare edi
yoı:;du. Ve Hergelecırnn gırışll'- 'I 
rine mi\nı oluyordu. 

- Çok geçmedi, Rafız, bir -
denbire hareketlere miını ola
maz bir şekle girdı. H~rgeleci, 
bir hareketle ve gırn;le Hafızı 
budayarak önüne ve altına alı
vermı~lı. 

Bu nasıl olmuştu?_. Hafız, 
alta dü~~r düşrıwz Hergeleci, 
üzer ... ,. gıtmedı Hafızı ayağa 

1 kaldıraı·ak ~orıJu: 
- Ne yaptım?. Na~ıl tut • 

tum?. 
Hafız, CP.vap vrrdı: 
- Tek çapraz budadın usta! 
- Nereden budatlım 7• 

- Ayaktan .. 
- Bu kadar mı?. 

Beden Terbiyesi İstanbul böl
gesi atletizm ajanlığmdM: 

İstanbul atletizm birincilikleri 
aşağıda yazılı tarih ve günlerde 
Fenerbahçe stadında yapılacak
t.ır. Birinci kategonye iştirak 
edecek atletlerin listesi 4.7.1941 
tarihine tesadüf eden cuma gü
nü akşamına, bayan alletlenn t 
listesi de en geç 9 .. 7.1941 çar
şamba günü ak!;amma kadar at
letizm ajanlığına vermeleri la
zundır. 

6 Temmuz pazar saat 10 dan 
itibaren: 

4 üncü kategori: 50, 100, 110 
mania (seçme). 

Gülle, disk, yüksek, uzun (fi. 
nal). 

3 üncil kategori: '100. 200, 
400, 110, 200 mania, 4X400 (seç 
me) . 

Gülle, disk, cirit, yüksek, u
zun, üç adım, sırık (final). 

1 inci kateı:ori: l 00,200, 400, 
110 ve 4.00 mania (seçme) 10000 
4..'<4.00 (final). 

12 Temmuz cumartesi saat 
15 de: .. .. J 

Bayanlar: Yüksek, uzun, gul
le, dısk (final). 

80 metre mania, 100, '-XlOO 
(seçme). 

3 üncü kategori: 200 metre 
mania. (final). 

4 üncü kategori : 110 metre 
mania, 50 metre (final). 

1 inci kategori: 400 metre ma
nia (final). 

13 temmuz pazar saat 14 de: 
4 üncü kategori: 100 metre 

(final) 
3 üncü kategori· 110 nıanıa, 

100, 200. -l()(J, 800 (final). 
Bayanlar. 100 metre, fsO met

re miinıa (final) 
l inci kategorı 100, 200, 400. 

110 manıa. :;ooo, gülle, dısk, cı-
Hafız, susmuştu . E'. Bı~ d ! I rıt, c;ekıc;. yüksek, uzun, üç a

h_areketı Hafı7. grb.'. ~'·:mu,; - 1 dım, sırık. 4Xl00 Ye Balkan 
tıık .. Cerı:aı Bey, giilmPg-e baş- bayrak ( fınal). 
!adı. Meger Cemal P.cy bu o- _ 
yunun ıçyüzünü brlıvormuş.. / J.". .:JL/ (!::O :" 

Hergelecı Cemal Beye döne-ı 
rek: İkı hırsız ka:l:n tevkı, 

- Cemal Bey, bu <ıyıınu gös- ol• •:ıju 
termedin mi Hafıza?. · "' 

Deyince, Cemal Bey: 
- Hayır usta! .. 
- Neden?. 
- Daha sırası gelmedi de 

ondan ... 

( A l.YT>l vaı) 

Akşam ticaret o!{uD9arı hal 

Yün ·ı, .. k ınağa•a'.;ına n1üşt~·i 
sıfatilc gırıp ikı top 1Jtfta (a· 
tarak ÜHküdar i$cC'les.ııe ka~r 
götürme;:'.e muvaffak o'an Nai· 
me ve M~lıl•a adında ikı hırsı7 
kadın ~i'plıc üzerine takip e<li· 
lirlerkeu kcır,mağa tasla.mıel:ıı 
ve yaka11~nıı tardır Üçüncü 
su!h ceza mahkemesi ,e vcı-i1°n 
iki suclıı yanılan ilk duru;.ı:ı:ı· 
larınd~ tcvl:lr karan ıı.iarak her 
ikisi de tcvk.f olunmu•lardır. zı rlıkları tamamla • fi r 

• 
Maarif Vekaleti Gok yerinde 1 

bir düşünce ile ticari hayat iGin 
de bulunanlar ve yeniden biTiia'
yata atılacak olanları hazırla- 1 

mak ve ticari malumatla tec- 1 
hiz etmek için akşam ticaret 
mekteplerı açm:ığa karar ver
miştir. 

Bunun için hazırlanan tali -
matnameye göre mekteplerin 
gayeleri müdavimlerini bulun -
dukları veya yeniden girecek
leri müesseseler için daha elve
rişli bir hale getirmek, bankala
nn, şirketlerin ve bilf·mum ti
caret evlerinin servislerini tam 
bir vukufla çevirebilecek mü
tehassıs yetiştirmektir. 

Akşam ticaret mektepleri üç 
şube halinde tedrisat yapacak- , 
!ardır. 

Ve bunlara A. B. C. kursları 
adı verilecek ve her şubeye şu 

evsafta olanlar devam edeck -
tir: 

-A şubsi: Tahisiline devama 
imkan bulamayıp herhangi bir 
ticaret hanede iıı sahibi olmak, 
umumi bılg'lerını arttırmak ve 
yahut tıcari bilgilerini elde et
mek isteyenlere mahsus olacıı.k
br. 

B şubesi: 

B şubesi: Halen bir ticaret -
hanede ış yapmakta olan ve 
yahut akşam mekteplerine de-/ 
vam zaruretiyle ticaret Lilgile
rı edinmek ihtiyacını.la olan 
kimseler icindir j 

C şubesi: Hala, bfr ticaret- 1 
hanede iş sahibi bulunan veya 
olmak istiyen kimselerin biri ve j 
ya bir kaç kursu takip edebil -
mesi ve bilgilerini arttırması 
maksadiyle açılacaktır. 

Bütün bu kurslara 12 • 15 
yaşında olanlar devam edebile
ceklerdir. 

lstanbulda bu kurslardan üç 
tane açılacııktır. 

İdam::la.1 obz 5"'n hap"3 
cezc:ıs.na ma'ık -i 'TI o!J ı 

Osküdarda hakknl Kenıa'in 
kasasını soydu~u sı!'od:ı yctı 
4cn t.•...:. 1 ckalın b:ıı; ına ı·;r ki~o1 

'; 

dirhemi vuraral~ ölcliirmeL ' ... 'l 
suçlu arnbncı Şadant!l biı"tt ... 'İ 
a1"trcezada muhaken•€sine ~ün 
d·~ dcvarn edilmiş ve l:arara ba~ 

ll!üJ.(ı ·iumuml mu1vnh1:n ı 50 
inci m::ırlclcye güre istodı'd c .:.'.I 

hfıdisc:nirı durumuna J.;Üi·e tnu· 
vaf1k bu!unmu~ ve ölüıt'l cez.u1::1 
verilmi ştir. 

Ancak menfaat nisb"I i, ca1 lt· 
ğı paramn G lira gibi pP.k az b'r 
şey o1ma"ı takdiri tahfif sE·bcbi 
bulunduğundan ölüm eezasınııı 
30 sene a.Jır hapse tah\'İline ve 
müebbeden amme ha lflanndan 
mahrumiyetine temyizi kabil ol 
mak üzere karar veı ilmi~tir. 1 

Hergelecinin bu hali hayreti
mi mucip oldu. Hatta onun vü
cudüne yağ sürüşü bile manev
ralı idi. Yağı, sol elinin ayası l 
içine alıyor ve birdenbire sağ !!!:!!!!:!;!!:!: 

'eli ayası içine kısmen dev
rederek ve kollarını havaya kal
dırarak sürünüyor ... 

Yani, diyebilirim ki, Hergele
cinin yağlanması gibi bir peh
livanın yağlanmasını ömrüm
de görmedim. Diyeceksiniz ki, 
bu da bir marifet mi? Bu da 
bir pehlivanlık mı? 

Evet, bir pehlivanın yağlan -
!anması bile bir pehlivanlıktır. 
Hatta kazan dibinde yağlanan 
bir pehlivanın ne derece ve ne 
ayarda olduğunu pehlivan olan 
bir bakışta anlıyabilir. 
Dayanamadım, Hergeleciye 

sordum: 
- Usta, bir dirhem yağ bile 

yere dökmüyorsun ?. Korkma 
yağ bol!. 

Evet, CJA.vakitler zeytinyağı -
nın tam l!tirt yiiz dirhem okka

.Si üç kuruııtu. Hem de halis 
Ayvalık ve Edremit yağı .. 

Ben Hergelecinin yağ ziyan 
olmasın diye çekingen haı eket 
ettiğini zannetmiştim. O, buna 
gülerek: 

Genç kadın başını kolları ara
sına koymuş, zaptedemediği hıç
kırıklarını serbest bırakmıştı. 
Ağlıyordu. Çocuğundan ve koca
sından nasıl ayrılacak ve bilme
diği, tanımadığı yerlerde nasibi
ni nasıl anyacaktı !. Hayır, o bu
na tahammül edemezdi. Çok sev. 
diği yavrusu için her türlü ha -
karete katlanması lazımdı. Ona 
annesizliğin verdiği büyük acıyı 
tattl'rmamalı idi. 

Bu düşüncelerle başım kaJJır
dı. lşte akşam olmuş, kocası ge
ne gelmemişti. Kiınbilir nereler • 
de dolaşıyor; Hangi E.glence ve 
kadın peşinde geziyordu?!. Bes
lediği kin, duyduğu merh~met 
hissine mukavemet edemiyordu. 
Gene ağlamağa başladı. Herı;e
ye rağmen gilnıeli idı. 

Akşamın alaca -karanlığı 
tabiatı sarıyor, denizin vah . i 
homurtusu işitiliyordu. Bu vah
şi se:;e çamların çıkardığı derin 
iniltiler karışıyor, kasabanın iç
lerine kadar sokuluyordu. Sema.-

• 

dan muttasıl yağan kar tepeyi 
kaplayan nefti renge sed çek 
mek istiyordu. Dalo-aların sahi
le indirdiği darbe bir tüfek gü -
rültüsü gibi kulakları hırpalıyor
du. 

Genç kadın pencerenin önün -
den ayrıldı. Son vapur da gelmiş 
kocası hala eve ugraınaıruştı. 
Demek ki bu geceyi de yalnız 
geçirecek bütün gece gürültüsü
nü bir kubur. gcçırir gıbi dinliye 
cekti.Çocuğuna baktı bu onu bi
raz sakinleştirdi. Sonra masa -
nın başına geçerek talebelerinin 
tahrir vazifelerini tetkike baş -
!adı. 

Saat hayli ilerlemis, gece ya
rısı olmuştu. O hala elindeki k!-

atlarla meııgul görilnüyordu. Ba 
zan masanın kenarına ayırdığı 
bir dosyaya gözü ilişiyor, bazan 
da bu dosyanın kapağı ile oynu
yordu. Nihayet içindekilerden 
birini eline aldı; ve vüksck ses
le okumağa başladı. Bu serbest 
mevzulu bir tahrir vazifesi idi. 
Nihayetinde şu satırlar vardı: 

" .. .içinde çıpındığım hayatı id
rak cdcbil<li~iın şu günde etra -
fımda bir çok boşlul;lar hissedi· 
yorum. Bu duuo-u öyle acı ve ha
zin ki .. Bence anne şefkatinden 
uzak, baba muhabbetinden mah
rum yaşamak tabiatın sırtında 
serserice sürünmekten daha kor 
kunçtur. Annem bilmem, hangi 
memleketlerde yalnız yaşıyor ba 

1 
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Çanakkale önünde çeliğe karşı 
imanın zaferi 

,--Yazan:-, 
V. Çörçi! 

~--· 159 
d 
.•.. 1 

İki yeni manitörü is~ .'.gı~ız 
vazifelerde kullanabılsıınrız. 1 
Bombardıman gent!lerine !felin: I 
ce göndereceklerıınız en muteka 
mil modellerdmdir. Sizin ve or
dunun vazifelerinizi sonuna ka
dar ifa edeceğini~en eminim. 

"Artık Çanakkalenin filo ta
rafından yapıl:ı.cak münferit 

1 hücumlarla zorlanması zamanı
nın geçtiği kıı.naatındeyız. Bu- ! 
günkü vaziyette artık buna ma
hal olmadığını da zannedıyoruz. 
Çünkü ordu ihraç edilmiştır. 
Büyük mikyasta tak,iye kıta
atı gönderiliyor; hiç ı,üphe yok 
ki Kılitbahir havalisi :aı.manla 
ve sabırla ele geçirilerektir. j 
Şımdi •izin yolunuz, ordunun 
pahalıya mal olan il~rıeyışıne 
müzaheret etmek, kuvvetlerini
zi, ordu vazifesini ikmal ettiği 
zaman tahaddüs edecek yenı va 
zıyete saklamaktır. Sıze altı 
monitör daha göndel'eceğiz ki, I 
bunlar e3ki kruvazörlerclen zi
yade oradaki vaziyet ıçın bu 1 
muvafıktır. Siı.e yakında gönde-
recei;imiz telgraflar: \ 

ı - Denizaltılara karşı ağ-
ların , 1 

2 - Maynlara karşı bazı zırh 
lılarına koyacağınıız hususi 

1 

lertıbatın, 
3 - Büyük çapta topların, 
lrsalini bildirecektir... 1 

Bütün bu telgrafları Lord 
Fischer'le bırlikte y~zdıktan 
sonra uyumak üzt:re biribirimi
zden ayrıklık . 

tenıin edildiği için kabul ettiğı
ııi •oylüyordu. 

Şimdi ise bahriye, teşebbüsü 
bıraknu.ş, taarru.?ıdan vazgeç -
mi> tir. Onun bu fikirleri Quen E 
lizabeth'in rakipsiz vaziyetine 
ve bu geminin Çaııakkaletlen 
geri çekilmesine istinat ediyordu 
Bu büyük luıııı gemisi, hem de 
öyle bir zamanda geri çekiliyor
du ki, ordu Gelibolu yarımada- • 
sında büyük mikyasta bir ha
rekete girişmiş ve bu ordu ken 
di mevcudiyeti için mücadele 
etmekte bulumnUftur. 

Her taraf sakat ! 

Lord Fischer bu ithamlara 
karsı müdahale etti: 

O daha başlangıçta Çanak -
kale seferine muhalif imiş. 
Basvekil ile Lord Kiçner bıuıu 
pekala bilirmiş. Bu müdahale 
hepimizin ııükiıtile karı;1landı. 

Harbiye ıııı=ı sözüne devam 
ederek diğer harp cephelerine 
geçti. Son derece bedhindi. 
Fransadaki ordunun biıtün mü
himmatı, şimdiye kadar ma -
lüm olmıyan bir nisbet dahilin
de harcettiğini söylüyordu. Her 
neviden mühimmat siparişle -
rinin son derece geciktiğini, 
Rusyanın zayıf düı.ımesi, Alınan 
larm şark cephesinden kuvvet
lerini garp ceph~iııe geçirıne -
)erine ve bize karşı taarruza 
geGmelerine müsait olduğunu 
anlatıyordu. Üçüncü olarak da 
İngilterenin istila tehlikesi kır
şıs.nda bulıınduğunu ileri SÜ -
rerek mülil.lı.aulaı· serdetti. 
Daha neler olacağını nasıl keş
f edebilirmiş? .. Her ne paha•• -
na olursa olsun, en.,,ıa İngil • 
terenin müdafaası.uı temin ~ı
mek lıimndı ve ~imdı Praıısa -
daki İngiliz kıtaat.ına Yadettiği 

Fırtınalı bir top'antı dör•. fırkayı ~ndLrmek icap 
• ediyordu. 

14 Mayısta toplanan harp · 
mecli" pek fırtınalı oldu. Şu Henüz bedbin olmamalı ! 
vazıyetle karııılaşmış bulunu • ı· 
yor·duk: O sözünü bitirince harp mec-

Gliboludaki IIamilton ordu - 1 !isi azasının gözleri bana, daha 
su ka.t'i surette yerinde mıh - r doğrusu benim aleyhime dön -
lanın kalmıştı. Bu ordu yarım-' dü. Söz aldım ve bu kitabın ru
artı~·a pek muhataralı bir su -ı hll!lu teşkil eden, okuyucuları • 
rette civilenmistı. Ona takviye mın bildikleri d~Jillcre istinat 
t~min etmek gü~tii. P..icat etmek 1 ederek miidafaaya başladım: 
iee daha güçtü. F'ılo ftrleta seyir .• Eğer üç ay. evYel, ~layısta 80 
cı bir vaziyette bulunuyor, Lord ıla 100 b.n kışılı~ bır .ordun1J!1 
Fischer Qutn Elizab~Uı'in geri emre hazır ol:ıcagım bılsek hıç 
ca "Tırılm:ı~ında ısrar diyordu, ı şüphe yok ki, Çanak kalede yal
Al~ıan denil'.altıları, bciyük bir nız denizden bir tarruza ~iriş_ -
filonun Can .. kkale öniinde mü- mezdik. Bazı noktalnda ışlenn 
essır biı -lıirr.ayeckn mahrum o- fena gittiğine de f!iiphe yok. 
!arak taha.sı;üt etm\s olduğu Bu lıal bizim üzerim.izde fena 
Ege dcnizı;.e girmeye ha>.ırlan- t~~ir bırakh. Fakat simdi he: 
makta i li. Aynı 1.amaııda Fran- ııuz cesaretımızı kıracak ve hı
sız cpp'ıe,irıdc 1 giliz hıicumla- zi şaşırtacak bir vaziyette d~
rının hi<;bir netice vermcdifine ğiliz. Ahval he~1 üz son derece 
şüphe yoktu. Fii.h:ı.kika bu kötü değil iken bunu pek ber
French ordıısu 20,0üO insi kay- b'tt göstermenin de manası yok. 
beltiğı halde hıçbır muvaffaki- CanakkaleJcki har.~kat . ~uen 
yet elrle edem,.mısti. Düvük ka- Lı :zabeth harp _:;cm_ıs~ne ıstınat 
rar«alı daha fazla takviye ve et:ncmış oldugu gıb' bundan 
müGımmat isterdi. Mtihimmat eo~ra da bu gemiye istinat et
bvhranı patlak ver:nı; "b o;rt:n- miyecektir. Oraya yap:Jan t~
kil 1'io:1es ga.zE>tcsl o üs kıt'ıih' arruz pl; ına, bu gemı dahıl 
~ı ac ·-·ı nrmııştu. Bın.Jarı dl- bile değildir ve bu yeni ıreminin 
gı.r bir bulırr.ıı, valıirn bir 5iyasi j oraya sevki ~on~adan kar~rlM: 
buhran tald'l etti. Her ay Pnıa tıı" mı~lı r. Şıı'1dı bıı gemı gerı 
yanın zii.fı ve h :;;1eti daha bii Gekihnektedir. Bu ka?~r kıy. -
yük ve duha şiJ·letli o'uyordıı. nıetlı bır harp gemısının denız 
Derin bir yeis, şiddetli aksüla- altı ta~rruzıından masun tutul
mellcr o "İİnkil içtinıaa ve ma'I la.zımdır. Fakat onun y~
mi'··,r'~a~al;ı~ ıı:ıkimd~. rine di2-er harp gcmil ri, monı-

Evvclıl Lord Kiçner ı;öz al- törler g<,nd(!l'iyonız; ki, bunlar 
clı. Jlorbiye nazırı gayet ağır bombardımanlara hem dah.a 
bır lı3atlla onu bunu tahtıe edi- müsait, hem de denizaltı tehlı
vu:-du. Lord Kiçner, Çanakk~- ke~ine karşı daha iyi mu
ip., .. l ir ordıınun göııdt>rilmesi . hafaza edilmektedir. Denız 
ni de>'li'nma tarafından boi!az - kuvvetleri tarafından orduya 
a]~·n zorlanabileceği kc'ldlsirıe (ijonu: sahife 6, SUtun 1 de) 

-

bam ise zayıf irıı_desinin emretti 
ği şeyleri zevkle tatb:k eıiyor. 
Hc'lüz tekiimiil etmi~ bir çocu;;a 
bundPn büyük darbe indirile • 
nı.ez. Mcger ben aile otoritc::inin 
! r· in<ı~ ~ aşama.0'll mahkum 
bir kızmışım! .. " 

Genç kadın gözyaşlanııı zapte 
der-ıedi. Büyük biı· vic,lcn a::abı 
duyuyordu. Yavrusunu terk e -
dip gitse o da böyle ıztırap çe -
k~cc' ti. Lanetler edı"Cclcli. B:.uı
da küçüğün kabahati ne idi?!. 
Anne ve baba g~~·im•· zlı ı:ıe 
d ima çocuklar mı fed!I ecUtc k 
ti?!. Genç kadın karp nnı ver<li. 
Gitmeyecekti. Yalmz onun için, 
onun betbaht olmaması içln ou
nu yapmıyacaktı. 
gözlerini açtı. K~r r.~ııe ayni şi-

ddetle yağıyor, rüzgar gene ay -
;u kuvvetile esiyordu. Odada 
bitinin dolaştığını hissetti. Bak· 
tı. Kocası idi. Ellerini arkıı.sı.nda 
birleştirmi~ ve beyaz bir kil.at 
tutmuştu. Düşiinüyordu. 

- Kemal! .. 
- Uyandın mı Neriman?. 
Genç adamın bakı$1arı bu gü

ne kadar tesadüf edilmeyen ga
ı-ip bir ışıkla parlıyor, hareket
lerinde mahcubiy~t ser.iliyordu. 

"- Affet beni Neriman.,, De
di. "Seni ve çocuğumu bir hiç 
yüzünden ihmal ediyordum.,, 
Sustu. Elinde tuttuğu kaadı genç 
kadına göoterdi .. Ve ilave etti: 
"- Şu gencin ilk iniltili fer -
yadını okudun mu? Biz küçüğü· 
müzü aynı akıbete sürilklemcyc
cegiz. Sen de söz ver Neriınıı.ıı !. 
Söz ver ki müsterih olayım.,. 
Nerlıııanın gözlerindrn iki dam 

la yruı yu arlandı. Bu ı:c' 'ç 
göz yaşlarile yuvamrun yıl:ı!nı:ık 
tan kurtulmasını tes'it etmJŞ 
oldu. 

1 
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==Son Ajans ve Telgraf Haberleri- başkumandanı 
( Baı tarafı 1 lnoı •yfıda) 

akıp gid111 ikmal kafileleri! Bir 
darbe ile bu cephenin s;.ıra'l!l1da 
bura~•nd~ ~öküntU!er, ymntı
!&r ! Her yıkılan yerde bir y&r• 
marun, bir "ceb,, in belirdiği sa
mlı y<.ır: Artık inhiz&m, p&nik 
başlıyor, ôdesaya., Kiyefe, 
Mosltovaya varmak, ordulan çe-

Almanlar 
Rigayı da 
aldılar 

!Muhtaç Asker aile-1 Macarlar da 

1 
. d . . Rus hududu-

virmek, esir ve imha etmek za; (Baı tanfı 1 lneı •vtada) 
maru yaklaşıyor .. Deyenler V&r • 'hl' So t tebr.. d 

Belki orduda kütleler halinde muz tari 1 vye ıgın e 
esl.rler verir, beliti ,.ekilir ve bir f(iyle denilmektedir: j 

~ Kuvvetlerimiz Murmansk, 
cephe kısmında mağlil~iyet .de Koxholm, Dvinsk, Minsk ve 
olabilir. Fakat, aklı selim, hır Luck istikametlerinde muanni· 1 

nazariyeyi takdis eden, ödev dane muharebelere devam et
ve yurt sevgisini daha ilk ça- mişlerdir. Diğer istikamet ve 
ğında ve yoldaş ocağında öğre- d ı t h 
nen bir neslin vücud verdiği bir cephelerde kıtaatımız ev e u 
camianın, bir hamlede devrili- dutlannı muhafaza ederek içe
vermesini kabul edemez. !tal • ri girmeğe çall§&n düşmana k~r 
yan basım taarruzun karşılaş· şı mukavemetlerini devam ettir 

tığı güçlüklere ~-kk8:ti ~elbe- mi:i~~:~sk istikametinde a • 
diyordu. Rus tebliglen, d~ ~i-
den çıkan, bir şehrin ertesı gun detçe faik düşman kuvvetlerine 
geri alındığım söyl~yordu. Al· karşı kıtaatımız çetin surette 
man tebliği de tabıye muvaffa· mücadelelerine devam etmişler • 
kıyetlerinden bii.histir. dir. 

Her teveccüh ettiği hedefi Koxbolm istikametinde düş • 
sarsmasıru bildiğini, iki yıldır, man birçok noktalarda taarru
isbat eden asri Alman ordusu- za kalkarak eraziıniz dahiline 1 
nun, şarka doğru yönelirken, girmeğe teşebbüs etmistir. Tara 
her savletinin kolayca muvaffa- fımızdan yapılan şiddetli mu· 
kıyete götüreceğini tasarlam~- kabil taarruzlarla düşman bü· ' 
dığını, hazırlığının mıkyası gos y\lk zayiata uğratılarak tarde-
teriyor!. . .. dilmiştir. 

Bir yarma, yeni tabıre gore Dvinsk istikametinde kuvvet 
cep, mukabil tedbirler alınama- !erimiz düşman piyadesine ve 
dığı halde, kat'i muvaffakıyete tanklarına karşı ~etin muharebe 
iktiran edebilir. Rus ordusu da, !er vererek Alman kıtaatırun 
bugünkü hasmının ~er eme~- garbi Dvina mıntakasına. girme 1 
]erini okşayan, en yuksek hır ,sine mümanaat emekted~.rler. 
hareket ve manevra kabiliye- Minsk istikametinde duşma 
tini haizdir. Her girme teşeb • nın müteharrik kollanna karşı 
büsünün zırhlı kuvvetlerin mü- savaş devam etmektedir. Kuv • 
dahalesiyle hava filol&r!DlD saJ. vetlerimiz geniş bir mikyasta 
dırışiyle 'kırılmak istendiğinı baraj ateşine istinat ederek mu 
anlıyoruz. Hava kuvvetlerı sın- kabil taarruzlar yapmakta ve 
dırılmış, zırhlı hücum kafılelen düşmana azim zayiat verdirmek 
nin &rkada bıraktığı piyadenin surctile ileri h&rekatını durdur- \ 
sendelemiş olmadığım gelen ha- maktadırlar. 
herler teyit ediyor. Luck istikametinde kuvvetle-

Kanlı boğıışmalar, açılan g~- rimiz kuvvetli düşm'ln tesekkül 
dikleri kapamak üzere, ileri su- !erinin taaruzunu durdurmuş 1 

rülen taze kuvvetlerle besleni • !ardır. Bu cephede birkaç gün 
yor. . 

Ve müdafaa ordusunun bıt
mek bibniyen kaynakl&rı bu de
fi ve tard tertiplerine imkan ve
rivor. Muharebeler ,henüz sı
nırlarda oyalama mahiyetinde-

dir Rusyada tedkik . seyahati 

1 
yapan bir &rkııdaş: . 

- Bir fabrikada 5 dakikada 
bir kamyonun yapıldığına ga
hid oldum, diyor_du. Rus mo
tör!U ve zırhlı tugaylannın sayı J 
aı 100 ü ~! Rus ordusu
nu takviye ile mükellef olanlar, t 
parlamento müsaade!~ al:· 
mak mecburiyetinde değillerdi. 
Orada her şey ve herkes ordu
nundu, denilebilir. O sebeple, ! 
şimdiki Rus ordusu, cephede 
düşen arkad•ıımın silahını al
madıkça iş göremeyen erlerden 
teşekkül etmiyor. 

Rus ordusunun, hakikaten 
"haasai kül,. sayılan AlmM.1 '?r· 
dusundaki komuta ve gudum 
elemanl&rından da mahrum ol
duğu düşünülebilir. Ancak, .~~
duyu terkip eden Rus gençligı· 

· elindeki silihı kullanamı • 
~ dun bir kabiliyette oldu
ğıınu sanmak da h~. Sevk 
ve idare hataları, nihayet, kıta, 
vazifesini ifaya kadir bir birlik 
kaniyle öder. 
Eğer Rus gençliği ödevine 

bu derece ısındınlmııı ise, bu 
onluyu sınıf harici etmek 1 

hiç de kolay oımıyac~" Rus 
taşyareciliği, kutbun sabih bır 
buz bloku üzerine kon&rak, 1 

"Heyeti kaşife,. yı kurtaran di
namik mahir ve fedakar üyeler ı 
de yetİş~ .. Rus p&ra!lÜt 
birliklerinin yiız binlerce mu.te
hassıs subay ve ere sahip bu
lunduğunu biliyoruz. Ruslar, bil· 
yük meınleketle_ı- irfanından is- f 
tifade etmişlerdir. 

Alman silahının k&rakteris
tik bakırrundan Ruslarınkine 
faik bulunduğıı meçhul değildir. 
Fakat muvaffakıvette il.mil, 
yıı.lnnı' silah değildir. Rus kom· 
binaları, ordu genye atılsa da, 
hava tehditlerinden masundur • 
l&r, asude çalı§abilir~er. Halb~
ki Avrupada hiç bır muhanp 
memleket yoktur ki, ateşler al
tında kalmaktan kurtulsun, ve 
emniyetle çalışa~ilsin. .. .. . 

Rusya, bir vakitler, butün cı
haru besleyen bir ambardı. 
yalnız başına Ukrayna bile, 
bir ordunun talebine cevap ve
rebilir. 

Bugünkü orduya yıldırım 
sür'ati veren petroldür, hup ne 
kadar uzarsa uzasın, Rus ordu
su petrol darlığı çekmiyecektir. 

Alman ordusu, Rus ordusunu 
kat'i muh&rebelere mecbur e
derek, ona büyük bir darbe in
dirmeye muvaffak olabilirse, 
"Avrupai Rusi,. nin büyük bir 
kısmını ele geçirerek bu verim
li kıta.dan kuvvet alabilir. Eğer 
Rus ordusu, kendini kaptırmıya
rak ha!!lllını bırakrır ve za. 

•aan kazanabilirse, yarındıl.ı!. da 

devam eden muharebe esnasın• 
da düşman insanca ve harp le
vazımı hususunda. mühim zayi-

1 ata uğramıştır. 
Plan dairesinde ve aldıkları 

emre ittiba ederek P.eri çekilen 
kuvvetlerimiz Lemberg'i tahliye ! 
etmislerdir. 

Hava kuvvetlerimizin bareka-
1

1 

tı hakkında verilen sarih malu
mata göre 30 haziranda 50 si ha 
va muharebelerinde oltrın.k üze
r € 56 Alman tayyaresi düşürül
müstür. Bizim kayıplarımız 17 
tav;,aredir. 

°Kahraman tank şoförlerimiz' 
tor<:ul:ırımız ve Sovy<>t piyade
si vatanımızın alçak düşmana 
karsı çarpışmalarda birçok en· 
gelleri iktiham ederek, a!.1av.a!3 
nıroızın her karış toprngı ıçın 

feragati nefsle mücadeıe eyle -
mektedir. Adetçe faik düşman 
ku\>vetlerinin hücumuna uğrı · 

1 
yan cüzütam düşmanın hücum· 
!arını tam bir giin tutmuştur. 
Fasistler, bir çok defa hücuma 
ka!İonış, fakat her defasında ilk 
mevzilerine doğru tardedilmiş • 
tir. Bir tek giinde Almanlar 
50 tank kaybetmişlerdir. Piyade 
cüzütamırun askerleri 6 dü~ • 
man tankı tahrip etmişlerdir. 
Bir tank dafi bataryası yalnız 
bir tek muharebede 8 düşman 
tankını savaş harici bırakmış · 
tır. 

Kareli berzahı bölgelerinden 
birinde, bir beyaz Fin taburu 
hududumuzu geçmiştir. Bir pi- ı 
yade taburumuz düşmanla mu
harebeye tutuşmuş ve düşmanı 
geri çekilmeğe mecbur etmiş -
tir. Düşman üç tank kıtybetmiş 
ve 199 kadar ölü ve yaralı ver
miştir. Bu taburumuzun asker
leri sarhoş bir vaziyette bulu-

1 nan beş asker esir almışlardır. 
Dü•mana karşı mücadelede 

Sovyet pilotları milletimize has 
cesaret ve teşebbüs kabiilyetini 

1 
göstermektedir. 

Alman istihbarat bürosu, bir 
trene yapılan mitralyöz hücumu 
esnasında Sovyet pilotlannın 
sözde dumdum kursunu kullan
dıkları hakkında yalan haber· 
!er ne•retmektedir. Herhalde 
bu tahrik haberinin hedefi Al
manlann bizzat kendi niyetleri- J 
ni gizlemektir. 1 

emin olabilir. 
Büy1ik Alman ordusu, her 

devirde uhdesine düşen vazife
yi yüksek yurdseverlere ya
kışan bir fedakarlıkla ve me
haretle ifa etmiştir, Rus top -
rakl&rında da ayni kudreti gös 
terecektir. 

Sovyet ordusuna gelince, o
nun def ve tard rolünü sonuna 
kadar b~yacağını iddia et
mek için ortada ciddi sebepler 
yoktur. 

Kat'i netice hakkında müta
lea yüriitebilmek için büyük 
meydan muharebelerini bekle
melidir. 

erıne yar ım ışı nu geçti 
( Baı tarafı 1 1ncl uyfad~) ı 

ve belediyelerle bunl&ra baglı 
müesseseler ve belediyeler ban
kası memurlan tekaüt sandığı 
teşkiline ait kanun Jayihalan 
nı müstaceliyet karariyle mü
zakere ve kabul eylemiştir. 

Bugünkü toplantıda B. Millet 
Meclisi Maliye Vekilinin talebi • . d üzerine Uzunköprü - Sivilingra 
arasında Türk toprağı haricin
deki demiryolu kısımlarının 
işletmesi hakkındaki kanun la· 
yihasının muhtelit bir encümen 
tarafından tedkikini tasvip ey
lemiş ve ikincj defa reye konu
lan çiftçi mall&rının korunma
sına dair kanunu da kabul eyle
miştir. 

Meclis ~elecek toplantısım 
cuma günü yapacaktır. 

Dahiliye Vekilinin verdiği 
halıat 

Ank&ra, 2 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak asker ailelerine yardım 
hakkında Refik lnce (Manisa) 
tarafından verilmiş olan sual 
takririne cevap vermiştir. 

Refik hıce bu sual takririnde 
İstanbul belediyesinin asker a
.ilelcrine y&rdım için nakil va· ı 
sıtaıarile sinema ve tiyatro üc
retlerine yapmak ist.ıdiği ~
mın mahiyeti itibar'Ie teşkılatı 
esasiye kanunu ile 1111 ~um~ 
lı kanuna mugayir oldugunu ı
şa.ret eylemekte ve Dahiliye Ve
kaletinin bu h&reketi nasıl te
lakki eylediğini sormakta idi. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
buna karşı verdiği cevapta Ve
kfüetin bu meselenın e~ası hak
kındaki noktai nazarırun takriı 1 

sahibinin noktai nazarına teva
fuk etmediğini ve teşkilatı esa
siyı kanunu ile 1111 numara!ı ı 
kanunla tczad teşkil eylemedı
;;ini kaydederek demiştir ki: 

•·- Teşkilatı esasiye kanunu
mıızun 85 inci maddesinden,. 
vergiler ancak bir kanunla tarh 
ve cibayet olunabilir,, demekte
dir. Arkadasım buna istinat e
diyorlar. Askerlik mükellefiye
ti kanununda da yardım sözü 
geçiyor, bir de buna istinat edi
yorlar. Müsaade buyurursanız 

askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 71 inci maddesini okuyaca
ğım : "Hazar ve seferde 45 giin
den ziyade müddetle askerde bu 
lunanların yiy~cek ve sair ihti
yaçlan ötedenberi kendileri ta
rafından tedarik olunan ve baş· 
kaca muavenet edecek kimsele
ri ve rayiç mahalliye g-öre idare 
ve ihtiya~taneı temin edebile -
cek servet ve gelirleri bıılunma· 
dığı mukim bulundukl&rı mahal. 
le ve köy ihtiyar heyetlerince 
tebeyyün edenlerin hanelerinde
ki usul ve füruğ ve zevce ve er-

kek ve kız kardeslerilıe aslrere 
gi ttlkleri günden terhisleri ta
rihine kadar mahalle ve köyle
rinde bulunup ve askere alınma
mış olanl&r yardım etmeğe mec: 
burdurlar. Burada yardım tabi
rinin yanında bir de "mecburi,, 
kelimesi vardır ki bu yardımın 
mahiyetinin bir mükellefiyet ol· 
duğıınu sarahaten ifade ediyor. 

Maddenin alt tarafı söyledir: 
"lşbu y&rdımın ne suretle yapı· 
lacağı mahalle ve köy ihtiyar 
meclisi ve heyetlerince tesbit 
ve onlar vasıtasile ifa olunur.,, 
hükü.met riiesası ve mahalli be
lediyeler bu hususu takip ve te
min ve adilane bir suıette tatbi· 
kini mürakabe ile mükelleftir· 
ler. lşbu heyetlerce tesbit olu· 
nan yardımı yapmaktan imtina 
edenler hakkında mezkur heyet 
!erin mazbatası üzerine tahsili 
emval kanunu tabik olunur. Yar 
dım mecburidir, verıniyenler 
hakkında tahsili emval kanunu 
tatbik olunur. Bu gayet sarih 
bir mükellefiyettir. Binaena • 
leyh ne teşkilatı esasiye kanu • 
nuna ne de bu kanuna mugayir 
değildir. Belediye heyetinin sa
lahiyettar olup olmadığı keyfi
yetine gelince: Muhtarlann ve 
ihtiyar heyetlerinin ilgasına da
ir olan kanunun bir maddesinde 
mahalle muhtar ve heyeti ihti
yarilerine verilmiş olan vazife
nin belediyelere bırakıldı,; yazı 
lıdır. Bunun takibine dair olan 1 
nizamnamenin beşinci maddesi
nin 7 inci fıkrasında da muhtaç 
asker ailelerine yardıma müte ı 
allik olan işlerin belediyelerce 
yapıacağı musarrahtır. Burada 
da bu iş i yapan bizzat belediye
dir. Binaen~le~h belediye heye
tı buna salahıyettardır. Ancak 
yapılmış olan kararın tatbikatın 
da esası tamamen kanunl&ra uy
gun olmakla beraber bazı mah
zurlar olması ihtimalini gördük' 
Bunu bertaraf etmedikçe kararı 
tatbik cihetine gitmedik. Bunun 
muhaberesindeyiz. Tatbikattaki 
ve mahzurlan bertaraf edecek 
yolu buldu.~muz takdirde tat · 
bik edeceğiz. Çilnkü faydalıdır, 
Eğer bu mahzurları bertaraf e· 
decek yolu bulamazsak tatbik et 
memekte devam edeceitiz. Asker 
ailel<'rhc yardım kevfiyeti ka · 
nunda knv ve mahalle ihtiyar 
heyetlerine ve mahalle ihtiyar 
heyetlerinin ilgası üzerine bit
tabi bunların yerine kaim olan 
belediyeler bu yardımın ne su· 
retle yapılacağım takdir etmek 
hakkıru da vermiştir. O fıkra 
da şudur: "İşbu yardımın ne su 
retle yapılacağı mahalle ve köy 
ihtivar meclis ve hevetlerince 
tesbit ve onlar vasıtasile ifa olu· 
nur.,, 

(Baı tarafı 1 incide) 

dır. Taaınızlanİnızın neticesin
de düşman yeni mevzilerine çe
kilmiştir. 
Düşman tayy&releri Macaris

tan üzerinde ancak keşif uçuş
l&rı yapmıştır. Salı günü bom· 
ba taarruzl&rı olmamıştır. 

Almanlarla. irölıllt tesis edildi 
Berlin, 2 (a.a.- - Macar kı· 

talan 1 temmuzda Sovyet hat· 
!arına karşı muvaffakiyetli bir 
taarruzla ilerlemişler Sovyet mu 
Jı:avemetini kırarak ve mukave
met merkezlerini tahrip ederek 
Alman kıtalarile irtibatı peyda 
eylemişlerdir. 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

(Bat tarafı 1 lnct sayfada) 

Habeşistanda: 27 Haziran
dan, Ghiınbi 'nin işgali esnasın
da general Bertello, general 
Nam ve general İsti ile 425 su
bay ve 1941 İtalyan ve 841 de 
yerli asker hıgiliz kuvvetleri 
t&rafından esir edilmiştir. İğti· 
nam edilen malzeme arasında 
6 sahra topu vardır. 

Suriye: Şam ve sahil kısımla
nnda mahalli terakkiler kayd • 
edilmiştir. 

Sair mıntakalarda vaziyette 
değişiklik yoktur. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, 2 (a.a.) - Alman or· 

dulan başkumandanlığının teb
liği: 
Şarkta Sovvyet ordulanna 

karşı harekata sür'atle devam 
olunmaktadır. 

Pripet bataklık!armın cenu
bunda tanklar arasında bir mey 
dan muharebesı olmuştur. Bu 
meydan muharebesinde 100 
Sovyet tankı tahrip edilmiştir • 

Dabno mıntakasında düşman 
tanklan kıtal&rımızın arkasın
dan ihtiyat olrk ilerliyen fırka
lanmıza çarmnış ve iki gün SÜ· ' 
ren bir muharebeden sonra tah
rip eedilmiştir. 120 tank da iğ
tinam olunmuştur. 

Bialistok'un ~rkında <;enber 
i~ine a11nmı~ ola~ ~ovyet ordu
larının büyf.k bir kısmı kat'! ola
rak imha edilmiş bulunmakta • 
dır. Bundan başka pek çok mik 
tarda esir ve malzeme alınmış· 
br. Şimdiye kadar yüz bin esir, 
400 tank ve 300 top sayılabil
mistir. 

Fevkalade bir tebliğde de bil 
dirilmiş olduğu üzere niga şeh
ri elimizdedir. Wndau sehri de 
dün isgal edilmiştir. 

Finlandiya ctizütamtan ve Al 
ınan ordusu teşekkiilleri dün 
Finlandiyarun merkez ve şimal 
ıruntak:ı.lannda Sovyet hududun 
dan taarruza geçmişlerdir. 

Alman istihbarat biirosu hava\ rişlerin kiralama ve ödünç ver- Bir tayin 
muharebelerinde, Sovyet bom- me kanunu çerçevesi dahiline Ankara, 2 (Hususi) - !ktı· 
bardıman tayyarelerinin Alman girmiyeceğini söylemektedirler. sat Vekaleti müfettisliğine Dev 
işaretlerini taşıdığı hakkında 1 Bunlar tam m&nasiyle ticari ma- Jet Şürası muavinlerinden Naili 
bir hezeyan haberi ne~retmekte- hiyette siparişler olacak ve be- Rıza tayin edildi. 
dir. Bu, Alman propagandası • delleri Rus hükfuneti tarafın ·ı-------------
nın bariz bir yalanıdır. dan ödenecektir. 

Rumen "'8 Alınan, kıtalarının B. Molotofun, Roosevelt ile 
Besarabya arazisine girmek için B. Welles taraflarından Rusya
yaptığı bütün teşebbüsler asker- ya mümkün. olan her yardımın 
!erimizin secaat ve kuvveti kar- yapılacağına dair verdikleri te-
şısında mütemadi surette kırıl . minattan dolayı pazar günü te

""kkürlennı' · bildirdi'gı" · haber veınıştır. Rumen uşakları, bir yıl· ,,.. 
dırım darbesi gibi Besarabya- rilmektedir. Ruslar Aınerikaya 
da Alman kıtalarını takip ede- yapılacak siparişler için Aıneri· 
ceklerini ümit ediyorlardı, fa. ka_ .h~Unıetinin y&rdmıını .ste. 
kat Rumen generalleri Hitler ta dı!!lnı .ve Ru_s lıiparişle~inin 
rafından ac1 surette aldatılmış- mumk.u~. oldu~ kadar tercıhan 
tır. Alman subayları, Rumenle- 'kabu!unu teının17 çalışn;ıakta 
ri, cebirle kendi cüzütamlannın j oldugu haber verilmektedir. 
önünde muhakkak bir ötüme sür Bu suretle teslimatın bir an 
mektedirler. Faşistler, manevi • evvel teminine çalışılmaktadır. 
yatı kırılmış Rumen askerleri - Rusların alacaklan bütün 
nin sırtına çevrilmiş mitralyöz.. malzemeyi Pasifik Atlasından 
!erle bunları tehdit etmektedir. Vladivostoka nakledecek kadar 
Taaruzlarda, Alman mitralyöz- yük vapuruna malik olduk!an 
!eri Rumen unsurlarını takip ey tahmin olunmaktadır. n 
!emektedir. 

Kolkhoz köylüleri tarafından 
tam bir feragatinefsle çalışıp 
hasadı mükemmel sure~te yap. 
makla ve devlete karsı taahhüt 
!erini zamanından ev\.eı ifa et
mekle fasist sürülerini ezmek 
için Kızılorduya yardım eyle
mektedir. Fabrikalarda da va
ziyet aynidir. 

' Amerika.ıun gönd{lft(leği 
mallar 

Vaşington, 2 (a.a.) - Sovyet
Jer BirligiuinVaşington elçisi 
gazetecilere beyanatta buluna -
rak B. Welles ile Aınerikaya 
yapılacak en esaslı siparişler 
hakkında görüştüğünü söylemiş 
tir. 

Salil.lıiyetli mahfiller bu sipa-

Yeni konse~i teşkil edenlerin 
şahsiyetleri 

Londra, 2 (a..a.) - Timesin 
diplomatik muharriri diyor ki: 

B. Stalinin reisliği altında ye
ni teşekkül eden müdafaa komi
tesi son zamanlarda çok geniş· 
!emiş olan halk komiserleri kon
seyinden daha seri ve müessir 
bir surette faaliyette bulunabi
lecektir. 

Komiteyi teşkil eden beş aza. 
dan Stalin, Molotof ve mareşal 
Voroı;ilof hariçte çok tanınmış 
şahsiyetlerdir. B. Beriya ile B. 1 
Malen.kof son seneler içinde 
sür'atle terakki etmiş zevattır. 
B. Beriya 40 yaşından biraz faz. 
ladır ve 1937 de dahiliye komi • 
serliği yapmıştır. Malenkof he-

men hemen münhasıran partide 
vazife görmüştür. \ 

Kendisi bundan bir kaç 
sene evvel başlıca dört parti j 
umumi katibinden biri ve Sov
yet yüksek şurası riyaset diva
ru azası bulunmakta idi. 

Ha.ııgoe üssüne hücum 
Stokholm, 2 (a.a.) - Stok· 

holm Stidningen'in verdiği bir 
habere göre Hangoe deniz üs-· 
sünde muhasara edilen Sovyet 
kuvvetleri 25 bin kişi radde • 
sindedir. Sovyet kuvvevtlerinin 
çekilmek ihtimalleri azdır. Üs 
civannda müteaddit muh&re
beler cereyan etmiştir. 

Köstence tekrar bombüuıdı 
Moskova, 2 (a.a.) - Sovyet 

tayyarelerinin bir Rumen lima
nı olan Köstenceyi yeniden bom 
bardıman ettikleri bildjriJmekte 
dir. Seçilen hedeflere atılan bom 
balann bu hedeflere isabet ettik 
!eri görülmüştür. 
!Uoskovada verilen bir ziyafet 

Moskova, 2 (a.a.) - Dün, hı
giliz heyeti ii.zalariyle Sovyet 
mümessilleri &rasında pratik 
mahiyette işler görüşülmüştür. 
Müzakelerin ilerlemekte olduğu 
öğı·eni!mif:(.ir. Heyet Moskova
ya geldiğinden beri ilk defa ola
rak İngiliz büyük elçisi Sir 
Cripps tarafından verilen ziya 
fete iştirik etmiş ve bu müna
sebetle umumi bir toplantı ya
pılrruştır. 

Merika, Türkiye, İran, Çin bü
y\lk elçilerile İsveç eld~ide da • 
vetliler arasında bulunmakta i
diler. 

değişti 
(Baı tarafı 1 inci aavf•""'' 

bildirildiğine göre general Wa, 
ve! general ~ Leck'in yeri
ne Hindistaridaki .kuvvetler U• 

mumt kumandanlığına, general 
Auchin Leck de Ortaşarktald 
İngiliz kuvvetleri umumi ku. 
mandanlığına tayin edilmişler
dir. 
1ııgifiz gv.et.eleriniıı mittaWhn 

Londra, 2 (a.a.) - Gazeteler 
Vavett'in orta şark kuvvetleri 
başkumandanlığından alınmış 
olmasını hayretle karşılamışlar
sa da umumiyet itibarile bu de
ğişikliği, geçen sene cereyan e
den muharebeler esnasında sar· 
!ettiği büyük gayretlerden son
ra Wavell'in, mes'uliyeti ve yo
ruculuğu daha az bir vazife is
temiş olmasına hamlediyorlar. 

Times ga7.elesi baş makale • 
sinde, Wavell'in yerine Sir Cla
ude Auchin Leck'in tavininin ef 
karı umumiyede büyüİ< bir hay 
ret uyandıracağını yıızdıktaiT 
sonra diyor ki: 

hıgiliz milleti Wavell'in şah
siyetine karşı çok mütehasssi • 
tir. Ve kendisi için nadir bir sem 
pati duymaktadır. Mesele derin 
bir tetkikten geçirildikten sonra 
bu kararın verildiği ve değişik
liği icabettiren sebeplerin ancak 
bir kısmının söylendiği şüphe
sizdir. 

Bu karar Wavell'i hakkile ka· 
zandığı ve tamamile layık ol
duğu zafer tacından mahııım e
decek değildir. 

Times, Hindistanda kuman • 
danlık etmenin ehemmiyetine i
şaret ettikten sonra orta şarlı: 
kumandanlığırun şimali Afrika 
Habeşistan, Yunanistan, Girit 
ve Suriye muh&rebelerini idare 
ettiğini teb&rilz ettirerek orta 
şark kumandanlığı esnasında 
bir taraftan muhtelif memleket 
!erle yan siyasi münasebetleri 
tedvir ederken diğer tarfatan daı 
tarihte misli görülmemiş bir 
tar?.da kara, hava, ve deniz kuv 
vetlerinin müşterek harekatını 
idare etmiştir. Bunların hepsi 
mes'uliyetlerin arttığını ve müt 
hiş bir tarzda güçleştiğuıi gös· 
terrnektedir. Mes'uliyetlerin ay • 
nlması tam zamanında yapıl • 
Il"lŞtır. -Bir sivil tarafından idare e· 
dilebilecek işleri bir nazıra tah
mil etmekle başkumandanlık 
takviye edilmiş bulunmaktadır. 
Bu sebepledir ki Lyttelton'a 
böyle bir vazife tevdi edilmiş
tir . 

Times, Auchin Leck'den sita
yişle bahsettikten sonra diyor 
ki: 

Hükümet bu değişikliğe ka • 
rar vermiştir. Ordu tarafından 
yüksek meziyetleri takdir edil
miş bulunan Auchin Leck'in şan 
.sı v&rdır. Ç ü n k ü kuman
da edeceği kuvvetler mükemmel 
askerlerden mürekkeptir. 

Yeni kumandanın şahsiyeti 
Londra, 2 (a.a.) - Ortaşark

ta.ki İngiliz kuvvetleri başku
mandanlığına tayin edilen gene
ral Auchin!eck Norveç muhare
besinde Narviki zapteden müt
tefik kuvvetlerine kumand"f'&t
miştir. General, bu hareket es
nasında keski.ıı ve büyük bir 
dirayet gösteI'!ıesiyle meşhur
dur. General Auchin Leck 1884 
de doğmuş ve bu sene başında 
Hindistandaki İngiliz kuvvet • 
!erinin başkumandanlığına ta. 
yin edilmiştir. General askeri 
hayatına 1904 de Irındistanda 
başlamıştır. Hindiııtanın Şima
li g&rbi hududunda muma
ileyhin emri altında yapılmış o
lan harekat Hindistan şimali 
g&rbisi tarihinin kaydettiği en 
muvaffak tali muharebelerden 
biridir. Geçen Umumt Harpte 
Mısırda, Adende, Irakta ve ce
nubi Kürdistanda muhtelif kı· 
talara kumanda eden general 
Auchinleck bu sene Hindistana 
gitmeden evvel cenubi lngiltere
deki hıgiliz kuvvetlE'rinin baş 
kumandam bulunmakta idi. 

Japonya kat'i 
kararını verdi 

'e., tarafı 1 inci sayfada) 

yanın dünya umumi vaziyeti • 
nin seyrini takip edeceğini söyle
miştir. 

Matsuoka şunlan ilave et 
miştir: 

"- 1ntıbann şudur ki göz
lerimizin önünde ve dünyada 
bilhassa Çinin şarkında cidden 
fevkalade hadiseler cereyan et
mektedir. Bu vaziyet bizi doğ
rudan doğruya alakad&r etmek· 
tedir.,, 

Matsuoka japon milletine hi· 
tap ederek millete sakin ve müt 
tehit kalmasını tavsiye etmiş
tir. 
Nuır imp&ratorluk konferan

sını miitea.kip bu beyanatta bu 
lunmuşt:ur. 
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DÜNYA HARBİ lnıaatına baıla· 
nan yollar RA D y o 

(Bat tarafı 4 üncD uyfada)' 
yapılan yardım azaltılma. • 
maktadır. Quen harı> gemimi • 
r.in böyle bir mücadelede kıy • 
meti mübaleğa edilmemesi ve 
Çanakkale hareki.tının bu ge • 
ıninin vücudüne bağlı oldnğu· 
nu zannetmemelidir. 

istila teh 1 ike si var mı ? 

Mühimmat fıkdanına gelince 
eğer biz büyük gayretler sarfe
dersek ve hele mühimmat, in
san, top bakımından düşmana 
faik olmadan beyhude taarruz. 
lara girişmiyecek olursak bu 
tehlike de bertaraf edilecektir. 
Nihayet, İngilterenin istilasına 
ait olan şu sözlerin ne manası 
var? Amiralık {yani bahriye 
nezareti) büyük kuvvetlerin İn· 
giltereye ihraç edilece~ne kani 
değildir ve eğer böyle bir şey 
olacak olursa bu kıt'alar mu • 
hakkak olarak İngiliz toprak • 
Jıı.rmda her türlü iaşeden ve 

1 mühimmat yardımından malı • 
rum kalacaklardır. Düşman eı- ) 
yevm Rusya.ya. karşı gayet bü
yük bir harbe tutuşmuşken ora· 
dan bütün kuvvetlerini geri çe
kerek İngiltereyi istilaya mı 
.ı.alkacak, yahut garp cephe • 
Binde umumi bir taarruza mı 
geçecek? Bunu gösteren bir i
şa.ret bir delil var mı? Böyle 
bir iş için, ne kadar zaman la
zım? tfütün bunlar düsünüle· 
cek olursa düşmanın bize karşı 
büyük bir taarruz hazırlamak 
için kaybedeceği zaman zarfın
da bir.im de icap eden zamanı 
toplıyacağımız tezahür eder. 
Şimdi bize lazım olan şunlar 
dır : 

Emsalsiz bir istihbar 

servisimiz var .. 

Çanakkalede elimizden geldi· 
ği kadar fazla kuvvet topla. • 
mak, en kıza zamanda. ka.t'i ne
teceyi elde etmek üzere o harp 
sahnesine icap eden mühimma
tı yığmak, İngilterenin istilası 1 
gibi korkulardan kurtulmak 
(çünkü artık memleket silahsız 
değildir ve donanma 1914 harbi ı 
başlaaığından çok da.ha kuv • 
vetlidir.) diğer ta.raftan bizim , 
öyle bir istihbarat servisimiz 
var ki, bu bizim tasavvurumu-

Belediye dainıt encümeni, 
Taksimde Mete caddesi, Asker 
ocağı yollarile, Malta • Gümü§· 
suyu ve Sua.diye • S.ıl8.ın.i çeş
me caddelerinin asfalt olarak 
inşaatını dün müteahhide ihale 
etmiştir. 

Yaz gezintisi 
Yeşilay Genıılik Şulıesiııden: 
Yeşilay Gençlik şubesinin 

tertip ettiği yaz gezintisi 
6/ 7 / 941 Pazar günü yapılacak 
ve 9 vapuru ile köprüden hare • 
ket edilerek Sarıyer Şifa suyu· 
na gidile('cktir. 

Arzu eden azalanmızın teş • 
rifleri rica olunur. 

zu bile geçiyor ve nihayet Fra.n '-;::;::;:=::::=::==:=::=:=~~ 
sa.daki kıtaatımıza vadedilen : 
takviye kıt'aları iltihak etme
lidir ve oradaki ordu müdafa
ada kalmalıdır. 

Bütün bu sözler, benim o iç
timada söylediklerimin ayni de
ğildir. Fakat uzun ifademin bir 
hülitsasıdır ki resmi zabıtlr ıa 
münderiç aslına mutabıktır . ..;u 
mülahazalar, heyet üzerinde de
rin bir tesir husule getirmiş gi
bi görünüyordu ve içtima. hiç 
bir karar vermeden nihayete 
erdi. 
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3Temmuz1941 
7.30 Program. ıs.40 Piyasa 
7.33 Müzik Pı·kııarı 
7.45 Haberler ı9.00 Konuşma 

8.00 Müzik ı9.ı5 Rad. Caz 
8.30 Evin aaati ı9.30 Haberler 

* ı9.45 Müzik 
ı2.30 Program 20 . ıs Radyo 
ı2 .33 Saz ıazetesf 

eserleri 20.45 Müzik 
12.45 Haberler 21.00 Ziraat 
13.00 Türkçe takvimi 

pliıklar 21.10 Müzik 
13.15 Karışık 21.25 Konuşma 

pro2ram 21.45 Müzik 

* 22.30 Haberler 
ıs .oo Program 22.45 Daruı 

18.03 Rad. Caz müzitl 
ı8.30 Memleket 22.55 ltapaıııı 

postası 

BO RS A 
2 Temmuz 941 

Açılıı ve kapanıı 

ı Sterlin 
6.Z2 1 

100 Dolar 192.5275 
100 tsvlçre Frc. 29.5750 
100 Pezeta ı2 .89 

ıoo Yen tı.oı75l 

- - 1 

Bununla beraber benim ileri 7 
sürdüğüm delili birkac hafta 8 
sonra teşekkül edemediği kabi· 

9 ne tarafından kabul edildi ve 
hadiseler bunların doğru oldu

1 · · ı 1 i• ' ! I• 

ıoo tııveç kronu 30.88751 

Esham ve Tahvilat 1 

ğunu teyit etti. 
Quen Elizabelh'in Çanakka

lcden ayrılışı filonun orduya 
yardımına mani olmadığı gibi 
deniz 'münakalemizi de tahdit 
etme<li. 

İkramiyeli %5 933 Erganı 19.90 
Soldan sağıl.: A B C 1 
1 - Almanların tehdit ettik- Sıvas • Erzurum % 7 93( I. 20.28 

!eri bir Sovyet şehri. sıvas • Erzurum %7 934 II. 20.30 
2 - Büyükler, bir süs. i!A vıı. 
3 - Hatır sormak için yapı. 1.,;;;;..;~--------..r 

lır. 
4 - Bir hastalık, vücudu • 

muzdaki bir uzuv. 

ASI 
Küçük tasarruf 1941 iKRAMİYELERi 

hesapları 1941 
1 adet 2000 Liralık = 2000~ - Lir 
3 • 1000 • = 1000~ • 
2 • 750 • = JŞOO.- • iKRAMiYE PLANI • • 500 • = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mıy11, 35 • ıoo • = asoo~ • 
1 A6uato" 1 lklnclteırln 80 • 50 • =•ooo.- • 

tarlhlerll"d• yapılır. 300 • 20 • = eooo.- • 
=============:=._==--==========--== ı 5 - Bir harfin okunuşu, no

ta. 

Talebe kampla
rına rağbet 

Denizcilik bahisleri 

Rumen do
nanması 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

menk tersanesinin yardımile 
(Galatz) deki Rumen milli ter
sanesinde iki denizaltısının in· 
şasına başlanmışsa da bu tek
nelerin inşalarının bitip bitme
miş olduğu meçhuldür. 

Küçük tekneler 
Rumenlerin bunlardan maa

da Karadenizde dört kü~ük gan 
botu vardır ki beheri (350) ton 
mai mahrecinde ve saatte 15 
mil süratinde olan bu gemiler 
herhangi bir kıymeti harbiye 
den tama.mile mahrumdur. 

Tuna filosu 
Rumenlerin Tuna.da hizmet 

gören dört küçük eski ve dört 
tane de nisbeten daha büyük 
ve yeni {monitör)leri, (Kösten
ce) adlı bir iaşe gemileri, {Mir· 
cea) isminde yelkenli bir mektep 
gemileri ve müteaddit mayn dö
kücü ve tarayıcı küçük tekne
leri vardır. 

Hulasa 
Bütün bunlar hulba ' edilince 

•ugün Rumenlerin Karadeniz • 
de: 

2 Büyük muhrip, 
2 Mutavassıt muhrip, 
3 Torpitobot, 
1 Denizaltı gemisi, 
4' Küçük ganbot; 
Tuna nehrinde ise: 
4' Büyük monitör, 
4' Küçük monitör, 

den mürekkep küçük fakat ha.
tın sayılır b.ir deniz kuvvetine 
malik otduklan anlaşılır. 

Bu kuvvetle Sovyetlere karşı 
ne yapılabilir? Yukanda da söy
lemif olduğumuz denizde yalnız 
materyel değil personel de is 
görür. Cesur, atılgan ve perva
sız mürettebat elinde dört Ru· 
men de.troyeri büyük işler gö
rebilirler. 

Acaba Rumen denizcileri bu 
kudret ve kifayeti gösterebile · 
cekler midir. Bu suale zaman 
ve hadiseler cevap verecektir. 

A. C. SARAÇOGLU 

Amerikanın Milli 
müdafaa tahsisatı 

Vaşington, 2 (a.a.) - Mebu
Ban meclisi ta.hsisatlara. müteda.. 
ir bütün kanun liiyihalannı ka • 
'bul etmiştir. Bu layihalar altı ta 
ne olup taalluk ettikleri tahsis&· 
tın yekfınu 4 milyar 500 milyon 
dolardır. 

Bu senenin Kanunusanisinden 
beri Parlemento tarafından ka • 
bul edilen tahsisat yekfınu 40 
milyar dolar olup bunun 26 mil
yarı icar ve iare kanuııu muci • 
hince milli müdafaaya tahsis e • 
dilmiştir. 

• Aya.o meclfsl layihayı 
' lııabul etti 

Japonya kat'i 
kararını veriyor 

Prens Konoye'nin 
beyanatı 

Londra, 2 {a.a.) - Alman • 
Sovyet harbikarşısında Japon
vanın vaziyeti hakkında bugün 
Tokyo'da resmi bir beyanname 
neşredilecektir. • · 

Dün akşam radyoda beyanat· 
ta bulunan Başvekil Prens Kono ı 
ye Japon milletini diğer millet • 
!erin söylediklerine ve yaptıkla
rına bakmadan J aponyanın çiz. 
diği yoldan yürümeğe davet et
miştir. 

Prens Kon o ye demiştir ki: 

6 - Cemi edatı, yardım İs· 
teme. 

7 - Cefa, düz yer. 
8 - Birden bire, zam .. n. 
9 - Asıl cevher, bir rabıt e-

datı, bir hayvan. 
Yukarıdan aşağıya: 
1 - Lazım olan. 
2 - Amirler verir, çok de· 

ğil • 
3 - Bir musiki aleti, bir na· 

kil vasıtası. 
4 - Emir, çıngırak. 
5 - Bağırma, geri verme. 
6 - Hazin. 
7 - Gemilerin takip ettiği 

yol, bir nota. 
8 - Otuz gün, erkekler bağ

lar. 
9 - Evin üstü, yanıcı bir gaz. . . 

(Evvelki bulmacanın halll} 
" - japonya manialara ehem

miyet vermeden kendi yolunda 
yürüyor. Japon milleti biliyor- 1 
sunuz ki umumi vuiyet günden 
güne daha ziya.de karışıyor. Mil· 2 
!etler birden bire düşüyor veya 3 
yükseliyor. Siz, Japon milletinin 

4 dünya ne kadar değişirse değiş

12,45618!> 

KELEBEK2A 
ERIKP.Ki•L 
R.11 M., i M LA'• 
ESAS~Ef:Kİ 

sin yolunuza devam edeceğiniz· ı 5 
den eminim. Jaoonların hareka- 6 
tına hiç bir zaman diğer millet-

7 !erin harekatı rehberlik etmemiş 
tir. Jaoonlar daima. kendi yol • 8 
\a.nnı takip edecekler, daima yol 9 
lannda tesadüf ettikleri güçlük-

SANATKAR:.; 
T Ar.iMC C ı;a EV 
ETlilALİ•Pt 
EBf NEllA•D 
K A ' ı;. x QıS MIA 

leri yeneceklerdir. japonların da ============= 
ima kendi kanaatlerine göre 
hüküm vereceklerinden eminim. 
Geçirdiğimiz bu günlerde iapon· 
lar kendilerinden, kuvvetlerin • 
den ve kendi milli membaların 
dan başka hiç bir şeye güven • 
miyeceklerdir. İtimada. layık 
başka bir şey yoktur.,, 

Karar ~·erilmek üzere 

Nankin ile Japonya 
arasında münasebat 

Tokyo, (a.a.) - Nankin hü • 
kiımetinin tanınması §8.rkl As· 
yanın en yeni dünya nizamının 
kurulması lehinde yeni bir adım
dır. 

Evvelki gün açıldığını haber 
verdiğimiz ilk mektep talebele · 
rinin kamplarında evvelce yaz
dığımız aded dolmuş bulundu · 
ffwıdan yeniden yapılmakta o- 1 

lan müracaatların kabulüne im· 
kan kalmamıştır. 

Belediye gayrimenkul· 
lerinin kıymeti 

Dahiliye Vekaleti İstanbul 
belediyesine gönderdii\i bir ta
mimle belediye gayri menkul 
emliikının kıymetlerinin takdri 
olunarak vekalete bildirmesini 
istemişti. 

Belediye, belediye emlakinin 
kıymetini tak<lir ederek vekiile
te bildirm i ~lir. Belediyenin gön
derdiği raporda kavdolundu(hı
na nazaran belediye emlfLk:nin 
kıymeti 9.5 milyon lira olarak 
tesbit olunmakla.dır. 

Sinemaların kontrolü 
Beledive İstanbul sinemala

rında yaptığı kontrolleri ta
mamlamıştır. Belediye heyeti 
fenniye müdür' üğü miitehassıs
ları şehrimizde bulunan 4 7 si • 
nemayı tamamen kontrol etmiş 
!erdir. ı 

Bunlardan bazılarının beledi· 
ye talimatnamesindeki şartları 

1 

ihtiva etmemektedirler. Bu şe
kilde Beyoğlu mıntakasında 2, 
Eıninönünde 3, Bakırköy, Üs
küdar ve Ka.dıköyde 1, sinema 
tesbit olunmuştur. Bu sinema
lara lazım gelen tadilatı yap • 
maları için iki ay i z i n ve
rilmiştir. Bu müddet 7.arfında. 
lazım gelen tadilatı yapmayan 
sinemalar belediye tarafından 
kaı>atıla.caktır. 

Yeni neşriyat 

Perde ve Sahne 

lı ____ A_s_K_E __ R_L_i_K ___ ı_ş_L_E_R_l ____ r 
Fatih A8kerlik ŞubesinMıı: ı 
1 - 337 doğumlular ve bu do 

ğumlularla. muayene~e tabi ~ısa 
hizmetlilerin ve sıhhı hallerın • · 
den dolayı ertesi seney~ bırakıl· 
mış diğer doğumluların son yok
lamasına. 1 temuz 94 l de başlan 
mıstır ve 31 Ağustos 1941 tari
hinde hitam bulacaktır 

2 - Yoklama aşağıdaki şekil
de ve nahiye nahiye mükellefle· 
rin alacakları numara sırasile 
yapılacaktır. 

A - 1 : 7 Temmuz 1941 Fatih f 
merkez nahiyesi. 

B - 8 : 15 Temmuz 1941 Ka· 
ragümrük nahiyesi. 

C - 16 : 22 Temmuz 1941 
Şehremini nahiyesi. 1 

D - 23 : 31 Temmuz 941 Sa
matya nahiyesi. 

E - 1 : 7 Ağustos 1941 Fe· 
ner nahiyesi. 

F - 8 : 15 Ağustos 1941 E
yüp kazası merkez nahiyesi. 

G - 16 : 22 Ağustos 1941 Ra
mi nahiyesiyle Burgaz, Boyalık' 
Arnavutköy, Ayazma, Buğluca 
köyleri. 

H - 23 : 31 Ağustos 1941 bü
tün kısa hizmetlilerle ertesi se-

sile ertesi seneye kalanlar na • 
hiyeleri mükelleflerile kur'a mec 
lisince gelecekler ve e!lerindelti 
raporlannı da beraber getirecek 
lerdir. 

7 - Yoklama cumartesi gün· 
!eri hariç olmak üzere her gün 
sabah saat 8,30 dan 12,30 a ka· 
dar devam edecektir. 

8 - Yoklama yeri Fatih As· 
kerlik §Ubesi binasıdır. 

9 - Şimdiye kadar birinci 
yoklamasını yaptırmamı, olan • 
!arın iki yoklaması bir arada ya 
pılacağından iki adet zarf ve 
dört fotoğraf getireceklerdir. 

10 - Temmuz ve ağustos ay. 
la.rında bila mazeret yoklamala
rını ya.ptırmıyanların ve maze.. 
retlerini muteber vesikalarla 
zamanında bildirmeyenlerin 
1111 No. lu kanunun 85 inci 
maddesine tabi tutulacakları i 
lan olunur. 

* Fatih A81oerlik Şu.beMııdeıı: 
S. 7. Tüfekçi Ustası Meh· 

met Cemal Oğ. Ömer (321-1) 
çok acele şubeye müracaatı ilan 
olunur. 

neye terklerin yoklaması. / 
3-Lise bitirmiş ve dı-/~ yük "Yenı· Sabahın,, 

sek okullara girmiş okurlar da 
son yoklamalannı zamanında ., .. f" ti 
yaptıracaklardır. Bilahare sene- ı 1 an ıya arı 
si içinde daha. yüksek okula. gi-
rerek vesika. getirirlerse idare Kr. 
heyeti kararile ertesi seneye bı- 1 Başlık maktu olarak 750 
rakılacaklardır. 1 e· in • yf- .. - timi 500 

4 - Halen bir okula devam e- ır Cl il& .... san 
den okurlarda fotoğraflı ve pul- ~~CÜ ',', ",, : 
suz mektep vesikalarını beraber ,,..... 
getirmeleri lazımdır. Dördüncü ,. ,, 100 

5 - Biitünlemeye kalan okur· Beşinci ., ., 75 
lann imtihanlarını bu iki ay i· Altıncı ,. ,. 50 
çinde ikmal ederek geçecekleri r.;;-;;;;;... __ ,::.. __ ..;:._.-_. 

Tokyo, 2 (a..a..) - Resmi bir 
tebilğde, bildirildiğine göre, bn 
gün a.ktedilecek bir imparator
luk konferansı esnas.ııda hadi
selerin cereyanı karşısında mil· 
il siyasetin esas hedEf'eri hak- 1 
kında bir karar ittilı·n Edile<.·ek 
tir. Bu karann mahiyeti hP.k • 
kında hiçbir sey bi'inmemekte· 
dir. Karar bakında tahminlerde ! 

İşte japon gazeteleri bu baş • 
!ıklar altında Nankin hüküme • 
tinin Almanya, İtalya, Rı.ıman • 
ya, Hırvatistan ve Slovakya ta
rafından tanındığını japon mil
letine haber vermişlerdir. 

sınıfa göre mektep vesikaları ge 

1 

Sahibi: A. Camaleddln Sara~o~ıu 
Bu aylık Sinema ve Tiyatro tirmeleri müreccahtır. Neşriyat Müdürü: Mıclt Çetin 

mecmuasının temmuz sayısı bir 6 -Ahvali sıhhiyeleri dolayı. Basıldıtı :rer: EbUzzlya Matbaaoı 

Nankin hükiımetinin Tokyo 
elçiliği neşrettiği bir tebliğde di
yor ki: 

çok resimlerle çıkmıştır. lçinde r ... ••••••••••••••••-•••m'il 
Selim Nüzhet Gerçek'in, Hikmet TÜRKiYE CÜMHURiYETI 

bulunmalı: memnudur. 

Hırvat memurları· 
nın maaşları 

arttırıldı 

Milli Nankin hükiımeti artık 
müsavi bir devlet sıfatile japon· 
ya ve Mancuko ile birlikte şar· 
ki Asyarun kuruluşunda işbirli· 
ği edebilir. 

Feridun Es'in, Muhsin Ertuğ-

rul'un, Vasfi R. Zobu'nun Mef· z 1. R A AT B A N K A S } baret F.rsin'in, Servet Moray'ın 
vıı Fruzan Cemali'nin kıymetli 
yazıları vardır. 

Üç Arkadaş 
Zagreb, 2 (a.a.) _ Stefani: DOKTOR "Üç Arkadaş., romanı, dün • 
Devlet memurlarının maaşla- ı•••• •••• yanın en ~anınını~ muharrirle • ı 

rının mahsus miktarda artırıl- rinden Erıch Marıa Remarque' • 
masına karar verilmiştir. :Me • HAFIZ CEMAL ın en büyük en orijinal ve en ca 
murlar on iki sınıfa ayrılacak- L k H k zip bir eseridir. Bütün dünya 
tır. Devlet memurlarına bir aile Q m a 0 e j m dillcı ine çevrilmiş olan büyük 
zammı verilmesine de karar ve- eser, Remzi Kitabevinin neşret-: 
rilmiştir. Asgari zam beşyüz di- 1 mekte olduğu "Dünya muha.rrır 

ı k 1 DahillJe Mütehassısı !erinden tercemeler seıisi,, nın ' 
nar 

0 
aca tır. Dlvanyohı 46 ıncı ve 47 inci kitabı olarak· 

Rumanya ile Hırvatistan '!::::::::::~~in~t~i~şa~r~etm:i~şt~i~r·====== arasında : 
Zagreb, 2 (a.a.) - Stefanl: 
Rumanya ile Hırvatistan ara

sında yapılacak ticari mübadele
ler ve Hırvat devletinin tediyatı 
hakkında müzakerelerde bulun
mak üzere bir Rumen ticari he
yeti yakında Zagrebe gelecektir. 

lstanbul Fiat Mürakabe Bürosu 
Şefliğinden 

KU<UIUJ tarihi: 1888. - Serma7•I: ıo0.000.000 Türk 1iruL Şube .. 
Ajans adedl: 265 

Zlr•f Y• Ticari her nevı b•nka muamelelert. 
Para blrlktlrenlıre 28800 llra lkramlye veriyor, 

Ziraat Bankasuıda kUmbaraıı ve ihbo.r&ız ıasarrut hesablannda m 
az 50 lirası bulu:ıanlara senede ~ defa, çekilecek kur'a ile qalıdald 
pllna göre ikramiye dağı~!il:cakb.r 

4 adıd 1.000 Llr•lık 4.000 Lira 100 aded 50 Liralık 5.000 Lira 
4 • 600 • 2.000 • 120 
4 • 250 • 1.000 • 180 • 

40 
20 • 

4.800 
1.200 

• 
Vaşington, 2 (a.a.) - Ayan ""!"---------

Fiat Murakabe kontrolörlüğü kadrosunda değişi klikler yapıldıj 1 gi. 
bi bazı kimselerin de kendilerine !iat kontrolörü süsü vererek piyasnd:l 
bu sı!aUa i:ı: görmeğe kalkıştıkları duyulduğu cihetle aliıkadar1arın her 
defasında büromuz kontrolörlerinden. kontrolör olarak tanınmı§ bulunsa
lar dahi, fiat kontrolörlerine mahsus resimli ve viliyetten tasilikh hü
viyet cllzdanlarını talep eylemeleri ve yanında böyle bir cüzdan bulun. 
madıgı halde fiat kontrolörü sıfatile hareket edenleri derhal en yakın 
poll..c; merkezine veya büro eefiiğine ihbar eylemeleri ehemmiyeUe rica 

40 • 100 • 4.000 • 
DiKKAT: Hesoplarındakl paı'ôlar bir sene l~ındo 50 liradruı oıaiı 

dUşmiyenlere ikramiye çıktığı ta,kdirde % ·20 fazlas iyle vtrilec•kttr. 
meclisi, kredi bankası tarafın
ilan yapılacak kredilerin yeku
nunu bir milyar 400 milyon da
lardan 2 milyar 650 milyon do· 
tara çıkaran kanun layihasını 

kabul etmiş ve imza için reisi
cümhura göndermiştir. 

Bu kanun layihası mezkı1r 
bankanın müddetini 1943 sene
sine kadar uzatmaktadır. olunur. (5378) 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, il Haziran, 11 Ey

liil ve 11 Birincil<Anwı tarihlerinde çeldleooktir. 


