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Sovyet-Alman 
' lıarbi başladı 
l 

Dostumuz iki devlet a
ra11nda bu sabahtan iti
baren bqlıyan bu 
harp elbetteki yeniden 
dökülecek azim miktar
daki kan ve yıkılacak 
yakılacak" mamurelerin 
ııöz önüne koyacaiı tah
ribat bakımından çok 
acı ve teesıür verecek 
mahiyettedir. Fakat bu 
netice ve bu çarpıtma 
mukadderdi ve önüne 
ııeçilemezdi .. 

111 \'azan: ETEM iZZET BENiCE 

Bu sabahtan itibaren Sovyet 
hudutlarında harp başlamıştır. İlk 
haberler; Alman ordll4u ile lıirlik
te Fin n Rumen ordulannın da 

>' tecavüze geçtiklerini bildirmekte
dir. 

Soo Telgraf, şaşmaz bir kana· 
atle ve izah ettiği bütün tahlili 
•ı.beplerle ötedenberi bu barlıin 

f· seyri içinde bir So\'y<"t • A~an 
çarpı\masının mukadder oldu~
nu ilk defa ısrarla lıildiren hemen 
laemtn tek ı:azetedir. Bunu kend.i
tnize bir gurur ve iltilıar payı •· 
:rırmak i~in değil: ~(irii. lerimi?.e 
itn..at eden , . ., gazetemize muhab· 
bet besliyen okuyucuJa.rııntta gÖ· 
rü~ iştirakimizde hal<lı çıktıklarını 
.. e aldanmadı!.larını ifade etmrk 
için, hilha"58 tebarüz ettinniş 
bulunuyornz. 

Filhakika. ikisi de dostumuz o
lan Almanya Te Sovy"t Rusya 
arasında başlıyan bu harp elbette 
ki vt>niden dökülecek azım miktar-
~i kan n yıkı.lauk ya1alıw:ak ma. 
ınurelerin göıönüne koyauğJ tah
ribat bakımından çok acı '<e ttts· 
sür ~"rki mahhettedir. Brz; dn
let~~ "'" mlllet(e bütün dostları
lnızı. konışularımızı \'r dün3·a 
ınil!letlerini harple değil, sulhta 
görm.,ı.le ba7 duyarn V"·· gaye
nıiz de bCf' bakımdan . ulha hizmet 
etmektir. Fakat, ne çare ki Av· 
nıpa harbinİll seyri içinde bu ne
&., "" bu çarpışma mukadd.,rdl 
\'e önline geçil..meı:di. 

Hadisenin ti baştanlıeri man
l:lki ve muhakeme düsturu bu esası 
ınuhtevi olmakla beraber; So ... 
yetlerle Almanlar arasında bir 
lıarbin başlama ü:tert' olduğu da 
Giridin zaptını müteakıp bes~li 
bir bal almıştı. O ukit Ege ada
larının rygalindeki mana •Londra 
ını Mosko .. a mı? . ., ·Ronııanyadan 
ıeİen kokıı• başlıkları altında yaz
dığonız ymzılarda v" diğer müte
addit makalelerde Almanlarn 
Rumen ve Finlerle beraber Sov
yet Rusyaya karşı yakın bir harbe 
hazırlandığını şüph.,,,iz telakki 
cıdivorchık. A.lmanyaD'ln Sovyet
lerİe harbetma;i için şu s<'b<'pler 
başta geliyordu: 

1- ideoloji tezadı ve Sovyd 
Jlusvanın komünhmayı Almanya 
... Ahnanyanın işgali altında bn· 
lıman ~·erlere yaymak gayreti 

2- Almanyaıun uzun bir harp 
talcdirind<' muhtaç olduğu madeni 
.. e hayati kaymaklara sahip bn· 
lunması ilıtiyacı 

3- Amerikanın harbe girmesi 
takdirinde So•yet Rusyanın da Al
ınanya aleyhinde bir i~tirak der· 
piş etmesi ihtimalini iinlernek i~in 

4- A.lmanyanın, İngilttte veya 
İııcilttte Te AmerikanlD tecaviizi 

c~vamı 5 inci Sayfada) 

1 BU O 0 N \ r-""""''\ 

\Harp An-
1 siklopedisi 

MlllR VE 
EllemmlyeU 

Bu 1ayanı dikkat tet
kik ycu:uını bugün 

4 inci ıahlle
de okuyan uz 

Alman, Fin, 
Rumen or
duları bu sa· 
hah Sovyet 
topraklan
na taarruz 

ettiler 

Devrin en 
büyük kara 
muharebesi 
2400 kilo
metrelik bir 
cephe üzerin 
de başladı 

Hitler Alman mille
tine hitaben diyor ki: 

Bu mücadele 
yalnız Almanya
yı değil, mede
niyet alemini 
Bolşevikliğin öl
dürücü tehlike
sinden kurta· 

racaktır 

• 
ileri hareket 
devam ediyor 

Tobruktaki 
Alman tazyi
ki lıafif ledi 

sonum llarekAtının 
verdl(ll netice 
Kahire, 22 (A.A.)- lWyter'in G rp 

çölünde İngili ;: Heri unsurlt.ı:}n nez
dindek.i husus! muhab ıri bildiriyor: 

General Vavel'in Garp çölündeki 
son hücwnu durdurmrut içİJ:l. alel5cele 
Tobruk mıntaltaııından gör-derilen 
Alınan Jruvvetleri, halen Sollu1n mm
taka»nda to~it edilmiıJ bulunmakta
dır. Bunlar, ~imdiye kadar Tof,ruk 
mıntsalcfına dönmek xı;in bir emare 
göstermemt,tir. Herhalde, aon hilcum, 
Tobruk fu.erınd•Jti Almaıı tıızyllcinl 
az<ıltmış ...., pek rnuh.tPmel olanılt Tob
nılt'u hücumla alınak öçir, :teni bır 
t•şebbüsü önlemişt.!r . 

İngiliz ve Hınt lı:ıl'alıuı, 210 u Al
(Dnunı 1 ind S&)"fadıı) 

Fransa üzerin· 
de şiddetli ha· 
va harpleri 
Bir gtlnde 26 Alman 
tayyaresi d~şarflldtl 

Londra 22 (A.A .) - cB. B. C.• 
ŞimaH Fransa ve garbi Almanya 
üzerinde büyuk hava faaliyetlcrı 
olmuştur. Hava Nezareti bu faa
liyetler hakkında müteaddıt teb
liğler nesretmişt!r. 

Düşman arazisinde en büyük 
iki hücum dünkü haıekiıta dahil 
bulunmaktadır. Ögk'<ien evvel ve 
öğleden sonra avcı tayyarelerimiz 
Kaleye hücum etmişler ve bir kı
sım avcılarımız da Fran.•a sahille. 
ri üzerinde de,·riye gezmişlerdir. 

(D..vıımı 5 lnrl 8ayfad>) 

Şamın işgalin
de hür Fran
sızlar büyük 
rol oynadılar 
Almanyayı, İngiliz
lerin eski mCltteHk
ıerlnden mu kav e
met girmeleri dalla 
allkadar ediyor 

Kabre 22 (A.A.) - ·B.B.c .• 
Şam §ehrinin müttefik kuvvet • 
1er tarafından i~gal edildiği dün 
gece bildirilm~ir. 

Suriyedeki Vişi kuvvetleri ku
mandanı Orgeneral Deniz, ordu
sunun Suriyenin merkezini tahli
ye ettiğini bildirmi" ve buna da 
müttefik kuvvetlerin gittikçe ar. 
tan tazyikini sebep olarak göster
miştir. 

Vişı kuvvetleri şimdi Şamm şi· 
malindeki )"-.11 mevzilere çekil • 
mi~lcrdir. Hür Fransızlar, şehrin 
işgalinde büyük bir rol oynamış. 
]ard ı r. C~vıuıu 5 inci Sayfacl&l 

Mobilya ile ki
ra ya :verilen oda 
ve apartmanlar 

Mobil> :>lı olanJ< oda, e-., --
kira.ya vecenler bıdckında Koord:IDM
yon Rey'f'tı .-ı blr lı:ll'V vermlfl!r. 

Bona &"<>re mal sa.lıiplerQrle klraa· 
lu ........,_ ltotılrU ;rap>lotı:en """ 
la bln2run kn bedrli ı..ıı.ıı edllecdl, 
bilahare mahalli Belodlye- bnr 
b<'y"ft m..,u,.aıun lı:J7ıne*ln1 6ücllW 
ed<rek ve bina ınobil:re ll'e ldn.lamr· 
lı:•n mobilye kiraın eh mobllı:realn iay
mmmin ~ blriDI 1'ecavlia elm!7e
<4ıJr. 

Türk-Alman Dostluk Pak ı
nın Yarın Tastiki Muhtemel 
Meclis Hariciye Encümeni müzakeresini garın 
bitirmezse, layiha Çarşamba günü görüşülecek 

Ankara 22 (Telefonla)- Türi<:
Alman dostluk muaıhedesine ait 
kanun J.ayih3S1 ve meriıutu an
laşma Biiö'ük Millet Meclisi Haıri
ciye Encümen.inde y annki pazar-

tesi günü müzake-re edilecektir. 
Encümenin tetkikini yarın sa

bah ikmal elımesi ve ımüstaccliyl"t 

kararile M<!Clise verer<lk Meclisin 
yarın öğleden aonraki toplantısın-

Çanakkale Şehitleri 
an'ane halinde her 

yıl ziyaret edilecek 

da müzakere edilmesi muhtemel
dir. Llyiha ve ımeııbutu anlaşma
lar yı>rınki ııımuımi heyete yetişti
rilemediği takdirde çarşamba gün
kü Mecliste görüşülerek tasdik <r 

Junacaktır. 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

u Çanakkaleden Yetişenler Cemiyeti " bu 
mukaddes vazll&Je in ayak oluyor 

Londra 22 (A.A.) - Alman Dev- ·--------------, 
Jet Reisi Hitler bu sabah Alman 

1 

milletine hitaben neşrettiği be -
yannamede Ahnanya kendi em. 
niyeti için Finlandiya ve Roman
ya ordulan ile Alman ordularının 

<,,anakkalede, Çanakkaleden 

Şam şehr·i 
kan dökül
meden işgal 

(Dr\'amı 5 ltt<'i Sayfada) 
-<>--

Limanımızdaki 
Sovyet vapurla· 
rı hareketlerini 

tehir ettiler 

Bir Sovyet vapuru 
bu ıaball botazdan 

geri döad8 
Limanuruıda bulunan Ruınen va

purlarının Köstenceye dönmemeleri 
hususunda emir alarak burada k.aldık-
1.arını yaznu~tık. 

Bu sabah Sovyet - Alma.o harbi
nin başlama.s.ı Uz.erine limanı.nıucı.ı.k.i 
Sovyet vapurları da hareketlerini te
JıJr etmişlordir. Ezcümlt bir Sovyet 
\ıJpuru bu sabah, limanunızdan Ode
aaya hareket ·~ de Boj;azd;ı.n ııe
rj dOnmü,Jtur. 

Mısrata tay
yare meyda
nına taarruz 
Kahiı-e. 22 (A.A) B. B. C.> L•b-

)·ada yeni bir har('k~t oln1anuştır. Per
şembe gece.s i tayyareler Bingaz.iyi tek
rar bomb~Jamışlnrdı.r. Mu9T'aia civa
rında.ki tayyare meydanına da hücum 
edilmiş, yerdeki tayyareler mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. Ü~'ti yaJulmış, 
diğerleri hasara ugratılmıştı:r. 

Belgradda halk 
Almanları 

saymıyormuş! 
Larıdra 22 (A.A.)- Alman or

dusu ku.rnandaDJı.g ı , B<.>lgrad gıa
zetelerine verdiğı bir tebliğd<>, si
viİ halkın, Alman subayları ve 
askerleri ili> müna.JE'bcl'lerinde, ;.. 
oop edecı dikkat ve iWmıeti gt.;
temıediğini i:>ildirmelotedır Şu 
cihet tebarüz ettirilmektedir ki, 

IDevauu 5 lnd S<>yfacla) 

yctişenkr Cemiyeti. namile bir 
cemiyet tqkil olunmuştur. Cemi· 
ye: her yıl ranakka:e şehitlerini 

zi~ areti b'r ln'ane haline getir -
men ve 55 bin Türk kahramanım 

(Deva.mı 5 inci Sayfada) 

NOTLAR: 

İli.hl Zekeriya Bey ı 
Nadir Nadi bu harp boyunca hemen 

bütün başmuharrirlerin -bWldan 
yalnız Son Tolgrafı istisna edebili· 
riz- tahminlerinde yanıldık:laruu ya
zıyordu. Bu bah bizim mahut ar
kadaı: 

- Nadire hak verdim .. 
Dedi. 
- Neden?. 
Diye sontnca gülerek, izah etti: 

Şu Zekeriya St'Ttele .• Nasıl ilAhi 
Zekcı'ı )'·J. BC'y.. D<>-nıiyeyin1 ki, daha 

Perşc-rnbe &linkü başnHlkllesinde cAl
n·,un)"a Rusyaya tadrtı.ız edemez, Rus
ya yenir yutulur lokma d~i1dir .. 
Böyle şey olmaL> g;bi. lallat e<tiyoc ... 
du. > 

Ona: 
- Zekeriya haııgı tahminlnde 73-

nc.mad1 ki, bunda da ;vnnılma.mış olay
dı, a be-nim canını ef(.•ndim .. 
Cevabını verdım. • • • 

edildi 
,, 

:: Vlşl kuvvetleri 
şellrln şimalin· 

de yeni mevzı-1 
ıere çekildiler . 

Merceayun bölge
sindeki muharebe
lerin neticesi hak
kında malumat yok 

Suriyede miıttefitc kuvvetler, 
nihayet Şama gin1ıiilerdir. Mütte
fik kuvveUer evvelki &ündenberi 
şehre kar,ı taeyik.lerini arttır
mışlardı. 

Beyrutta• bildirild~ioe ıt>tt, 
V~i. kıt'alan şehir sokaklannda 
kan aknıa ııı; ına mAnı olmak üzere 
şehri terketnlişler ve şehrin Şi
malinde yeoi mevı.ilere Ç'E"kilm.iş
lerdir. (~vam.ı 5 ind Sayfada) 

Milli Şef Ya/ovada 
mahsul vaziyetine 
dair izahat aldılar 
Yeni yıl mahsulünün bereketli 
olmasından dolayı memnuniyet-

1 erini izhar ettiler 
Dün sabah Hat 10 da hususi 

trenle Derinceye muvasalat e
derek Savuona yalile Yalova
ya hareket etliğini yudığmıız 
Milli Şefimiz İsmet İnönü sa
at on yedide Yalo ·a iskele!!ine 

ç~lardır. 

Milli Şef İzmitee uliden 
n'alısul rnı.iyeti v• mısır Miri-

yatı hakla.oda izahat almışlar 
ve son yağan yağmurludan 

yeni yıl ınJı..ulünün bereketli 
olmasından dolayı mcmnuııi

yetJ .. ini izhar etmişlerdir. 

Müteakıben de ,·ilayetin sağ· 
!ık, yol ve diğer işleri hakkın
da verUen izahatı dinl~ 
!erdir. (Devamı 5 inci S.)"facı.. 

'------------------------------J 

( HARP VAZiYETİ ) 
Leningrad- Ukranyaya doğru bir 
kıskaç taarruzu başladı. Rus
ların önce tahribat yaparak 
Şarka çekilmeleri muhtemeldir. 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1- SOVYET . ALMAN BA.RBİ: 
Londra rad)·osunun verdiii ha

bere göre Bay llitler Finlandiya • 
Alman • Romanya hudutlarında 
Sov yeller Birliğine karşı Alman 
Rayhinin ve Alman milletinin mu
kadderat<Dı Ahnan ordusuna bı· 

rakmıştır. Böyle bir Alman tazyi
kinin Sovyetler Birliğine karşı 

muhtemel oldnğunu "' bunun da 
iklısadl sebeplerden doğlK'ağını 

evvelki yazılarıınzda ·azmıışhk. 

Karilerimiz habrlarlar k.i ı~n 

KISACA 

kışta Alman ordulan Tuna boyu· 
na geldikleri zaman Sovyetler Bir

(~vamı Ş lnd Sa)"facb) 

Dalıp çıkamı
yan denizaltı 
Va,Uıgloo, 22 (A.A.) - B B. C.> 

Cu na günü Nh hampşayr acık~arında 
denh.e dalarak çık.amıyan Amer;k.an 
tahtelbahirinln kurtanlmasına t·alışıl

maktadır. Fakat nıuretk-bah kurtar
maktan pek az ümit kalmı tır. 

Kimseye düşman değiliz 

Her büyük siyaı,i hidiseden 
sonra, bütün dünya propaganda 
orp.nlan otomatik bir manive
laya ·basılmış gibi harekete r• 
çer. 

Türk • Alman dostluir mua
•edenameı;inin imzasından soa· 
ra da, manı.a.ra, bu, oldu. 

Türk vatandaşları ş.ı 11-0ktayı 
i;.iee miidı'ik bulunuyorlar ki, 
Ankara, yaptığım bilir n her 
)'aptığıru iyi hasara. 

Türk - Alm11.n dostluk mua
hedesi, c;ou zamanların etı 

n\ühim siyasi vesikasıda. Bu 
m '1Rhede ile TUrk politika", lıii

yuk bu zafer kanmtıl,j>tır. Yur· 
dun 6elameti, m•nıleketin i<tik· 
l~I ve şereli, daima Ü7eriwle tit· 

A. ŞEKIP 

rediğimiz en mukaddes \·urlık· 
!ardır. 

Türkiye, dürüst ve açtlı poli
tikasının mUkifallnı kazannnş 

lıulunuyor. Biitiin ga~·emiı. 

sulhtur. Sulh uğrunda çalışa• 
Cumhuriyet Türki~·e,i. bu do•I· 
luk munhedesile, bir kt>re daha 

0

hü,nüniyctiııi büWn cihana an· 
latmı~ bulunmalttadır. 

Eınperyali~1 drgiliz. n1iltC't·n

'iz değiliz, köHi nh etli dei\"iliz; 
.nrrdi'l, açık alınlı~ ıl. nıf"lıfaat· 
l<.'riıni .. · ufiidrikiı , i~tikJ81iıuize 

r.~ıkı~. 

A1nıanya , 'i urhi~ t•nin hu i)-i 

uİJ<:tlerini aıılaını~ 'e biıe &)'• 

ni İ) i ni~·etlr-riol, Cilı ',. ahdi 
bir ,akilde isbat rtmiştiı. 



2 - SON TELGRAF 

KUYRUKLU 

YILDIZ 

Gazetelerin yazdığına gö
re, Eolonya Raaathanesi Mü· 
dürü, yeni bir kuyruklu yıl· 
dız keıfetmiftir. Bu kuyruk
lu yıldız, geçenlerde, akrep 
burcuna girmiı! 

Kuyruklu yıldızın bu hare
keti, bu seyahati, bize göre, 
herhalde ıundan ileri gelmif 
olacakhr. 

Gökteki yıldızlar, dünya
nın üzerindeki gürültü ve pa
brtıyı duymuflar, ne oluyor, 
diye, daha yakınd n görmek 
hevesine kapılmışlardır. 

40 BiN RAPOR 

HAKKINDA 

Gazetelerin haber verdiği
ne göre, 40 bin ki§i, francala 
almak için Belediyeye müra
caat etmiı. 40 bin kitinin de 
eli~de, doktordan alınını§ bi
rer rapor varmı§ !. 

İstanbulda, 40 bin ki§inin 
mideai baata ve boo:uk mu
-dur?. Hiç zannetmiyoruz. 
Mütebauıa bir dahiliye pro
fesörü yeni tip ekmeğin fran
caladan daha mugaddi oldu
iunu söylüyor. 

Bu 40 bin kiıiye, 40 bin ra
poru veren el,. torlar kim?. 

'Bu nokta, hakıkaten, f&Yl\Dl 
dikkattir?. 

KOP iÇiNDE 

ALTINLAR 

Edirnede, bir eT sahibi. 
bahçesinde bir küp albn bul
muı ! Eski masallarda oldu
iu ıribi: 

c- Demek talibim bu 
imit .. ıtdemif.. Altınlan, ah
babı olan bir dülırerle birlik
te bahçeden çıkarmıtt boz
durup bozdurup 1emiye h&f
lamıt 1 

Ve bu sırada, mesele ha
ber alınmıt, iküi de yak•lan-

mıt ! 
Eskiler, atını küp içinde 

saklarlardı. Şimdikiler, küpü 
deliyorlar. Anadaki farka ba
kın! 

DEV ANYASI 

HAKiKATEN ... 

Akıam gazetesinde, bir kaç 
zamandır cDcv Aynası• ismi 
altında fıkralar karalıyan bi
risi türedi. Herkes, bu külüs
tür fıkraları ya:zan soğuk ne
vale zıp çıktıyı merak edip 
duruyor. Edasındaki dai~i 
bir istihfaf, b yanında barız 
bir züppelik olan bu adam 
kim, acaba, diye dütünüp 
duruyorduk. 

Bizim Osman Cemal müt
külümüzü halletti: 

c- İsmi üstünde iıte, de
di, kendisini dev aynasında 
ıören birisi!.ıt 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 98 

o 
Mü€llifi: 

oğlunu! Eğer Şadi Bey o devri 
hatırbmıyac genç bir adam 
oısayaı Lelki haline bir dereceye 

kadar hayret etmiye.:e.kt •. Fakat 
:M Ja Bey, babasının devrindeki 
erkekler•n !Plakk.le. ne tamamile 
uygun olarak \;üyütulmiış oldu· 
ğ~ .u hıssettırcn bır yaşta idı. Her 

ha .nden bcıl ) d ki bu adam, 
Rezza~ ayarı da hoppa bır kadına 
k ıca olmak iç yar:ıdılmış ve ye
t .. t ılır. b r er K d gild_ O 
ha ı: t • a . ..ı ericbı iyor
du b i' yat ? P ~e biç :n sos

yete ıdı? Avrup.ıl laşmak, garp -
lıla mak, Rezzaıun bu hayatL'la 
tahamm• etmek manasına ge -
lebıl.i.r mıydi? A.;la. .. Avrupanın 

ucuz 
Kırtasiye 
Mekteplilere ucuz 

fiatle levazım 
temin olunacak 
Maarif Vekaleti mektepli ço -

cuklara ucuz fiatla yazı levazi -
matı ve kırtasiye temini için tet
kikler yaptırmaktadır, Bu arada 
mesela 10 kuruşa satılan bir şişe 
mürekkebin beş kuruşa satılması 
mümkün olduğu görülıılüştür. 
Çünkü mürekkepten fa:ııla şişe. 

nin pahalı olduğu anlaşılmıştır. 
Bu yüzden mürekkebln küçük ka
palı ~!er yerine açık ve tartı 
ile satılması temin olunacaktır. 

~ÇOK BABEBLEB 

ViLAYET vır: BELEDIYEı 

* Ekmeklerin daha beyaz ima
lini temın etmek maksadile Be. 
lcclıye tarafından tetkıkler yapıl· 
maktadır, Bu ıtil:.arla fırınc:carla 
Bc!ediyc arasında d.W bir top -
Jantı yapılmıştır. Mayanın ekmek
lcrın bC'yaz çıkmasınd müessır o. 
lacağı t.ıiır'_n edilmektedir. * Geçen sene yapılan ve çok 
iyi bir netice veren İstanbulun 
senelık kok kömür ihtıyacımn 

depolara stok edılm~i kararlaş
tırılmıştır. Bu kömürlerin şlm -
d:dcn getirtilmesi irın Belediye 
İktısat Müdürlüğü ile Etıbank 
kömür şubeleri arasında temaslar 
yapılacaktır. 

TiCARET DiP: SANAYi: 
*. Vılayet tarafından yapıla -

cak kahve tevziatı durdurulma -
mıştır. Tevziata devam edilmek -
tedir. * Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de İstanbulun kok komürü 
ihtiyacının depolara stok edilmesi 
kararlaşmıştır. Bu kömürlerin 
şimdiden getirtilerek halkın kışın 
zorluk çekmemesi için Belediye 
İktısat Müdürüğü ile Etibank kö
mür şubesi Müdürlüğü araı.=da 
temaslar yapılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Bir müddettenben Dördüncü 

Vakıf Hanında mütevazı bir bü
roda çalışan Tıcaret Vek8.leti 
teftiş heyeti içın Kutlu hanında 

bir daire kiralanmıştır. A'Tıca 
şehrimizde yeniden kurulacak o. 
lan t~ Müdürlüğü içııı de bir 
daire ar9.nmaktadır. İhtikar ile 
mücadele eden Fiat Mürakabe teş
kilatının da İaşe MUdur!üPünün 
kurulacağı bınaya nakledileceği 

söylenmektedir. * Şehrimizdeki umumi kütüp
haneler vaz tatilinın tatbiki mü· 
nasebelile ay başından ıtibann, 
cumarte3! gıinlcri ö leden sor.ra 
ve pazar ı;ıünü ak•ama kadar ka. 
palı ve diğer günler açık' bulun
durulacaktır. * Zeytin ya~ fiatleri gün geç
tikçe vüksclmPktedir, Ekstra eks
tra yal'lann loptan fiatleri 81 • 82, 
ekstra, 78, birınci yemeklik 74, i
kinci yemekllk 78 kuruşu bulmu<
tur. Biraz daha yükseleceği tah
min olunmaktadır. * Son günlerde 25 kuruşa kadar 
cıkan limon dünden itibaren u. 
cuzlamıştır Perakende olarak en 
iyiler beş lmru<tan satılmaktadır. 
Diaer taraftan haber aldığımıza 
göre !talvadan da "•kında çok 
miktarda limon getirtilece~den 
fiallerin eskisi gibi dü<:eetti mu
rakkaktır. 

OL. 
izamettin NAZiF 
her şehrinde çıkan her d.ılden 
gazeteler;n ilk sabifelerini dol -
duran cinayetler, hiçbir Avrupa 
memleketinde bu tanda bir aı.e
nın aevamına bir erkeğin taham
miıl edemediğını goster miyor -
muydu' Bir Fransız aristokratı 

karısının dağ başında bLr otelde 
bir erkekle koyun koyuna yat -
masına göz ywnabilir miydi? Pi
re tacirlerinden bil" böyle bır va
ı ye•i t:>bit görebilırler miydi? 
Kadın hürriyet nın en ıleri taraf
tan olan 1 ka1"iinavyada hangi 
erkek evini karısının garsoniyeri 

haline l!Qkmayı kabul edebılird.? 
Hayır, Molla Beyle Rezzanın ha

y atı bamb~ blr hayattı. Bu, 

Olflmil gize almış 
Millet 

Günün meselesi: Bakırköy, 

~anyaya sebze Yeşil koy A 
d · ı k Yeni imar planlan-

Avrupa harbi başlcyalı hemea 
hemen iki yıl oldu. O güa bugün
dür ayakta ve sapsağlam duruyo
ruz. Türkiyenin mall28rası, bütün 
dünyada hayranlık ve gıpta uyan
dırıyor. Bütün cihaaa hürmet tel· 
kia ediyoruz. 

8 Ç e ece n ı n hazırlanmasına 
başlandı 

Hakikatte bi:ü sayıyorlar ve biz, 
kendimizi saydırmasını biliyonız. 
BuJJUD ıebebi açık ve basttir: Dai
ma uyanık ve tetikteyiz. Hiç kim
se bizi gafil avlıyamıyacağını an
lamıştır. Çünkü, uyumakla, uyu
şuklukla ahbtiiılığırnız yok. 

Harbin lıaşındanbcri, hwnmalı 
bir müdnfan hazırlığı içindeyiz. 
Bir kar'* yabancı toprağında gö· 
ziimüz olud~ için değil, kimseye 
bir karış vatan toprağı vermemek 
için ha7ırlanıyoruz. 

Bu bazırhğnnlL durnıamL1tır. 

Dcum edecektir. Kılıçlar kınlara 
sokulduğu, dünya ordularını !"§

kil eden Ademo- allarının, terhis 
edilip, kö~lerinc doğru yürüdu·ü· 
nü gördüğümüz güne kadar de· 
\•am edecektir. 

Ilugün, kuvvetli, sağlam ve 
dimdik ayakta duruyorsak, bu 

• 
ilk partide gönderilec_ek mal-
lar Tuna galile sevkolunacak 
Yaş sebze Tanm ve Satış Koo -

peratiif Alman Macaristan ve Slo
vakya piyasalarına yaş sebze ve 
Meyva ihraç etmek için geniş mik 
yasta hazırlıklara başlamıştır. 
Harpten evvel Kooperatif bir çok 
yeni usullerle hazırlanarak Alman 
piyasalarına sevkettiği elma, por· 
taka! ve mandarinler nefaset ve 
zayiatsız nakil bakımından Alman 
piyasalannda birinclliği kazanmış 
ve Alman tacirleri Almanyadaki 
Türk Ticaret Odasile Kooperatife 
teşekkür etmişti. Almanya ile ge -
rek naklıyat ve gerekse karşılıklı 

ticari angajmanlar bakımından ye 
ni inkişaflar başhdı(:ından yaş 
sebze ve meyva ihracatına eskisi 

gibi geniş bir mikyasta başlana • 
caktır. 

Mevsimin ilk yaş sebze ihracatı 
·Romanya ya yapılmıştL İkinci ve 

üçüncü partiler Almanyaya yapı -
lacaktır. Sevkiyatın mühim bir kıs 
mı Tuna tarikile yapılacak ve ora
dan Almanların kendi organiz• • 
yonu vasıtasile dahile sevkedile • 
cektir. 

Meriç üzerindeki ahşap köprü -
ler tamir edildi.itten SOn"ra yol mü
him miktarda kısalacağından yaş 
meyva ve sebze ihracatı daha zi
yade artacaktır. 

Almanyaya ilk gönderilecek par 
tide. enginar, patlıcan, domates 
bulun akladır. 

~------~ ... ı~-~----~ 
Darülacezede Kanlıca Koyu 

Belediye İnıar Müdürlüğü Ba
kırköy ile Yeşilköyün imar plan
larını hazırlamağa başlamıştır. 

Mütehassıs Prost bizzat bu iki 
sayfiye yerinde tetkikler yapını~ 
tır. Bakırköyün imar plinının ha
zırlanması biraz uzun sürecehe 
de esasen yollan ve kuruluşu 
muntazam olan Yeşilköyün plaru
ru yapmak kolay olacaktır. Bu 
iki yer deniz kenarı olduğundan 
ıbiihassa sahillerin imarına ehem
miyet verilecektir. 

Basın Kongresi 

MIW Ş llmlz ve Bl
ydk erimiz çe Den 
telgraflara cevap 

verdiler 
Geçen hn!ta muayyen mesaisini bitiren 
Basın Kongresln n dağılırken çekilme
!ine karar verdi~, saygı tctıraflarına 

«salıdaki cevopbr celm.ştır: 

çelik biinyl'li manzarayı, hanrh
ğınnza borçluyuz. Yeni pavyonlarla mü

essese genişletiliyor 

Kongreye Başarılıır diler ve temh 
duyeularına te~ck.kür ederim. 

Küçük deniz vasıta- imıf4 VıöNtl 

k 1 k Türle &sın Birliği İ•tanbul mın\aka Bi•, ölümii j:öıe almış bir mille
tiz. Bu iki harp yılı içindi', belki, 
bizi tok tocriibe edenler, deniyen• 
ler oldu. Biitiin imtihanlan mu· 
nffakiyctle geçirdik. Ue.rkes n· 
!adı ki, Türkler, istiklal ve şeref
leri için ölümü göze almışlardır. 

RESAT FEYZi 

Tecziye edilen 
otobüsçüler 

Son günlerde şehir dııhılinde ~ 
liyen otobüslerin halkın hayatı.nı 1 
tehlikeye sokacak şekilde, fazla 
yolcu ald,kJarı görülmüş ve ıbunu 
emlemek için belediye uıhıtası sıkı 
kontrollere b~lamı, tır. 

Bu meyanda S:.rkeci - Kocamw;. 
tafapa~a hattında işljyen ~1 nu
maralı o!l.>büs dün Kocamustafa· 
paşaya giderken 6 y<:>lcu fazlt al
dığından yakalanmıştır. Belediye 
zooıtas: otobüsçünün şiddetle ce
zalar.dırılması için Belediye Reis
liğine yazmıştır. 

Yine yolculardan para alıp da 
bilet kesmiyen ve Eyüp - Ker.,.;te
ciler arasında işliyen 3161 ve 3035 
numaralı otobüs şe>för ve !biletçi
leri hakkında ceza verilmesi için 
zabıt varakaları tutubnuştUT. 

ıtın llatıerl dtlşly r 
Altın fianerindeki ehemmi -

yetli sukut dcvıım etmektedir. 
Dun bir altın 24,95 - 23·30 kı.ruş 
aras.r da muamele görmüştür. Di
ğer taraftan uzun müd~ttenberi 

hzla rağbet görmekte olan altın 
bi'ez'k ve diğer altından mamul 
ziynet eşyasına karşı alaka kalma.. 
m Y't1r. 

Kahve tevziatı 
yarın başhyor 

Ticaret Vekaleti tarafından şeh
rimizde.ti kahve tevziatı hakkında 
hazırlanan liste dün Vil!yete gel· 
mi<tir Yalnız tatil olmak ckılavı
sile dün tevziata başlanamamıştır. 
Yarın derhal tevziata gırı~ilecek.. 
lir. 

dünyanın her tarafındaki aile 
hayatı telakkilerine aykırı bir şe

kildi ki olsa olsa çok düşkün ka
dınlarla Cemiyetin iğrendiğı tn· 

bakalardan bazı erkekler, belki, 
ara sıra bu t&rzda birleiifbilir -
!erdi. Maamafih zabıta i.statistik

len bu tabakalarda dahi bu nevi 
b:rlcşmelerın da.ma kanlı bir tarz

da nihayet bulduklarını lsbat et
mekte değil miydı? 

Sı"aranın birim sö,.,dmup bi-
" rıni yakıyordu. Bir ar:ılık Molla 

Bey sordu: 
- Az.zim ... Dchşetlı sıgara !çi

yorsunuı. Bir şeye mi sınırlım -

diniz? 
Nacı; 

- Hayır cfendım ... - dedı - mu

tadmı böyledır, 

Fakat adamın kafasına bir yum

ruk ind nne~ek için de kendisini 
giiç':.kle zaptctti. Bu hale sinır

lenme.aıelt mümklin miG"dti? F• 

}arına sığına o aca kongresi toplantısı milnasebetile iıhar 
Darü!acezevı; ilave edilecek ye

ni pavyonların inşasına başlan • 
ması için lazım gelen para hazır
lanmış ve planlar tamamlanmıştır. 
Yeni pavyonlar Darülaceze bina
sının yanında ağaı;lığa yapıla -
caktır. Bu suretle Darülacezeye 
daha fazla muhtaç kimselerin a • 
lınması temin edilmiş olacaktır. 
Bugünlerde inşaata başlanacak
tır. 

Kanlıca koyunun Boğazdaki kü. ı buyrulan hissiyata teşekkür ederim_. 
_ Turtılye B. l\L 1\1, Reel 

çük deniz vasıtalarına bir sıgınak Ahdülballt R-
yeri haline sokulması için alaka
darlar tarafından tetkikler ya -
pılmaktad•r Koyun biihassa kış 
mevslmlnde h<'r türlü rüzgarlara 
karşı muhafazalı olması dolayısile 

buraya ufak bir mendirek yapı -
lacak ve sahiller tarandıktan son
ra bir lıman teskil edilmiş ola -
caktır. Bu hususta bir proje ha
zırlanmaktadır. 

r . . ~ 
--~ADLiYE ve POLIS __ .1_ 

Tahta çivi fiatlerinde 0/o 200 
ihtikara kalkışan ihtiyar -120 1ıur11şl11 çiviyi 35n ye satan 64 10.k 

muhtekir mabkdm edildi 
Şehrimizde kilosu 120 kuruşa ı 

satılmao• lazım gelen taht& ayak
kabı çivilerini 350 kuruşa satan 

64 yaşı.nda bir muhtekir Adli
yeye verilmiştir. 
Feyzullah adındaki bu muhte

kir, evvelki gün kendisine müra
caat eden Ayakkabıeılar Cemiyeti 
azasından Faik adında bir kundu
racıya tahta çivileri 350 kuruşa sat
mıştır. Faik, Sofu namHe maruf 
olan bu ihtiyarın fahiş fiyatla çivi 
satıİıasını şöhretine yakıştırama
mış ve şik!yet etmiş, Feyzullah 
da cürmü meŞlı\Jt yapılarak adli-
yeye verilın)ştir. 
Yapılan mulıakcme neticesinde 

Feyzullah suçunu ikrar etmiş ve 
şahitler de bu yoıld.a ifade verıınir 
!erdir. 

Mahkeme, htiyar muhtekirin 25 
lira ağır para cez8';lna ve dükkanı· 
nın yedi gıün seddile 28 lrilo 100 
gram tahta çivinin müsadere olım-

kat ~. asıl kendisinin sinirlen· 
mesi lazım gelirken Molla Bey 
kökü masmavi, karlı dağları bem
beyaz ve çamları yemyeşil göre
biliyordu. Dünya umurunda de
ğildi adamın .. Demek ki bunu bir 
tahammül meselesi suretinde ele 
almak da doğru olmıyacaktı. Çün
kü tahammül, bir insanın tabii 
addeımediği ıbir hadise karşısında 
sınirlenmemesi, daha doğrusu si
nirlerine bakim olabilmesi de
mek değil mıdir? Eh ... Molla Bey 
sinirlenmiyordu ki sinirlerine 
gem vurnıuş, yani tahammül et
mİi sayı !sın. Hayır! O, tam amile 
tabii görüyordu vaziyeti. Karısı
nın kendisine haber vermeden ba
loya gitmesini, beraberinde bu

lunan gençleri orada bırakıp bir 
başkasile Adaya, Yalovaya, Bur
saya gitmesıni, sonra kendisinin 
gecelikle yola çıkıp, kar tipileri 

arasında ölüm tehlikeleri geçire

rek --k!iii dal! ba.>ında <mıı '8Y· 

masına karar vermiştir. Ancall 
suçlunun 64 yaıjl.ııda bulunması 

dol.ayısıle cezasının 20 lira 00 ku
ruşa ve dükkinının kapanma müd.. 
delinin de 5 güne indirilmesine ka. 
rarve~. 

Saat çalan genç kız 
mabktm oldu la at .. 

Bakırköyün<ie oturan Firdevs 
adında bir genç kız kendisile ayni 
evde oturan Eminenin odasına gir
mrş ve 30 lira kıymetindeki saatini 
çalmak istemiştir. Firdevs suç ıize
rinde yakalanarak cümıü m!Şıut 

mahkemesine verilmiştir. 

Yapılan duruşması oonunda ar
kadaşmın saatini çalmak i.stiyen 
Firdevs iki ay lkı pse mahkıim e-

dilmiş ise de genıç kızı.n suçu ilk 
defa işlem iş olmaSl ve pişman gö
rünmesi üzerine cezası tecil ohm
muştur_ 

gilisinin kolları arasında bulma
sını, rakibinin karşısında kan -

sından hakaret görmesini, dayak 

yemesin~ her şeyi, her şeyi pek 

tabii buluyordu. 

Bursaya vanp çar!ll ortasında 

onlara vt:da ettiği zaman, arabay, 
ileride bir kö~ döneceği ine 
kadar gcizlerini daldırdı. Sonra 
elleri ceplerinde, sigarasını tüttü

re tüttüre hülı.iınıet meydanına 

doğru yürürken: 

- Ben Merihten mi geldim a
caba? • diye söylendi - her halde 

bunlarla bir CE'miyetin çocuğu sa
yılamam. Yoksa ben geride mi 

kaldım? Avrupada, Amerikada 

dolaşırken bıW:ır benden fersah.. 
larca ileriyt! mi gldebildiler? ney. 
le olsa Molla Bey sosyetesinin yal

nız beni değil Avrupa ve Ame -

rika sosyetelerini de gende bl
ralaruf olması li.zım? Vuiyet bu 

Mıntakanız Ba!iın Birliği konçeainin 
toplantısı münasebetile sayın A.zlnın 
hakkımda fzhor ettıklerl du;y.ııulara te
l"i<kiu' ederim. 

Başvdı.11 

Dr. Rclilı Saycı-

Kongren.in duyıularına teşekkür ... 
der, aayıuarımı sunanm. 

C. U. P. Genel Set<ttlerl 

Yüksek kongrenizin hakkımdaki ld
tufk3r alAJcasından müLebaasil olarak 
candan teşekkürlermi ve l;yl temeruı.ı

lerimi arzederim. 
Malbtlaıl Umnm Mölllir1l 

seım 11arpor 

Blrliğimlzln taazzuvunda bil.Jfilı: bir 
hamle teşkil eden lı:on.ııre mesainiz! all
k.a ~ memnuniyetle takip ettim. Mu
va!!ak.i.ytıer diler, aaygılanmı sunarım. 

Bldlk ltelsi 
l'lıaı. lldla Aill!J 

Vilayet Jandarma 
Komutanı 

Ankara'ya gitti 
İstanbul mıntakası jandarma 

komutanı albay Ziya Kırbakan, 

Vilayet jandarma komutanı Ziya 
Timur dün ak$am Ankaraya git. 
mİilerdir. Bir müddet kalarak te.. 
maslar yaptıktan sonra iChri.mize 
döneceklerdir. 

Lastik Tevziatı 
Son otomobil lastiği tevz.Uıtında 

şehrimiz için pay ayrılmamış fakat 
yapılan miiracaatler üzerine ihti -
yaç bulunduğu anlaşılmıştır. Şehri• 
mizde 400 kadar lastik de mevcut 
olduğundan bunların tevzüne mü· 
saade olunması için Vekiilete mü. 
racaat edilmiştir. 

Lokanta tarifeleri 
Belediye Dalın! Encümeni kah

vehane ve lokant& tarifelerine 
yüzde 25 nisbetinde bir zam ya

pılması teklliini ubul etmeıniı
tir. 

mudur? Asırlardanberi erkekle 
yanyana yaşıyan Avrupa kadınını 

ve yine asırlardanberi kadınla 

yanyana yaşıyan Avrupelı erkeği 
kendimizden daha geri Avrupa
lılar gibi görebilir miyiz? Rezzan 
eğer iyi terbiye görmemiş bir ka· 
dın olsaydı ır.-le yoktu. Bir 

Molla BO'i Barsilonalı bir nhtmı 
meyhanecisi g;ı.; görmek doğru 

olabilseydi yine mesele yoktu. 
Fakat Rezzan seviyesinde bir ka
dın cemiyetin üst tabakasında bir 
Marsilya orospusu hayatı sürerse, 

Molla Beyi Barselonalı bir nhtım 
yedi dedesi umumhane işle!mit 

bir Venedikli kadar kadın müna.. 

sebetlerinde pişkinlik göstererE'k 
bizden saygı toplamağa kendinde 
hak bulabilirse ... O zaman hayır_ 

Kabul' etmelıyiz ki ortada bir 

mesele, l em de pek mühim bir 
mesele vardır. 

rk - Alman 
do1811Qa 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM ln· 
Ankarada Hariciye Velr.ıiletı lı' • 

naSlDda Türk.iye ile Almanya aft ır 
sında bir doı;Uuk muahedesi illi r A 
zalanınıştır. Bu muahede ile: 

1- Türkiye ve Almanya, 4" 
raklarırurı masuniyetine ve taııı' 
miyeti miilkiyesine tarşılı:klı olf 
rak riaye; etıneği ve biribiri alet' 
hine mütevece>1ı her airlü harf' 
kıittan tevakki etrneği taahhüt / 
tiler. 

2- Türkiye ve Almanya ır. 

terek menfaatleri.ne taaUUık edetl 
bütün meselelerde .bunların h•~ 
için mutalbakati temin etmek u-f' 
re aralarrnda dostane temasta bil' 
lunmayı taahhüt ettiler. 

Gerek Türkiye ve gerc<k A 
ya bu taae"ütlePimuı:iıedenin 
kaddemesinde •"er birin n elv 
mevtut ııhh l ri> ka) 
razisilc kırbu' etrv- leroır Bun 
la beraber, dosUuık mu h 
ilıtira.:ll kayit yü:zt~" n .k 
ve eheımıniıyetiııdcn 'bir ze~ 
kaytletırn<'mcktcdir. Çünkü H 
ye Ve kilı Şükıiı Sar:ıçoğl ur. 
muahedenin bnzasını ti' 
matbuata vemiiii bc:ı·~natta a !tın 
ettiği üzere, bu vec...b<'ler IPUa~ duğ 
dede münderiç mefhumlarla il>"' · a 
tearuz etm~ekt~ır. in 

Tıü:rkiyenin harici siya etinı il' d 
barüz ettiren hususiyetler, do ; 1y!e 
luk. samimilik ve dürüstlü:ktur. 
sivasetin gali ... ..apaltlı bir tar;O 
y.;ktur: Türkiye etrafındı>kı tr 
J.atlarda bitaraflığın· muhafaza~ 
decektir. Topraklarına karşı vs 
olacak her türlü tecavüzü sııalıJ 
karşılammc azmindedir. Hare nu 
tındaki istiklfile ımüdahaleyi lı~ u 
zaman reddedecektir. Türkiye I~ <aın 
gilterenin müttefikidir ve oıt !o lnı 
aleyhine mü te\•cccih hare<kiota_ ll ~ 
olmıyacağı gibi, aralarında tı~ 
fili ihtilil mevcut olımyan Alnıs!T' 
yarun dostu olacak ve ona .ıcaı1' 
harekattan tevakki edecektir.µ 

Büyük devleller arasında -. ..ı 
manya, Türkılerin kalbinde hUS"' 
bir yf!!r iştıal etımi.ş olan bir d~ 
!ettir. Bir defa Almanya. Av~ 
nın yeı:Ane büyüle de'Vletidir 1 
Türklerle sili'Mılı bir çatıp~ 
asla girişmemiştir ve Türkleriıt ~ 
!inde bulunan tıopraklaruı. lı,. 
karışına göz kaymamış, bır l'1 
mını eline geçirııttt!miştir. Al'!llşt" 
!arla Tü.r1lı:ler ara.;ındıı.ki münııst' 
betlerin tarihi, Fransa ve !Dl:'.~~ 
re gibi garo! Avrupa devrletJerııt b 
tarihinden daha yeni olmakla bf, a 
raber, bu münasebetler bi:" ?;,.. liııı 
kurulduk.tan sonra çok samurı 
inkişafa mazhar olıınuştur. ~ 
yanın nüvesini teşkil eden PrU!"t" e 
a•kerl!"ri, Tanzimat zaımanınd• (f 
beri Türk ordularının ta_lim l' 
terbiyesinde mühim vazifeler • ~ 
m,,Iarsa da Almanva taraf nd9 

Tül'kiyenin mukadderatına kBı1 
gösterilen a lfıka anca' on dol< 
zuncu asrın sonlarına doğru .b !T' 
lar ve Al:many a milli biri n ı 
cak 1870 senesinde ku. . - .. ~ 
ğıma göre bunu da talbıı ~or .J!1 
lazımdır Bu ırrulli birlik kuruld 
tan sonra da Alnıanlu, yınni ~ 

• t --""" ' ne ikt;sadı hayatlarının a ......... 
di~er dahai mesell"lerle nıl.'$. fi 
oldukları clhetle Türkiyeye kllı:J 
yakın alf.ka gösternıem\şl" ,. 
Hatta Blsnıark gibi bir devı~. ~ 
damı bile, ıbu alakasızlığı, bı 
şark mesele5:1"in ?ir ~nııY.I rı> 
neferin kemiklerıne değmedığ' ıl' 
sövleınekle ifade .etm~i. Bil~ 7 
ma.nlarda A!ıınanyaıun Türki)' ~ 
karşı a\8.kııfn ~an _dof:rtl tııf f 
maktan ziyade mutteiıki AVtıS 11' ; l 
ya oolayısile idi. Fakat on dO~~ 
:ıuı:ııcu asnn sonlıt"na doğnı ti> 
manya, kendi evini tanzim c ,. 
İktısadi havıatı seri inkişafa ıı:'ıtl'· 
har oldu. Almanlar zen.ginl~:ııf 
Topladıkları bu semınveyı Ai' 
tirmek ve yüıksek Alman tekil ,. 
ni de tatbik etmek için s lısr y ' 
rarken. u sırada Osıranlı 1 afi' 
ratorluğu da ıızcın zamanlar<' sf' 
beri i.tinat ettiği dostların ~,. ' 
dıtnından mahrum kahnı.ş d~ ,.,,,, 
ramaıkta idi. İste il>u art'aP a" ' 
dadır ki l '=;'y,ı H rpte s ., 11 

1 
• 

kadaşlı11-ına kadar varan A' lJıl' 
Türk d06thığu kuru1nıı.ış old N 

nu takip eden bir çeyrPk a . ol' 
fındaki işbirl'~i çok mfüıır:r ıl' 
muştur. Türk!yenin bu re r • ,.t 
manlarında Almanva Tüııl\ı' 
vefa göstenr.;. •3'3 f. -t> ~ ,.t 
ya~ müz ~erettc bu mı: ş ı ,. 
onu takip eden aniiskw z .~ 

da da zahir olan ur. TLrl< '·n r 
dostlu~a karşı da'"'a Türkl rı t' 

arı olan vef~lıkla m 11" ,oel 
(Deva.ım 5 inci saJılf 



USYA ile 
L ANYA 

i!Sıra tazcıeııeıı bir b~ i> de 
. Alma ya i ~ Svyct R :ya
ası açı' r Bunu tcyıt eder 
a şa~ ıalar da doı: ) r Fa
yfıyet şayia hı.Gwtlarından 
g degu. Diın) a matbuatı 

b,r s rmaye ol· n 'bu bahse 
sonra n ıl de- a-ı cd•l..ccği 
rafa d ... rsun, Sovyet Rusya
Ahıa.'lyada da, çok eskıden-

h~kum surmü.ş olan Sovyet· 
n cıostlugu fikrinin seneler 

sonra filiyatta bugünkiı. ·ekle 
e 1 vekav..ın cerc anı ile ol

ır keyfiyettır. Bunu hatır· 
<ıkta hadi$at nasıl bırer iırP.ıl 
~ a bu fikrı ötcdenben ra· 
lar da on .. tatbıkat sahaoın-

~İı:mek eroel.nden kendilerini 
. m l•rd;r. Bııgıink.; Alman
., Ka zer Almanyasının ha
na dü.şmemeğe dıkkat ediyor 
~ . n Bi>markın o kadar çok 

miyet verdiğı Rus dostluğu
lonı adan Kayzcr ili mal etmiş
Su bır hata olmuş. 
ınarkın şahsiyetini, Si) asetı

!on derece takdir ederek onun 
" duğu esasları gozônünden a

arna k istiyen şimdiki Alman· 
in ıse Sovyet Rusya ile dost--

• devam ettirmek mülahazası 
ı;ı ilyıe uzağa .ı.ıacak gibı görün
~ or. 

"Yet - Alman münasebatın
uzaitla_<ın1ı vekay ii tekrar 

Uı et eğe çal.ı;..:rken bariz ola
Cndiri gô eren şöyle bir nokta 
lcnyzer ile dikeJası Rus clost

.aıu ihmal etmiş olsa! r bıle 
u yıne boobü tün bir tarafa bı
<ıınarruşlar, Rusyadan emin er 
İiınek çarelenni aram:şlardır 
"k ki siyasetin böyle değiş
bır takım esaslan var. Bun-

<la coğraf) aya ve daha birçok 
lere istinat ediyor. Bugün. 
arkın kendislndcn o kadar 

dar çok bahsettirm<>kte olma-
'lıi.>ll sı •tinin ana hatları göz ı 

lııden uzak tutulmamaga çalı
ası nedendır?. Coğrafyanın ve 

birçok sebeplerin kaplarını 
llıaKta o devlet adamının u
L. •yan kıymet nden. 

e!ii Almanya ı~ın Fransayı 
lup ettikten nrn uzun bir 
devri !Az mdır; dıynr Çü.n- ı 

Almanyanın ,'<tıs~ıli in~afı 
buna lüzum var. Komşuları
aleylhine olarak hudutlarını 

biJdıgın" geni<Jetfl"ek Alman
lıı hakiki menfaatlerine u gun 
1ldır Bısmark huna da iyiden 
~ kani bulunuyor. 
~rıra Rusva ıle Almanyanın a
:ıtdakı ~stluk O\ le yeni bir
d~Jdir İk, mel"." ketm mü· 
:.Ctlcn her suı etlt eskidir. 

,\ J., Prusya kral ı •ı ile Rusya 
tlığ aras~da yerles":"l bir 

1l<l< vardı. Sonra Al~an ·a ıM
:Or <ık olunca Ka~ er ile Ça-
Ulke.K'I" arasında da ot. dost
eıevamlı bir hale gctırmek 

llıark için en büyük emd of
t:ır 

')nu ı bır maksadı da İtalva ile 
'lıunasebatı pek ileri götür
oJmu:; ve malıiır bı.,!unduğu 
At~ary , A,·usturya, ital

P ara,ında 1682 de Bısır.arkın 
~ısı Je aktedilen lttıfak 914 

' kadar A uupa suVıunda 
· uva ene leşki! eder n.i•t.r 
7J e mağlup olan P an ~n '1 

HO,l.\N: 39 

Bismark'ın vaktiyle koy
duğu oaaa ıu idi: Prusya 

ile Ruaya arasındaki ea
ki doatluiu Almanya im

paratorluğunun da devam 
ettirmesi. 

b:r gün keııdını toplıyarak Al
man} adan ıntıkam almak ıstiye
ceğmi Bionıark çok düşünmü~ ola
cak kı şu iki esası da göz önünden 
w:.ık bulundurmamış: 

Fransa ile bir gün ittıiak ede
bilecek olanlar kımlerdir?. Onlar
la Almanyanın arasında dostluğu 
ilerı giıtürerek boylc bır ittifaka 
meydan verncnıek, bır; mağlup 
Fransanın da gozlerini Avrupa 
harıc 'ldek. yerlere çe\irterek I 
must leı<cler edınmesine yardım 

1 
etmek:, ık,. 

Acaba bu cledet adamı daha 
uzun zaman k tıdar mcvkiinde ka
labllscydı ve ömrü de vefa etsey
di A\7Upa ne olacaktı•. Uzun bir 
sulh devri !.emin ederek Alman
yayı iktısaden kuvvctlen<.l'irmek 
istiyen Bismark in tabiidir ki 
memlekelınin ııskerlikçe de bir 
kat daha kuvv ili bulunma el
zemdi. Bismarkın başlıca endişe
leri şu olmuş: 
Fransanın ini.kam almak için 

hazorlanması, Rusy.ada da İslav 
birliği kurmak emelinde oluıların 
faaliyeti 

Bismark bir gün artık koca im
paratorluğun idaresinden uzaklaı>
tı. Vekayi başka şekillere girdi. 
Lakin A\7Upanın ortasındaki Al
manya için onun mıras bıraktığı 
fikirlerden örnek almak her vakit 
mevz u lb&hsolmaktadır. 

,__HALK-1 
SÜTUNU) 
lı Ve lıçi Ar•yanlar, 
tikJyed.r, temenni. 

la O• müf}ıültn 

Liac Mezunu Genç Bir 
Kız 1, Arıyor 

Lise son suııfır.. ıkmal eLııış cenç 
bir kız resınl \ e h sw. ı r: .ut..• e !erde 

n:.~aktadı: Iı sahipl~rının Son 
Telgra! Halk s!i u vasıtasıyle (Sa
miye) ismine mw;acaatlıuı rıca oı.u.-
nur 

ı, arıyan bir gcoç 
İşsiz 23 ya§1nda bır gencım. Tahsi

lim L .:te ikid r A kcrlıkie ş1gun 

yoktur Munasıp t il arıyorum; ya
pabllcceğım işler şunlardır· il.sap ve 
yazı ı.leri, ok:u l katıµ ıgi, iHr sınemayı 
ıdare edcbıllrnn. Rekl:lmcılıktan, fllm
ciliktrn anları·ı, VCLnedarlık yapa
rım, fabrika vey iş yerlerinde ame
leyi [alrshrab:lirıuı t·ıııııya gıdl:-im. 

Kapıcıhk. rvrok p{):-ıtlıcılığı g.ibL işlere 
de lıHbıı:n. ı.tıtie'l Son Telgraf Halk 
sütununda Talıhsiı ı-uınuz ıııa müra
caat olunmasını dilerınl. 

Lise l lc k.adar oku.mu~ ça
lııkan lıir genç i' arıyor 

Lise l ı ınci ~ınıfına t.ertı etm!ş, ça
l~k--ı, zekı ve yazısı, üadcsı dQZjlün 
bır genç, kanaatktı. hır 1.icretle tica
rethane, yazıhane v~ hususi mU.c:-:~e .. 
selerde bir iı uraınaktadır. Talıp olan
ıaıın lütfen Sun 1·eıgrat IIalk Siltu
nwıda İbr8ıhi.m'e yazmalan rica olun .. 
maktadır. 

Ders vcı·mek istiyen bir ·zat 
1-rüksek ve temiı bir aileye mensup 

y!'.I bir zat aile nezdinde c;ocuklara 
Türkc:e Fransı.ea ve pıyano derşlerl 
\'ermeyı VE' terbıyeleriyle meşgul ol 
may1 rzu eder 'l'oşraya da a:ider. 
Arzu edeıılerin 11. R rumuzıyle Son 
Tel.:raf ga1.etesıne rr.üracaatıan rica 
olunur. 

Bir elt"ktrik itçi•i aramyor 
Elektrik t.ecl.satı ve montaj işlerine 

hal<kıyle \akıt bır Elektrik monlörü
ne lıtıyaç \03rdır, 4 üncu \,.akı! Han 
b. ınr ka 4 No 12 yemurnct t. 

Cinayet Davası • 
lT 

Yazan ETEM İZZET BENİCE 

28. 
• 'ereli~ niz? 
Vhanalı. 
r:\ li ntisiniz'! 

'- llaı ır:. 
Okuuın, ~ azınanıL \ar ını?. 

\•ur. \"i) ana e\ i~leri ensti-
11ndoıı ~ıklım. 
'- "l'üı-kçe)İ neredr öğrendiniz? 

L tanbulda ögrondim. Sükri-
han;nır-ft·ndinııı ) anında. Beni. 

i" ~i j bur~~ a geı;ı-tntİ!ı>tİ. 
1 ~ •kçe konuşuşu herke.in ua

d ıkkatıni çekiy·ordu. Güzel, 
ı.~n, ahenkli sö~ liiyordu, 
'"lkım sorgusuna ı:eçti: 

ıikriyeyi tanıyorsuMJz ve 
da çalışı) on.unuz. 
l vct tallllJ ru.ın. Yaıunıda 

)orum. 

- :-Je iş )·ap~oıdunuz? 
_ Konaktaki bütün servıc; İ~· 

terine ben nt:ıaret cdi.~·ordunı. 
- Ne ~artla ynnında oturu~:or· 

dunuz? 
- Aı !ıkla ve lU senelik kont· 

ratla .. 
- Kaç lira a~·lıguıız var?. 
- Altmış Türk lirası. Fakat ha-

ıuıncfcndi çok bah~l~ verırlerdi. 

Yi~ eceğim. giyC<'eğim de tabü ke,... 
dil erinden. 

ıındi bttrada nusıau?. 

- Evet, 01·adayın1. 
İri kirpikli, hol kaşlı, mehtap

tan çalının~ gibi ı ıklı bir maviye 
boğulmuş giizlerini hakimin göz. 
lerınden hiç uy·ırnuyordu. 

Pemboyc } akın teni •anki her 
sorudan sonra binız daha pem-

iıta111taı ıayllyeıerı 
Pentlilc, ötetlenberi lıtan

bulun sa,.liye yerleri aral'ln
tiadır. Fakat, bu ıene, ıehrin 
bu uzak semti, daha ,ok ka
labalık oldu. O civarda olu
ıuınlar biliyor ve görüyorlar 
ki, Pendilc, gittik,e daha faz.
la rağbet bulan bir ıayliye 
yeri olmaktadır. Pendiğin bir 
kuııurunu aram•k lazımsa, 
funlar ııöylenebilir: 

Pendilıte oturacak az ev 
vardır. Meselci, bu sene, Pen
dikte ev tutmak istiyen bir 
,alı vatandaşlar, ge' kaldık
ları i'in, elleri boı dönmüı
lerdir. Bu semtte asıl ıikciyet 
ıu noktada toplanıyor: Pen
Jiğin evleri, ekseriya sıhhi 
değildir. Köyün i,inde bir 
'ok ahırlar vardır. Bu ahır
lar, evlere ,ok yalcındır. Bu 
ahırlCJTdan koku intİ§ar et
mekte ve civarda oturanlCJTı 
rahatıı:z; etmektedir. Ve bit
tabi, bu pislik ıinelı te topla
lamaktadır. 

Pentliğin, müllakbel imar 
planında alacağı ıekli §Üphe
ıiz bilmiyoruz. Fakat, Bele
diyemiz, bu güzel ıayliye 
mahalli i,in, şimdiden bazı 
tedbirler alabilir, kanaatin
deyiz. Herhalde, • Pendilıte, 
ükiin meııeleai, daha sıhhi 
şartlar altında ıslaha muh
ta,tır. Eğer, Pentlikte, iıaret 
ettiğimiz bu ıııhhi vaziyet, 
düzeltilecek olur1a, ıehrin bu 
semti, daha büyük bir rağbet 
görecek, lıtanbul mamur, gü
zel ve ayni zamanda zengin 
bir ıayliye köyü daha kaza
IJPClıtır. 

BURHAN CEVAT 

Adliyeye müba
şir ahnıyor 

Adliyede munlıal ibıner k~ 
m::ıaslı mübaşirliklere ayın 27 sinde 
yapılacak bir müs;ı;baka imtihanile 
mübaşir alınacaktır. 

ihtiyarlıkta dışler ayııur, ya
huı büsbüıün dökü!Or. Zaten ha
zim cihazı da artık yorgun bu
lundugu için, ihtiyarın yiyeceği 
şeyler, bi.ınyesine ıore ntllhim bir 
mesele teski 1 eder. 

Fakat u vardır- kı, Jhtıyarm 
vlicudü.ııde her yaştan ziyade u
mumt za:1f h !11 olduğu için, ona 
besh'yi<'ı yenıekler yedirmiye e
hcmnliyet vermelidir. Yalnız ih
tiyarlara çocuklar &ibi takayyül 
göstermek 1 zımdır. İhtiyarlıkta 
sun'i dişh:rin hizmeti olabilir, LA
kin dahiU A.7.a ya$la yıprandıiı 
için yediklerini. iyice hazmede
mezler. 

Bu sebeplt-n ihtiyarlara verile
cek mug3ddl ycnıekler çiğnenme
si kolay \'C yumuşak olmalı. Et, 
et suyu, 1-ebze ezmesi, piamlş mey
va, az pismiş yumurta. muhallebi, 
balık vesaire Cibi.. Tuzu. biberi, 
baharı fazla olursa, Ihtiyarlıır için 
mide ve diınağın uyanınaı.ı ba
kımındn faydasız değildir, 

İhtiyarlar bir oturuıta çok ye
memeli. Günde ıık sık bırkac defa 
yemelen daha muvafıktır. 

bele,iyordu. Hakim su~luyu gös
tererek sordu: 

- ~tnıyor musunu'Z'! . 
Genç ve giizel kadın Veclada 

baktı, 'ourıı, 
- E,·et tanıyoruın .. 
Diyerek ili.ve etti: 
- Hanın11 öldüren adant. Ve .. t 

dal. 
- Kt"ndisini ne \·akit tanıdınız? 
- E\•c gelip g;ttik~t·. 
- Konu~uyor nıuydunuı? 

- Ha~·ır, hiç- konut'nıadım. 
- Alıbaplığıoız filan ~·ok.. 

- Yok!. 
- \'edatla Şükriyenin konuş-

tuklarına, hatta \'edadın tehdit
lerde bulunduğunu siz duymu. -

sunu,, Ferdi Öl le söyledi doğru 
mu?. 

Genç kadm dü,iinerf'k cevap 
verdi: 

- Eve-t .. doğrudur. 
- .. ,,. e i ittini,, e c.;ıi) lcyıniz? 

- Vedut, bır g n s b htan e-
ve gelm.sti. l\la\İ salonda hanım
la uıun uzun konr tı 1 ır. Yr 'k 
vaku gddi. l~nınıc cndcye ı.or-

MAHKEMELERD • • 

Bir otobüs kazasının 
acıklı hikayesi 

"Şimdi, her bayram ve kandil gün
leri onun ziyaretine gidiyoruz,, 

=F: Y;;ızan: BAL'CK CEMAL =f .... -
Adlıyenin tenha bır akşam sa

ati idi. Mahlremelerde çalışma bit
mış, yalnız Ağırcezada üç dava 
kalmıştı. Gittikçe boşla ·an kori -
dorlarda tek tuK golgeler dola -
şıyor, birkaç k ,, sıraların bek -
liyorlardı. İlerıde tahta hır kane
penin üstünde ten,ız kı~ afetlı, or-, 
ta yaşlı bir adam başını ellerinin 
arasına ~lmıı; dalg:n dalgın dü ü. 
nıyor ara sıra yanında ovnıyan I 
küçük hır rocul!a bakı' ordu Bu; 
sarı bukla saçlı, mınik yüzlü beş, 
altı yaşlarında bir kızdı. Cıvıl cı- ı 
vıl konuşuyordu. Hareketler.ı, 
şakrak seı;;, küçük gülüşleri ko -
ridordaki'eri oyalıyordu. Gayri ir 
tiyari gözlerım onlara takıldı ve 
so.nra, bu dalgın, durgun adamb 
masum yavruyu Adliyeve getiren 
vak'ayı öğrenmek arzusile yan -
lanna oturup ahbaplığa başladım. 
Sordum. Muhatabım gazeteci ol
duğumu öğrenince mütE'essir, tit
rek bir sesle: 

·--Belki hatırlarsınız dedı. Ge
çen yı! Harbiyede bir otobüs ka.. 
zası olmuştu. İşte o hiıdısenin mu
hakemesi ~in ara sıra buraya ge
liyoruz. Bir otobüs kazasının belki 
sizce ehemmiyeti olmıyabilir. 

Çünkü gündelik hayatımızda ka
zalar o hdar çok ki.. Hergün ga
zetelerde görüp geçiyoruz. Fakat 
bu vak'a benim için ömrümün en 
unutulmaz htıdisesi, yeni bir dö
nüm tarıhidir Bakıııız anlatayım 

size .. -
Bunlan söylerken hala kazanın 

deh~eti ıçind·• yaşıyormuş gibi 
tltrıyordu. Birer sigara yaktık. 
Sonra yavaş yava~ anlatmağa ba -
ladı: 

•- Ben bir İstnbul g,•nciylm. 
Yüksek Muallim Mektebini ik -
maiden .,,,-.ı·a ailemin ısrarilc, A
n<!.doiudan gelen uzak bir akraba 
kızı ile evlendirildim. Benden çok 
küçük yaşta bulunan karım gö. 
rünüşte güzel, gürbüz bir van ço
cuğu idi. Fakat dümdüz. tahsilsiz 
bir kadındı. cO• hayatı ev işlerine 
bakıp, yemek pişirmek, sofra kur: 
mak, yatak düzeltmekten ibaret 
sanıyor ben ise ömrü his ve he
yecandan başka bir şey olarak 
tanımıyordum. Aramızdaki görüş, 

duyuş farkları çabucak meydana 
çıktı ve daha evliliğimizin ilk yı.. 
lında onun benim ebedi kadınım, 
ruhumun eşi kalmasına ıaıkan 
bulunmadığını anladım. Fa1<at bir 
kere olan olmuş, aramıza bir de 
masum yavru karı.şmı.ştı .. 

Böylece ben evli olduğu halde 
ruhan yapyalnız kalmış bir erkek, 
o kurulmuş bir i~ makines gibi; 
birbirinın ayni, sessiz, hareketsiz 
geçen dört yılı arkada bıraktık. 

Bu uzun senelerde kaç kereler 
yuvayı kapayıp gitmeği, Sami -
meden ayrlıp başka birisile ev -
Jenmeği düşündüm. Fakat onun 
ihtiyar annesi ölmü dünyada 
benden laşka sevecek. bağlana _ 

duııı. Misafir i~in de servi yaptı
rılacak mı?. Hanım rok heyecanlı 
dl. Evet.. dedi. 

Sonra sofraya yalnız ikisi otur
dular. 

- Ba•kaları da oturacaklar mı 
idi? 

- Ferdi Bey, Giizin ilanım, 

l\Iatmazel Viktorya da ayni ofra· 
da yemek yrrlerdi. 

- O gün yeuıcdiler mi·! 
- Ha~·ır .. 
- N~in? 
- Ferdi Be:v gelnıemi:ıti. Ha-

cak kı.::_,csı ka ;narnıştı. B y,0 bır 

kadını evden sokağ at ak, hem 
de kucaı,ıı da çocugu, yavrusu ıle 

fırlatmak hem günah hem de b -
yük bir alçak ıktı. Onun ıçin ar
tık mukadder yaşayışa hep ayak 
uydurmı) a çalışıyorum. Bu basit 
kadının çocuğun•ı da sevmcmiş
tım. Bazı j!e<:eler aglı) an Hulya
nm ses. hat.a gülü ü bik sinir
lerıme dokunur, kendımı ~ alnızca 

kahn;ye sıncmava a adım 
Yine ho) le ev.ren kaçt ' "11 1:;,r 

tat.! günü ıd. I!erkesın, aKın akını 
mesire rerı.rıne gittık •• ı sıcak 
yaz pa.za~ında evde Samı""' ,Je 
HulyaP n mana .z şaka!aşmala -
nndan bunalmış, Mecidıye kciyü
ne, gezmeğe çıkmıştım. Bır ga -
zinoda ":Jturdum. Kah gülen, eğ
lenen insanları seyrederek, kah 
yavrularını önlerıne katmış, bir
birlerine sokulmuş mcs"ut karı 

kocalara gıpta ile bakarak akşamı 1 
ettim. Mulıitın sevıncı, gaz no -
!ardan taşan çalgı sesleri beni o. 

1 
yalayacağı yerde üzmüş, ebedi 
yalnızlığımın ıztırabını daha art
tırmı§tı. içimde de o ane kadar 
hissetmed,i!•m tuhaf bir duygu, 
fena bir akıbetin hıssi kabıelvu -
kuu baş kaldırmıştı. 
Akşam üstü iradesız, ölçüsüz 

adımlarla eve döndüğüm zaman 
bu fena duygunun medlulü çıktı: 
Komşular telasla beni arıyorlardı. 
Bekçi hiç beklemediğim fena bir 
kaza haberim teessürle verdi: 
Çocuğu küçük el arabasile gez

dırmek ıçin sokağa çıkaran ka -
rımla Hulyaya bır otobüsün çarp
tığını, ıkisinin de Etfal hastanesi. 
ne kaldırıldığını çekıne çekine 
anlattı, Hemen hastaneye kodum: 
Kaza görünüşte hafif geçmişti. O

tobüsün bir dönemeçte kö eden 
çıkıp arabaya temasile beraber 
Sam,me içindeki çocuğunu kap. 
mak için ileriye atılmış ve onu 
kurtarmak isterken kendisi yara
lanmıştı. Elleri, yüzü, başı sargı
lar içinde idi. Küçük Hulya anne
sinin bu harelreti ile hayatını kur. 
tarmı.ş, ölümü bir iki yara ile at
·ıatmışlı. Fakat kocasından bula
madığı sevgiyi evladına veren za
vallı fedakar kadın onu ölü zan. 
nediyor, buhranlar içinde haykı
rıyordu. Beni görünce büsbütün 
feryada başladı. O güne kadar 
sessiz hali ve soluk rengi ile bir 
hayal kadar silık duran Samime 
yaralı bir ana kuş gibi bağırıyor; 

•- Hulyam ... Ya\'rum benim! .•• 
diye inliyerek yorganları didik -
liyordu !. Feryatlarını ancak ço -
cuğu kolları arasına bıraktıktan 

sonra dindirebildik. Ve ne yazık 
bu bırakıs küçük yavrunun anne 
kucağındaki son saatleri oldu: 
Samime aldım yaranın beyinde 
yaptı~ı bir ihtilatla • biraz sonra 
öldü. •- (',·cuğumuzp iyi bak 
Haldun .. Ağlatma onu... Boynu 

(Devamı 4 üncil saJfada) 

diğini bilir miydiniz? 
- Duyardım, yahut hanunefen

di söylerdi. Bilme1 .;m o vakit de 
sofra kurulur, fakat servis eksik 
yapılırdı. 

Hakim bu nokta iizerinde deha 
fazla durmadı: 

- Vedat sofrada Şiikriyeye ne 
söylüyordu?. 

- Seni öldüreceğim, kızını ka
çıracağun. diyordu. 

- Niçin bunları söylüyordu? 
- Hanımefendiden para istiyor-

du. 
Hanımefendi: 

- f,tediğin parayı nnııeme 
nınıefendi Güzin ile Viktoryanın 
da 8'.\'tı salonda ) eınele-rini ~öyle
dilcr. 

- Ferdi her vakit öğle yeme
ğinde e,·dc hu hın ur mu~ du? 

,. iınkftn ~:oktur, he111 benden ne is· 1 

temeğe hakkın var. 

- Bulunurdu. Gclmiy c-ceği za
man olursa ttlefon ederdi. 

- O giin gel miyeeeğinı telefon 
etnıi~ mi~·di? 

- Ftn1i n1i, ·di bilıııi~·orum. 
- Bu noktayı bilmiyorsunuz 

demek"' 

Diyordu. 20 yıl olmu~. gitıniş
sin, gelmemişsin ve .. ben seni ay
larca bekleıni~im. Fakat, Vedat, 
kendi malları. evleri ve parası ol-

1 
durtunu Mı~·lüyor, onların ~meli 1 
daba ~ok değerlendiğini, iadesi ge
rl'ktiğiıı kuvvetle ihtar ediyordIL 

Vedat: 
- Bilmhoruın. - Haıır, bôyle lıirşey öyleme
·ller 'wt tel oa edıp etme- 1 dim. Zaten söylenenlerin hepıJ 
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Başmabarrırıer 

Ne Diyorlar? 
1 KD A M 

B. Abİıllin Da.Ter c1.'ıirk - Alma11. 
aı.~Iı- İlimll IMıc"'1l<iı bat ....... 
~"'Wlla: 

cru.: ı(ıye ile Almanyıt aıasında ~yit 
edilen eslu daotluk bütün dunyada bil
yük alaka ilo karşılandı. Bu a!Aka pek 
talıijdı , ~:unki..ı. 'luticıye Cumhuriyeti, 
buaıün d4:'vletl"r mu\·aı.enesinde, ınü
h l bir nıl ?ynıyan kuvvetli bir dev· 
let oldL,:L.; gı.>. ı.:azıJe~ ıt.ibariyle Ya
kqı Şıırk ıullu.ınün tt>.mel dırej:idir. Bu 
_ı.tlbar_J TUrK.yenln berh &:ı bu- ııyasl 

hareket. ell>eıte en buyuk a14ka Ue 
karşıları aC"aktır.> 

Dıye başlamakta ve bı Ahare ad 
memleket arasındaıt dostluğu tebarllz 
ett~rdıJtten sonra şı.ınları yazmak.tadır: 

.Eskı sılAh ark j ı lk, roıllet a_ra .. 

Blndakı dos•lı.. ~ teyıt et ek içın im- ı 
zalaııan bu mu~!'ıedeyı yanlı tefsır et- I 
m•k onAnasızdıt Bo nak!ın heacı TQr
kiye ıle Almanya arasınduk anlaf&
man azlığı kaldınp Türk aulhüntı ve 
Ya · Ll Şark sulhtınu m~hafaz etmek 
ıır. 

CUMHURiYET 

B. 1' achr 1' ad 1 •Turk - Alman 
d-0$iluk paJdınuı murip aebepleri» 
iılntl! bugunl;.u blb ya.z.~da e-:ı.tum
lc .ınlan· 7aznıaktadar: 

•Uç gun e\ \ l n - 11 Aııka:a 
pakt Turk \e Al nan m LJ .. ınuı 
~o.Klu \:e l:ı hır dosUu ttuyg u 
ile bagu bLJlu dW ... 1 rıc.: g&tc en luy
metu bır \ c ikadıı· 

- Turk ve A m..ı mı ... etlerl tarihte 
biribirlertne k.:ırşı hiç ıil!ı.b çekmedi· 
ler birjbU·Jerln .n duşmanı obnadııarJ 

Diyoruz:. 
Bu hfldıse l.kı mılletin karşılıklı cm· 

P"' •r nden llert gelmedığl gibi bır 
tc!aduf cı-:eı ı de değildir. A!ınanl Tur
kc, 1'(j ku Almana dost yapan d:ıha 1 
kuv'\-·ellı tarihi, Lktı adi \:e coir.:ıfl se
bepler \'ardı Yakın Şarkın \ e Bal- I 
kanların en büytlk, en miıtecanla, en 
dinamık devJe• Tilrkıye, Almanya na
zarında, dostluguna her zaman kıy
met verı1ttek bır \·arlık olduğu eıbi 
Orta Avr..ıpanın en b(lyllk, t>n milte
canı~ en dl ... amik devleti Almanya da, 
bizım nazar :nızda ayn .. şeydir 

İşte realite bu4 ur ve başlıy he-
nüz İkl sene o nıy"'n J.nya fa iasmm 
kıS3 lcı.rihine bir gOz gcr.dlrmclcle, 
Türk - Alman mun ebetıerınirı bu
gun kavuş! lu nfu:bct netiC'eyl ta.bil 
hat~ zaruri bulmaınak bil..,...,.rn ınüın

kün müdür!.> 

YENi SABAH 

B. Hm.e-yin (.'ahit l'al('ıu cRobin 
loor vapuru• isirnJI buclınkti ba.ş ya-

11-,ında. Ahnanbr tararından bahn\aa 
A.mt'rika.u 'i&puru hadi. t ini rut\·,uu 
ba.b ... eden.·k bunun .\mr-rfkanuı h.a.t• 
be clrmesini intaç t'dttejinl !Wyl~mf'lı:
te ve: 

<Amerikanı'1 bol!llJ lı& be gır'11CSI 
Avrupa- mtıC'a<lelffinin netice uzerın-
de ne rol oynıyncaktır? ULı r hın e· 
ebmmfye!inı rı.tıhver devletlcrı br;e ın
k~r e ıniyorlrır, h:ırban uzay:ıcı1iını 
ıöy~ı.1.yorlar,> de-mektedir. 

VATAN 
B. Ahmet Emin Yalanan cTan 7e- ı 

rlıwle ilk pır.rıllı ı.wııı. bııciıı.ıku b:tt 
yaı:ıbında. 

cÇUnki.I bızce TU.rk - Alman paktı
nın i"'zası, yaln17. ıkı nıenlleketin mü· 
nasebetlerine ait, münferlt bir h.Jdıse 
degildir. Dünya yüzündE'"ki umuıni ln
klşaflarla müh1•n al.1k~ları vardır. Da
ha ileri giderek d yeceğiz k~ bu pakt, 
harbin karanlıklarnuo .. ·k defa olarak 
yarılması, tan yer nde ilk panltınm 

belirmesi demektir. 
Niçin mi?. Bakınız ıınlatolım: Harp 

devirleri pek tal>i olarak yu:nr ık de .. 
,·irlcridir. Böyle devirlerde konuşul
maz, kuv\·etli oıan uıyıf g6rdugQne e
mirlerini \·erir, sulh, emniyet günle
rine mahsus ka.!'lılıklı ~ygıya, harp 
zamanlarında tesadlıt edilmez. ?.fılşte

rek menfaatlere ait icaplar huy'e za
manlarda mü~terck bir irade Uc ,.e 
tam bir sabır ve stıkünetle tetkik olun
maz. Her maksada en kestirn•e yoldan 
derhal varmata bak.Jır. İki ıarattakl 
düşünce ve lçtllı.at farklarına ka11ı
_klı tahamill ve tesarouh gö3terilmesf 
de harp zamanlarının k~rl degoldir. 

Halbuki Turk - Alman paktı, m!i
aviler arasında. kilt'Şılıklı bir lhlygı 

ıç\nde adım adım müzakere edilen \ e 
h ç bir tarafın toruna ve taeyikıne 
dayanmıyarak imz.ı olunan bir vesı
kadıt .> demektedir 

yalan, fakat bu hiç burada i ıtıne
diğim yalanlardan biri!. 

Dedi. Fakat hakimin gözlerinde· 
ki huşunete bakarak daha (a,Ja 
birşcy sö~lemedi. Ve .. Matmazel 
devam etti: 

- Vedat sofrada ço ı<abi idi. 
Gözleri dönük dönüktü. Öldiirü
rüm seni~ derken yüzii mo_mor 
oluı·or, bakışlarından alev (~!a

rıyordu. 

Şükriye hanımefendi korku ve • 
heyecan içindeydı. ofrada da bay. 
gmlıklar geçirdiğini lıi dıyor

dum. Kibar kadın yah·arı~ or. Göz

lerinde yaşlar ayrıla ~· 
akıyordu. 

Niçin beni bu kadar üıu~·orsun 

Vedat. Sana ne fenalık yaptım. 

Kader ve kısmet böyle imi.. Ben 
. imdi bir başka.ıle e\'li~iıu. Yap
tığın doğru değil. Hatta, beni bir 

kere bile görmemeli. koc:ama ve 
bana kar>1 hürmetkar olm lıydm, 
diyordu. Sonra hazan öfkrleniyor, 

(Arkası '\"ııeı 

-

Çok çirkin ve a1ıp 
bir lıtlhza ı 

Tasviri Efkar refikimiz, 
ltükUmet tarafında" muvak
katen kapatıldı. İntaallah, 
ceza müddeti bir an evvel ni
hayet bulur ve T aaviri Efkir 
refikimiz tekrar intiıara bllf
lar. 

Bu, her gazetenin batına 
gelebilecek, hidiıclerdco
dir. İnunlık hali, bir kusur 
iıleomit olur. Şüphesiz, hiç 
bir Türk gazetcıi, bılerck, en 
küçük bir hataya düımek is
temez. Fakat, bazan, böyle 
bir kaza olabilir. 

Gazetelerin satış ve ilin 
vaziyetleri, hele şu son bir iki 
aydır hiç te parlak değildir. 
Bahusus bu tartlar altında, 
bir gazetenin kısa biı müd
det için de olsa, kapanışı, o 
müease•cye büyük bir mali 
darbedir. Bir gazetede bir 
çok arkadaşlar çalışır ve 
bunların hepsi aile ı hi:>idir. 
Bir gazetenin, müeue~esini 
kapattırmak için vesıle ve 
fırsatlar aramıyacag , hele 
böyle bir zamanda, gayet ta
biidir. 

T sviri Efkar gazete.inin 
kapanıtını, diğer refikleri
miz hüzünle ve hatla tiziyct
le kar§ıladılar. Yalnız, Ak
ıam refikimizdc, garip bir 
fıkra çıktı. 
Akşam gazetesinin cDcv 

Aynası» i5imli sütununu kim 
dolduruyor, bilmiyoruz. Bu 
sütunları dolduran mcılek

da§, Tasviri Efkirın İ\apan
dığının ertesi günü fU satırla
rı yazdı: 

c.Kalf'm mulhiş bir ll.\l•hr. Bu ıkl.i• 
hı a.kılhcn. yl"rJnde ve bilci il"" kull.4-
nabileu 'u elin" vermleldir..a 

~\t:thıın ka1iye~ .. l'al~nt. hu satula
rm f'n bt>. c ve vrt'7 tar.ılı, T.t.t.--vlri 
Efk;,ır crr.d hıbı 1nul.(>n<1. Olr &iltu
nınıda. yaıılmış ohwı.~ıdır. 

«Ki.-ti nok!anmı b•lmrk ılbı irf<Ml o 
lama7.:_. 

Akşam gazetesinin «Dev 
Aynası» sütunu muharriri, 
çok çirkin bir eda ile, kapan
mıt bir gazete ile alay etmek 
insafsızlık ve nezaketsizliğini 
gösteriyor. Bu hareket, en ha
fif tabiriyle ayıptır. Meslek 
tesanüdü, meslek ahla.· ı Uo!

nen bir kıymet vardır. öil
miyoruz, yoksa, o muharrır, 
böyle manevi kıymetleri ın
kar mı ediyor?. 

Mümkündür ki, Tasviri Ef
kar arkadatımız, bir cezaya 
hak kazanmıştır. Fakr.t, ni
hayet, bir meılekdata veril
miş bir ceza ile, bir gazete
nin düttüğü bu hal ile alay e
dilemez. 
Hatırımızdadır: Aktam re

fikimizin de bu gibi cezalar 
başından geçmişti. Fakat, o 
zaman, biri çıkıp ta, «Dev 
Aynası» muharriri elindeki 
kalemi iyi kullanamıyor, dc
memittir. 

Zcbunküt olmıyalım, ayıp
tll'. 

R. SABiT 

Şehrin çöp derdi 
İstanbul çöplerinin Sara) burnu 

açıklarına dökülmesi üzerıne Ü.>
küdar \'e diğer sahiller halkı tara
fından mütemadi şika) etol r .;pı~ 

masını nazarı dıKkate alan Bele -
di)"e bundan sonra çöplerin eskiden 
olduğu gibi Marmara orlalar•na 
dökülmesine karar verm!ştır Bu 
hususta lazım gelen vesaitln teminı 
içın teşebbilslere girişümi ır. 

Dığer taraftan gö~men vatan -
daşlarımızdan B. Ali çorbacının 
şehre h•ımet olarak yapt'ığı mo -
dcrn, ucuz çöp lırınlannın inşaat 
na peyderpey başlanılacaktır 

Bahk ihracatı 
azaldı r 

940 - 941 mali ),,lı içınde geçen 
senelere ı• betle balık ihracatı uç
te bır nisbent nde az olmu t._r Bıı 

miktarda .ia az ba!Jc tut lmu tur. 
Balıkçılar Cemıyctı onu "zdekl 
sene ıçın r.undıden •edbı.r ler d 1 lı 
üzere ) akında bır top1 ~ntı apa -
caktır. 



doğru uzatıldı. Halam çocuğa ba
kıp dec. kı: 

- Küçüğün burnu tıpkı senin
kine benziyor. 

Geçen gün mahk~e. IU y&lt
sekten atıp tutan Vokxlka'run bur
nu adam akıllı sürtüldü. Bir ·Ba
balık> davası varch, bu davada 
sözü edilen çocuğun babası olduğu 
kanaatile, mahkemece, kazancı -
nın üçte birini vermeğe mahkfım 
~dildi. Mağrur gc-nç babanın hid
detten nasıl köpürdüğü görü.le - l 
cck şeydı: 

·Ben mi? diyordu, bu çocuğun 
babası ben miyim? Nasıl olur, 1 
ben ki, çocukların manzarasına 

bne tahammül edemem. Mütema- ı 

diyen ayaklarını sallayan, bur -
nunu eçkcn patırdıcı, hele Tolstoy
vari gömleğime kusan bu mah -
lüklara nasıl tahammül edilir? 
Çocuklar insan için bir zarar kum
kuması ocğil de nedir? Dili;ünün 
bır kere, bir de kazancımın üçte 
bir.ni bı.. ı,-eşit mahlüklardan bi
rısı için vereceğım' Verme ı;: de
ı;ıl ya, bunu dü~unmek d~h insa
nı hasta etmeğc kafi geli ·or E
frntiım, bir danı.acık bır malı. 
lükun kazancımıı• uç!c birini is-
1emesi gillünçtür Bu ne bir şey 1 
içer, ne sıgara kuılanır, ne iskam
bil oynar! Üstei.k aylık tahsisat 

sahibi olacak~ Dedım ya vallahı 
'bu düşünce insanı deli etm<>ğe 
kafı!. 

- Affedersiniz bay ba!:im, bu 
burunun beni.ınkim! benzediğini 

ınkar etmiyorum. Llıkin bir bur
nu benzediğine göre üç, hatta üç , ı 

buçuk rublelik bir tahsisat vere
bilirim; amma. vücudünün başka 
bir yeri hiç benzemiyor,, ben es
merim, bu yumurcak kağıt gibi 
bembeyaz. Yüzü de benimk;. gibi 
solgun .. Bir veya iki ruble de bu
nun için veririm, daha ne istiyor
sunuz': 

Mısırın coğrafi ehemmİgeti ve iktısadi sahada 
haiz olduğu mevki, bütün gözleri N il vadisine 

ve Süveg şe ç e virmektedir 

HaklIIi dedi ki: 
- Peki ıddian nedir? Çocuk >Je

mn değil mi? 
- Aman hikirn efendi, ne tuhaf 

tuhaf la!lar ediyorsunuz? Bu ..,_ [ 
aliniz cıdden bana bır hakattttir. 
'labii benı.m çocuğum değil. Hem 
ben bütün bu işi• kimin eh al
~ından çıkıyor bilıyonını. Şu Ma
cuşka Kovrova yo>< mu işte or
dan .. O zaten parama göz dik -
miştir. Fılhakika ayda otuz iln 
ruble kazanıyorıırr. Bu paranın on 
rublcsile yetmış beş kopığini ve
rirsem bana ne kalır, rica ederim. 

Ben ya alı pantolonla gezır.eğe 
maHkılm olacagı , la~ka da 
benim paramla · ırekliler gı) :p 

O zaman hakim dedi ki: 
- Evet müşabehetler daima te

reddüt ı.yandırır. La.kin bunun 
burnu tamamile sana benziyor. 

- İyi amma. bir burunun ben
:ı:emesile ış bitmez ki. Burnum 
benziyor, delikleri benzoemi;tor 
işte onunkiler ufacık. Bu kadar 
küçük C:elikler için bir ruble bile 
vermem. Şimdi bay hakim bana 
müsaade edin de gideyim; işim
den gücıimden oluyorum. Boş ye. 
re burada beklemiyeyi:m. 

Lakin hakim: 
- Biraz bekle! dedi. Şimdi mah

kemenin neticesıni bildireceğim. 

N;hayet mahkeme kararını teb
liğ etti" Volodka'nın maaşının üç
te bin kesılecek ve bu para Ma
ruşka ile c;ocuğa verilecek. 

Genç baba karan dinledikten 
eonra hakime: 

- Kısmetiniz açılı:, talihiniz 
parlak o:sun bay hakim, dedi, 
doğrusu bu İ§ ben. baştan aşağı 
kadar harap ve hasta ediyor, hoş
ça kalın! 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahıfedRn devam) 

büyük yavrumı. ağlatma e mi? .. • 
diye son nefesin. kolları.rn.!fa ver
dı!~ 

Gece hep başucunda durdum. 
Bu beyaz örtüler altında yatan 

süslenecek,. pli. Jcncttk~ Oh ne zavallı Kadın hayatında bir kere 
ala, ha~.r -·~}Jr t~ı-amm.Jl edilir bile gülmemış, kalbı erkeğinin 
~ey değil bu! seven sHe ısınmamıştı. Ona ya-
Hakım tekrar sordu: p!lacak en büyük iyilik Hulyaya 
- Belkı bu çocuk scoo..rıdir, he- ihtimamla bakmak, yavrusu uğ

le bir düş'.in ta"1n bakalım. belki runa ha' atını veren aziz ölüyü 
hatırlarsın! mezarında olsun mes'ut etmekti. 

Hiçbirşey hatırlıyaınam, Ertesi gün göz yaşlan arasında, 
çünkü bunun üzerınde dlı-ıinmek onu Ortaköv sırtlarındaki ebedi 
bile beni ç.leden ç:kanyor. Amma yuvasına bıraktı.~ ve o günden 
Maruşka .,in siıylıyeyım Onu ı sonra çocu[,'Uma bütün bir şef
gormek uzere bır defacık evıne ı katle sanldı.rn. 
gi• tim. Bir defa d.ı b:rlıkte tram- Şimdi her bayram, kandil gün. 
vaya bina.k, tabü tran1vay para- !eri baba kız ta:.hsiz Samimeciği 
sını ben verdirr. Amma Maruşka ı ziyarete gıdı oruz. Orada, ba.şu
He, bır gezmeye, bir de e\1ne uğ- cunda sıcak gözyaşlarilc ağlaşarak 
radım diye ömrümun sonurıa ka- oturuyoruz. Diinerken kızım ken-
dar bana aylık ödetmeğe kalk - di elile topladığı kır çiçeklerini 
mazsınız va! Bunları bana sor _ yava:;ça mezarının üstüne bırakı-
mak'.ar. bir fayda yok i te' yor ve sonra inC'C·dk ses.ile: 

Hakim; •- Annecigım sen hep rahat, 
- Eijrr süph<'lendiğin nokta mes'ut uyu e mı? .. Babam beni 

lar varsa, ona ba>ıar ...., kıme ben- çok, Mm pek çok • viyor artık! .. • 
zediğini çıkarmaga uğra~rız, de- diye hıçkırarak valvanyor. Kızı-
d . mın sesi büsbıitün gözlerimden 

ı. 

- Ne ~ır.ek, tabıi şüpht· edi- yaş dü,.ilriıvor ve kara, soğuk 
yr•nı.rn. Amma sız nasıl ist~rseniz topraklara bakaraı<: 
öyle hareket edin' Çocuf;ı: getir· •- Ah Samime ben serti sev-
tin de bakın! mesin., kıymetini ebediyyen kay-

Çocuk :\faruşhnın ku~ağında bettikten sonra öğrendim! .. • 
idi, kundaktan çıkarılıp hakime Diye ınJ;yorur.1! .. 
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TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA YE' ..;°'-" 
imparator ilk defa hukuktan bahsetti 
Sultan.n tahı;i.satı meselesinde ha
ta ettiginı anlad~ Yani, Bizans 
Imparatoru padL"'1.lıın cülus sra
sında gonderdıği heyete; istan
bu.lda yanında emanet olarak • 
ran şcıhzade Orhana selle"A veri
len toıh.ısatın artt.ırılrnas;m Sul
tan Mchmetten ep !çın emir 
venı:.,.ti. 

1mparat r ılı< defa iıulruktan 
tıa c tı. Rum 1 ısarı yerının Bı

ızans 1 rıparatorluğu toprağı <>ldu
ı;u.nu ı r.. .ır<! .. ,., .• işi daı a z~yade 
.ı<anştırmaA ı de bu toprağı Ve
ne:! ~ J..iıme ı kıı aıad • ı b l· 

dirdi. Venediltlıleri ele 1'}e ka.nplı

rıyordu. O vakiUer V enedik hülW

meti, bl.lgÜnkü İngılteTe gibi müs
temlekeleri le kuvveUi &nanma
aüe, ücaretile ~ 911 tNyüa 
devletlmnden biriydi. 
• İmparator, her .iti tniriı.ınetin 

1

. ~'kuna tecavü.% demek olduğu
Dll. Sultan Me!ımede anlatma.le, bu 
Stlf'etle genç padişn yıld.ı.rmalr 
ıstıyu-du. 

Sultan~ Nıber- ,.,Umı.
tı: 

- ıBen yapıyunrr. kiır. ı~ 
gelsın maru olsun' 

A kdeni2lde müı~ım ı>kelesı o
lan İskroden) enin son gun

lercıe birkaç defa b<.mbard man 
edilerek, bu tarıhı ~<:norin tar tiye 
edilmesi üzerine ~tısırın larihı ve 
coğrafi etıemncıyeti:nden O<Jhset
meğe lüzum g{>rc'ük. 

Afrika kı.t'asın.n ~imali ~arki kö
şesinden ibaret ve .;aı kı ~imali u
oundan As) a k: tasına baı;lı bu
lı.ınan bu büyuk toprök E·, rç • .s. 
esasen kuru bir çöl isı· dt·, biı\ok 
yerlerinin u.mranına .Nıl n ırı ~ 

bEp <>hn uştur. 
Mı.sır a.razwi: Asvan şeliılesin

den d<'niz boyı.ına kadar olan u
zunluğu 880 ve eni 500 k11t>Jnetre
dir. Şimalen Akdenizle, gaı~ 

Berka ve Sahrayikebir yani Lil>ya 
çöliyle, cenube<ı Nube ile, şarkan 
daffl Bahrialhmer le ve Sina şil>ih.
cez.iı:esile mahduttur. 

Nil boyunca uızanan mahsuldar 
arazimn üç l:ıuçuk mılyon daMi
mü ıneskiın olup bunun üçte ık:isi 
mezrudur. Hiçbir memlekette zer
iyat bu nisbet.i bulmamıştır. Bun
dan dolayıd;r ki, M16ıra Avrupa
lıl;ı.r '°üny anın erzak ambar1.> der
lerdi 

~ ağlar ~ nehirler: Nil nehri 
lb:V (Nube) den Mısıra girdiği za

man iki s.ra dağlar ve tepelerin a
rasın.dan geçer. Bu iki sil.sile ara
sındaki vadi ancak üç dört kilo
metre genişliğindedir. 

(Esna) kasabasına kadar 160 
kilometrelik mesafede bu darlı.k 
devam eder. Buradan Kanaya ka
dar genişl" · 10-12 kilometre ara
sında arjar. (Kana) dan KaJıiceye 
kadar olan üçüncü kısmı ~25 ki

lometre aralarında ıbir genişıl.ikte
dir. Fcyezam.nda Nilin suları bü
tün vadiyi tedricen ve hiç bir za
rar vermeden istila eder ve adeta 
bir bostan dolabından su aokülür 
gibi sular. M.orıulya = Yukarı 
Mısır, Mıs.rı:.W:la aşağ M16ır diye 
i.lciye ayrılan bu arazide yukarı 
Mısırın mamur ve maskun yerleri 
ancak Nilin geçtiği vadilerden i
barettir. Nehrin sağ yani şark ta
rafındaki daglar granit ve lölsıten 
ibaret ve çıplak olup nehrin ke
narına kadar uzanır. 

Nil, Kahire şehrinden geçtikıten 
ııonra iki büyüık ve birkaç küçük 
lrola aıyrılarak adeta bir yel<paze 
şeklini alır. Büyük kolların biri 
Dimyailta, diğeri Reşidde Akdeni
ze dökülür. 

M ecrayi Nilin sağ taratwıda ya
ni Nil vad&si ile Bahriahmer 

arasındaki yerler kuru ve taşl:.k 
bir tskım dağ ve tepelerden ibaret 
çok ı,.;;ız bir yer olduğu gibi, va
d:inin sol tarafındaki yulE!!' dahi 
Sahrayikebirin bir k!<imı.rıı teşltil 
eden susuz bir çöl iıalıinded.ir. 

Bu vadinin garp cihetin<'le meş
hur (Sü,·eyş) kanalı açılarak Aık-

Bizans İmparatoru ile Vmrdik 
hükilm<>ti padi~abm bu haberi ü
zerine y~lk.c:nler~ .suya indirmiş..

lerdi. Derhal cemileler, r.calar 
yoyluna gitti Pad"ıatıa, Türk 
ordusuna teVZi edilmek üzere en 
nefis yl.'mckler ve enak vc-rildi. 

Fakat ı icalar \'e taba~büslar kar 
etınecii. Sultan Mehmed!n kasdı 
l-at'i >di. Pedl'rınin vasiyeti vardı. 

' Pederi Sultan Murad, oğluna ıjjy
le demişti: 

- Oğlum, ilk ifİJl Kaıiantiniy&-
7i fethetmektir. 

Padişah, .imparatorun murııh
hasla.nn;; ~ pm1an ııöyle

mi.-::U: 
- Diiışmana lrarşa giden ~ 

Gıını geçirmemek için kendi _. 
leflerinin ne yapa.geldiklerini u
nutmasın. Pedeı-im V amaya gi

derkerı gördüğü münasebelsizli'k
ler Ü%eriJ'>t> bağozı. elde etımege 
yemin etm.ışt Ben, anı icra ed ı

,.,rum. Zaten Boğa' ı-paratorun 
df'ğıl bt>nimdir. Çunk;i, Anadolu 
sahili m<ılı meşrı. nıJur Rıı:i eli 
so ilı 1• taraf nd~n terk<>-

Yazan ----, 
isken :frr F. Sf'rtelli 

deı:ızle KJzıld!'nııi birb ine bir
ı~t:rmi~ ve· s ..... yı U..."'l'fer 1:.1 ':(cin.nı 

tc ;n;r C: t ni'.?t1 SU\ l) '.? 1'::.ınaıı bu
g n J.,g.li kr'n e ın •co r. 

<;ol, kuru 'e mahsul 'z lnr Yer
dir .. ~ b n .ıütu tnC-1murelcri Kil 
bcyJn<...ad r ~ 1 11 suladıg.ı. ye-rle
rin ·hari ... ı. de seyyar hı:' tak n ur
ban ve kJbılclcr yaşarkı.r. NiliP 
fevezanı, başka nePirlerin taşma
s.;,a benız ·mez. Ve hiçb;r zaman 
şiddet ve hücurr.la gd.ıp ha•ar ve 
ziyan vermez. Bilakis tedı iccn ve 
sükünetle yüksclmeğe ba~.ar; ya
tağından dışarı çıkan ve la~an su
ları toprak derhal sünger gibi i
çer; bu sırada bentlerin kapıları 
açılır, büyük cetveller ondan da
ha küçüklerine yayılır ve bu •u
re!le tıalk büyük bir sevinç içinde 
bütün araziyi sular. Fe:yev.anın faz
lası hlçbir zaman zarar vermeyip 
bilakis bereket v<e mabsul art.ar. 

n k:lim ve havası: İskeıx!eriye 
ile Ka!ıirenin ve yukarı Mı

sırın havası arasında büyük fark 
vardır. hkenderiyedc ve Akdeniz 

sahilinde hararet kışın 10 a dü'i'"· 
Bazan iki - üıç dereceye düştüğü 
ve çok 90ğuk olduğu da vakidir. 
Yaz.n gölgede :ıa.-38 dereceyi bu
lur. Katıirede iı;e hararet kışın 15 
den aşağı düşmez ve yazın ıhararet 
gölgede 30-40 arasındadır. Yuk.arı 
Mıs;rda kışın dahna 20 den yukarı, 

yazın gölgede 40-45 dereced1r. 

İskenderiyede kışın sabahlan ak
şama kadar yağmur yağdığı glin
ler olur. Mısırın havasi yahi.stir. 
Mısır havll6ının en ağı.r zamanı, 

Nilin taştığı aylard.r. Bu mevsim 
senenin en sıcak ayları olan hazi
ran, temımu.z ve ağustos aylarıdır. 
Bereket versin ki, bu aylarda da
ima ~i garoi rüzgiır1 eser ve 
harareti tadil eder. Teşrinısanide 
sular çekilmeğe başlar. Şubata ka
dar hava muted.iklıir. En s.kıcı ha
va martloı.R hazirana kadar devam 
eden 'Ve çölden esen bir sıcak rüz
gardır ki, kırmızı bulut şeklinde 
Jruırilan sürükleyip, yerlilerin bi
le tahammül edeımiyecekleri bir 
hararet ve sıkıntı tevlit eder. He
le yukarı Mısırda hazan o mev
simde (Sümwn) denilen tehlikeli 
bir rüzgar dahi eser, bu rüzgara 
tııbulanlar zehirlenir. Fakat, ara
sıra esen Sümum rü~n ancak 
yarım saat kadar devam ec:kr. O 
saatte hı-rkes kapalı bir yerde sak
lanmağa ve bu ml';fum ve tehli
keli rüzgardan sakınmağa mecbur 
olur 

lunmuş, sahibe muhtaçtır. Bugün 
o dahi benim dem«ktir 

Dört ay gibi kısa bir zamanda 
Rumelihisar;n;n inşaatı bitti. Toır 
!arla teçhiz olundu. !çerisine ai
lelerile birlil..te kale muhafızları 
yerleştirildi. 
Padişah kale bitince:;e kadar ba

şında durmuştu. Kiıj gelınıİ§ti. Ka
le de ;bı ttigi cihetle Edirneye dônc 
dü. 

Rum li hisarı yapılırken etraf
tan ve İstanbul kaleleri haricinde 
birçok hwrumet eserleri görüldü. 
Rumlar anl('Jelere lı ücum ederler
dı. Bunun üzerırıe Türkler bütün 
civarı hükümleri altına aldılar 

Fırtınanın önünü ahnak için 
İmparatorun itti'haz ettiği tedbir
ler içinde içleri altınla dolmuş ba
lıkların vtrziriazanı Halil pa.,<ıaya 
l:Önderildiği rı'Vnveli de vaı-dır. 

B.ziın müverrıhltrımiz bunu Ha
lil paşanın sebr-b f<'lakı-tı rrıaka

m nda gorn cıt ıstemişlenlır 
Halhul<i Halı !" ava pad~ın 

tıusum tinı l c ;babı .ali•'ll 
dur Sl !!a , I nın 

M ısırın serveti ~ mailb'Ulü: Nil 
tı ~uıdcn }..'1ısll'da senede iki 

kere" mahsul alınır .M.~ua en bü-
yü>< servet getiren şey Jc-r: Pamuk, 
şeker kamışı ve pirinçtir. Mısır 

pamuğu Hıdiv Mt"hmet Aki paşa 
z."ncanmdan evvel M srda meç -
huldü. :1-lc met Ali paşa pamuk 
z0 .. ·~ t. ruh( ı ,·apır.~ ve ~bu yüz,.. 
den me;r.lekete her yıl gittikçe 
ar.an bu~ ÜK bir servet kalın ştır. 
M sırın p::mı;K ıhracatı, on beş 

scr.c C\'velki bir istat:siiğe göre 
senevi on beş milyon Mısır liras~ 
yoru yiız elli milyon Türk liras;
dır. ~!ısır şekeri ihracı da o tar.iilı
te senevi üç milyon Mıs:r lirası 

tutuyordu. Ticaretın k:smı azami 
İskerıd<:riye ve ikinci dcrccode 
Dimyat, Rt'şid ve Port.·ait iskPk~ 
!erinden olur. Bu i• kelclerdtn Ka
hireye b:r df'!lüryolu vardr. Mıorı 
süfliıcla ise demiryolları ağ ş.,.klin
de her tarafa yayılır. Mısırın tica
reti pek işlek ve halk 'bu yüzden 
çok zqngindir. 

M aarif: Mısırda Melı.rnet Ali pa
şa zamanında ınaarifo ehl11'lr 

miyet veııilm~ ve o ız,aman Kahi-
rede mükemmel bir haııbiye mek
tebı, tıbbiye, ceıırahiye, riyaziye, 
ziraat, :.Ukuk, fen mektepleri a
çılmıştır. En ,büyük ilim merkezi 
(Eı.!ıer Caımıi) dir; Burada üç bini 
mütecaviz müdeıTis ve on lbinıden 
fazla talebe vaNLr. Burası, Mıs.rlı
ların hiıliı en biıyük ilim ve frfan 
müessese<>idir. Mısırlıların !sken
deriycdc bir deni1.cilik mektebi 
de vardır. Büyük k<iylerde ilk 
meidepler açılmaktadır. Mısır hü
kfunetinin bir b'tati9!iğıne göre 
bütün Mısır havalisinde 2200 mek
tep vardır ki bunlar M.sır maarif 
idaresi altındadır. Bunlardan baş
ka 70 i mütecaviz ecnebi mekt b: 
vardır. 

N üfus ve kasabaları: MtıSı-rın 

1897 senesi istatistiğin<· göre 
dokuz buçuk milyon nillusu var-
dı. O tarihten on beş sene sonra 
yapılan bir nüius yokLam:mında 
üç milyon nüfusun artt:ğı güriil
mü~für. Mısırın b11€ilnkü nüfusu
nun o zamandanberi daha ziyade 
arttığı ve on beş milyonu buldu-
ğu muıha.kkaktrr. 7 
Mısır halkı Araptır. Halk K.iıt 

ve Arap olarak iki kıs.mdır. Yüz
de doksanı müslüman ve sünnidir. 
Mısırda kırk bin kadar Yahudi ve 
yüz bine yakın da ecnebi vardır. 
Fella'lılar çölde seyyar hal!n~e o
lup bım:ların hakiki sa;yımı yapı
lamamıştır. 

·Fellah. arapça çiftçi demekth'. 
Halıbuki Mısırda Felliılılar biT cin
siyet te~kil etmişlerdir. Arapça 
konu.,:'.•ıkları halde ı;i.ıooca \'e ah
Uikça onlardan çok farklırlıı-lar ve 
K:bt kavmine daha çok bC'llZerler. 
Mısırda kıbtıların yekunu yarın• 

( o~-vamı 6 ını:ı sahifede) 

hal'ı ve sıkı bir vesayet altına vaz'ı 
ile Sultan Muradın ikinci de<fa c
larak cülusuna Halil paşanın se
bep olduğunu bilir, intikam ala
cagını bile ketmetmeı.di. 
Balıklar meselesine .gelince, Ali 

pa:ıadanberi veziriazamlar g(ıya 
imparatoru haraca bağlamışlardı. 
Bu gibi hediyeler ve takdımler a
det hükmüne giı-mişti. 

Bu gibi alışlar rüşvet sayı!ınaz,. 
dl. 

Sebebi de Solcıullara varmc>y a 
kadar devlet erkhnırun ecnebi bü
kiımetlerini, bilhassa Avusturya 
krallarlf!ı, Almanya imparatoı:la
rın: muayyen para itasına mecbur 
etmeleridir. 

Gece yanları. Halil paşanın hu
zura celbedilnıesi gelen Halil pa
şanın nakdi mevcudil•• mücevhe
ratını alıp gitc:e,i, Sultan llteh
med:n bu'llar1 iaqe ile valnm sa
dıkane hizrnL't cmrile iktifa e} !e
mesi g;b icatlara cıddi nazarla 
bakmak b.l<' caiz de ildir. 

Sulimı 1\1<-hmet ilı 7..a • os pa-
'ıırlır.n b ı. 

o UN 
1 Hayatını Anlatıyorum .•. 

Yazan: HALÜK CEMAL 

''Bırakınız beni .. ,, diye çırpı a 
çırpına kollarından kurtuldum• 

•- Bu; ilk bQ'jbaşa kaldığunız 
ı;ece Müjgan .. diyordu . .İkinci sa
adet aksamımız da düğün gecemiz 
olacak değil mi?·• 

kadar bamlıaşka bir haldeydi. Yll 
zü, gözleri değişıni~. dud 
fırtınalarla buruşmuş: 

•- Müjgan_ Müjg:in.. K~ 
benden! .• 

ber 
de 
bır 
laa 
'l'a 

Bir anda kendimi beyaz tüll'-'r 
içinde gelinlik elbisesile gördüm. 
Bu mes'ut hayalin yanında demin 
aynada, başucumda seyrettiğim o

Diyor ve yine öpmek ~tiyordıı!- ka 
de Bu muamelesinde, yJrtıçı l·üclf A 

nun gölgesi vardı~. 
Ayni sıcaklıkla devam etti: •

Kalıblerimizdc çarpan sevgiyi o 
gece dudaklarımızla içeceğiz .. Da
marlarımızda ayni ateşle d-0laşan 
kanı birbirimizin kucağmda eri
tecğeiz .. Bu sevgi bıze; meşru yu
vamıza ibrişim yüzlü, gül dudaklı. 
yeşil gözlü bebekler 'hediye ede
cek! .• 

Heyecandan titriyordum: Şim
diden kendimi k.;çucük bir beşi
ğin üstüne eğilm . .,., dünyanın er. 
mes'ut, küçüık annes1 tasavvur e
diyordum!. 
Bunları söy !erken biraız daha ya

nıma sokulınuştu. Saçlarımı ok
şıy an eli yava:ı yavaş enseme indi. 
Yüzümü, çenemi sevmeğr ~!a
dı. Bu el beni gaşyediyorou. Tek
mil korkum buhar gibi uçmuştu. 
Eğildi. Kulağ:mın dıbin<le daha 
yavaş iki cümle fısıldadı. 

Sonra yüzümde bir tüy ucu ge
ziniyormuş gibi nefrs:nin yürü-

düğünü hissettim. Ürperip başımı 
geri almak, kaçmak isterken bir
den b<'ni kendine çekti. KU\"\·etli 
kolları demirren bir kıskaç gibi vü
cudümü sararken alev dudakları 
dudaklarımı aldı ve .. öptü. Öptü .. 

Dudakları.mm üzerin<ic.>ki ateş 
bir anda ta içime yayıldı. Gözka
paklarım ağır ağır kapanıp az da
ha bu bayıltıcı hisle kendimden 
geçerken bütün bir mukavemetle 
silkindim: 

•- B.rakınn: beni.. bırakın:r. 

beni'.• diye çırpına çırpına kol
lar.ndan kur: uldunı. 

Bu o kadar bekleır.cxlığim, um
madığım birşeydi ki .. Gerçı odaya 
girerken iki aydır ille defa ürlon~ 
tabii bir msıyakla çekinmlştim. 
Fakat deminki hayat, hayal dolu 
cümleleri, her zaman1ki munis, 
muti hali en küçük tereddüt bile 
bırakmamı~. itimadım öyle !<U'V

vetlenmişti ki .. Şimdi l>u fena ha
reket sevgim için affedilmez, en 
zaliım lbir daııbe oldu. Dudağımda
ki sert temas; masum a kımın üs
tüne indirilmiş en kıyıc bir to
kat gibi kalbimde şakladı ve içim
de.. ta içimde lastik gibi bir şey 
çekilip koptu!. Ç Lgın giiıı yanın

dan sıyrılarak şezlongun dibine 

munda ısrarı bütün varlığımı hııt 
dehaş etti. İçim büsb<itün acı tıJ 
nefretle doldu. Hıı.Ja a\ a· a ka~ . ~ 

kııp fırlıyarak kapıya koştum. 

Fakat bir hamlede yet.~ti '/IJ" 
luanu kesti. Üzel'İ:m<ı atıl.rkel' ııa
ğırdmı: 

.__ Bırakın benı Hikmd Bt1 
Yoksa şimdi haykırn'tlll! .• 

s~simir. dehşetinden kendıw lı• 
le ürkmü:;.tüm. 0!.;iuğu yerde t:ı
reketsiz 'kald gını, kollarının yan 
dü~tüğünü görebild m. Sonra yor 
gun, harap kendımi czlo~a atı ır. 

Şimdi art:k sarsıla san.ıla ağlıyo' 
kadife örtülerin ü..'tüne yüzi.>kO" 
yun kapanml§ bir çocuk gibi gıv 
leyanla, feveranla hı'Ç'kır.yorduıff. 

Böyle ne kadar zaman geçti ;ı,ıl- ın 
ıniyorum. Sesini başu('umda iş~ da 
tim. Deminki katil ahenk yerine in 
nüvaziş derecesine yükselmiş ıb ı 
sada ve :Jatifeamiz bir eda ile: 

<-A. a a .. Çocuk .. di}·ordu. ı;e- t 

yapıyorsun.. Deli mı oluyur6ıJl1 ~ 
yavrucuğum?. 

- ...... 
••-Bir parçacık seni sl."\-:mek S' 

temeımin b uıkadar üzeceğın i, ağ
latacağını büseydirn hiç yapar 
mıydım? .• 

Ve yanıma oturmuş teslcine, su&

turmağa çalışıyordu. Mendil ile g< ~ 
!erimi silmek istiyor, eliyl<· oaÇ 
!arımı, yanaklar;m. ok U)or, h' 
zamanki o yumuşak sesı. o tesri 
harareti le: 
,._Haydi artık sus ... Çoı·ukl.JO 

b:ra bakayım .. clipırdn. ~ &. hr 
den çok saf bir kızsın .• in arı t 
küçücük pusro n, heın; ~ giıi 

nin. müstaldxl erke inin pusesı -
den korkar mı? Gi~na:h ıni- 1 ı: 
yavrucuğum?• 

Ben sevgiyi, aşkımı koklan ııca 
solacak maoolyalar gibi bııvaı ~c 
temiz biliyordum. 

(Arka~ı var ) 
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kaçtım, ağlamağa başladııın. 1 

~-ı-1= Biraz evyel, daha birkaç dakika t 2 önce en temiz hislerle sevinen, 
hulyalar kuran, mes'ut olan ben 3 

-

- =- ::· -. ~ =-
14Itiyede değişmiş, ne yaptığını, ne 4 

-T- e 1- --. yapacağını bilmiyerek ağhyO!'- 5 
duın. 6 

• -'• . 1 el Bir anda hiçe indirilen on yedi 
yaş kızlığı.mm iffetile, uıtangaçlığı 
ile hıçkırıyordum!. 

Hemen yanma geldi. Elleri kol
larına llhanıyor, yine SQl'm.ak is
tiyordu ! . 

Yaşlı gözleriml<>. merlı~ et
mesini yah·arır gibi bir istimdat 
nazarile baktım. Fakat o artık mer
hameti. şefkati dü.~nem;yecek 

yet Zağnos p"§anın padi:;ahm da
madı olması netice5i edğildi 
Zağnos paş.:. pad L'ah nezdinde 

pek tatlı olan bazı <harisane amali 
tahrik ile gözüne girml'ge mllVaf-
fak olması idi. ı 

Bu sebeple her ikisi de ıHalil pa- j 
şaya garaz bağlaın.ışla..o-dı. İlk fır-

1 
saltan istifade edip yok edecek 
leri muha.kka!<lı. ı 

Halil paşa, bunu pek&!a biliyor
d u. Bunun .için hulus icra etmek \ 
üzere müverrihlerin icat ettikleri 
yavan iddialardan Osmanlı tarihi
ni tecrit etmek lılı.ıındor. 

Mesela; muhasara esnasınd& 

şehrin halkı ll!E')'US C'lıırak te,;li
me hazırlanmışken Halil paşanın 
İmparato;:a s!'bat tav&iyeı>i ·bun
dan sarfınazar etmiş oldukları gi
bi i<matla.r tarih •alıifelerinr derce 
layik gc-•1!memelid::. 

S ılt~n M h et, II !il ~dan 
1 · korkardı Çunkıi Halil paşa yenl

çerı oca •·ıı esası. k<1rmıış. son
ra A~~dolu Türklrrınin rn 11:>11 bır 
ail<~ine m.er ıpt }\'det d!'\ lr , 

{ı\.rJ..4 \'~rı 
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SMılaıı Sata: 

•• 1 - •• • 'o ı -ı- j 
ı - Son galibiyet (İki keliııı<') 2-

San'at rrıahrulü~ halk, 3 - \•ııkt n•' 
ma.ı kıldıran, 4 - Lüz4n)~uz ha• ol 
ma, 5 _ Avr,ıpada bir neh r, ı~ , I, 
6 - Yiyf:X'f>klerurıizrlen. ba ın.a ~f ıl "' 
ve ederseniz, RwnC':ı guz nı;Jn,ıfiln' 
g~lir, 7 - Dervi.$ birdeııtirt", e - tiıl" 
rnrk, 9 - İkram ttmrk. s )·nuık, 10"' 
Yüzü,nüzün bir kısını, crkrk keçi. 

Y ukar"""1 Aşaiı: 

ı - Bakmak, meht.Lıp, 2 - Ta111 yc
nndc durnı.ık, avut ıc;r. 3 - l)(>rha1• 
namaı..;1 durm:ık, 4 - An•ıdolud:.ı b•f 
nehir, istida. 5 - F..nın1e1".t.Pıı cınıf 
6 - Bir harfin ok1uuış1ı, rcu\.ıkk1tf'f1 
teslim etm~k. 7 _,,. ()!.f'k dL;nya !t4 
zet. 8 - Aile, bir harfin nk\ınJ~U. 9- .
Başın~ K j)fı.,·c eden-~niz söz nl ır, "t':' 

dat, 10 - Göz boy,ı. ı, grrl vf"ruırK· 
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- Ajansı bWlenlerinden alınmıftır> 

Alınan - Sovyet müna
sebetleri hakkında bu 
sabaha kadar gelen ha
berler, Almanyanın Sov
yetlere kar§ı taarruza 
geçeceğini, pek o kadar 
vazıh değilse de, yine 
ihsas etmekten hali de
ğil idiler. 

. 22 l'elhiı eden: MuGJ11JJ1er A!uho: 
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Bu satah erkenden alınan ha
berler, Alman ordusunun şil'!lal. _ 
~e Finler ve cenupta Rumenerle cTaymis> gazetesi ise dün şun-
)l!'liktc, Sovyet Rusyaya karşı !arı söylüyordu: cBir ittifak mu-
laarruza geçtiğini bildirmektedir. ahedesi imza olunabilir. Sovyet -
'l'aarruzun nerelerden bQ,;ladıgı ve Ierin, ismen bitaraflık muhafaza 
n<ısıl inki.ı;af etmekte olduğu pey- ederek kendi memleketlerinde ia-
llı>rpey gelecek haberlerden an- şenin daralması pahasına dahi Al-
laşılacaktır. manlara daha fazla malzeme gön. 

Ancak biz. burada taarruza te- dermeyi kabul etmeleri suretile bir 
kaddüm eden vaziyeti hlllba e. kompromi de vukua gelebilir. Ge-
deceğiz. rek bu takdirde, gerek Moskova -
ALMAN ORDULARI UMUMİ Berlin ittifakı takdirinde, Alman 

KARARGAHI kıt'aları ıahşidatı, korkutma vası· 
P~yterin Londra mahfillerin • tası rolünü oynamış olacaklardır. 

1 '"l öğrrnd'ğine göre Romanya- Mümkün olan üçüncü ihtimal de, 
da1<. Alman orduları Başkuman. bütün fedakarlıkların ve anlaşma-
danlığı, uırumi kararg5hını Bük- !arın baıka Alman taleplerine yol 
te;;"en 25 kilometre kadar mesa - açacağını gören Sovyctler BirHği-
fode ornı-nlık içinde Prens Ni • nin her r,e pahasına olursa olsun 
k:o.asya'ya aıt Sn:ıgoy malikine- mu'·avemete karar vermlş bulun-
ı'nc nak.c\.nı<t.r Roma~a Genel d ~ ··,J ması ır .. • 
t: rmayı da burada Alman Genel KÖSTENCEDE TEDBİRLER 
K. mayına raptedilmişt!r. Bükreştcn gelen haberler, Kös-

Mu ... m mık.anla Alınan kıt'a- tence halkının talıliye edild ğini 
lannın Romanya) a gelıncğe de - tckz.p etmektedir. Bütün Rumen 
V . ett:l· .er. bıldırıliyar. Çar - şehirlerınde olduğu gibi, Kös~en-
§aır ba g;;nü de Romanyada yeni cede de hava hücumlarına karşı 
sındar silah allına çağırılmıştır. ihtiyat tcdhlrleri alınmıştır. Fakat 

Romanya radyosu mütemadiyen hiçbir kütlevi tahliye vulcua gel· 
&skeri marşlar çalmakta, valan- memiştir. Yalnız bir miktar kadın 
i><'rvcrane ~ irler ve Yazılar oku- ve çocuk şehri terketmiştir. 
llıaktadır. Matbuat da pek yakın· İTALYA İLE İKTISADI 
da kat'i lıfıdiselere tclınihlcr yap. ANLAŞMALAR 
llıakta idiler. Ofi ajansının Roma muhabiri· 

Ankara Radyo gazetesi, Roman-~ nin bildirdiğine göre, ônümüz -
Yada askeri hazırlikların umumi 1 deki hafta mühim bir Türk • İtal
tcfcrberlik halini aldığım söyle- ı yan ekonomik anlaşması imzala-
il" :;tır. nacaktır. 
\LMANYANIN TAARRUZA GE- :============ 
ÇECECt ZANNEDİLM.İYORDU 

Berlindcn gelen muhtelif ha • 
ber!eri tetkik eden Zürih mahfil
~rin.n kanaati şu idi: Almanya, 
Sovyetler B:rliği ile narbetmek 
ist'tmemektedir. Fakat Sovyetler 
l'ıirliginin belki de ımzalanllllŞ 
Veyahut imzalanmak üzere bulu
nan bir pakt ile, harbJı devamı 

lnüddetince bitaraf bir vaziyete 
konulması is·.enmekredir. 

Zıirihtc çıkan Ditat gazetesinin 
l'ıerlin muhabırine göre, Almanya, 
f!mdiye kadar İngilterenin isti • 
liısı ile neticeyi alamadığından, 
!imdi İngiltereyi mücadeleyi bı. 

takmağı mecbur edecek vasıtalar 
aramaktadır. 

SO\'YET ELÇİSİNİN 
GÖRÜŞMELER! 

Son dakikaya kadar Berlinde 
Sovyet Büyük Elçisi Dekanozof 
ile Alnan zimamdarları arasında 
ln:izakercler olmuştur. Dekana -
lôf bu hafta üç defa Alman Ha
ticiye Nt>zaretıne gitmcş, bir defa. 
Str> 'a Fım Ribbentrop. iki defa • 
t· da V'yı.aker ile görü,:nüştiir. 

Müzal:, relcrin mahiyeti hak -
ltın.ıa b ".ey bildffilmemış ir. Fa
kat !lerlind,ki yarı resmi mah • 
fil er bir tıcaret .ın 'aşması hak • 
kında müzakereler yapıldığından 
a~ :mı! malu~at beyan etmişler -
d r. 
L'<GILİZLE:~E GÖRE VAZİYET 

Belgrad halkı 
( 1 lacl Sayfadan Devam) 

halkın büyük bir kısmı, sokaklar
da yaya kaldırımlarda yol veııme
mekte, biliı.kis ekseriyetle müte
kebbirane bir tarzda yolu kap<ır 
maktad:r. Askeri kumandanlık, 
bundan böyle bu gnbi hareketlere 
karşı en büyük bir şiddetle mu
kabele edileceği keyfiyeti füzerine 
halkın nazarı dikkatini cel:ıey Ler. 

Çanalı~aıe Şehitleri 
(1 hıci Sayfada:o Devanı> 

topraklarında saklıyan bu mu • 
kadch!s vatan parçasını (Türkün 
Kabesi) hailne sokmayı gayeleri 
meyanına ithal etm~tir. 

Bu maksatla ilk hareket 15 ha
ziran pazar günü yapılmıştır. Ça
nakkaleden Ye!i~enler Cemiye -
tine mensup yüzlerce genç Ana. 
fartalara gitmiştir. Burada yapı
lan merasimde gençl-er reyecanlı 
h'.tabelerde bulunmuş 'e 1l<:nmet 
Çavuş Anıdına bir ~'elenk konul -
muştur. Bu merasimi müteakip 
İn,.ilizlerin mezarlıklarına da bir 
Çelenk konulmuştur. 

Ak•am Çannkkaleye dönen genç
ler J\ na farta sırllarının şehitle • 
rimizin kan.arı ile su a>ı ırak ye
tişmiş rireklerinden yaptıkları bir 
buketi şehrin Atatürk anıdına koy-ı 
muşlardır. 

HARP VAZİYETİ· 
( 1 inci Sa.yfada.n n.-r-> 

li,{inin harbe seyirci kalmasını 
tlo;;.rn bulnıamı~. bu siikfın ve bi
taraflığın sonunda Sovyet Rusya 
İçin de hayırlı oltnıyacağını yaz
ını tık .• 'ihayet bugün Almanya 
Sovyetler Birliğino lı.arşı taarruza 
&ermiş bulunuı·or. Alman) a Fin
landh·ada ve diğer Baltık memle
ketlerinde evvelden ghlice hazır· 
lanın·~ bıılunuı·ordu. E\·vrlco Fin
landiyaya <evkedilen Alman kıt'a· 
larının muvasalnh, l OT\'t'~e dönen 
iı:nti efrat olduğu idclin~He giz
lenıueğe çalı~ılıtl'ŞtL Hakikatte bu 
nakfü·at askeri lıir hazrlıktan baş
l<a 1 ir ey def.ildi Bundan başka 
Almanya Romanyayı da hazırla
tnı t . 

Alınan taarruz pliinı cenuptan 
Okranya i !ikametinde ve şimal
den Lenin~'ld • !\losko\•a i..;tika· 
"ıetindc bir kıskaç taarruzu olabi
lir Ilu mak•atla Alınan motörlü 
h!rliklc•in;n Finlandiyadan Lenin
trada doğru taorruz etınc.si muh
ltınrldir. So,·ı·ctkr Birliği kemi
l'ct itibari!~ kuv\·etli bir ordudur. 
'tnnkları \'e tav ·areler boldur. 
l"nkat ·iik•tk sevk ve idare, talim 
'1e terhiYE", ikmal ve muvasala ve 
lııaneviyat ile Alman ordulannm 
taarruzlarını karşılamalan güç 
Olacaktır. 

Rus orduları müdafaayı ya hu
dın ho}unda ı·apacaklar veya bi
'ııntıe hcrşeyi tahrip ederek o)·a-

lama muharebelerile bir miiddet 
şarka çekileceklerdir. Yeni hudut 
bo~ unda miidafaa etmeleri ihti
mali azdır. Eski hudutlarına ka
dar, hatta daha şarka çekilnıel,ri 
daha kuHctli bir ihtimaldir. 1813 
teki ric'at ve tahribatı da tekrar 
edebilirler. Buna fırsat ve imkan 
bulurlarsa mahsuliilın imhası Al
manlar için büyük bir darbe olur. 
Bizim kanaatimize göre So.-yetle
rin müdafaa maksadilo hir cok 
tnhkimat ile hazırlomıs oldukları 
eski hudutlarına çekil,,;esi ''e bu
radan itiharen ciddi muharebelere 
girişmesi daha doğrudur. 

2- SURİYEDE: 
l\füttefik kuvvetler, tahmin et

tiğiıniz veçhile Şanu işgal etmiş· 
ter, Fran~ız mukavemet kıt'aları 
daha şimale çekilmişlerdir. Bun
dan sonra Beynıtun i~gnlinp in
tizar edebiliriz. Fakat o bölırede 
de ayni şey olacaktır. Yani Fran
sızlar !'<'lıri tahliye ederek daha 
simale ·ç;.ı.ileceklerdir; Ancak bir 
habere g(ire Iraktan ilcrliyen İn
giliz motörlii kuV\'etleri Tedıniir 
istikametinde harekete ha lamış
tır. Daha şimaldeki kolun da Ha
Iebe doğru ilerlemiş olma-. muh
temeldir. Eğer bu iki motörlü kol 
sür'atle garbe yüriirse Fran!'.1zlar 
~:male çekilseler de mukanmet e
demezler: Biitün mu\'8ffakivt bu 
motörlü kolların sür'atine bağlı
dır, 

General Va
vel'in tek lifi 

reddedilirse 
Londra 22 (A.A.)- Londrada 

öğrenildiğine göre, Clbuti valisi 
General Wavell'in teklifini .ı:ııoiba
kereden imtiı:ı.a ederse General 
Wavell kadın ve çocukların Cibu
tiden çıkarıLmasına ve .bu arada 
t"111iye tamamlanıncıya kadar i
cap eden süt ve y~eceğin kadın 
ve çocuklara teminine muvafakat 
eylediğini biliiirmiştir. 

Sovyetlere verilen 
nota 

Berlin 22 (A.A.)- AJ.man Hari
ciye Nazırı Von Riblbentrop Ber
lindeki Sov•yet büyük elçisine ver
diği notada Sovyetler Birliğinin 
hasmane vaziyetine ve Krzılı:ırdu
nun Almanya hudııtları için t~
like teşkil eden lbüy>ük tıclıışidatına 
binaen AJ.ınanyanın &"'Yeller Bir
li;; ine karşı asker tecelb;rlere t~ 
vcssül ettiğini tasrihe: fom('ktedır. 

' ~. . r r , 

TOBRUK'TAKI 
(1 inci S•yfadan Devam) 

man olmak mere 560 esir aldıktan ve 
~Iihver hattına derin surette sondaj 
yaptıkhu1 sonra, t;On üç ay zarfında 
işgal ettikleri mevzilere dönmüşler ... 
dir. 

Harekfit, tiddetl! kum fırtınaları 
dolayısiyle bir tevı;.kkut devresi eeci
rir gibidir. Bu fırtınalar, hava faa1i
yeUerini dahi as.gartye indi.miştir. 

Şamın l'l'gall 
(1 inci Sayfad.ı.n Devam) 

Dünkü İngiliz tcbliiJ, donan
maya mensup tayyarelerin Bey -
rut limanını yeniden bombardı· 
man ettiklerıni bildiriyordu. Tay. 
yareler sahil boyunca istikşaila
rına devam etmektedirler. 
ALMAN MAHFİLLERİNDEKİ 

KANAAT 
Berlin 22 (A.A. )- Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman siyasi mahfilleri, Suriye 

hadiseleri hakkındaki Alınan nik
binliğ:nin yanlış çıkmamış oldu
ğunu tebarüz ettırmekted!r. 

Alman nikbinliği, Suriyedeki 
çarpışmaların neticesinden ziyade, 
cesurane bir su rette organize e. 
dilen ve beklen.leni çok aşan 

Fransız mukavemetinin kuvve • 
tine ve <nerjisine dayanmakta • 
dır. İngilizlerin kar. ıl:ışmak mec· 
buriyelinde kaldıkları mu;·affa. 
kiyetsizliğin bütiin dün; ayı hay
rete düşüreceği beyan edilmekte 
ve çarpı,manın neticesi her ne 
olursa olsun. enteresan olan cı -
heti, halen İr<.pltcrenin dünkü 
müttefiklerine karsı )Sptığı isti.. 
lalarda şiddetii bir mukavemet 
ı:ömiektı> olıras nın le§kil ettiği 
iliıve olunmak ac r. 

--<r-

Suriye Harbine 
Bir Bakı' 

(1 inci Sayfadan Devam) 
Bir Fransız· tebll&i Iraktan &elen va 

Tüdmilr umumt istikametinde ilerli
yen motörh.1 bir İngiliz koluna bava 
kuvvetlerinin büyük Z;\yiat verdirdi
ğini bildiriyor Bu hücumda bir tay
yare dönmemiştir. 

FRANSIZ HAVA NAZIRI 
VİŞİ'YE DÖNDÜ 

Surfyede tetkikat yapmıı olan Fran
sız Hava Nazırı General Berjere Vi
şi'ye dönmüştür. General, ıelir gel
mez Darlan tarafından kabul edilmil 
ve Suriyedekı vaziyet hak.kında izahat 
vermiştir. 

MERCEAYUWDA 
VAZİYET 

Kudüs Radyosunun bildirdiğine gll
re, l\ıferceayun mıntakasında Eduda 
kasabasının sokaklarında ve evlerinde 
Avustralyalılarla Vlı;;i lı~ransızları ara
sında sı ngl.i. silııaLıye şiddetli muhaıe
beler olmııştur. Bu muharebeler esna
~ında şrhrin yano:::ı mbtte!iklerin, yan
sı Fra ·ıı.ların ('rnde idl. Bu bölgede 
muharebe \·az ·yetinin inkişafı iyice 
belli olmarr. .ştır 

İRTİHAL 
Tacir ,.e kom:syoncu B. İsmail 

Raif Somersan'ın refikası Prevan
toryom ve sa:ıatoryom diş tabibi 
B. Suat Gürel'in kayınvalidesıi Ba
yan Rahıme vefat etmiştir. Ce. 
nazesi bugün saat on beş buçuk
ta Alman hastanesinden kaldırı- ı 
lacak ve Cenaze namazı, ikindi na
mazını müt<'akip, Teşvikiye ca • 
miinde kılındıktan sonra Feriköy 
kabristanına defnedilecektır. 

Merhuma rahmet diler, ailesi 
erkanına tazivelerlmizi sıınanz. 

Şama Fransız 
Generali 

Katru girdi 
Londra 22 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansının öğrendiğine gö 
re yakın sarktaki hür Fransız 
kuvvetleri başkumandanlığına ta 
yin edilen General Catrous Şama 
girm~tir. 

General dö G-Ole gönderdiği 
bir tebrik telgrafmda General 
Legentilhomme v~ diğer subay ve 
askerlere derin memnuniyetini 
ve büyük itimadını bildirmekte
dir. 

Yugoslavya, Bulga
ristan ve Macar.ı.B· 
tanla lıarp halinde 

Vaşington 22 (A.A.)- Yı.rgıos

lav hükümetınin ajanslar tarafın
dan neşredilen bir resmi dekliıras
~"()nuna tn"'1ran, mihver devlet
J~rinin yamoaş:nda Yugoslavyaya 
karşı tecavü.ı.e ve Yugoslav arazi
sinin taık:simine iştirakleri n·etice
sinde, bu iki memleketle Yugı:ıs
lavya arasında, Bulgaristan ile 6 
nisanda, Macaristan ile 10 nisan
dan itibaren harp hali mevcuttur. 

Balllaksıa Amerika 
endüstrisine lıltabesl 

Bostan 22 (A.A.) - İngiltere. 
nin Vaşington büyük elçisi Lord 
Halifaks, Boston endüstri zimam
darlarına hitaben söylediği bir 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

•- Sizler ve bizler, birlikte, 
Naziliği yıkabiliriz. Mali ve ik· 
tısadi sahada, yanyana yürüme -
liyiz. Eğer böyle hareket edersek, 
i.ru;anlara daha büyük bir emni • 
yetin ve daha büyük bir saadetin 
kapılarını açabileceğiz. Katedile
cek yol uzun olsun, kısa olsun, 
endüstri kudretleri ile deniz kud
retlerinin işbirliği, kat'i olacak
tır .• 

.,-.----~~"'V -~AL 

MIW Şel Yalovada 
(1 inci Sayfadan Devam) 

Cumhurreisimiz öğle yeme
ğini yatta yemişlerdir. l\far
marada bir tcnezzühten sonra 
Yalovaya çıkmışlar ve iskele 
meydanını dolduran ha.lkın 
büyük tezahiiratile karşılan· 
mışlardır. l\lilli Şefimiz halk 
safları arasında· dolaşarak her
keso ayrı ayrı iltifatta bulun· 
muşlar, burada da mahsul va
ziyeti hakkında al&kadarlar
dan izahat almışlardır. Bila
hare otomobille banyolara, Ri
yaseticumhur kö<kiine hare
ket etmişlerdir. 

Ttrk. Alman 
dostıuja 
(2 inci sahifeden devam) 

miştir ve bu karşrlıklı dostluk, U
mumi Harpteki siliıh arkadaşlığı 
içinde dökülen kan ile takviye e-
dilmi~tir. 

Tüı-kiyeyi Almanyadan ayırabi
lecek hiçbir ihtilaf mevcut olma
dığı halde birkaç sene evvel, bir 
takım anlaşmazlıklar yüzünden 
araya ooğu.kluk girdiği ink.İlr edi
leıniyen bir hakikattir. Fakat bu 
anlasınazJııJdar artık tamamen or
tada;, kalkım:ştır. Alımanıya bize 
dostluk elini uzatıyOO'. Toprakla
nm.rzın mawniyetine ve tamami
yeti mülkiyemiı.e riayet edeceğini 
sıöylüyor. Taahhütlerimizin baki 
kalacağını bildiriy-or. Biz uzatılan 
eli, aynı samimi duygu telkini ile 

alıp sı!oınakta memnuniyet duy
maktayız. Hariciye Vekaleti bina
sında imzalanan d06lluk mukave
lesile iki memleket münasebetle
rinde y<'ni •bir devir açılmaktadır. 
Bu devir içinde matbuata dü..~n 
vazifeyi, Hariciye Vekilimiz,Bükrü 
Saraço~lu ile Atman Büyük Elçisi 
Yon Papen, güzel sözlerle tebarüz 
ettirmi lerd:r. Her iki tarafın dıa 
yüksek menfaatlerine uygun olan 
bu siyasete zahir o'lm ya ve lbunu 
tedvir e&nlere elden gelen yar
dımda bulunmayı Türk ımatbu.atı 

şüphesız •bir -borç bilecektir. 
Son söz olarak, gere'k Alıman ve 

gerek Türk ımJlletlerlnin menfa
atlerini koruyan bu eseri meyda
na gPti"'™'k noktasında büyü.le 
gayretler sarfeden muhterem Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile 
Alman Büyük Elçisi mu'htereın 

Von Papene teşekkür etmek ıkalı
yoı:. 

Sovyet-Alman 
harbi başladı 

(Ba1-ma.lıtalflden Devam) 
hazırlıklarını ikmal edip Avrupa 
karasına bir ihraç yapmaları tak· 
dirinde bu iki ha~nna karşı ser
bestçe miidafaada bulunabilmesi 
ve arkadan vurulmaması için 

5- Alınanyanın zaferi takdirin
de, Avrupa kıt'uında tam ve 
mutlak bi.kiıniyet idame edebil
mesi için 

6- 1914 de Carlık Rusyasına 

karşı başlanan h;rpteki gayeyi ta
hakkuk ettirmek için 

7- Sovyet Rusyanın hummalı 
harp hazırlıklarının Almanyanın 
yıpranması ve enerji sarfetmesi 
karsısında mütemadiyen arhna
smı~ muhtemel tehlike ve tesirle
rine bir an evvel ve Alman ordu
ları hemen hemen t:ımamile ser
best iken sed çekmek için 

8- Sovvet Ru5'·anın Baltık ve 
garp hudutlarındaki fırsattan is
tifade eden bir siya,et ta ki hi su
re tile ittisaını ve Balkanlardaki 
İslav birli~i politikasını Alman
yanın iştlkbalinde Vl' her tiirlü 
tehlike halinden çıkarmak w Al
manvanın sarkındnki 180.000.000 
hık bir kiitlenin miistakb•I inki
şaf ,.e vahdetindekl azim tehlikeyi 
bertaraf etmek irin .. 

İste. bütün bu .. ebepler ve daha 
birÇok düsüncelcr; Almanya ile 
Sovvet Rııs~·ayı bu harbin seyri 
içinde renkleşmiye sevkediyordu. 
Sovyet Rusyanm Almanya ile bir
leşeceğini ve Asya ile Avrnpanın 
bazı kısımlarını taksim edt>ee~ini 
iddia edenler de ,·arı. Hatta daha 
geçen yıl Sovyetilerle Almanlar 
arasında bir gizli pakt olduğu da 
ısrarla iddia ediliyordu. 

Biz, o vakit de Almanlarla Sov
yetler arasında böyle bir anlaş· 
manın kabH olamı~·arağınL çiinkü 
her iki devletin kuruluş istikl•al
lerinin hiribiri menfaatine miite
ut olduğunu uznn uzun izah ve 
isbat etmiştik. Sovyetlerle ittifak 
ve Asyayı taksim Almanlara hiç
bir şey kezandırmaz ve bilik~ 
Sovyetleri tarihin Jı;çbir devrinde 
mazhar olmadığı bir büyüklüğe Al
manya aleyhinde kuvvet ve kııd· 
rete sahip kılardı. Almanya, hiç 
şüphe yok ki l(iinii kurtarmak için 
istikbalini tehlikeve sokanı"' ve 
Anu;oyı bastan haşa hemen he
men hic 'Zayiatsız bir surrtte istili 
ve isv•li altına aldığı, herhangi 
bir roldp ve ha.ondan korlo.1'U 
kalmadıi\ı bir devird<': Amerika 
\'e tn!!iltcrenin haztrhkl~rını hitir
mesi~e intizaren tarihinin uzun 
bir istikba !ini şarkta emniyet al
tına almak irin So,·yetlerle harp 
ve zafer talihini, bütün imkanla
rını ortaya koyarak denemiye ko
yahifüdi. Almanya; Sovyet Rus· 
yaya 'knr.ı iste bu denemiye baş• 
lamı5, ha•larken de Romanya ve 
Finlan<liya gibi iki kinli milleti · 
ve ordnyu yedeğine almıştır. 

BrJilıvan hnrbin nasıl bir seyit' 
ve inkisa{ takip edeceği hakkında 
bul(iindcn bir hükme varmanın 
imkanı yoktur. Alman~a kadar 
Sovyet Ruwa da harbe hoı.ırlan· 
mıshr ve bilhns5' japonv• ile 
ı:kdeıtiği ademi tecavüz pnktı ile 
geri~ini sağl'Jma ve korku~uzıuın 
bai(ladıktan •onra; biitün kuvvet
lerini Baltık şimalinden Karade
nize inen 3000 kilometrelik hudut 
hattı üzerine yığmıştır. Tahminen 
220 Sovyet tiimeni huduttadır. 
S<>v~·etler motörlü birlikler ,.e 
tavyarc bakımından da dikkate 
değer bir kuvvet arzetınektedir
ler. Hatta, müba laga değilse 
25,000 Sovyet tayyaresi olduğun
dan bahsedilmektedir. Almanların 
da Sovvet hudutlarında 180 tü
men tabŞit ettikleri ve F'!n - Ru
men tümenleri ile birlikte umumi 
kuvvetin 210-215 tümene yüksel· 
diği kaydolıınmaktadır. 

Bu bakımdan hudut üıerindeki 
karsılrkh kuvvetler; aşağı yukarı 
biribirine müsavi miktardadır. 
Her iki taraf da cephane, silah, 
insan za~·iatına aldırış etıııiyen bir 
harp takti~ine sahiptir. Ancak, iki 
kuvY .. t ara ında belli başlı ku
manda, st'bay, kurmay ve harp 
tecrübe ve bilgisi ile tecanüs ve 
ido"lizma farkları vardır. Bu iti
barla, baslıyan mikadelenin çok 
kanlı, çok çetin ve herhalde A,·. 
rupa kara•ında şimılhe kadar ya
pılan harplerin ı.>n müthisi olaca
ğı mıılıaklcn.ktır ve netice haklnn
dn hu~in<'cn hnrhan~ bir tahmin 
yapmak yersizdir. 

'ETDf tı:zarr zENtcs 

* Londra 22 (A.A.) - 21 ha -
ziranda niha~Pte eren hafta için
de İngiltere üzerinde ve civarında 
17 Alınan tayyaresi tahrip edil
nıistir. Ayni müddet zarfında, ay
ni mjlltakada hiçbir İngiliz tay -
varesi kavbolm~tır. 
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Alman, Fin, 8 men 1 İngiltere bir 
r aıarı b u sa'balı 

Sovyet to ra arı- kaç ay nefes 
na taarruz ettiler a 1 a c ak 

( ı ~el Sayfadan DeV11.1D) 

bu sabah Sovyetler Birliğ'.ııe karşı 
harekete geçmiş olduklarını bil -
diriyor ve diyor ki: 
Şu anda dünyanın en büyük 

ileri hareketi yapılmaktadır. Al
man kıt'aları, Finlandiya fırka • 
!arı ve Norveç fatihleri Norveç
teki kumandanın emri altında 
müştereken şarki Prusyadan Kar· 
patlara kadar ilerliyorlar. Alman 
ve Rwnen kuvvetleri de Karpat
lardan cenuba kadar yürümek • 
tedir. Bu cephe yalnrz bu memle
ketlerin ferdi himayesini değil 
ayni zamanda bü:ün Avrupanın 
himayesini teşkil eylemektedir. 

Hitler beyannamesinde Alınan
ların Sovyet Rusyaya karşı 240-0 
kilometrelik bir cephe üzerinde 
~imalde Fiıılandiyadan cenupta 
Karadenize kadar uzanan bir cep
hede yürüdüklerini bildirmekte. 
dir. 

Hitler, Sovyet Rusyaya karşı 
Almanyanın ne için harekete geç
meğe 'Ilecbur olduğunu uzun u
zadıya izah ettikten sonra şöyle 
diyor: 

Binaenaleyh Almanyanm ve 
mi.lctim!zin mukadderatmı ve is
tikbalini Alman askerlerinin el. 
!erine tevdi etmeğe bugün yeni
den karar '"erdim. Bu muharebede 
Allah yardımcımız olsun . 

Bolşevıklik, Nosyona! Sosyalist
liğe karsı öldürücü bir düşman
dır, Bolşevik Moskova Nasyonal 
Sosyalist Almanya mevcudiyet! 
için savasırken arkadan vurmak 
istiyor. Almanya şark hudutların. 
daki bu vahim tehdit karşısında 
atıl durmk niyetinde değildir. 
Binenaleyh Alman kuvvetlerine 
bu tehlikeye bütün varlıklarile 
karşı koymalarını emrettim. 

Bu mücadelede Alman milleti 
tamamile müdriktir ki yalnız 
atavatan toprak:larım nfüdafaa . 
değil ayni zamanda medeniyet 
alemini Bolşevikliğin öldürücil 
tehlikesinden kurtaracak ve AV'" 
rupada hkiki bir içtimai terak • 
kiye vol açacaktır. 

SOVYET ELÇiSİNE BİR 
NOTA VERİLDİ 

Berlin 22 (A.A.) - Alman Ha
riciye Nazırı Von Ribbcntrop 
Sovyet büyük elçisim! bir nota 
tevdi e:miştir. 

Hitlerin beyan-
namesini Göbels 
radyoda okudu 

Berlin 22 (A.A.) - (Radyo) Al
manya bu sabahtan itibaren Sov,-et 
Rusya ile harp halindedir. Bu sabah 
Türkiye yaz saatiyle 6.40 ta Almazı 

Propaganda Nazırı Gobels radyoda 
B. Hitlerin Alman mületine bir be
yannamesini okumu~tur. 

Beyannamede Şimalde Fbılerin, Ce
nupta da Rumcnle-rin Almanlarla bir
likte harbe i~tirak etmekte olduiu bil-
diriliyor. 

Beyannamede 
neler var? 

Berlin 22 (A.A.) - (Radyo) 
Alman Devlet Reisi B. Hit'lerin 
bir beyannamesini Propaganda 
Nazın B. Göbels bu sabah rady'Clda 
okumuştur. Orduya hitap eden 
beyannamede deniliyor ki: 
•Almanyayı çemberleme siyaseti 

bugünkıi harbe müncer oldu. Sov
yet Rusya bu esnada Baltık dev· 
letlerini işgal etti. Bu işgal üze
rine' oradaki yarım milyon Al • 
manın avdet etmesi lazım geldi. 
Bunlar perişan oldular. Sovyet 
Rusya Finlandiyaya hücum etti, 
Besarabyayı istedi. Ses çıkarma
dık. 

Daha iyi bir anlaşma için Mo
lotofu Berliİıe davet ettik. Molo
tof bize ~u dört suali sordu: 

1 - Rusya, Romanyaya karşı 

askeri harekette bulunursa Al • 
manya nasıl vaziyet alacaktır? 

2 - Finlandiyanın vaziyeti ha
sebile bu hüklımete karşı tekrar 
hareket etmek mecburiyetinde 
kalırsa Almanya ne yapacaktır? 

3- Bulgarı.stana asker gönderip 
garanti verirse Almanyanın hattı 
hareketi ne olacaktır? 

4- Çanakkale ve Kanadeniz 
Boğaz\arında üsler istemesine kar
şı Almanya ne vaziyet alaraılotır? 

So\"}'et Rus ·a Yug.ootavyaya si
lah gönderdi. Yugoslav hiiktiınet 
darbrsini haz>rladı. Son günlerde 
hudutta bir hadise oldu. Rus a5-
kerleri Alman arazl<ine girdfler. 
Bunlar silr.hla mukabele edilerelt 
geri pü lci1rtü:ldüler 

Bolşeviııın, nasyonal ııooy aı-. 

Vaşington 22 (A.A.) - Alman· 
yanın Sovyetler Birliğine ılam 
harp ettibi haberi Vaşington dip. 
lomatik mahfillerinde büyük bir 
heyecan uyandırmı<tır. 

Yüksek hükümet memurları 

bu kadar şümı..llü bir hiıdiseni.ıı 

bövle sür'atle inki•afını bekle -
· mivorlardı. 

İlk olarak ortaya çıkan mesele 
Birle<ik Amerikanın Rusyaya 
yaıdımı meselesi olmuştur. 

Ayandan George demiştir ki: 
Bu hadise Birleşik Amerikanıııı 

siyasetinde hiçb!r değişiklik yap
maz. Alınan meydan okumasına 

karşı koymak için tamamlle ha -
zırlanmak zamanını Büyük Bri.. 
tanya ve Birk:şik Amerikaya ve
recektir. Yine bu demektir ki Hıt
ler önümüzdeki birkaç ay içinde 
büyük Bri1 an yayı istila etmek 
ümidinden vaz gecmiştir. 

ltalya da Alman
larla beraber 

Nevyoı~ 22 (A.A.)- Aırrcrıkan 
radyosunun Roma muh:.b;,ri di
yor ki: İtalya yeni dıişr':ınna kar
ş: Almanyanın yanmd:ı ibulıma
caktır. 

Sovyetler Baltık 
memleketlerine 
neden girmişler 

Londra 22 (A.A.)- Hitlcr lıu· 
günkü beyannamesinde Baltık 

devletlerinin Sovyetler tıaraf nd:ın 
~liııi taklbih etmekte ve bunun 
münıhaım:an Amı.anya aleyiline 
müteveccih olduğunu söy !emekte
dir. 

Hitler beyannamesinde rnüte -. 
madiyen İngiltere ile Sovyetler 
Birliğini ayni maksat uğrunda ça
lışmak bakmundan birlE'jtlrmekr 
tedJr. 

Hitler Yugoslavya darbei hükU-
metini Sovyetler Birliğinin hazLl'
lamış olduğunu ve Sırp seferber
liğini Moskovarun istediğini söylii-
yor. 

General Antonesko
nan 
sana 

Bumen ordn
beyannamesl 

Bükreş 22 (A.A.) - D. N. B. 
General Aııtonesco, Rurr.en or • 
du:;una hitaben bir beyanname 
nejretmiştir. 

Bu beyanamede deniliyor ki: 
Erler, 
Dünyanın en ıkuvvetli ve en şan

lı ordusu ile yanyana ve kahb kal

be çarpışacaksınız. Bu ordu., Mol
davya toprağında hudutlarmırz i
çin ve dünya adaleti için çarp..şı-

yor. BüyU'.c Reish ordusu taraiın
dan, onun emsalsiz Fi..:.reri Adolf 
Hitler tarafından tarih ad.na ya
pılan şerefe layık okiuğunU2ıU gös
teriniz. Zilletinizin intikamını al
mak ve size yapılan haks.:z.lığı ta
mir etmek için çal'pı.şınız. 

Bunu, sizlerden, m.illetirnüz, kral 
ve generaliniz istiyor. 

Fransa ize rinde 
(1 tnel Sa1tada.n Df-\.~am) 

Her iki hücumda da düşmanın 

Sentomer ve Ruan civarındaki 

tayyare meydanları bombardımaı 
edilnıiştır. 

min amansız düşman·drr. Alm6n
ya, hayat memat mücadelesine gir
diği sıreıda arkıasıından vurmak 
istiyor. Huıduita asker yığ&rak 
emniyetiımizi ihlal edecek \aziyet 
almıştır. Binaenaleytlı emnr eti
miı:i tesis etmek, bütün dilnyeyı 
bolseviııın tehlikesinden kurtar
mak, Avrupayı sulılı ve siı'uine 
kavuşturmak için h:ı.rbe at ldık. 
Alman Rayhınn ve millı:rt.rr.ın ma 
kadderatın nskerlen:,..izi'l e!ine 
bırakıyorum. Allah yardın mu: 
olsun .• 

Baltık ve Ka
radeniz 

magn lendi 
Ber' n, 22 (A.A.) - (Radyo) bu· 

gün n•şredilen resmi tebllğd• BalWı: 
denll.i ile Kandenı ?n marnlandıja 

bıldır lmek:tedir Kar1.dcnizden yı:ı.tr:·z 
Boğazın '"Tl.ethalirden Bat .JW.8 ka T 

10 mil genlşL· iJıııde \'t> Tilrk k r u-
1.ınnı ihtiva eden bır 5aha 'eri.Jest bl· 
ralalıruotır. 
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HARP ANSİKLOPEDİSi 

Mısırın bugün oyna-
dığı büyük rol 
(4 üncü sayfadan devam) rikada Nub~ ve H&beşi zaptetrniş, 

~Olldan fa.ı.ladır. Mısırda bun- bu sur~t.le Mısırda büyük 'bir deıvı-
dan başka iki yüz •binden fazla h- let kurmuştur. Bundan 250 sene 
mıtiyan aıhali varclır. sonra gelen (Ramses) fütuhatı ge-

:Mısır muhaf:ırz.lılt ve müdiriyet nişleterek Ba'bülmendelbe kadar o-
,eklinde kendine mahsus bir idare- lan Afdka 1;1Q}ıillerini Mısıra filıak 
ye tabidir. Altı büyük şehrinde etmiştir. Bundan sonra on doku-
mııhaf;.zlar ve H ünde mil~et zuncu sülale =mda Mıısınn 
varor. ıevket ve saltana~ son derecei ke-

Kahire, İı;kenderiye, Tanta, Döm- mali bulmuştu. 
yat, Zalı:a.z.iık, Portsait muhafızlık. c ihangir KeytıusreVin oğlu 
la idare edilen büyük şehirlerden- Kıı.ınbis Milattan önce 525 de 
dir. Bunlardan başka 115 kasaba Mısın :ı:aptettikten sonra, eski Mı-
ve 3355 .köy ve nıdıiyesi vanhr. sırın sahipleri tarihe karışıyor, Mı-

Bi>vü·k H 0 ""te Kah.irenın· L~ mil 
-, -.- urr ııır bundan sonra İranilerden Ro--

yıon, İskenderiyeıııin y=m milyon 
nüfusu vardı. O zamanıdan sonra 
bu iki şehrin nü:fusu hemen he
men bir misli artmııştır. 

T arihi: Mısm.n tar>lrinıi. lıu ka• 
ar kısa bir yazı içinde hulasa 

etmeığe imkful yolatur. Bu ansik
lopedi ile okuyııcularımıza ancak 
bu ülkeyi umumi bir kuş bakı.şile 
tanıtmalı: müınkiln olabilecektir. 
Mısır tarihlerine göre Mısın ilk 
kuran hii:kümdarr (Merıes) tir ki, 
Milattan 3900 yıl önce ıgehxıiştir. 
Demek lııi, MlBır 'buııdan altı hln 
y1l önce .kurulmuştur. Mıemda bu 
deovre ait eserler mevcuttur. Hal
buki, lıeynelisbi.m kullanılan Mı
sır ismi ;braniee (Mısraiııı) den a
lınmıştır. 

Beni İsrail rivayeıtine fftre HQZ
reti Nuhwı oğlu (Ham) ın 'bıir is
mi de MEraim imiş, eski Mısrrlı
ların ceddi, İbranilere göre bu ol· 
mak lazım gelir ise de, (Mısraim) 
MiJattan iki bin scıı:ıe evvel Mısl!'
da hiık:ı'.ımet sürmüştür. Bu tarihe 
gıôre hükümdar (Menes) ile ara
larında iki bin senelik bir farlı: 

varıdır, yani Meııes, Mı,SJO".ın en es
ki banisidir. 

malılara, İılkenderin h.wı.ıcunda 
Makedonyalılara ve daha sonra 
şaTk imparatorluğu idaresine tabi 
olmuştur. E,,ki Mısırlılar hayvan 
başlı bir takım i.nsan şeklinde Y"'iP'" 

tııldarı malıutlara, arz ve sema M
hklamıa, gün~ ve aya ta+>~ 
Iaroır. (İ2lis) ve (Oziris) en lıüyük 
m.abutlarıydı. Bundan başka (A-
pis), boğa mabutlanrun en büyü- . 
ğü idi. Esiri Mısırlılar (tenasuha) 

ve ruhun öldükten llCillJ'a tekrar 
cisme aıvdetine inanırlardL Bu -
nun içindir iti, ölülerini mum,ya
larlardı. 

Hıristiy anl.ıJı: zamanında Mısır 

birkaç kere tahrip ediWiş•e de, 
islaaruyetin intişarından ııaııra 

. Hazreti Ömer zamanında, (öıner 
bin El'as) tarafından zaptec!Thnıiş, 
ond.an sonra da Hulefayi Ra~dlıı, 
Emeviler ve daha oonra .Afılbasi 

halifeleri tarafından idare ed:ilm~ 
tc. 

H. 9'23 tarihi.ne kadar biır çok 
ellere geçen Mı.sır nihayet bu ta
rihte Yavw: Sultan Selim tarafın
dan fethedilerek Osmanlı ülkesi-
ne ilhak olunmuştur. O vakitten
beri Mı.sıır bir ey alet halıin<le i<lare 
olunurdu, Türkiye ıtarafından 

' 
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ıa.oo 

Jl.03 

18.30 
18.40 

19.00 

19.30 

~t.45 

20.00 
20.15 

21.00 

21.10 

Program n Xeml- s.aı 
A.Jan. 
llüzlk: Rad;ro caz cırı.eot.ra
aı (İbrahlm ÖZgür ..., Alel 
Böcekleri). 
KanUŞ1Da: Memleket Poataııı. 
Müzilı:: Radyo Caz Oıiı.eııha
" Proıramırun Devamı. 
Müzik: Mul>lell! Şarkılar. 
Memleket Saat A,Ja:n, ve A
jllD8 Haberleri. 
Mtwlt: Chopin'den Ballad ve 
Empromptü"ler (Pi.) 
Xonuşma (Yurt Saati) 
Müzik: Solo Şaıiolar. 

Ziraat Takvimi ve Topralr 
mahrullerl Borsası. 

iMüzik: Meııhu:r Operalar (Pi.) 
112.30 Memleket Saat Ayan, ve A-

jans Haberleri. 
22..~ Ajans Spor Servisl. 

23Jl0 Mttzik: Dana .Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

K:ıpanış. 

YARINKİ PROGRAM 
7 .30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 

7.33 Müzik: Harır Parçalar (PL) 
7.45 Ajans Haberleri. 

_ ı.oo MiWk: Hafif Parçalar Proı· 

ramının Devamı (PL) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Prag:ram vel Memleitel Saat 
A,Jan. 

12.33 Müzik: Sariu ve Türküler. 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik: Xarıı;ılt Program (Pl.) 
13.15 Mfü.lk: Sarkı ve Tllrküler 

Program.mın Devamı. 
13.30/14.00 MiWl<: Karışık Pnıc

ramın Devamı (Pi.) 

Acele Satılık Rane 
Ü<lıüdarcla Bıılprtu l'tl....ıt Cad· 
desinde lf numaralı ha.ne 4 oda. 
2 sala, ı ıınıthk, tılhımıı.. ma.a.
balıQe. 

. ÜS.üdanla Em!Mt ıı:omto:r
JIA(I' Adil'e muraca.aı. ••I 1 

' 

BORSA 

,~Küçük 

' Hesapları 1941 
Tasarruf ~~~~.,,, ... ..., .... 
ikramiye Planı 

Keşldeler: ' Subat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 İkincitcırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKR AM iYE L ERi 

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - füa 
~ a , 2000 • - ıooo. - , 
~ 2 , 750 > - 1500. - , 
• 4 > 500 > - 2000. - > 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

[ İST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI .. , ............ _., 
123,00 t,25 

t8,00 J,80 

80,00 

'8,00 1,80 

12,00 uo 

Kapalıı;arpda Kalpakçılar 

kain il numaralı dükkan. 
ArnaYUtkö;yünde Lütfiye m;ıJıalle 
Elçi sokağında kolin 30165 numaralJ 
Arnavutköyünde Lfıttiye mahalle: 
Aralık liOkaltında Jcain 10/15 nu 
ev. 
Ar_n~_vutıdlyünde 1;-ülliye mahall ~ 
Xüçülı:ayazma 10ka&ında kliin ı ı -
numaralı ev. 
Kapalıçarşıda Dlvrik !IOk•lıında kA'• -
numaralı dtikkan. 

10,00 t,50 .Arnavutköyünde Lutriye maııaııe.ııı" 
Orta sokakta ıkAin 7/9 numaralı l!:f· 

Yıllık klııı bedeli muha:mmenlert ile ilk teminat miktarlan yukanda 1; 
P:rrl menkuller birer sene müddetle kiraya verilmek Uzere ayn am acrit ~ 
maya ~onulmuştur. Şartnameler Zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde f 
_rillebllir. İhale 7/7/941 Pazartesi gimü saat 14 de Daimi Encıimende y•P"' 
cakbr. Taliplerin ilk lemlnat makbuz veya .rmoktuplarlyJe ihale ,Unu mue#' 
aaatte Dalm1 Eneümende buhmmalan. ( 4987) 

* .... 
Aı;adolu Hlsannda Yeni mahallede Göksu Deresi Uıer!ndekl ahşap ,_;r#' 

köp~fisünün_ sökülüp yeniden inşası temdigen açık eksiltmeye konulmuııııı: 
Xeşıf bedeh 1687 Ura 10 kuruı ve ilk teminatı 126 lira 53 kuru.tur. !>"" 
ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdür 1üğü kaleminde gôrü1ebilir, İhale 211,r'I 
Çarşamba saat 14 de Dalın! Encümende yapılacaktır. TaHplerin ilk tc-rnil" 
~~uz-~~ya mektupları ihale t.'lrihinden sekiz gün evvel Belediye FeTı iş}t 
Mudurluğilne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 041 yılına ait ricsı! 
Odaın ves.ikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimt Enciimende bulunmaW' 

(4992) 

T. H. K. İstanbul Şubesi başkanlığından 
1 - Kurumumuza lüzumlu olan iki milyon adet fitre z..ırfı için ev1,.I" 

açılan münaka~aya talip çıkmadığından muahmmen bedel .3500:t liraya çs)' 
rılarak zarUar yeniden münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 23 Haziran 941 Pazartesi günü &.'lal 10 da şube b~ 
yapılacaktır 

3 - ~fiinakasaya ~ireceklerin kanunun tarif cıttiği vesika ve 262 buçuk lil" 
muvakkat tr.minat ile birlikte münakasa günü şubedeki korrıifyona müt9c:( 
atları. •4919> 

Hevlet Uemiryollan re limanları İşletme U. İdaresi ilaılırı 
Afuhammen bedeli ( 1096) hra olan 800 kilo Kaynaınış ingıliz b<:2. ti (f 

1941 Salı günü s.. clt ( 10,45} onu kırk beşte Hayddrpasrı , G r bması d. hilin<! 
Komi!'yon tarafJndan ;:ıc:.ık ek .. r:.tıne usuHyle satın alınat:akhr 

Bu işe girnH:k iitıyenlcrin (82) lira (20) kuruşluk muvakk.ıt ıt-minaı 
k.anunun tayin etUği \" aık.le birll.kte eksiltrn.e gwıü saatine k;ıdar ko nisY1 

müracaatları 1iıZın1d1r. 

Bu işe ait şartnaıncıer komLQoondan parasız olarnk dağ.ıtumaktad:.. (49 ,J ------- .. -- ~- _.,. 
Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 

Bu sene subaylığa inha edHınJş olan A!-:kerl Tıbbiye son ~;ınıf tab!p ve J<! 
ya.ger me-zwı talcbelerinın Ağustcıs iplidat:ında tatbikata b;ıı:;lanı.cık i.ızere mek 

Milattan 325 .sene evvefüı.e ka
dar yani 3400 yıl içinde Mıııırda 

Fiıravunlardan 2'6 sülile gelmiştir. 
Bunların hepsi hakılmıda taııi.hi ka
:Yltlar y<ilı:tur. Bu sülalelerin en 
maru:flan dördüncü, on ikirıci ve 
on sekizinci sülilelerdir lııi, iıun
Jıa.rm yaptıkları ve l:ııcakıtı.kları &

serler Mlen Mısırda mevcuttur. 
Piramitler, heykeller, ehramlar, 

mezarlar ve saire. Mıısın ihya e
den ön sekilinci FiraV'Wl sülale
sidir. Bu sülalenin ıiiçüncü hüküm
darı olan birinci (Totmos) büyük 
bir ordu ile Asyzya geçerek, Şam>, 
F1iniıkeyi, Cezireyi, Yemeni ve Af-

1 
mansup bir valisi vardı. Mehmet Clul ıroo JllDı:lal'I Tlıbmln - Lira 

be iltihak etmelerj lldn alunur ( Hô _ 4996) 

Ali paşa sülalesi 1221 de Mısıra 
Rıdivioyet şekli verdi. Ve Umumi 
Harpten sonra Türkiye >le Mısı
nn bir alakası kalmadı. Ayni sü
Jaleden ibir kral seçil..-ek, istiklA-
lini ilin etıti. 

Dişlerinizi mubaf&7.a etmek isterse
nlz, sabah ve gece yatarken R i D A 
~ suyu mahllllü ile ditlerirıizi fırça
layınız, akabinde ıarıarasmı 7apmız. 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
OkmDJDaa J'W ..... :Jl)ı ~ t&lebe kay- Mıl•m .. f.ar. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
TtıWJ miiıldM! llt ıılu. 
Kainat ıanlan: 
1 - Türk - .1ms1ı. 
ı - SlhhaU yerinde olmM. tıallrrll Ye ı.lmııtete m.inl b.Mf·h• Ye b· 
nraa o- ak. 
ı - Y""1 11 den o.pia T1' Z5 tra TDbn <>1•••••, 
t - İffet ehlô ve l(vl alıJilı: ...ıaibl ol- . 
S - En aa - l&Jıs111nl bitirmiş olmalı:. 
~ n dalaa fazla b&hal Wnalı: loln istan.badda Ahih:t"· 

aa. Baedd oediesEdekl Ollal J>fre&törlüfiine müracıMt 
hal a.laU lcılıt 7ua Ue te malıraea.at edllıebW... 

Bir Casusun 
Gizli Defte r i 

No. 47 ___, 
Yazan: Francis Machard Çeviren: t&kender F. SERTELLl 

Tehlikeli bir iş dediğine göre, muhakkak 
casusluktan başka bir şey değildir 

- Bizim kapı.cı meğer ne ya
man bir adanunış. Herhalde ken
disi ja!pOnlara satılmış bir vatan
s12 olsa gerek. Maamaıfih böyle a

damları el<le etmek çok kolaydır. 
Bakalım bana yarm ne iış teklif e

decek! Tehhkeli. dediğine bakılır
sa, muhakkak ki, kendi yaptığı 

işten yani casusluktan başka bir
şey değildir. Ben de bu suretle ja
pon!ara hulül edeceğim ve (B. M.) 
te~ıJat..nın içyüzünü öğrenmek 

fu-hatını lıu.Laı:a&ım. 

Ertesi gün bana ca
susluk teklif ettiler 
Ertesi gün, kapıcının tayin et

tiği saatte odası.na gittim. 
jan bana aCJyor ve beni karlı 

bir işe kayırmak istiyor. 
Odaya girer girmez: 
- Bonjur Mösyö jan! dedim. Bu 

gece sevincimden uyku uyuyama
dım. Bana vereceğiniz işi anlamak 
istiyorum. Bizim şarap komisyon
culuğu da çok tavsadı. Kazanç git
tikçe aızalıyor. Liyıon şarabı Pa-

21 Haziran 1941 
AoaJ. Ye ...... . 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 130~ 
100 Frank -
100 Liret -
ıoo İııv J'r. U .90 
100 Flori& -
100 Rayiamam -
100 Belııa -
100 Drahmi -
100 Leva -100 Çek Kronu -
100 Pe<;eta 12.9375 
100 Zloti -100 Penııô -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Yen !1.1375 
100 isv. Kr. 31.{)975 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHviLAT 
İkramiyell % 6 938 19~ 
İkr.ımiyeli '10 5 
938 19.25 19.IG 
Sıvas .- J!rzurwn °lo 7 
934 II. ila Vll. 20.15 

• TAKVİM • lluml 1357 Hızır eı...t 1311 
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48 9 26 
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13 16 Öfıe .j 31 
17 17 İkindi 8 32 
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riste para etmez -Oldu. Karlı bir 
işe sarılmak mecburiyeti karşısın
dayım. 

Kapıcı bir zile il>astı.. 
Ve bana döndü .. 
- Biz de sana güzel bir iş lıazır

ladik. ş:mdi konuşacağız .. 
Dedi. Sonra ıbirden dikkatle yü· 

züme baktı: 
_ Sen ingilli.tt biliyorsun, de-

ğil "? mı .. 
_Evet. Babam lisan ımeraklısı 

idi Bana Llyonda ingilizce okuttu. 
jan kaşlarım kaldırarak güldü: 
_ Ala .. Bize Ja:zım olan budur. 
Sonra yava~a fısıldadı: 
- Zahmetsiz bir iş. Geliri çok.. 

üzüntüsü yok. Anlıyorsun ya?. 
- Vallahi sevincimden, ıbir şey 

anlıyamıy<l!nlm, Mösyö jan!. 
- Canım.. İşte bir meurun i&

tihbarat işlerine bakacaksın!. 
Cali bir endişe ile cevap wr

ıhm · 

- Ben b&yle işltt yapabilir mi· 
;rim. bD sJem?. 

- Bunu çocuklar biJoe yapar, 
dostum!. Sakın itiraz etme .. Şim· 

,, 

Yqil Salata (Adet) 10000 150 
Pırasa 10000 500 
ispena1< 7ŞOO 450 
Havuç 2000 160 
LAhana 6000 825 
Pallıcan (Adet) 25000 12:10 

Taze~ 1000 200 
·nometes 10000 1500 
Semizotu 2500 325 

· Kabak Salın 5000 voo 
Taze Bakla 2000 !00 
Biber Dolmalık 2000 260 
F..W,.e T~ A:fıe 5000 700 

EııJlinar (Adet) 10000 1000 
Fasulye T. Çalı 600 90 

Fasulye T. Barbunye 2500 450 
Karnabahar (Adet) 1000 130 
Soğan T. (Demet) 15000 800 
Maydanoz (Demet) 10000 200 
Dereotu (Demet) 10000 2:10 

Nane (Demet) 1000 10 
Sarmısak Kuru 200 62 

Kök Kereviz 2000 220 
Balkabak 2000 80 
Hıyar (Adet) 5000 300 

Salamura Yaprq 1000 200 
Pancar 500 20 

Xınnızı Turp 10000 150 

Marul 10000 400 
Taze Yap.rak 500 ao 

1158% 

Yıldızda bulunan Te!ınlk Okulunun 1941 Mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 
cins ve miJctariyle tahmlıı bedeli yaz.ıh 30 kalem sebzenin şartnamesine göre 
30.8.941 tarihine rastlıyan Pazartesi günü Saat (14) de Yüksek Mühendis Mek
tebi. muhasebesinde top1anacak olan konıJsyonumuzda ihalesi yapılmak tiz.ere 

kapalı zart u.suliyle eksilt.meye konulmuştur. İlk lemônat (792) lira (15) kuruş
tur. İsteklilerin ıartnameyi görmek ve ilk leminatı yatırmak üzere eksiltme
den bir gün evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme 
günü de Güm(lşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 
Tek.lif mektuplarınm eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
verilmiş bulunması lAzımdır. Postada vild olacak gecikmeler kabul edilmez. 

di seni maiyetinde kullanacak o
lan memur gelecek. Ban.a itim.at 
et.. ve ne derse kabul et .. anlıyor 
musun?. 

Müsbet ceva.p vermeğe mectıur
dum. 

- Peki, dedim ,sözlerini~i din
liyeceğim. 

- Ben de sizden bu cevabı bek· 
liyordum. Şimdi bütün işler yolu
na girdi dernektir. Yalnız şu nok
tayı da anlamak isterim: Geveze
likten h<l§lanır mısın?. 

- Hayır, Mösyö jan! Lüzumsuz 
yere çene yormasını hiç sevmem. 
Babamla bile bu yiizden her za
man atışırdım. Az konuşnasını, 
çok dinlemesini severim. 

1 

- Mü·kemmel 'bir prensip. Buna 
riayet eden adam, !hayatta yüide 
yüz muvaffak olur. 

Önüne bakarak gülümsedi: 
- Bir noktayı daha aydınlat

mak isterim: Kadına karşı tema
yülün var mıdır?. 

- Kat'iyyen. Hayatta erkeğe 
bile yenilmek istem.iyen benim gıi,
bi bir adam h~ zaman ikadın 

14479) 

e!inıde oyıımcak olamaz. Kadına e
ğilmek, onun -oyuncağı ,onun e
siri olmak demektir. Bunu hiç 
bir zaman ha:ı:ınedemiym"UJn.. 

- Bu da güzel. Sen bu iki me
ziye1.inle, bu işe çok ehıerişli bir 
adamsın!. Herkes ıkendi kaJ:ıiliye
tine göre himıet aramalı Voe ona 
göre çalışmalıdır. Sen de nihayet 
aradığın işi - böyle bir tesadüfle -
buldun emektir. 

Bu sırada kapı. çalındı. 
Kapıcı: 

- Geliniz .. 
Diye seslendi. 
Odaya zayıf, k:üçiliı: boylu bir 

japon gkdi. Onu deriıal tamdım. 
Sokakta bir gün evvel bizim ka
pıcı ile konuşan japondu. 

Nez ak et ve tebessümle içeriye 
girdi. 

Kapııeı e....veli beni ona ta.kd.iı:ıı 
etti: 

· - Bi.ziın pansiyonlanmızdan .. 
kendisi Llyon şarırp koanillyoncu
sudur. Kendisil.e mutabık kaldık. 
Ondmı sonra bana döndü: 

CA1'1<""1 Vu) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1 - 941 senesi A!yon mahsulü, geçen senelerde oldugu gibı, ha~haş v· 

mine mbsaade edilen sahalarda mtifrısfcs T. C. Ziraat B.ınkası şube ve aj~ 
ı;narifetiyle müstahsHden milbayaa edileCt>lctir. 

~ - Mu~;,ya~ya 15 Hazir~dan baeıa.nacak ve 15 Eylülde nıhayet veı:;, 
eektir. Bu mudric .. zarfında afyonlarını Zıraat Bankru 1 ubc ve ajanslarını· 
mıyunların, mUodctın nihayetindrn sonra ~k.u bıılacak ıııüracaatları ve .,;er6r 
decekleri rnazeretıc-r kat'iyycn kabul cdjJmiyec<>ktir. 

3 - Asgari bır k fioya kadar satışa arzed.ilen a!yonlar nıübnyaa edileceıcti1' 
. Malım biz.zat T. C. Ziraat B_ankası Şube ve Ajan"ana götüremiyenler, ~C~ 

lerı namına ~eya bir1e§crek teşkıl edecekleri gruplar namına aralarından bJJ ~ 
mutemet tayın ederek mallarını bu muten1et vasıtasiylc tc~lim edebiıırler. f 
takdirde gerek teı;.li.m ve t~sellümde ve gerekse para tediyelcrin<l•ı o!i~ bu r ı' 
teınedi mal sahibi ad<ledecektir, 

4 - Geçen senelerde olduğu gibi bu seue dahi müstahsilden ~andık par· 
ekspertiz ücı·eti vesair her n.e nam ile olursa olsun biç bil' n1asral ah.runı. 
caktır. 

5 - Drogist a1yon1ar bu sene D. A., D. B., D. C. harflerıyJe rumutlanJ1 

üzere üç sınıfa ayrılacaktır. 
Tamamiyle konaksız olarak ince ve teıniz toplanm1ş renk \'e koku ıtibatİJ 

mümtaz vasıflı alyonlar D. l\, 

12 den fazla mor!inli •A.t sınrlına ithal edilmiyecck derecede az }E:onai' 
1 

ve renk itibariyle cazip, yüksek evsaflı kaba afyonlar D. B. 
12 den az mor!inli çok konaklı, yağmur yemiş rengi bozulmuş d\iıSı..tk v~:ı 

etyonlar D. C. 

Sını!.ına ayrılacaktır. 

Bu tasnil mmtaka ıtibanyle olmayıp umumidir. Yani bir .mıntakanm tJ~ 
beten iyı olan afyonu ,A, Vt" daha dUşU k aCyonu .B .. ve en kOtü afyonu ' 
a4,dedilrniyecektir. 

Satışa arzedilen a1yonlar hangi mın takanın oluı·sa olsıın halit::;;ine aöre fV' 
karıda tarif edilen ~ınıllardan ltlyık old LJğu bir sınıfa itlıul edilecek ve o ~J.ll 
liyatma tabi tutulacnktır. -

• Yoğurulmuş af)'onl:ir D. C. smı.Cında n addedilecek ve bu "ınıhn fiyatını if 
bi tutulacaktır. 

Hileli katıkh afyonlar yumurta ve süUe karıştırılnuş dahi olsalar 'f/J,f 
ıuş addedilecek ve sureti kat'iyede mübayaa edilmiyecektir. .~ 

6 - Afyon tiyatlan geçen sene yapı lan zamma ilfıveten bu "ene de y~ 
artJırılmıştır. 

D. A. sı.ru1ının beher martin derecesi 80 kuruş, seksen kuruş 
D. B. sıfının beher morfin derecesi 65 kurus altmış beş Kr. 
D. C. sınıfının °DE'her morfin derecesi 55 kuruş eUi beş Kr. 
Olarak lesbit edilmiştir. ,;' 

7 - Bu sene mObayaalannda afyon bedelleri ilk tesellüıntindekı tartıJat' w)ı 
rinden tahakkuk ettirilecek ve ayrıca ii•rc tenzil edilnıiyccl'Yı.ır. Tuprak tP 
şeklinı muhafaza etmiyecek kadar sılu ve rütubetıı afyonlar kurutuldu1' ul 
sonra tesellüm edileceğinden, müstahsillerin mallarnı kurutmadan evvel ı;jı 
arzetmemeleri ltızımdır. 

8 - Satışa arzedilen afyonJardan m ağşuşları ve eski sene mahsulü ole:; 
varsa tanıamen ayrıldıktan ve kabule ea yan görülenler 6 ıncı maddede. izah )1 
len sınıflara seçildikten sonra ayrı ayrı tartıl.a~ak ve bu taJ'tı tizcr1ndeo 
mınt.aka için ~eyyanen: 

D, A. sınıfına girenlerm beher k.ilos una 10.40 On lira K1rk K 
D. B. sınıfına girenlerin beher ki1os4-una 7 .80 yedi lira seksen K. 
D. C, sınıfına girenlerin beher kilo.suna 6.05 altı Ura beı K. 
Hesabiyle t.ediyat yapılacaktır. • ~ 

Bu suretle tıeslim edilen afyonlann lôboratuarında yapılacak tahlil ve f" 
sin nıerkez deposunda yapılacak. nihai muayenesinden sonra 6 ncı maddede JJI' 
zıh her sını1ın beher martin de~; f!y atı üzrinden tahakku_k ed""."k J>ed;;rıı 
rlne nazaran afyon teslim eden mu.stahB illenn a1'ıcağı leuıhur elhiil tal< j;' 
bu para yine katı tesellümü müteakıp Ziraat Bankası Şube ve AJan!>ları 
tından alak.adarlanna prim olarak ödenecek.tir. 

9 - Esk;i sene matisulü Droa:lst afyonlar mübayaa ediln1iyecektir. _ ,.-__ 
10 - .Soft afyonlar, afyonun rengi, içhne elverişli olırta.sı vesair mum~ 

vasfına nazaran, bu mıntakaya töndcrilen Ofis eksperinin nuıayer:.et>i ~ctıceB ~, 
tesbit edeceği kilo fiyatı üzerinden sofi mıntakalarında yine T. C. zmıat 
kası Şube ve Ajansları tarafından mübayaa edilecektir. ~ 

11 - Tabiat.en düşük morfinli veya yilksek morfinli mlntak~lar ıeıfl. ~ 
fe ve qınet takdirinde mıntakavl bir tefrik gözelitmiyeccğinden ve rıı tJfl 
hangi nuntakadan olursa olsun k.ahtesine nazaran glrl'"bileceği !'mıfın li1~ 
tabi tutulacağından müstahsillerin bir rpıntak:a mahsulünü başka bır nııD 
nakletmek külfetini yüklenmemeleri tavsiye olunur. -r3231 - 4573) / 
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