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KURUŞ 

EN 101'1 TELIR&rL&aı VE •&BEaLıal VERiR AlllAll IAZETBSI 

TÜRK POLiTiKASININ DÜRÜSTLÜCÜ 
A man - Sovye Harbi kar 
Bi araf Kalacağını Biit 

ısın a Tiir i eni 
n Cihana ilin Et 

Alman - Sov- 1 

yet harbi 
hızlanırken 

Alman Devlet Şefinin 
harp sebebi olarak .zik
rettiği noktalar çok dik
kate ıayandır. Avrupa· 
aın Şarkında hakikate~ 
çok mübim, çok dehıetlı 
ve tarihin en büyük har· 
bi baılamııtır .• 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE - -
Su•yd Rusya • A.Jmanya h~bi 

buttin dün) ada uyanclırtlığı mut· 
hiş alliıka ve tarihi büyük elıem· 
nıiyet içinde devam edi,yor. Hem 
bır idealizına, hem de bir biiyük 
menfaat tarih ve istikbal müca· 
delcsi ol~n bu mücadelede her iki 
dt>vlet de dostumuzdur. Sıkı bir 
bitaraflık iç:nde, SO <ukknnhhkla 
bnrb:n atııalnrını takip etıuclüen 
ba ka bize dü <·n hi ir "'Y l oktur. 

ı\ncak, itiraf etm l:izımdır ki 
mıiudele hakikaten biıyüktür, 
deh etlôdir, Anupa harbinin en 
bu u •ıl iddelliı;i H lı.anlıswlır. 

iman} a ile }'ransa arasında 
ıeçen yıl n haziranında böyle 
kanlı azametli, deh etli \:e kor
kunç bir harp bekl~nebilirdi. Fa
kat, Fransız o 11.u tını iir'ntle 
inbilali Alınan ordusuna h"ınen 
hemen doJ a doya harbdınek fır· 
satını bile bı:rakmadı. Bu defa Al
man, Rumen, Finlandiya ordula
nnın karsısında yirmi sen•den
beri bütün modern harp vasıtalan 
ile harbe hazırlanan bol malze. 
mel~ bol rnotörlil, bol tayyareli 
180 milyonluk $-Ovyet RıMyanın 
orduları vardır. Finlandiya har
binde gö<ıterdikleri misal ile iıasaıı 
\"e mılımne zayiatına hiç kıymet 
\•ermiyen Sovyetlerin Alman or
dusu karşısında da ayni ta~tik ile 
harbedecekleri ve mfü:adelenin 
çnk kanlı olacağı muhıı.kkaktır. 
l."üksl'k kumands, yiibek lı.ur
mav, subay, teknisyen, talim ve 
terhi,·e milcad('ıle n11ıu, manc-vi
l-'rıt ~ıa,kine 'e malzeme harbi olan 
bu harpte iki tarafın başladığı mü
radelenin inki~af şekli üzNinde 
fikir edinmek için lıeniiz \'akit 
vardır. Fakat. nıiifaddenin sebep· 
leri bakımından Alman Devlet 
Şrfi Hitlrrin söylediği nufak çok 
dikkate sa} andır. Bn nutkun hn
lasa mda tebarüz •ttirilen sebep· 
lere göre; AlmanJanın Sovyd 
ltusyaya saldırmasının mesnetleri 
unlardır: 

1- Sovyet Rıuyanın bütün Av· 
•ııpa kıt'ası için bir tehlike teşkil 
fotn1e.f;İ 

2- Bol~e' lkliğin nasyonal sos· 
.lalizn1e kar .. ı öldiirUrü 1.ıir nıahi· 
l rt if~dı· etıncsi 

(Dcvaıru 5 inci s .. 1r..ısı 

j BUOON jı--~ 

Haf ta başı 
!SOHBETİ 

Ben Tasav
vuftan An
lamaz mıyım? 

Y•ı= O man Cemal KaycıJ.ı 

4 ftac ıahile
de uyunuz 

''Ulus,, un mühim 
bir noktaya işareti 

'' Sovyetler Birliğinin Boğazlara 
ait teklifleri hakkında doğru ol
ması lazım gelen beyanatın bu 
memlekette hayret uyandırmış 

olduğuna işaret edelim.,, 
Ankara 23 (Telt•funla)- t;. 

!us refi.l.imi•in bııgiın.lı.iı baş 
yaıtl>ında Falih Rıfkı Alay 
So\·ye( • Ahnaıı harLini uıcv· 
zuu bab,etmektc \e Hitlcrin 
b(",l- anat1na i~arr-tl«" t ı.ciiınle 
unları 'aı.mahtadır: 

•- Yinnı kü~ut encdenberi 
ko~u \'e dost olar.ık li. u.disi
ne taın bir enıniyl t \iernıek i .. 
çin elimizden gı·leni ) apnıış 

Alman kıt'alan ile birlikte harp 
ede7ı Rumen OTdusu Başlcuman

danlığuaı eline alan 
General Antonesko 

NOTLAR: 

Alnından öperim 
Son Telgraf, harbin baıın· 

Janberi en doiru gören, en 
i•abetli tahmini yapan, dai
ma en kat'iyi aöyliyen gazelfl 
oldu ve hiç bir aiya.i hadi•e
deki mütalea ve tahmini hO. 
diaelerin tekzibine uğrama.. 
Jı. Balkan iılerinde öyle, Ce
nubu Şarki Avrupası iılerin
de öyle, Britanya adaları iı
lerinde öyle, Sovyet - japon 
paktı i§inde öyle, Türkiye -
Almanya mevzuu üzerinde 
öyle, Şarki Akdeniz, Afrika 
i1lerinJe öyle, ve.. nihayet 
Sovyct-Alman harbinde öy
le. 

Dün bizim mahut arkadat
la bu bah•İ konuıuyorduk ta: 

- Alnından öperim Son 
Telgral'ı ... 

Diyerek ilave etti: 
-Son T elgral, hadi•elerde 

ne kadar isabetli ve mümtaz; 
bir görüı farkının sahibi ol
Juiunu ispat etti i•e T aH A
jansı da §U son Alman-Sov
yet münasebeti hakkındaki 
meıhur tekzibinde o kadar 
y~nız. kaldı! • • 

! 1 

olduı;uııııız So\·) etler Birligi
nın Boı;azlnra ait t<"ktüleri 
hakkında doğru olnıaM laT.Jın 

gdeo be~ ana tın bıı memlel.•t· 
te hayret uyaodırnu'l olduğu
na i~1rl'"t edeliın ... 

Jllulıarrir bundan Sönra he· 
)onatın dige-r hir nokttısına fi" 
mas cd<·reok: 
•- B~ha a yeni bir rinlan

(Df'vamı 5 fnrl S.a.yf:ıda) 

iLK RESMİ 

Sovyet Tebliği: 

Almanlar, 12 
kilometre iler· 
liyerek 3 köy 
işgal ettiler 

. 1 

Polonya hududun- · 
. 

da Almanlann mu- 1 

vaffakiyet elde 
ettiğini Sovyetler 

de söyliyor 
-

65 ALMAN TAYYA· 
RESi DtlŞIBILDI 

Moskovada nü

mayişler oluyor 
Sovyetler Fin gemi 
lerine taarruz etti 

Şarki Prusya Sov
yetler tarafından 

bombalandı 
M~a 23 (AA.)- IB.B C. 

Birıncı Rw; reı;mi tebliği: 
2'2 haziran sab1'h şafaıkla bera

ber, Alman orduı;u, BaltLk1an Ka
(Devam.ı 5 bı<i Sayfad;.) 

MİLLİ ŞEF 
Dün akşam 
yatla bir ge
zinti yaptılar 
Evvelkı giın Yalovayı şereflen. 

dirt'll Mılli Şef Reisıcumhur İs
met lnönı.i dün ak:,am Savarona 

(lkvanu 5 ltıd . ayfad") 

Resmi Tebliğ: 
Ankara, 22 (A. A.)- ResmiTebliğ: 
Cumhuriyet Hükumeti Almanya -

Sovyetler Birliği harbi dolayısile ha
sal olan vaziyet müvacehesinde 
Türkiyenin bitarafllğını itina karar 
vermiştir. 

• 
LENINGRAD 

19"9 Hudutlan 1 

yeni ıtı. buılatlan 
1~14 Ru. hudutlan 

l:J' '"""'):ırun Polon· 
,....-~:....,f.. j adao a.ldıJ..I.u, )'~Met 

L 1 Ru,laruı Pdooyedan 
,JJa.kLn vt .. ı~r 

Sovyet • Atman hududunu ııe iki yıl erveı Socyetlcr tıımfıııdan ifgal 
edilen Pol-Oııya toprakla nnı gösterir harita 

ahve te ziatı 
yarın başlıyor 
Kahve tevziatı için hazırlıklara 

bu 'abail ba lanmıştır. 
Şehrimizdeki 1400 çuva kah. 

ve bugür. rrsmi memurlar hu -
zurunda kuru kahvecilerdc kav. 
rulup çekilecek \'e 250 gramlık 

zarflara konularak mühürlene • 
ccklir. Böylelikle nohut veya arpa ~~ 
karl§!mlmaması temin edilmiş o· ~~ 
lacaktır. 250 gramlık zarfların hal- ' l, 
ka satışı sırasında da her kuru ' 
kah\'•ecide birer resmi memur bu. :~ 
lunJcak l"e fazla sat!§ ypalımasına, 
bir kışın.n ikinci defa kah\'e al· 
masına mani olunacaktır. 

Resmi daire ve memurlara Be
lediye Kooperatifi sat,. ) :ıpacak-
tır. Bu kahvclrrin satış fialı va. , 

y 
irk n 

Aldığımı 

T 
B IOC 

hife 

• 

nn sabah tesbit olun:ıcak' ı• Öğ- !~ 
leden sonra da te,·zıata gtçılmesı j ! 
muhtemel dır. ~zsı1111111•ı::ıı;ı:m~ıı:ıı:;ıızıı:-.r.ı~J 

Almanmotör 
lü kuvvetleri 
ilerliyor 

Milyonlarca insan, 
onbinlerce tayyare 
ve tank çarpışıyor 

iaglltere lovyet 
Basya ya 

yardım edecek 

Molotof Boğazla için 
neler teklif. etmiş~ 
ALl !AN - SOVYET 
ÇARPJŞMASI 

Dünkü o .ııamwıa ilk DlaTidı: ba· 
ber 't"rdıg ma. gibl1 Alman--Sov,-eı 
ha b b la tır. Gazeıemız!n dOn· 
ku • r saatlnden bu pbaba kadar 
ge m te!gra!IAn, Anadolu AJaı:ı.a 

bultenlerlnd<n hulasa ed<>rek, her
gün bu t..nlarda vkı:yuoulal'ınlWl 
takdim ed~ ız. 

A l.man - SoV)'ri hartune • ıt ••
bahtım oğley kadar •ldıtımn tel
gr:ı!ları ise birlnd .ahüem!zin diğer 
sutunl~ nnda \;t' besincı. s;ı;htfem:izd,., 

Son haberi u'ı unda lr. la 
017. 

MUHARf'.BB ASIL 
BAŞLADI. 

Al!:nan Propoganda Nazırı Doktor 
Go beh'ı'n d ı bah saat 5,30 ela 
rııdyotla ok dugu H tlerın nutku ile 
muhar•lı<>nln ı hk dünyaya ilin 
cdflm.ştır. Alman Haricıye Nazın 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
BiR BAKIŞ 

Von JUbbentrop la, Berlindeld SoY· 
yet Elç ine , . ....ııııı notada, Alman· 
;ııarun . v;ııet R\IS)'llJ'R harp ilhı etti• 
tlnl bildirnı!ıtlr. .Alman Harlci;ıı• 
Nazın, dün sabah sefirleri davet ~ 
de<elı. Almıın - SoV)I t lıarb.'nl ha· 
ber vemülllr. 

Sovyet Hanciyc K<ft ı 

Molotof 

.. p'un b !fC-

bet.le kabul ~tti dıplorr ;.ı.tlar ar.ı ın· 
ela Ti!rlLy• 1,luvıııc Elçf.I de vardır. 
Bundan o ı tb at ınilmcssil~n 
HarJcıye N!!..:aret.ın~ da, eı edıll"li.ıler 
ve Sovyet !irine \er en notarun 
me-bıt ıaz.c•.ecncre oıcunm~tur 

(INv;uıu s bıcl s .. 1r..u ı 

(HARP VAZİYETİ J 
Sovyetlerin, meydan muharebeleri· 
·ni eski hudutlardaki tahkimat mın
takalarında vermesi muhtemeldir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

L400 KİLOMETRELİK ALMAN
SOVYET CEPHESİ: 

Geçen kış dc,·ıcslnde Alman 
orduları Romanyaya akın ettiği 
zaman Scıv)ctl r Birliğinin !Akayt 

kalmama»ını dü•ünmüş, sonunda 
Alınan tecaviızüne maruz kala • 
cağını yazmıştık. Artık harbin se
bepleri herkesçe maliımdur. Dün 
sabahtanberi 2400 kilometrelik 

KISACA 

cephe üzerinde, diınyamn en bü
yük ve en asri orduları harbe tu· 
tuşmuştur. 
Şimdi hatırımıza şu üç sual ge. 

liJor?: 
l - Finleri ve Roman_ alrları 

cenahlarına alan Alman urdulan 
ne şekilde taarruza başladı'ar? 

2 - Sovyet orduları 2400 kılo
(Devamı 5 inci Sayfada) 

Gururumuz ve İzzetinef simiz 
A. ŞEY.iP, 

Türk gururu n hzetinef • 
bütiin manevi ölçiilcrin tarta
mıyacağı kadar ağırdır. Biz, bu 
gururu, bu ii.z.-tinefs ulviyetini, 
kendi kan ıısaletimiulen, engia 

tarihimizden, blıramanhlı: do
lu menlobelerimizden, mert 
karakter ve sağ"lam ina.aıuma
un alıyorus. 

Türk vatanının iııtı1dali ve te
refi üzerinde, harbin denm et· 
tiği ilı.i yıl bo1un.ca titredik. Ay• 
ni hMsasi ·eti, bir an ka) belmif 
değiltı. Hür vatan toprağırula, 
parlak r:ö altında, kendi krn
dimizin rfcndisi olarak )"tt'1a· 
maktan başka bir gayemiz u 
maksadımız yoktur. 
(;ururunıuz bü~ uktiır. (•Ün· 

l ü, mert \ • erke bir mill.-tiz. 

Asa1etimiz vardır: Yürtğinıi.z 
~i ni) etlerle doludur. 

Hiç kimseye kar ·ı kem gozle 
lıaknıasını bilmeyiz. J'aka t, 
kimsenin d•, bize. fena ı:iizl• 

batımasına t hamnıül edemt•yiz. 
Buırün, bütün diinya, Türk k~ 
rak~r ve imanını alkı~lıyor. 

Biz. bu alkışa layık bir mille
tiz. 

Yurt, bir ha lan bir basa baş• 
dik, alnı aç•, )·igit çocukların 
~uva..,1. 

Yn,·amızın üstiindr-, "\-'Ücutla
rımızı bir kartal kanadı gibi 
fernıis b11Junuyor111. 

Silkiın içinde )·nı.;amak i ... tiy~ 
ru2. 

ha talın huıuruna dokunn1a• 
yw. 



L 

• 
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ULUDACDA 

BiR KAMP 

Bir rivayete gore, zayıf 
bünyeli çocuklar için, Ulu

dağda bir kamp kurulacak
mıı ! Bizim bildiğimiz U lu

dağ, isminden de anlatıldığı 

veçh ile bir dağd ır, yüksektir , 

ıoiuktur, daima karlıdır. Za
yıf b ünyeli çocuklar ise, de
niz kenarlarında ve lodosa 

bakan sıcak sahillerde teda
vi edilir. 

Yoksa, tıp ilmi de mi de
iitti?. 

Yahu, Uludağa, c/ı sağlam 

bünyeli insanlar zor tahMD· 
mül ediyor. 

DAHi 

SAN'ATKAli 

Dostumuz Seliımi izzet Se

des, yazdığı bir fıkraya fU 
ııcrlevhayı koymuştu: 

cDahi aan'Atkir yetİfemi. 
Jecektır.• 

Doilumuz, fıktaaında. bi
zim memlekette, Güzel San'· 

atler aahaaında, neden dahi 
aan'atkar yetitemiyeceğini u
zun boylu izah ediyor. 

Bizim Osman Cemal Kay• 
rılı: 

c- Seliimi bata ediyor, 

dedi.. lıte Necip Fizd Ku3-
kürek yetiıti, ya. •• 

TAAM 

VE KELAM 

cEvvela taam, sonra ke
lam» diye bi~ e.ki M>z var
dır. Bir arkadaı, bunu, fıkra· 

suıa batlık yapDUf. Eııkiden, 

7emek esnasında, 11ofra ba

tında konuıulmaz, yalnız a• 

bthrılınuı§ •• Ve bili.hare, n· 
de kahveler, ıerbetler içilir

ken, uzun uzun sohbet edilir

mif.. Fakat, timdi öyle mi 
7a?. Hepimiz modern olduk. 

Sofra baıları, en uzun ııü· 

r;n müsahabe ve sohbet ııa· 
atleridir. Şimdi, taamı da ke
li.mı da ayni zamıuı.da J&J'1• 
yoruz. 

HALiCE 

LôKVYORMUŞ -
Bir çöp müteahhidi laaldmı-

da zabıt tutulmuı. Kabahati 

ıu: Gizlice, çöpleri Halice 
do üyormuı. Çöp muleahhi

dinin bu harekeli sıl bir 

ceza ile kartılanacak, bılmi
yorum. 

Yalnız, bu adama taııyo
rum: 

Neden diğer müteahhitler 
cibi, Üsküdar önlerine dök

müyor da, gizli gizli Halice 

döküyor. Baksanıza, Üskü· 

dar açıklarında serbest ser

best çöp döken müteahhitle

re kimse bir ıey diyor mu?. 
AHMET RAUF 

Edebi Roman:99 

Müellifi: 
Dalgın dalg n yürüyordu ft 

Jti.r.bılır bu dal ı'l.ık \c düşünce 
dana ne dar ecekü? Eğer bu 
sırada bir d kepeng :an al-
tına buzu c~t on beş yaş. 
lar da b r avazı ÇU<tığı 

. .. 
1v1 

• • 
1 ~ a ı 

Bugünlerde Roman
yadan büyük bir parti 
tahta çivi getirtilecek 

Piyasada demir ve tahta, ayak
kabı çivisi bulunmadığını nazarı 
dikka.e alan Ticaret Odası, Fiat 
Mürakabe Bürosu ve Mılli Sanayi 
Birliği çıvi tedarikini duşUrunelc.. 
te ve ayn ayn tedbirler almak -
tadırlar. Fiat Mürakabe Bürosu 
çivi imaline yarayacak tel ara -
makta, Ticaret Odası da bunbnn 
hariçten tedarik ve celbi imk.ln.. 
!arının temıni ile meşgul bulun-
maktadır. • 

Piyasada çivi imaline elvt?rişli 
tel bulunmadığı takdirde, bunun 
Karabük fabrıkasından temin e
dilırcsi için lktısat Vekaletine mü. 
racaat edilecektir. Bu fabiikada e
sa en tel çivı yapılmakta ise de 
büt.ın mamuliıt daha lüzumlu 
yer re talısıs edı..ıniş bulunmak
tadlr. 

P> akkıbıc lar, son günlerde 
goru en fi.at yükseklığınde biraz 
çivisizliğin de t siri bulunduğunu 
söylemekte ve bunun teminini 
d' rL gözle beklcrrektedirlcr. Ağaç 
çivı ihtıyac·nın karşılanması ça. 
releri bulurun~ur. B •!.inlerde 
büyük bir partı tahta çivinin Ro
manyadan gelmesi beklenmekte
dir. 

ViLAYET "" BELEDIYEı 
* Usküdarda 7, Eminönünde 

26 snaf: tramvaydan a~lıyan 10 
ye cu, sırtta yük taşıyan 3 hamal, 
bunlardan başka 12 şoiör, 3 oto -
mobıl salub~ 3 araba sürücüsü ve 
3 araba sahibı hakiarında Bele
diye n11amlıırına ıiayetsızlikte 
bulundukları ddiasıle ~za ke
sılmiştir. 

* Örfi İdare Komutanı Korge. 
neral Ali Rıza Artunkal, Anka • 
raya gi~iştir. Komutanın Anka· 
rada birkaç gün kalması muhte • 
me dir. 

TiCARET ve SANAYi: ----* Et fiatlarını yükseltmek için 
Anadoludaki bazı koyun, sı-ır ce. 
leplerine telgraf çekip mektup 
yazan şehrimizdeki bazı toııtan • 
cılar Örfi İdare mahkemesine ye
rilerekl<!rdır. D:ğer taraftan Fiat 
Mürakabe Komısyonu bugün et 
fiatlerini tıet.kik edecektir. 

MUTEFERRIK: 
* Münhal bulunan İzmir Ma

arıf Iıldürlüğune, Üçuncü Umu.. 
mi Ufcttış k Maarif M<lsteşarı 
Mustafa Reşit Tarakço iu tayin e
dılınışt:r. * Çanakkale Sıhhat ve lçt•mai 
Mua ne Miıdüriı Dr. Ha! t Bar
baros AlLl!Sya Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müd.irlılğüne tayin e
dilmıştır. * Turhal Şeker fabrikası atöl
yesi l,'ıçılerinden Boyabatlı Şakir 
Acar yıkamnal< üzere .Jcasabarun 
içinden geçen YCljilınnağa girmiş 
ve çamura saplanarak kendisini 
kurtaramamış, boğul.muştur, * Çanakkalcde ,ekerci Yaşarın 
Camiıkebir mahallesinde yeni 
yaptırmış olduğu evi bir yangın 
neticesinde tamamen yanmıştır. 

Yangının banyo sobasının baca • 
sından çıktığı anlaşılınıştır, 

A 
izamettin NAZiF 
sında olmadığını sôyle<li. Be~ 
yıp b<klemem için ı..fak bir ıe
redd.ıt geç rirk n korıdorun öbür 
ucunda y'...kselt sesle konuşan bir 
genç be rdl. 

-Kim bu! 
kad"-l" b .ı t a ış ol- - Tal• niz vannşı .. Direktör. 

Koşar gibi bir sür'atle gelen 
genç dırE:k•or, polisın açtığı ka
pıdan b;r yıldırım gibi odasına 

nı Bur~aaa' 1stan- i dalınca Naci rr=ura kartını u • 

sa d., ~!' s r ~ ufa ıp du -
da · annı ~ ıııı.. ne } a kaı:w.r böyle 
Jt caktı. 

- Bura! Y 
bul ga ı. İkd.ım, • zattı. İki dakıka sonra, İŞİ!" .n çok-
Cu r yet, 

s 
Sa h' lu"u acelesınden anl~ıld•ğı ralde 

dm çekti, direktör gene kapıdan karşıla -
t • • g ~ aldı. yordu· 

,..-cydanına 'il- ,_,_ s h - Affedersuıa... izi f sen 
ı:nl '.iı. Gen ş a-

"liyet direk- tan"ımadığını için 6nUl"::.zden ge
çerken scli.ınlıyamad=. 

- Çok nazwin.i%. Teiekkü.r e-
-lerim. 

• 

Günün meselesi: 
r 

' 
-• 

rı 

Bir sual var kl, şu giiulerclo so
rulup duru) or: 

r • 30 Ağustos Bayramın
da kadın ve erkek 

ler bir kıy af et giyecek 
«-Bizim İn;ilizlerle ittifakımız 

var. Almanya, İr;-iltere ile harp 
halindedir. O hal e, mütlc!kiıııiz 

olan İngilterenin dü~anı ile bt. 
:Um bir do ·tluk muahedesi yapma· 
mız garip de~il midir?.• 

Türk • Alıman dostluk muahe
desinde, bir garabet görenler, ha
diseyi tek eephdi mütalea eden· 
Jer.ıir. Biz, harp başlarken, bir 
ittifak aradiksn, bunu, yalnn ve 
sad.,.,e, tedafüi maksatlarla yaptık. 
Biz, emperyali t değiliz k~ mut
laka, harhe girelim ve toprak ka· 
zanalrm, di ·e, bir c!ü nccye ken
dinıizi kaptımıış buhınalnn. 

İngiltere ile yaphğunz ittifak
ta. kendi eınniyetinıiz mevzuu ha
h" ti. Bı Min, hare ·etlerimize ha· 
kim olan yine ayni fıkirdir. 

İn"iltere ile ittifak yaptığnnrz 
znr.>~n dahi. J..imsevi. düşman te
lilii etıniy rdıık.. Bütün tcdbirle
rinıizi melhuz \"C mefruz bir teca-
YÜZe ka alıyorduk 

Bütiin dün a ile dost ge inmek 
arzu und:ı olan Tiirkİ\'f', Bl'tli sa· 
m;mı hl fo me hıl l>"tün m"Jl tle
rin elini sıkmakta tereddüt gös· 
termiyecektir. 

REŞAT FEYZi 

Fiatlere zam talebi Belediye 
Daimi Encümenince reddedildi 

Eğlence yerleri tarifelerine zam bipleri zamda ısrar etmektedir. 
yapılacağını, tabldotlara 25 kuruş, ler. 
meşrubat fiaUarına yüz para zam Eğlence yt"fleıriııde yapılan tef· 
yaplimasının Bcledı) e İktJ.Eat trşl<!r esnasında gazino, lokanta ve 
Müdürlüğıince kabul edildiğini emsali yerlerde tarÜe)i gösteren 

biıyük ıevtıalann sakıl.andığını, 
yazmıştık. 

t miişteriden geliş' güz-el para isten-
Beledıye lktısat şlm Müdürlü- diği görülerek !evhamın tekrar 

ğlınün bu tale'bi, Da.imi Encuımen . as:.' aları teının cdihıü;ıtir. Fakat, 
tarafından tetkk 00.;bniştir, Encii- teHı n sonra tcıa:.r ı~.alann 
men, tar·klerde yalnız son vel'gi saklan<Uğı. .müşahede rıd imiştir. 
z::.mlar:nı kabul etrr-iş, tal:.l<lot fi- · Belediye, miişteriye tasdikli tanre 
yatıra 25 kuruş, l!'C rutata yüz 
para i!Avesi tekllii.-U redlc: t:rniştir. 

Maama!ih bu b.bıl yerl"rın sa-

göst ıyenl r bak'kında sı.kı talti
bat yapı 'Uasını alakadarlara bil.. 
dirr' •• i;tir. 

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

Yüklü araba 
68 arabanın yükleri 
boşaltılıp ceza verildi 

Yeşil Sahalar 

Bunların iyi muhafa
zası için emir verildi 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünce hazırlattırılan cErkeılı: 
ve kadın beden terbiyesi mükel • 
leflerine mahsus kıyafet, bayrak 
ve filama talimatnamesi• Vekiller 
Heyet:n.tı ta.w.il:ıine iktiran ede
rek mer'iyete girmiştir. Bu tali
matnamede beden terbiyesi mü. · 
kellefiyeti çağında bulunanların 
toplu yürüyüşlerle umumi top -
lantılarda giyecekleri bir örnek 
kıyafetin şc4.li tesbit edilmiştir, 

Mükellefler bundan böyle tali· 
matnamenın tesbit etmiş olduğu 
şekil ve evsafta şapka, tepclilt, en. 
selik, gimc;ik, gömlek, pantalon 
ve ayakkabı lemin ve umumi top
lantılarla toplu yurıiyüşlcre o kı
yafetle !~\Irak edeceklerdır. Be.. 
den Terb"ycsi G<c;el Direktörlüğü 
talimatname hilküm erine göre 
tesb. t edılmiş kıy afeti bu tün te
frrrüat. e ve reSİDllerle izah ve 
gösteren afış er bastırmış ve mü- 1 
kellcflerin ıttılaına arzetmek ü • 
.zere gençlik klüplerine tevzi et· 
mı"J'tır. 

Bundan b ka beden terbiyesi 
teşkilatına mensup bilümum spor 
klüpleri Milli Bayramlarla tören
krdc daima milli bayrak ve bir de 
klüp firması taşıyacaklardır. 
Şehrimizdeki kadın ve erkek 

mükelldlcrin 30 ağustosa kadar 
yen. kn ufl'tıeri tamamlanacak ve 
o günkü bayrama hepsi iştirak e
deceklerdir. 

Aydın Nafia 
Müdürü ile bir 
doktor nehirde 
boğuldular ! 

Son zamanlarda fazla yük yük
lenmesi )ı.izünden bazı araba ka. 
zalan vukua geldii!ı görülmü~ ve 
bunun iizcrme araba'ara konula
cak yiiklerın fazla olmaması için 
kon.roller yapılması kararlaş • 
mıştır. Alakadarlara ib:ı hususta 
sıkı tef'işler yapıl.ırak fa.da yiik 
alan arabacı !arın cezalandırılma. 
lan bild'rılmiştir. Sc n il,.i ayda ı 

Himayei Hayvanat Cemiyeti mü-j 
fettişleri bu şekilde 68 ara banın 
Y'lkünü bo•altmı.şlardır. 

Belediye tarafından şehrin muh

tel.f yerlerinde aç!lan çocuk bah

çelerıie yeşil sahalar ve teş ir yer. 

!erinde hayva'l.arın otladığı gö

rülmekted r. Ha'ktan kuzularile 

buralara g"lenlere,bıle tesadüf e

dilmiştir. T~cir sara'arında ise 

beygirlere rasllanrrııııtır. Belediye, 

alakadarlara bu şekılde rastlana.. 

cak hayvanların sahiplerinden 

Üsküda r 
nin dünkü 

Halkevi• 
bayramı 

Vali de aynı otomo
bille nehre d Üştü 

Bunlar hakkında ceza zaptı tu
tularak Belediye Reisltğine ve • 
rilmişt!r. 

<lddetli cezalar alınmasını bıldir

miştir. 

fakat kurtuldur f . 
Aydın 23 - (H.) Kaza ve Nahi- __ _._ AD L J YE ve PO l J 

ye tefti !erini yapmakta olan Va. ~ ;., J 
limiz dün refakatinde vilA) t nafia 

müdiırü ve sıtma mücadele dk- Bir sir at hadisesinin mey ana 
toru olduğu haid Söken.n Akköy 1 

nahiyeıılni teftiş elmiş ve p- eye çıkardıgı"' na mus hır ız ıg"' ı 
avdet için Batnas geçııdlnı:l ı Men-

dcre-s.i gror.3 ile geçerlerken b:r ka- • 

u net;cesinde otıoımbilin nehre Blylkadada hırs z la y k a 1 a a 16 
yuvarlanmasile nafia müd..i.rü, s:t-
!IMI mücadele doıctnru boğu~- yaş111da bir hlz.m t~! kız D8 er Ö l 
lardİr. Valimiz Sabri Çıtak ile şo
förü bir ımu<'ize ka;bilindcn kurtul
muıılardır. Vazife ku~banlnnnd:ın 
doktor Ziya 1serinin bulumın cese
di bu akşam Aydm'a getiril~ektir. 
Nafia müdürünün cesedi heıııiiz bu,. 

r'l 

lunaımıı.Illlfitlr. 

e z o. o u una 
a ın c taıe 
Bu yıl D n'z GedikL Erbaş Orta 

okulunun yalnız birinci sınıfına 
talebe aıınmasl kararlaştırılm* 
tır. Talip olanların kaydına baş
lanmıştır. 16 yaşından büyük ol
mıyan ilk mektep mezunları 15 
ağustosa kadar kayıt için müra. 
caat edebllecekler<lir. 

- -o----

ddelumumıuae 
uavet 

Cumhuriyet :Müddeiumumı1i • 
ğinden: 

!stanbulda olduj!u anlaşılan 
Siirt Asliye Ceza Hakimi Recep 
Toksözün memuriyetimize müra-

Od.aya girdi. Kapıyı örttükten 
sonra Emnıyct dı:rektôrü heye • 
canla konuşmağa başladı: 

- Tüyler lirpeı:.tici bir cinayet~ 
Düşününıız, anasını, kaynanasını 

ve karısJ.Lı delik deşik etmış. Ka
rısı geb.! de ... 

- Ölmüşler mi? 
- Ana, gırtlağı kesilerek ölmu: 

Kaynana can ~ dşiyor. Belki ka
rısını kurtarabileceğiz. 

- Ya kmdisı? 
- Kaçtı. önuruüzden kaçtı. Bir 

1 
yabani keçı gıbi pencereden fu-.. 
ladı ve tüydü. 

- Takip ediliyor şüphesiz. 
- Kolay kolay tutamıyacağız. 

SiH\hl.ınnı da beraberine alnuı. 

Allah vere de e~kiyalığa b~a • 
madan yakalıyabilsek. 

- Sebep ne' 
- •e olabı ! Dedikodu. Anası 

bir müddctler.Xrl tutturmuş ... 
Karın seni aldatıyor diye. Adam
cağızın 'şl yolunda. Çarşıda işlek 
bir dükkanı var Güya difr.l<in • 
daki genç çırak. eve öle beri ge
t.irdik-59 kadınla kaı>l arasında 

Bir hırsızlık hadisesinın oflaya 
koyduğu bir ırza tecavüz hac.isesi 
Adliyece tahkik olunmaktadir. 
Vak'a şudur: 

Büyükadada bir aile yanında 
iki haftadan beri hizmetçil k eden 
16 ya,.ında Zeliha Goçmez, bu ev
den bazı kıymetli şeyler Qiırdığı 
iddiasile yakalanmış,ır. 

Tahkılcat arasında, Zelihanın o 
eve kiının deliletne kap .. and.ğı, 
kendisin.:n evvelce nerPde bulun. 1 

dul!u araştınlmı.ştır. Krnn bund~n 
bir ay evv.!l, Gedikpaşada oturan 
ailesi yaııından gizlice uzaklaş • 
tığı V<! babası Yusufla, anası Ay· 
şenin o zamandanberi kızlarını a. 
radıl;Jarı öf!renilmiştir. Yusufla 
Ayşeye haber verilmi~. onlar Ze
lihayı tekrar bulduklarına sevin
mişler, liıkln kızlarının öte beri 
çalmaktan yakalandığım öğrenin.. 

ce mü'.eessir olm~lardır. 

1 
HIRSIZLIÔA TEŞVİK E'l'MİŞ! 
~liha Göçmez, bir gün sokakta 

fıskos ediyormuş. Adam, buna 
evvela ehemmiyet ııermemiş. Fa
kat anası. çenesi düşüğün biri. Us. 
tüne vardıkça varmış. Niha}·et he
rif şüphelenmlş, kıskançlık bat
lamı~. Derken bu kıskançlık art. 
tıkça artmış. Kadının hamama, 
koşmuya gıtmesine müs:ıade et • 
memeğe başlamış. Bu sabah ka
dın, •ben enr değ tim ille sokağa 
çıkacağım• diye tutturmuş. Ana, 
el altından oğluna haber salmış. 
Tcsadufe bakın :.i o esnada çırak 
da iLn arıyormuş. Herıf, cyaaa ... 
- demı.ş • ikıniz söz bırlıj!. etli -
niz, bal'a taktıracı\ksıruz ha? .. • 
hemen çırağa sa ~ırnuş, faka oğ

lan atik davranıp kaçmış ve ko
şup cvdelt.lere haber sal ak is • 
te!T' . Hani, custam şiiphel di, 
kızg:.ndır, b nızın ares ne bakı
n.% • gıbilerden. :E".akat o kapıyı 
çalarken herif de yetişmiş. Ondan 
ötesi malilm. .. Palasını çekince, 
us.a bir kasap gibi önüne çıkanı 
doğrayıvermiş. 

- i'eci bir hadi• 

rasladığı bir k.adın tarafından 
kandırıldığını, btmun üzerine aile
sinin yanından l<actığını ve kadı
nın evine gittiğini anlatmıştır. 

Bundan başka, bu kadının l\fos • 
tafa adındaki er kek kardeşının blr 
gece kend ıne lecaviizde bulun
duğun~. bJrr ni izale ederek yir
mi gün beraber ya,aclıktan sonra 
Bilyıikadadakı aileııın yanına yer
leştırdiğiıu ve o adamın teşv!kile 
e~ya çaldığını, onun aşkile bu işı 
yaptıgını sciylemıııtir. 

Zabıtaca hırsızılktan dolayı ha. 
zırlanan tahkikata aıt dosya, Ad
liyeye gönderilmiı:Lr. Adliye, kı
zın iddiaları karşısında dığer ci
hetlerin de tahkik ve tamikına 

lüzum görmüştür. İddiaların ne 
dereceye kadar doGf'..I olduğu, he

nüz kat'iyetle belli değildir. Irza 
tecavüz tahakkuk ederse nar:ıwı 
düşmanı genç ile Zelihayı ~ 

pişkeş çeken kadın hakkında der
hal takibata ge~ılecektir. 

- Evet ... Fakat ben alıştım .ar
tık. 

- Alıştınız mı? 
- Şüphesiz... Olağan !Jlerden, 
- ...... 
- Bursa, benim dördüncü ola· 

rak memuriyet verdığ"m yerd;r. 
Daha evı."e! Tarsusdaydım. Ayni 
manzaralara rastlıyordum. Sonra 
lzmirde bulundum, ayni hadiseler 
tekerrür etli. Buraya gelmezden 
evvel D nızlide Direk ördüm. O. 
rası, buranın bir aynıdır. 

- ..... . 
- Ne o? Sizi bir düşüncedl:r 

aldı. Sinirlerıniz mi bozuldu ? 
- Bir parça ..• 
- Kahve içer misiniz? 
- Zahmet olmasın. 
- Yok yok ... Ben de yoruldum 

zaten. 
z.ıe ba51L Giren polise kahve

leri söyleıLlcten sonra: 
- Vazife ... - dedi ~ in.san göz 

kırpmadan en kanlı sahneleri sey. 
retmeğe alışabiliyoc. Siz pek yuf
ka kalplisiniz. 

Naci diijünceli idil. bizdenbiH 

Üsküdar Haikevi 'Spor kolu ta -
rafından d;,;n öğ!roen sonra Şem
sipaşada büyük bir spor bayramı 
yapılmıştır. Birçok sporcuların 
işlirakile geı;-it resmi yapılmış, 

lstikliil ma ından sonra da di • 
rcklere Tiirk bayrağı çekilerek 
ınıısabakalara ba~nnııştır. Kız ve 
erkek ati tlcr ara;ında muhtelif 
atletizm m sabaka!an ve muhtelif 
hareketlerden sonra bu rengin gü. 
nP parlak bir şekilde nihayet ve
lf!lır ~tır, ---o---
lnhis rlardn yeni 

tayinler 
Güıınrük ve İn.hisarlar Vekaleti

ne bağLı tclJ<ık ve mürakabe hey'e.. 
ti reisliğine İnhi.sarlar Umum l\lü. 
dürlüğu idare işleri mü<liırlarin· 
den B!;rkta kalan Hürrom Şeren, 
!n.hl6arlar Umum Mi.i:ı:lürlüğü mua
vinliklerine de tetkik ve mür<.kabe 
hey'eti izııla.rır.dan Feyızi Alada, 
lstanbu! tutun fahrilmsı müdürii 
Ken::al Hilmi Sarlıcan tayin edil.
~lerdir. 

--<>-

1 Ticaret eıı 
uavln ı ı 

Ticaret Yekiıletı tç Ticaret Da
iresi Şube Müdürü arkadaşımız 
Samet Ağaoğ....nun İç Ticaret Da
iresi Reis Muavinliğine tedian 
tayıni takaıTür etmiştir. 

-<>--

tea h ti r l r llll 
Müteabhitkcin yapmak kara

rını ftrdikleri Birlik hazırlıkları 
ilerlemektedır. Birliğin atiyen mü
teahhitlenn mali ihtiyaçlarını te. 
min için de tedbirler alınacaktır. 

cevap vermedi. Fakat sonra, elini 
alnında dola.ştı:rarak ve gülümse
yerek: 

- Hayır ... - dedi • sandığınız 
kadar yufka kalpli olsaydım, dün 
tabancamı çekince herifleri yere 
seremezdim. Hayır, yufka kalpli 
creğilim. Fakat bizim cenıyiet beni 
pek düşündürüyor. 

:Ve, bir başka yerde cereyan 
etmişmiş gibi göstererek ve kah
ramanların aı!larını değiştırerek 
Molla Beyi, İstanbulda tanıdığı 
genç kadınlardan ve erkeklerden 
bazılarının yaşayış tarzlarını hl• 
kaye elti. Sonra: 

- Görüyorum ki. ... dedi • bazı 
cemiyetler yeknasak duygular 
içinde olamıyor. 

Emn'yet Direktörü itiraz etti: 
- Hıçbır cemiyet, efradlnı yek

nasak duygularla yet tıremez. 

- Şüphe.siz.. Fakat muaYY= 
standardlar kurabiLr, 

- Terbiye meselesi. 
- Gördünia mü? 

(...,_Var) 

ı ı fr 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMrJ 

T\Wk - Alınan dostluk muatıed#' 
sinin imzaBı., bil tün d iırıya ma fbll' 
atında ve radyolarında derun tııt 
alika ile kaxşıJancll ve böyie a1*' 
ka uyandıran her lıiıruse gi.bi, gtt 
~ tefsirlere yol verdi. İngiliz f,I' 
zetelerinin neşriyatı. şôyle ıhir iJJ" 
tıba husule getiriyor: 1ngilizleft 
mu.aıhedenın imza edibnemesini " 
di~ine tercih edeceklerdi. ÇilO 
kil düşmanları olan bir devıetl~ 
Türlciyenin ·bi.r dostluk mu hedfjll 
ın?zalamasını memnuniyetle ıoar 
şılamalan beklenemez. Bunun1' 
bera-ber, İngılizler Türkiyenin ~ 
hareketinde İrıgiltereye ka"'ŞI gr 
rişt\ği tao~rhütlcnine aykıırı ' 
vaziyet görımedikleri gibı, bun,?' 
dıiıiıst olımıyan bir nokta da got' 
müyorlar. 

Alınanyad:ıki intıbaı anhyaıbil
mek ıçin bu mcrrl et balkınıll 
harp vazıyeti h~ ndaki ı.;:rı 
gör.üşümi g de tutm Li" 
z.;,mdır. Almanyıa, bugünkü ~ar ' 
geçen ıharbin bir nevi dev mı , ;ı-
1ı;yetinde tcliıkıki etmckıted. }; 
lelade bir Alman vatandaşının:;. 
lakki!,i aşajtı yulkarı şudur: r 
manya 1914 harbinde ımağ!U.~ 
mamıştır. Fa.ket aldatılarak · ·

0 !arı elinden alımnı.ş v~ sonra~ 
kendisine en ağır sulh şartla."'"! 
mil edilmiştir. Böyle aldatıld~ 
an!ıyan Almanya, imzalanan sıı 
hu nihai sulh olarak kalbul eı.ıııt" 
miştir. 'Bu müddet zarimda ıh&Zıt" 
lanmış.. ve V crsay ıru.llnmun ıil"" 
cıirlerıni koparın~.., çalıçrken. af1' 
sızın eski duşmanlarile drorşı ıcal" 
ş:ya gelmiştir. İki hal'p arası f!' 
çen devir, Alınanlara göre u 
bir 'fnütıırekeden b:ırettir. n 
İm<Ü Alınanl.arın bugünk-Ü ıısı: 'i 

halokındalti görüşleri bu o!dug~ , 
göre, bu zaviyeden flakılınca. 1, 
kiye ile münasebetl.er..nin ne. ~r 
ması lfız1m geldiği lı kkmd ıı:k.ı 1• 
kirler anlaşıl r. TürkJyenin ~ 
manJ'8 mkıkında da derin bir 
habbet ~<i .~slediğlni an,lııftl.J 
iç\n her Tuı'kıüın kalbınl yok SJll""~ 
kafidir. Ancıı:k şu da r -h (/ 
tir ki biz, Lozan mua.>ıedesiniD. e 
zasile artd< eski hesaplan tas!•~ 
edilmiş te!fıkki ettik. Eğer ." ~ 
Sevr muahedesi emp:ıo:e ~ıt 
olsaydı., biz <le iki batıp arasını :611' 
mütareke devri addede<:ek:tik· ~!1 
nunla beraber, Annnnyan n 1 J 
hal'binde mağlup oluıp da z&'f,; 
düştüğü seneler zarfında ~el' 
milel muvazenede husule g ~ 
boşluğun zararlarını b]&<;ctttk., , 
Alıııanıyanın tekrar i asını ~d 
y- sempati ile karşılad1 ,;11 
sempati A!manyada takdir e<"' 

yordu. ~ 
Ancak Türklve Lozandan 9<f.' 1 

sulhun ımı.tıaia'zasını baricl 'fi"' 
tikasınm nna hede!ı ol ralt rd 
ettiği için suhu lik go 
ğü.rırüz zaman, 'bU11UI' takıV' ~1 
maksadile İngiltere~ Fr ~J 
ittifaklan imı:alad~k. işte şı<'~ 
Berlin<len zail olduığu bt!d~ıl 
silltefel,hiırrriin başlangıcı b<l ıJ1 

Bir dostluk dağlaıın ve deV J 
olabilmesi ıçin karşılıkh ani~~~ 
istinat etıınclidir. Bıız yuıkarıl0 af' 
kaç satıni.a Tüdoiye hanci ı;ı.y ~' 
tinin hedef ve gayeleri haldi< ııJ' 
istikbal için ümit verici bir ~ l) 
yış zihniyeti seı.mekteyiz. 'l' ır 
edelim: Tilrldye etra!ın<lalri "ı 
1Mlarda bitaraflığını mtl'haf~ 
mek kara:nndadır. Toıp.r~l te"r 
karşı vaki olacaJc hl'r turlu . 

1
cr 

vüz.ü silfilıla karşılamak az;ııı ~t/ 
clir. Hareketlerindeki ıst]<Ialr "...:I 
dahaleyi her roman redd~eee"~ 
Bazı Amerika gaze:telen, 'fV Jl'ır 

yenin Almanya ile bu dostlu\' 9ıf 
aheılesini tazyik altında itııl" ır 
dığını anlatmak istiyorlar .;e e r 
nun devmnlı olacıı •na şü;ıl' ı.ıl 
dh'Ql"lar. Şunu söylivelim IC 'f 
s&ıer de Türitiyenin mili" F" f 

kası ha.ltkında yanlış bir te 1 
ye dayannıakıtadır. Tül'ki"" i-1: 
taı:yik altında kahna.m ır. 
sen im::alanan muatıedcde b ~~ 
gi bir taeyık lroku:m ,TJl<tııf· ~ 
manya Tür!aiyeden bin;e'Y . re 1 

yor, tı>p"."11.!tla"'nın masun r4~ l 
ve lal'.":B.LThyetı .mullJ) C5ine t ,t 
edeceğini , dJrİy'Or. Bu pı , ı1' 
tmda Tur p kendı ' e 

dosthık elini al ::> k 
si asc 'nin an'an 'ne 
ma ta itlı. Ahıa'l _ Tür 
nu devamlı t.miycnıcr ~ 
yor!ar. Bu, geç ~ı ır"" ı . , " 
binezor• değ !, iki mi' •ı~ p 
men.faatlcrint' da •'lan 
ı.:amimi ir cbıt!Uılot.ur. 



' atolik Hırvatlar 
tzan: Ali Kemal SUNMAN 

l\.ato!i.ıt Hrvatlar cenup Slav
'b ~u~nin pacçalanmasında 

geçtiler Bundan evvelki harp
Avusturya lınparat.orluğunu 

çalamı.y.ı çok ça.ışm.ış 1>lan Hır
tlar o imparatorluğun dağıl

·ı Sırp - Hıı"\'at - Sloven Kral-
ıda bir yer almış oluyorlardı. 
t bu da kafi gelmed•. Sonra
~ cemıp Slav!= (Yu
vya) ad -ı alan lbu <krallığın 

parçalanmasını beklediler. Her 
Artık unun muhakeme--

tarih görsun. Fakat bugun 
iL olan bir keyfiyet var ki 

!olik Hırvatlarm arzulan Al
anya ve İtalya tarafından terviç 
•lo ğidir. Şöyle böyle blr takım 
ilaflar çıkabilır Llıkirı 'bunlar 

ierr0.at sayılıym-. Anlaş.olıy<ır ki 
kılı kili9C'Si Hırva JaMn öyle 
-Odoks olan Sırplarla beraber 
UMnasına ve bır ~ali it mü

faa içtn kanlarını dolomelerine 
d ildi. Kato?ik Avustury -

;ıcaristan İ!lııpara• Tluğundan 
ı.ktan sonra 'kA tolik Hll'Va t

J.• '!' neden ortodoks Sır:plann ida-
. altıc girsin? Fakat o ıdarede 

'l'va•lar kendi muhtariyetlerine 
likt Sonra zaten kendileri de 

~allı.ğı tesis etmekte beraıber OJ,. 
<şlardı Fakat boolar kaii ,gel
l\di. 

tolik Hırvatlarla ortodoks 
l"plar arasındaki ihtilafların bü
:?ıesini hariçten !wşlanarak sey

nler vardı. Onun için kaıto
Avustınya. Macaristan İmpe

lorıuğuııun Hırvatlan ortoOOks 
!arın 'krall ı dagılınca kendı

için katolik İtal;yayı. ~ek candan 
t olarak görüyorlar. Bu dostluk 
katolık kilisesince pek mem-

lliyetle takip edilmektedh-. 
\'ug<ıı;Javya krallığt ile Papanın 
'llasebatı nedense iyileşememiş
Arada bir tatsızlık hüküm sü
ordu. Papalık an'anevi politi-
icabı l'!iQbir tarafla münase

-!.ını ne kadar gergin olursa ol
n ke>memektedir. Bcl.grat üe de 
asi münıısclıatını devam ettir
e çalışl}'QrdU. Fakat 1bu harp
bir ikı sene ev\'-el Yugoo;lav-

'!ia Swyadinoviç ihükümeti Pa
la olan meseleleri tıalletme

ltarar verm· , nihayet ir an
ya varılmıştı. 

1toyadınovıç !ıükUmeti o za-
r m!ıver ta.ralı ile cloetlui:<ı 

!etmek isterken \'atikan ile 
batın gergin bir halık bı

~ayı caiz görmüyordu. Yııgoo-
a hükumeti k:ırollk kıiliseıii 

n de ıbir takım haklar Uı.n;yor
Fakat bu anla..;mıillın Belgrat
. r mi Sl't"p ortodoks klisesı ta-
ltıdan ne k:ıdar lııaşııutsuzlukla 
ı]andıgı ve o anlaşmavı akedt
cıla'l Sırp Na !arının ne ka
şiddetle muahıı.ze edildikleri 

a unutulmamış!Jr. Bugün ka -
kilis i 1uç sesini çıkarmadan 

la kendu ur tturmuş gibı bir 
· eott za.nnedıli)or Uıkin H r-
1tstanın istikli\li lb r kat.olik dev· 
ıı daha teşekkülü d<>mek ol
.:ıına göre şu ,·ekayiin takip et

safhalardan az memnun ol-
'Crck. tsasen Papalık diplomatların ıı 

bir rol o:. namadıklannı kah 1 
ıc mıışküldür 

~ :ı geçer b r haber v --
Avr padaki Frar an rı ~ r • 

lunan !\!ar a. taraf ndan ls-
•n ı da 'ln:lun~n Gere- l 

gö:ıcıen' en bır n "'l""1 mah- T 

nt no ı '~: 40 

Vatikan diplomatları
nın; kendilerini vazif&o 

dar bildikleri itler kar

ıısında faaliyetten ıeri 
kalmadıkları malum .• 

susun götüriilüp verilmesinde kaAıo 
lik kiliSl'Sinin crkiinından galiba 
bir kardinalHl mesaisi giiriilmiiş.
tür. Bunun gibi kinıbilir farke
dilebilen ve edilemiyen ne kadar 
hareketler oluyor ki her yerde 
Vatikan diplomatlarının dünkü 
ve bugünkü dünya vekayL.ni ne 
kadar dikkat ve alaka ile taJtiol e
dercl< kendilerini vazifroar gör
dükleri işlere girişmekten geri 
kalınad.klarım anlatıyor. 

Avrupanın bugünkü v~etm
de milyonlarca bt.ol.k var ki Al
many;ının idare ve nüfllZ'U altvıda 
dır. Katolik Fransa, katolik 1.-pan
ya ve katolik İtalya arasındaki 
r.;~na.seıbat.n günden güne ııe 

renklere gireceğine Vatikanın son 
Q.crece dikkat ve' alaka güstcrm<.'k.
te devam edcceğı ~ dah.ı labiı. 

Surıyedeki katolik ôlemıne kar
§l da öyle 

HALKj 
SÜT-UNU 
1, Ve lıçi Arlyanlar, 
fİ/aiıy«ler. ı--.ı. 

lcr oe miiflıiillcr 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Lise aon a:ını.fını ikm.ııl etmit aenç 
bir kız r sm! ve husu!l mUess~e 
iş aramaktadır. İş aahiplerınin Son 
Telgraf Halk sütunu vasıtasıyle (Sa· 
m.iye) ismine mı.lracaatlan rica olu-
nur. 

İt arıyan bir genç 

Ballç Yaparları 
Halis Vapurları IJareai 

hakkmJa, l)akit valrit gazete
lerde sıkan haberlere, •on bir 
taneai daha ilave edilmiı bu
lunuyor. Neıriyata göre, Ha
liı; Vapurları ldarui, Müna
kalat Vekaletine bağlana
calıtır. 

itiraf etmelr lazım ki, Ha
liç vapurları hakkında ı;ok 

tenkid yapıyoruz. Belki, ba 
idarenin, vapurların, iıleyi, 
tarzının, mü.tahdemin maa
ıınm tenkide ıayan tarafları 
çoktur. Fakat, fU da muhak
kak ki, ba idare, uzun zaman 
ihmal edilmiıtir. Kimıe aa
hip ı;ıkmaml§tır. 

•Herhalde, Münakaliıt Vc
kiıletinin ulah edici teıkiltı, 
H aliı; vapurlar mı içine alır
m, l •tanbulun ba •emtteki 
münakale vaziyeti tamamen 
değiıecek ve ihtiyacı karfılı
yacaktır. 

H aliı; •ah illeri I atan bulun 
kalabalık yerleridir. Bura,. 
larda bir çok m.üeaaeseler 
vardır. Haliı; vapurları ulah 
edilirse, deniz yoluyla gidip 
gelenlerin artacağı muhak
kaktır. Bugün, yolca ıayuı 
azıa, bunun sebeplerini, bi
raz da, vapurlarm ihmal edil
mi§ halinde aramak lazım· 
dır. 

Temennimiz ıu ki, bir an 
evvel, Haliı; l)apurları /dar~ 
ai iyi bir §ekilde tanzim olun-
sun .. 

işsiz 23 yasında bır gencim. Tahsi- BORHAN CEVAT 
!im Li•e i.kidır. Askerlikle 'Uoi•im '=============== 
yoktur. Miloaaip bir iş arıyorum ;a- ı~ 
pabil'.""'ğlm işler sunlardır: Hes;p ve 
yazı ış1erı, okul klttipliğl, bir ı.inemayı 
idare edebilirim. Rek1iJ.mcılıktan. filrn
cilikl.en anlarun, veznedarlık yapa
nnı, fabrika veya if yerlerinde ame
leyi ç-ah~tırabillrim, taşrnya giderim. 
Kapıcılık., eV?Ak postacılıgı gfbı işlere 
de talibim. Lüt[<-n Son 'l'elgraf Halk 
sfit .ınunda TalihsJı. rumuzuna müra
caat olunmasını dılerim. 

Lise l le kadar okumuş ça
lıtkan bir 1;enç İ'} anyor 

ı::a.e 11 inci sınıfına tertı etmlj:. ça
lışkan, zekı '° yaın~ üadesi düzgun 
bır genç kanaalkir 1'tt ucretle tıca
retharıe, yazıhane ve hususi müe3Se
selC<l'de bir iş ar<.ıınaktadıt. Talip olan
ların lCıtfen Son Telgraf JJalk Sı.itu
nunda İbrahım'r yaı;maları rica olun
maktadır 

Der& 'fermek istiyeo bir zat 
Yilksek ve temiz. bir ailey~ mensup 

yaşlı blr zat alle nezdınd~ çocukl~ra 
Tutk Fransuca ve pıyano dersleri 
Vt"rtrıeyi ve terbiyeleriyle meşgul ol
ınay1 al"ZU eder. Taşr..ıya da gider 
Anu edenlerin H. R rumuzıyle Son 
Telgraf &&7Rte;iııe ınü.rae:a.atlan rtca 
olunur. 

Kimae~ia Liee mezunu genç 

bir kı:ı: ı, anyor 
Lıse mezunuyum Ailemın zatıen bo

zuk ohın mail vaziyt"tiııin, bugllne ka
dar biıt her türlu yardınılaı·cyle ko
ruyan, akrabanuıdan ikt fah..ıı.;ın öltiın
lc-nyle .husbi.ıtLi:.n aarsılnuı ı üzerine, 
cah.e:ar.ık tJ yatı.nu kazanmak. mecbu
riyet nde kalıJ.: ""U için urtık tah ilı
nıe de\ ıı.n1 ede · !..Y"C'rğım Bu mu.nase
bt"l ticarethane yaz.ıl !llerde, rezml 
\·eya hu ust htrhang1 bır mue escde 
çııtışm.lk ıstıyoı ı Haynt yolunda 
y~-uı oW.rat. at ğım ~u ılk adımda 

yani rı da \: e Pk suretıyJl" bana 
elın cak .>lan ınuhtt:>re-m 

yr m venle ıı ~tt cSon Telgraf 
ta Halk s tunLınd F..:rıha'ya> yaz
mala.. ını saye: rl r ca ederım 

Postaya alınacak 
memarıar 

Po.sta Urınum Müdürlüğti Hesap 
İşleri Mudürlüğü ile Vilıiyet mu
hasebecilıklerinde açık bulunan 
tetkik \"C muhasebe memurlukları 
içın müsabaka ınıtihanı açılmıştır. 

Bu memuriyetlerin maaşı 15, 
20, 25, 30 ve 35 liradır. Aı;gari orta 
mektep mezunu olınaları lcabe

den talipler 30 hazirana kadar 
müracaat edebilereklerdır. 

ELMA 
1'.Ievstmin .ilk elmaları gelmiye 

başladı. Biliriz kı elınanın elqıi 

ve tatlı ikı · cinsi vardtr, Fakat 
renklerine ve ;;ek.illerine &öre ne
\ :Jeri çoktur. Arnavut ehna. ı, Gü
mUşha.ne elması, Aınasya elması, 
fenk etnıası gibi ekşi elmalar pek 
o bdar yenmek için kullanılmaz
lar. Fak.al bunla.ı.Jan nıuh.teliC 

meşrubat yapılır 

Tatlı elınalar ı P yemek. için el
verişlidir. Elma kabugu :-;oyulmak 
sartiyle pişinlınek.sizin yenildlj'i 
giüi., p~irilerek murabba, reçel, 
komposto ve hoşafı yapılır. 

Sıhhıdir, hr.q:mi koltı.y<hr, ('eşru

lidJr. Elma, armut kadar glikozu 
havi olm:ıdığından nibete-n ek.şi

ced.ir. Ayrıca A.)Jd .~1alık denilt"fl 
bır hamız \ardır. M.de rahatsız 

1 
Iık !"lnda elınanın hoşafı daha ('1-
ver lıdır ÇUnkU ·ekPt" f'lmanın 

ekşlh~ :JI tltdil eder 

\.. J 

Ci yet Davası 
Diye hiıkiınin J.aptığı •teı.biti 

hiivi~·f't• sorgusu ve geride kalan 
formalitf' 1'ua11eri yemin: u.tun 
sünnedi. 

Ahn1et ınahkcınıe L.atfL.,u\a s:kn~ 
ki suçlu iıııis dr İi.•le ç.1..n·· gibi 
bir korku. hr~·rcaıı his"•ıtiı!ir_ı bel
li ediyordu. Hakim ·ilk sualini 
sord ıı: 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

l'tue d "il etlerimi d namit· 
~t a par a et en \'e sokaktaki 

lara dağıtsan ) ine senin is~ 
~İn 'apanıan1. 

lı'l)·e ters ve asalti c·evaııl~r ,·e
~•du. 

hrdi) e bu · ıttiklcrinisi ııöy-
111~ nıi?. 

lla~ ır. Ben birtcy söyı......e-

'':cia? 
l.üzum ı:enııedim. Haaaı ta
·~lemiştir. Hem Nylenııık lta

h~~ d ·· m,,.,di. 
q"lirn: 

lahkem de siiy 1 nmemio. bu 
>ıta dair öylenere ha bir 

~ 'ilz var tr.ı? 
~d· b' " ı. Genç lratlm, D" An uDC9 

n çıkın kalaba öııllıı· 

d .. n t•kilmek ;, tiyen bir ..ıa ile: 
- Ha)ır .. 
( eubını verdi. \ e. hiıkim lr.ea· 

disini strbe!Jt bıraktı. 
- Gidehilirsiniı. 
\'e .. sonru miib•'jİtoen iıııted.i: 
- Sahil kapı.cı Alı.ntdi çağır. 

. falmıwtl ınıılok ır.e -.ılollu
nun eş.i_iindN• .. t!ınıını dwt.1rı atar .. 
.lr.~n.. Abmet de ürk.ık adımlarla 
içeriye giriyordu. 

Ahmet düşük omuzlu, ı-bıyık

lı, bütün dunı~u, lıalışı ile kapıcı 
olduguıau anlııtan bir bJım.et~ 

- Adaı. ne? 
- Ahmet. 
- Baban111 Mb? 
- Mehmet. 
- N erelisiıı ! 
- Di .-rikll. 

- \redadı tanıyor ınu tın.,. 

Dh rikli Alınıet bir dakika ka
dar siiren bir dii~ilnte, tereddüt
ten ~onra: 

- Tanıyorum beyim.. 
JJ<odi; dnam etti: 
- Bir akşam karaırlığuı.ıla cel

di. ille hannnefendiyi cörecrğim.. 

di~·e tutturdu. Olma• oledim, yek 
dedim, şunu dedim, bııau dedim 
olma<lı. Ba una td><'rle oldu kal
dı. Tam sepetliycceenıı >ırada Gü
zin Han•mla 1''erdi Bey geldi. O 
sırada bu adamı kapı öoiinde gör
düler. Ko~tular, meğer Gü~i
nio baba~ı imi . İçeri girdiler .• "e 
bileyim ben bu netanıclinin onun 
babası oldutunıı. Soy ha o gel' i ile 
kalına.ı.. ki. Ardından bu lr..açırma 

• 

EMELERDE: 
''Çat burada, çat ka
pı arkasında,, dedi 
"Bu süpürge demektir. Süpürge 
de, sokak süpürgesi, yellozdur,, 

__ ... 1-_v_._za_n_: _e_c_s_E_Y_iN_B_E_e_çE_T_--_.fı--
İkısı de elı maşalı tcrtibını:ıen ı· 

kadınlardı. Bıri, siyahlı kırnuzılı 
baş ortüsünün ik• ucunu çenesinin 
altından düğümlem.:rti. Öbürü -
nün başı açık, saçlan kesıktı ... İ
kisi de oldukça giızel savılabi • 
lirdi. Fakat dedik ya, ikisi de eli 
mşaalı tertibindcndi. 

Müba.ır: 

- Şöyle geçın .. dedı Hangınız 
davacısınız? Setı mi? Sen ~u ta
rafa otur, sen de şu tarafa ... 

İkisi, htıkimın huzurunda, yan 
yana oturdular. Bunlardan biri, 
baş örtülüsü söz alclr 

- Efendim, dcdL Nezihe bana 
supiırge. dedi. Süpürge demek, 
sokak süpürgesı demek, şıllık de
mektir. Kendi.sinden davacıynn. 

Zaten ötedenberi beni çekemez. 
Her fırsatta hakaret eder. Bu ııe
fer de böyle hakaret etti. 

Hakim socdu: 
- Bunu hakaret ka.sdile mi söy. 

ledi? 
- Evet erendim. Söylüyorum 

ya .. Beni hi" çekemez. Kıskanır. 
Onun içın, hakaret olarak söyledi. 

Hiikim, bu sefer diğer kadına 
sordu: 

- Bak, sen buna süpürge diyip 
hakaret etmişsin .. Ne cliyec<-ksin? 

- Demedim efendim.. Süpürge 
demedim. 

- Ya ne dedın? 
- Çat burada, çat kapı arlca • 

sında .. dedim. Onu da, laf arasında 
söyledim. çat burada çat kapı 
arkasında diye süpürgeye derler. 
Demek sen bana süpürge dedin. 
Süpürge demek de sokak süpür
gesi, şıllık, y ·lloz demektir diye 
kamete kalktı. Ondan kavga çıktı. 
Ben de cndan sonra dayanamddım 
artık. •Süpürge de deacm ne olur 
sanki?• dedim. 

- Pekı .. Neden •çat burada, çat 
kapı arkasında• dediniz? Hakaret 
kasdile mi? 

- Hayır' Ben sokaga çok sey
rek çıkarım. Dün :;okağa çıktım. 
Mahallede evın ko~P basında buna 
rastladım.. Selamlaştık. Sonra 
tramvayda tekrar rastladım. Ben 
Çarşıkapıda indim. Çar~ıdan ge. 
çıp Mahmutpaşaya gittım. Ora
da da karşılaştık Oradan t.ekrar 
çarşıya döndüm ... Çaqıda rastla
dım. Çarşıdan çıktım. Nurosma -
niyeye doğru gidiyordum. Orada 
da gördüm. Sonra ben oradan Sir. 
keci c indim. Bir işım vardı ... İ
şimi gördüm. Sirkeciden tram -
vaya bind.nı. Sultanalımetten d<ı 

bu bmdi. Tramvayda da beraber 
geldık. Akşam, kom.,umuz Nedi
me hanımın evine gittim. Biraz 
sonra da bu geldi Konu~urken, 
lakırdı ara:;.ında: 

- Bugün de öyle g<>zdım ki ... 
dedi. SabaMrııı a aına kadar ta. 
banlarırn pat:.ıdı .. Ben de: 

- Ya, dcdını. Sade ben be~ aıtı 
defa rastlad n. Çat burada çat 
kapı arkasında. Bır Mahmutpa-

çıktL Hanıme!cndiy i oldurıne nk- ı 

tı. Bn'1rıtıZ'ı dertler açtı. Ne ne- I 
tamch n1erC't inai dl· haberiıniz ol-
matlı. An1n.a. l,uun:1 o;ıfatını gO· 
riin•·e hrnitn i~inıe do~"uu ki onu 
lJir lllrliı i.çt·ri~·e uLua~~\ razı ol· 
n1an11 tım. O gcte C..uıtn Hanım 
bnnu İ('eri' e almasa) ı:lı heninı e
limde • zo; kurhılurdıı da eve ı:i· 
rerdi. 

Hakim Ahmedin bu delidolu 
•öylenişlerinı dinledikten sonra: 
Sorgusuna dcvaın etti: 

- O geceden sonr" \"edat eve 
sık sık gelmci(e ba !adı mı?. 

- Birkaı. defa geldi. 
- KMÇ ke ... T 
- Ez.beriındc JOk amnl&, üç, 

beş kere geldi. 
- Seninle konu§uyor muydu? 
- Bayır .. O da bcn~le konu.~-

muyordu. Ben de yıldızını lıo§lan
nıadığı i~in pek kenılisiM aldım. 
etnıiy~rdum. 

- ~ve geldiği \·akitler F .. rdi de 
evde .bulunuyor mu)du? 

- Ferdi gittikten onra gelirdi. 
- Ferdi ile hiç karşılaşmadılar 

mı? 

1 

şada. b.r çarşıda, bir tramvayda .. 
derken: 

- Vay bana hakaret ettın. Çat 
burada çat k.ıpı arkasında bılmc
cedir. Süpürge dcmekt•r. Sen ba
na supurge, sokak süpurr.c·si de. 
dın! Diye tutturdu. Halukevfı et 
bun.!ar ıbarct. .. 

Hakim mu:ıaşıre: 
- Şahitleri ça r! dedi. Nedime, 

Ayşe, Ferhunde Em,ne ve Sel..me 
şahit olarak d nlenildiler. Bunlar, ı 
Nezihenin söz arasında Lütfiyeye 
cçat bumda, çat kapı arkasında• 
dediğıni, bundan maksadının ha- j 
karct olmadığını siıyled.ler 1 

Hak..m: 
- Biraz dışarıda bekleyiniz .. 

Şundı karar vereceğiz. Ded •. 
Mahkeme bo ·aldı. Davacı, maz

nun, şahitler ve samiler kapının 
önünde toplandılar 

Samilerden, kuanta bır adam, 
yanındaki bir gence: 

- Hiç böyle dava da gormedım. 1 
Dedi, Bir hikaye vardır; bilmem, 1 
bilir misin• dedı. ördek Hasan 
diye birisi vannış. Buna Ördek 
diyince kızarmış. Gayet de sulu, 
belalı bir şeymiş. Hem mlballat 
olur döğüşür, hem ek! Kadiya gi
dip dava edermi . Artık herkes 
bundan bizar, onun yanında Ör. 
dek lafını ağzına almaktan çeki
nirmiş. Bir giın birisi, konu~ur • 
ken, Ördek Hasanın yanında: 

- !:ava da bulutlandı .. demiş. 
Ördek tutturmuş: 
Vay, seı;ı bana Ördek dedın! dıye 

berikı: 

- Aman Hasancığım .. Ben sana 
ördek demed.m. Demiş. 

- Nasıl d nıedin? dem. Hasan. 
•Hava bulutlandı• dedın. Hava 
bulutlanınca ağmur yajtar. Yağ
mur yağınca su birıkintılcrı, gol. 
ler olur. O bu·ikintilerde ,.e giil • 
!erde de ördekler yıkanır. Sen 
bana ördek dedin. Bu da tıpk. o
na benzıyor. Çat burada çat kapı 
arkasında demiş. Bu süpılrge de
mekmiş. Süpürge demek de, sokak 
süpürgesı, ~ılhk demekmiş. Gör. 
dün mü tefsiri? 

İkisi birden birer kahkaha ko
)"Uverdiler. 

Mahkeme açıldi, Taraflar ve a
miler içeri gırdiler. Ha~'.!tl a
rarı tefhim ettı 

- Nezıhen•n LütCıyeye soyle • 
diği çat burada "al kapı arkasında 
sözünün haluıret kasdile övlen
nıedigı kanaatıne \'arıld ğından 
Nezihenin bera<'line ve mahkeme 
masrafının da LCıtfıyeden tahsi
line karar verildi. 

İçerdekiler salonu bo ltlılar. 
Nezihe, kendisile beraber vürü -
yen üç kadına. 

- Oo: diyordu. Mahkem<! mas. 
rafını da versin de akıllansın! 

Yok yere eliıl~ çatınanın ne 
demek oldugunu oğrensın 

Lütfiye bunu .ı.ıvmu u. Yak~ 

taııtı: 
( Denrnı 6 ın,-ı sahifede) 

- Sann11;\·orum. 
- llnherli mi geliyordu?. 
- Bilemem. Haberli gelip ııel-

mediğlni!. 

- O, eve ı:iri~inden belli olur. 
- Serbest gdip gidi~ ordu. Hel"-

kes Giiziıı Hamının baba" oldu- 1 
ğunu dn~·un('. ses ~ıkarlUl)or, ür .. 
met edirnrlardı. 

- O halde \"Ok eliyudu. 
- Değil be im.. Fakat ~ikçe 

görürdüın. 

- Sen h<'r vakit Uıpllla d.._.. 
n1usun? 

Ahmet •aıtk.i en iıa o;as -ı.ta

sına dokunulmuş ı:ibi birdeıa ken
disini korwna~a ~ltlanaıa 'bi.r 
hareketle: 

- Ne demek beyim, lıeıa heor sa
niye kapıda dururum. Vaııifem• 
çok sadıkıındır. 

Dedi, ilave etti: 
- Beyin hizmetiae geçeli bir 

kere bile kapıdan ayrılmanuşmı
dır , . ., içeri;v" kuş uçurtnıamışnn
dır. 

- Şükriye il Vedat anu.ı.nda 
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ıa,mallarrlrler 

Ne Diyorlar? 

ı K D ...ı M 'Kadınların boyaama-
B. Abid.la D,._. cAlma.ıı7a - ı:;ey- il bir 18D' at IDldir? e 

7et hM"bb ı.ımı.ı b ... iD*İl Not 7-
... A VTUputlll Şulw>4ia yeni bir ha<p 

lıaşladıiıru dun b ılı la, ı..rı .-U-
l&rla SOvyelkrin bliJ<üık bir mıaoMl.e

ieye ılriımlt bulıındıJl<lanıu ..,lb'....ı. 
tunlan yu:ma.l<-

c Yenı harbin, ınuharıp ve gayrimu
bartp devl•tler anısında nasıl karşıla
nacaı".ti \i e ne gibıı lhtiUı.!la.ra ae-bebiyet 
ve~ guni.ın en mühim s.iyasl ~e

sele:ııdır. H '1>· iııııı! ere. ıle Sovyet 
Rusyayı mL~f k vaz,yetıne sokacak 
mı7 Yoksa, Londra, kC'ndısı.ne karşı 

tok l!ıkayt ve iıdeta husumetkfir bır 

politika taxlp etm olan h1 skovcıya 
l<arfı bıyık "llmdan gülerek bigane mi 
kalacak• Sovyetler muph "" \ e kur
naz bır poLl1ka ta.kip ettller; ve bu a-
rı:1da bır taraftan c:llunci emperyalist 
harbı ded1.Aler1 bu harbe kan.şma- ı 

ın~ k t :dıkl nı soylc ekle bera
ber Lt!hl kının y.ırı .nı i~g.al ettiler; 
F nlandıyudan, Roma.nyadan toprak-
1 • Jduar, nihayet b~tUn Baltık dev ... 
letlcrını ılhak ett.. ler 

CUMHURiYET 

B. l."una:t :Sadi c.'\bna..o K119 baı'--

bi• isimli bııırtınk u ,-ıı=ımda dun •· 
balı dwt} anm Alma.uya. il<" ~,·,.eUer 

Blrliti ar- palhyan y~ni bir hM· 
!bhl. trakaları ansın da u.vand mı y • 
lediktcn ~nra Sovy,.Urrlt" Alma.nlar 
arasındald m.ıinıseb;ıtın bir ~ 
7apm.a.kta ve milttakıbeo: 

Şinn •• un!a;: .. ıyor k, Baltık baron
lannın ı\lmanyaya ru..kı erine kadır 
bulun m vaf:J<.atler hep zahlrl ol ;ı 
içyüzünde Almanya bu lşlerın hesa
bını atiye talik etmekte imli demek. 
oluyor. 

Rusyaya gelmC'P deınokrasıler yeti
ne Almanya ile onlaşarol< horbl hem 
mümkün kılmış, hem n etm11 o 
bu devlet, cereyur edecek hm.·buı n<'
tlclen u;: .ndckl hesaplarında yanıl
mış , .• Fransız yık•lışının çabukluğu 

h3tayı erkendr n eydana koyrruştur. 
Ru ·:raya gore -Almanya ve Iblya 
dahil- cmperyalıst Avrupa devletler! 
arasınd.ak.. harp u:tun a , nun nc
ticesınde bu de\ letler n cuml ve o 
meyanda Almanya artık yakın zaman

da kendis1ne (yaru. Rı..syaya) dönemı
yecek veçhile tnk•ls!L du erteni . Bu· 

n~ mukabil Rw a hiç yıpr nmamış 
buyük J{U\'\'elter1ylc Avrupaııu.1 \'Dzi

yetine bak.un bırıci.K. b(iyük devleti o
larak ayakta kalırdı. 

lşte A\.Tttpanın bu defa ş,ırklnı yak.
rnaca başbyan ycnı harbın hakiki e
bt.•p \'C t rı~clcrı. 814! bu bildıı'<'de il ... 
ya tte dahı tıılrüst \i c samuri olma na
nın \lerebıleceğ. netıcele.ri görOyoruz 
İkt tarafça da muzmer fikırlerlf> nk

dolunmıış ıa.rrı samımı ınlaşma.arın j 
zamanla varablleccj:ı kıbcUer w.1- 1 
di gönıJene benı:cr mahıyellerdcn kur .. 
tula.ınazlarsa bt.:cc bw1da Şt1Ştlac::ıJc 
hiç bör cihet bulunamaz.> demektedir. 

VATAN 
B. AAııMıt t:m.io 1..ım..n «~ -

RU6 harbi» isW.ıU bu,ı-UnkU bA.tJ yan
sında. a~~nı mevnı.a femaı1 t"tın.Pktıt ve: 

t-Bu".J.n zarlar ııtılıı ış bulLnuyor 
Alınanya. harbı nbüşınd:.ın bu&une ka
dar olup bıtenleri kendi i.lrZu \e pren
sıpırıc aykın ularak Gar~· dC'\ letlerı
nin sebep l)lduğu bir yanlı;ıı gidı• diye 

ko.rşıhyo • Bu hatayı ta hıh •c;in ilk 
fı.rs=. 4 a I\!ılcadelcm> ktt.Dhmın pren

sipJerlne donulıı uş ve Ş.ıırU k.ilrşı ha .. 
reketc geç ı 

Atnanyad;m akseden beyanattan fU 
noktalar belli oluyor ki, Nazılik can
dan düş an tanıdığı bo~evik[ •e hiç 
bır zaınan ~l uzntmak frJ.emen~ur. 
193-l tenl.>Crı Mo ko\aııın llZHttıgı eli 

dauna reddettikten lMi:I l!l:lN da sık· 
ması, hU<lıselerın z..ırlJrct.yle olmuş· 
tur. Ruslann Lt•htsl.:ın, Baltık meınle· 

ketıerin1 'e Besanıhyayı t.şa:al ctnıe-i
ne, ayni zar~ret yüzünd n s çı.konl
ınan11 lır Fakat Alnanya, bu hare
ketlere cıtre koymuş ve ılk !ı tt.an 
böylece t1fade edılml'tiln~. kendi eoın .. 
nıyetinı tehdit t-decc>k ve Ahntınlıiı 

b<'r taraftan k ı. cak bı lieSebbus 
gozıyle bnk-n1'' lolotof" n Bcrlinl 
.son zıyaret ndf' ilt•rı sü.rdliiu bazı dü
şuncc?e"', llerJ•'"'\1n göZunu bütun bll
tline açmıştır demekledır 

neler konu>tıldııf:unu neler g~i
ğini biliyor nıusun?. 

- Kendiın bir e~:lerini görıne
dim. Hep ağızduu Cıitme ~<'Yl<'r. 

Hfıkiın bu nokla<la durdu \'e 
Divrikli Ahmedin bu ce\'abı aa
ki daha kcndbinc s.ırulacak hir 
b ka ,., in y·oklugunu ilham eder 
sekil de orıı me\ zuunıı dcği tirdi: 

- Gi.iı.in kaçtı n11, ka ıldı ını? 

- Kaçırıldı.. diye i~·o 
- Peki sen kapı<la değil miy-

din? 
- L'uyuyordtm1 beyım. Gete ya

rıı;ını geçmi ti belki. 
- 'en onun k an ~ıt.İ 

görmedin mi? 
- Görmedim. Soar....,. aiiriii

tüye uyandım. 
- E.. Hani heJ işinin Dlıftada 

ol4uğunu. kuş ııı:ıı.rhnaclığım siy
lüyorılun?. 

- Söyle«im amma beyim. O 
dı~rdan gelealer için öyle.!.iT. ita· 
pı itertlen kilitli değildir. 

- Güzin V edırtla l•crııber ai 
evdea k.a~. 

( ,. ... 

Beıı, kadınların ırüzellct
mesi, boyanması bahislerioe 
dair bütün nctriyatı, dikkat 
ve merakla takip ederim. 
Radyonun, ıabahları bu bap
taki neıriyatının en sadık 
dinleyicisiyim. 

Geçen ırün, bir gazetede, 
bayanların tirinliğine dair üç 
sütunluk uzun bir yazı vardı. 
Vaktiyle, tirinlik muskaları 
yazılırdı. Tabii timdi yok .• 
Genç bayanlar, bunları bil
mezler •. 
Okuduğum o yazıda, §Öyle 

bir hüküm ve karara varılmış 
olduğunu gördüm: 

«Boyanmak, batlı bafına 
bir ıan 'attir. » 

Boyanmaııın, hakikaten 
bllflı başına bir aan'at olqu
iunu artık, biz, erke .. lcr de 
aolı:;oruz. itiraf edeyim, va
purda, tramvayda, ndı ine 
yakın düttiıgüm her b y~n.n, 
evveli. makiyaJını tetkik <;de
rim. Bakarım: 1 sı 1 boyan
mı§, iyi mi, fena mı?. 

Bayanlar, kızmasıııl r am
ma, o şekilde boyanan .a
dınlara rastlıyorum ki, maki
yaj yapmasalar, ihtımal, da
ha çok tirin ve güzel gözÜKe
cekler •• 

Bahsettiğim yazıda denil
diği gibi, boyanmak, hakika
ten, bir san attir. Korkarım, 
bir gün, kadın !arın boy tt• 
ması, Güzel San atlerden bir 
ıube olacak .. 

Zaten, Güzel San'atlerin 
diğer sahalarına, timdi, ki
min heve• ettiği var?. 

Madem ki kadınlar, maki
yajlarını bizzat kendileri ya
pıyorlar, bizzat kendileri 
yapmak mecburiyetindedir
ler, O halde, bu Güzel San'a
ti ( ! ) onlara öğretmek için 
bir mektep, bir Akademi aç
mak li.zıaıdır. 

Dütünün: Bir surat .• Üze· 
rine renırarenk boyalar sür~
ceksiniz. Bunların kapladık
ları saha ne olacak?. Miktarı 
ne olacak?. Nasıl imtizaç e
decekler?. Esmer yüz var, sa
rıtın var, buğday benizli, ü
çüzlü benizli var. 

Ben, daha ileri gideceğim: 
Boyanmak bir san'ı;.t değil, 
bir ilimdir. Madem ki bir 
ilimdir, o halde, bu bilgiyi 
tedris eden bir müessese mev
cut olmak lazımdır. 
Bayanların güzel boyanan

ları, bu ilmi nerede ve nasıl 
öğrenmitlerdir, bilmiyorum. 
İyi boyanmasını bilenlerden, 
açılacak mekteplere prof&o 
sörler ( ! ) tayin etmek !a
zını .. 

Lak:n, bir nokta var! Bu 
ıüzel : blaımını hemcinsine 
öğrelv.:ek kadar kıskanç ol. 
mıyan bayanı nerede bula· 
caksınız?. 

R. SABiT 

Sopah döğüş ! 
Kandillıde oturan t ak le a_ ni 

yerde oturan • ızam adında ııtı ki
şi dun bir meseleden d'>I ı kavg,.. 

YQ tutıı:şmuşlardır 
Ka\•ga esnasında Nwım İsa!Q 

yere yatırarak eline gcçı.niiği kalın 
bir ropa ile kendısini bir hayli dov
müş, ba.:;;wı.da n y aralam~u·. 

İsak tedavi nltır.a alınmış, Nı.

ı:ıtm yakaana:ralı: ha'1rkında taki
bata gll"lşilmişt.ir 

Biri!'1i.zi."DEgOİ 
pepımtzın 1 
7,5 kuruşa satılan 

iazozlar 

bDıbıi;w. 

• İslanhal taralın&ki bau aine
malarda 2 kııruflulc tııız='ar 7,a 
kuruşa salılmilktadır Bckodôye ta
rifelerinde bunl:ır IÇtn ancak ş 

k"1"Uş !iat konmuştur. Nazan dik
katı cell>eimenlzl clileıim. 

SON TELGRAF - B. Yaşar bu 
sıncmalarm lsırır"ttlnl de bildir
miştir Mahfuz lt Bel~ .... 
nın bızdeıı isteyip lalıkikaV1aı>
r.-a ıl! talep ed. rh.. 

l. J 
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BOYO A_ıNENiN MASALI 
--f Nakleden: FAiK BERC?.IEN 

Büyük annemin anıaesi, çok se- ı 
neler evvel, hafızası ve neş'esi 
yerinde olduğu halde ölmüştü. 

Dedemin babası ise, yani onun 
kocası kansından birkaç yıl önoe 
vefat -etmişti. Dedemin babaa çe. 
vik ve canlı bir adamdı, ve kü
çükken hepimize yüzme öğretir 

ve bizimle beraber deniz-e glı-erd:i. 

Büyük ninem bize pek çok hi
kayeler anlatırdı, bir ıİün içi -
mizden biri ona: 

- Büyük anne, gençliğinde ibü.. 
yücüler varını idi? diye sormuştu. 

- Büyücüler mi? Tabii.. Otur
duğumuz kasabada pek çok bü • 
yücü varı:lı. Neler yapmazdı ne • 
ler!. Hasta .inekleri, beygiri-eri iyi 
ederler, düşmanın varsa onlara 
müracaat et, hemen bir yerden 
düşüp bacağının veya kafasının 
kırılmasına sebebiyet verirlerdi. 
Bazan yavuklularımız tarafından 
daha çok sevilmek için bize mus. 
ka bile yaparları:lı. Her sene ka
Babanın yanındaki ormanlıkta 

panayır kurarlardı. İşte o vakit 
kasabanın şayanı hayret insanları, 
genç kızlarının yataklarında em· 
niyetle yaşamalarını tıemlıı için 
kapılarını, bacalarını sıkı sıkı ki
litlerlerdi. 

- Sen hiç büyücü gördün mü 
büyük anne? 

- Görmedim amma onlara ait 
bir vak'a işittim: Meri adında bir 
arkadaşım vardı. Büyücüler hak. 
kındaki merakını gidermek için 
ihtiyar bir kaı:lının başının etini 
yemişti. Bir yortu günü ihtiyar 
kadın onu bu şenliğe götürm~ 
tü. Bu şenliğe başka kasabalardan 
da şeytanlar, büyücüler gelecek
miş. Daha yolda giderlerken ih
tiyar kadın Meriye, neler söyle. 
ınesi ve neler söylememesi, ne
ler yapması ve nele, ;vnaması 
lazım gddiği hakkında birçok na
s>hatlcr vermişti. Ormanın orta
sında bulunan bir meydanlığa var. 
mışlardı. Yemekler pişiriliyor, ku• 
zular çevriliyordu. Meri pişen et
lerin insan eti olmayıp kuzu eti 
olduğunu görün~ şaşırdı, fakat 
J1emen hatırladı: İki gece evvel 
komşu çiftliklerinden birinden on 
kadar lrnzu aşırılmıştı. Şimdi er
kekli kadınlı bir çok şeytanlar a
teşin t:trafında dans ediyorlardı. 

H<:>rkes gülüp eğleniyor ve hoşça 
vakit ge\ırmeğe ugraşıyordu. Bu 
eğlencenin içine dalmak ye onlar 
gibi gülp eğlenmek istiyordu; fa

kat bir iürlü cesaret edemiyordu. 
Böyle manasız manasız durmak
tan da yorulmuştu. Eve gitm-e -
liydi, amma tecessüsünü gidere
cek birşey görmemişti henüz. En-

"'ressan bir şeyler bulunur diye bL 
raz ciah~ ötelere gitmeği düşün,. 
dü ve düşündüğünü de yaptı. 

adamdı. Merininse giizel adam • 
lai-a zil.fı olduğundan ürkmedi, 
Bakıştılar. Neler koouştuklarmı 
tastamam anlatamam, lakin ııey
tan Mermin çok güzel bir Joz ol
duğunu, birbil"J.erine çok yakışa. 

caklarını söyledi. Aralarında şöy

le bir muhavere geçti. Meri: 

- Teşekkür ederim, ben bumırı 
aksini düşünüy-0rum, dedi. 

- Neden? 

- Çünkü ben §eytan değilmı. 

Şeytan güldü, Ye biraz ilerle • 
yerek: 

- Farzedin. iri, sizi de kendime 
uydurmak için müsaadenize ih
tiyacım yok, dedi, ben f"ylan • 
lann kralıyım. 

- Ben de ne olur ne olmaz di)'t' 
yanıma kocaman uzun bir şapka 

iğnesi aldım. Bilmiyorum, !"Y -
tanların duygusu var mı? Amma 
ben iğueyi biraz derince sokarsam 
zannetmem lti bir §eytan bunu 
duymasın. Hem birşey daha söy
liyeyi:ın, siz başka bir yerde şey

tanların kralı olabilirsiniz, bana 

vız gelir. Ben gönlümün arzula • 
dığı erkekle evlenecek tıynette bir 

Juz:ım. Sonra ne olursa olsun ~y
tandan bir koca istemem. 

- Farzedin. ki ben şeytan değil 
insanını. 

- O vakit iş değişir.. Fakat siz 
mademki şeytansınız, insan oldu

ğunuza kanaat getirdikten soma 
ilk sualinizin cevabını v&ebilirim. 

- Bu söz hoşuma gitmedi. Di
:yw-ek şeytan kollarım Merinin 
boynuna dolaı:lı; lakin biraz son. 
ra elindeki mendil ile kolunda a• 
çılınış olan genişçe bir yaradan a
kan kanları silerek ağacın dibine 
döndü. O zaman Meri: 

- Size, önceden iğn-eyi batıra
cağımı 'öylemşitim, dedi .. Orta. 
!ık serinledi, ben artık dönmeli
yim. Size birşey sorayım, şeytan
ların insana benz-emedikleri, ve 

damarlarında kan yerine alev do

laştığı doğru mu? 
- Doğrudur .. 

Meri göz ucile şeytanın kolun -
dan alev yerine fışkıran kana 
baktı: 

- Allah rahatlık versin! 
- Eğer insan kılığına girmeğe 

karar verirsem gelir size kur ya
parım. Bu uzun şapka iğnesi her 
vakit yanınızda değil ya .. 

- Belli olmaz .. Bu sizin hattı 
hareketinize bağlı .. 

- O da şeytana uydu mu bü
yük anne? Yoksa şeytanlar kralı 
insan kılığına girip onunla ev • 
lendi mi? 

- Eğer şeytanlar kralı böyle 
birşey yapmışsa hiç şaşmamalı .. 
Duyduğuma göre Meriye kur 
yapmış ve sonra evlenmişler ve 
heıh pek çok mes'ut olmuşlar. 

İşte büyük annenin şeytan ma
salı bu idi. 

HAFTABAŞI - "' "" "' 

Be tas vv n-
ıyor muyum, yo sa 

ani mıyor muyum? 
Muharrir bu yazısında, bir tasavvuf bahsi 
münakaşasında, kendisine: "Tasavvuf tan an

lamazsın!,, diyen hasmını gere • 
serıyor 

G eçende bizim eski ah/haplar
dan <Ulunay. Ue aramızı:lıa 

hafiıfçe .bir münakıa.şa geçmişti. 
Mesele •Ömer Hayyam. m tıasav
vufçu olup olımadığına dairdi. U
lunay Ha:yyaımı da tı,pk:ı Mevlana, 
Y Llll us Emre, Seıyid N eeiıru, Fu
zuli, Şeyh Gabp giıbi tasavvufçu 
addediyor ve oı1Un bütün rüıbaile
'rine tasa\'Vtlftur diyıardu. Ben ise. 
İkdam gazeotesinde bunun aksini 
söylüyor, Hayyamı:la belki tek
tıük t"savvııfi sözler o1ınakla ıbera
ber ~ndjgi için madd»:i, zevk.ç:'. 
dünyada ha.yatı, tam rn.;.nasile !1.0ş
ça geı;ııme taraftarıdır diyorduw 
Bu münakaşada Ulı>r ... y. Hayy•
mın ta:n bir tasavvufçu oldıuığunu 

1 
idida ederKen, tutnıu~. r~.\ta lbizım 
§IB.ir Nu!:m !bile tasa,-vufçudur ve 

1 

hatta O:'llın meşhur cHamamiye•
ııi da% bir tasa>VVUf eseridir de
diıkten sonra biei \;.sa,.,,·uıftan an
lamaırakla itlhaım etmişti. 

İlahi Ulunay, >bak şimdi, be
nim bu yazımı /biraz dik!kafüce o
kıı.""3.n o zaman anlaTsm ki ;()en 

ta~avvuitan çaloyoır :muıyuım, çak
mıyor ınuyum?. 

T asavvuf demek, daha ziyade 
J:emzler1e, sembollerle konu

şarak Minatta hakiikıati al!'amaık, 
hakikat askile çırpınmak, yanmak 
filan giil>i bôrşey demektir. Mesela 
Nedimin: 

:Lıte liç çifte k~ iskelede amade 
Yürü servi reva.mm gidelim Sidabide 

Sözü tam bir tasavvuıfi sözdür. 
Buradaki •üç çifte kayık. biltli.ğ:i
miz ve .ha.harda içine dolup Kiığıt
haneye gitti.ğiımiz kayıık deği1 -!r. 

Bu kay ık, ba~k~ kayıktır. Bu ka
yık remzi ve manevi bir kayık ol
duğu için buna herkes binemez. 
Buna ancak, yürekleri hakikat, 

muhab'bet, ebedyet aşıkları bine
bdir. Yine !burada •iskele• !bildi
ğimiz mahut Yemiş, yıahut Kasım
pa~a iskele!Oi değildir. Bu iskele de 
tıpk1 üç çifte kayılk gibi manevi 
bir aemboldür. Yani haıkika,t. mu
habbet, elberliyet aşkına istidadı 
olanların, gi1ımek istedikleri ser
m-edjyet yolunun birinci binek is
tasyonudu~. Hak;kıl ve kfımiJ bir 
mürşidin illha.m, teşvik ve irşqdile 
bu manevi istasyondan o üç çifte 
k.ayı•ğa atlıyıa'bilenler, arıtık,. kimin 
istedikleri maveııai ımemilin nu
rani yoluna dü!')JTiüşler demektir. 
j,Jcinci mısradaki cservirevan. SÖ7JÜ 
de lblr semlboldür. Bu, ey, kainatta 
hakikat, muıha'bbet, yolunu ara
mıya talip olan genç yolcu deımek
tir. 

r - Yazan : ~ 
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maksat, hakikat, muhabbet ez-eli 

' ve e!bedi aşk yolunun menzili anak-
sududur. 

Al sana ikinci <bir ımisal: 

Mey le teskbı eyle saJd iıru ~leş unmı 
Pflk ruı.n.bmı reı seviıııdlr halin n&-

tUım.ı 

B uradakıi •ımey• ~ustıolıun 
ımey'hanesinde ll'IJ'idye tavası, 

Io"trorııgUos •Joızartması, ,panıcar tur-
şusu ve cacıkla çekiştirilen mey 
değildir. Burndaki mey mi<:"'2idir. 
EfJit toni ve senmedi aşkın kalhJe.. 
ri.mize sunduğu manevi ve gayet 
leziz, nefis bir k-evserdir. İçi ha
kiki ve ebedi aşkların ateşi ile 
yananların h.araTeti artııp da ateş 
dayanılmaz dereceye geldi mi, ta
lilbin oandan bir dileğUe bu ma-

. nevi ve ,gayet leziz, nefis, ayni za
manda serin ımey, onun iımdadına 
yetişerek haklki ve ebedi aşkla ca
yır cayır yanan kallbini tıatlı tatlı 

serinletir ve onun ulvi sermestisini 
arttıırarak kendini bi:r kat daha 
cı;şuılrnruşa getirir. İkinci mısra
daki ··'ıarnbım. sözü de micazi ha
rabillktir. Yani <Neyzen Tevfiık, 
de, •Dertli İibrahiım, de filan ol- J 

duğu gi·bi!. 
Bu da üçoüncü m;sal: 

Biilbiil olsam, konal>ilscm dallara 
A.ıkaıı gözüm yaşı döndii sellere 
Seni bana., behi sa.na verseler 
İk~'"ni-ı:i bir oda.ya. koysalar 
tlstürmine asma k lliıt vursa.tar 

BuTada <büllbül. ebedi a~k ve 
'hakikat yolunun, >bağrı yanık ve 
güzel sesli talihidir. 

!ES> ül'bülün korumak istediği dallar 
IQ} kavu.~a'k istedi{li ebedi vus
lat yolunun k~deme kademe mer
haleleridir. Üçüncü .mısıraın ba
şındaki •sen. keliımesi, meşhur 
Hafız Şirazi'nin: 

cVa.shn ha.na. h &ya.t , .erir, tnati:n me
mat. 

Kanadmı yola.rım mn 
Yel-.ler. yapa.run aman 
M.iniınini ban.unlara sa.tanm Mmın. 
Ama.nmı anı.an, imanım aına.n 

Evli d e d.efilim, bek&.nm ama.n 

Burad'l!ki •k.arga. neıfsi eımma
red;r! •Karga da seni tuta:r;m!• 
demek, ey vare pisboğazlık etmek 
istiyen, tatJ.ı, tuzlu, ekşi, baiharlı 

ne görürse ona sald1ıırr:11k istiyen, 
OOzı nasihat, ik1aız, irşat dinlemiıyen 

k-Or nefis, 'bu !}ittıiğin yol, iyi ıbir 
yol değildir. Eğer sen bu gidişten, 
bu aç göoılülükten, ıbu ,ham ervah
lıktan vazgeçmezsen, karışınıaıın 

ha, seni tutar, seni 'bu yollara sev
keden şeytani ıkanatlarını ıbire'I', 

birer yolar, seni kanatsız, di.'1-nen
siz !bırakır, yani seni dehşetli bir 
perhize sokarım. Sonra fu;telik de 
senden yolmuş olduğum ıbu ka
natlarla, yani seni, dünya lheve
&atma teııvik eden hislerin ve ar
zularından bir •yelpaze, ya.pa:r, 
o yelpazeyi de mini mini llıanmcla
ra sa tarıım . 

V elpazeden muTad, senin dii»
yevl ve şeytani !hissiıyat ve he

vesatının lıeyetimecmuasıdır. iBıın-

lar ise ancak Tanrının günü şu
rada, burada takmı.ş talnştırmış, 
çakıımş çak:ştırrnıış, >ki dirhaırı, 

bir çekirdek nazarı ve hıraıman 0-

lıın ve lbuıgünkü tabirile kendileri
ne cB<>b Sitil, denilen gere !bay 
ve bayanlara yakı§IT. Burad.:ı.ıki 

<hanım. sözünün hem kadın, he~ 
erkek manasına geldiğini, vaktile 
Karadeniz sahillerinde Ulunaya 
tasavvuf okıııtmuş olan bir kutlbfu;. 
sal>hinden duymu'Ştıuıın. 

Son satındaki •evli de değilim, 
bek&rını aman. sözıü de ·henüz lhi.ç 
bir müJ:şide ,bir lkaımile intisap et
mediım, henüz kendi ihalimde ha
kiki aşkın hir arayıcıs:yım. Hani
ya, yok mu bana bu ihakiki aşkı 
ve esrarı, kainatı öğretecek bir 
arif? demektir. 

Bu da sonuncu: 

Buu, hnu, dervl.,ler, 
Yedi kurban kesmişler 
B ir fırm ekmek yeınl,ter 
Da ha var nu? dmnişler! 

Bu •kıt'anın manası şudur: 

Birka.' adım atmışiı ki kendini 
kii~ücük bir meydanlıkta buldu. 
Ay olanca azamctile doğmuş et
rafı pırıl pırıl pırıldatıyordu. Dal
ları renkli fenerle süslenmiş bir 
ağacın koca gövdesine taht gibi 
•bir şey vardı, bu tahtın üzerinde, 
her halde. şeytanların en büyüğü 
olacak. r.eybetli bir şeytan otu
ruyordu. Vaziy-eti ve bakışı pek 
hakimdi. insan onu görünce mut_ 

. laka ürkerdi. Bir an için Meri çok 
korktu. ~ytan Ç-Ok yakı~ılkı bir 

Biz çocuklar belki bu hikayeyi 
de diğerleri gibi unutacak v-e bu
nu bir peri masalı sayacaktık, şa. 
yet dedemiz, bize, yüzme öğretir
ken kolunda: gördüğümüz derin 
bir yara izinin, bir şapka iğnesinin 
yarası olduğunu söylemeseydi! 

cSa<liııood. ise 'bir ~amanlar ü
zerinde kıırzular, dolımalar, helva
lar lü,pletilen ve zurnalarla. çi:ıte

' naralarla göbekler atılan Kağıt
hane ımesıresi değildir. Sadabattan 

Diye kendisine hitap ettiği ca
nanların cananı, Sultanların sul
tani, hakanların bakanıdır .• Ben• 
kelimesi d-e zavallı ~ık ve deııviş 
bülbüle racidir. Dördüncü sı>tır

daki <oda, söııü ezeli ve ebedi vus
latgah, kallblerin, ruhJ.ann, cisiım.
lerin birleştiği makam demektıir. 

Beşinci satırdaki ·kili.t. kelimesi 
hal<k.ında gerek şark, gerek gaqı 
tasavv·ufcularından bir çokl~nın 
türlü türlü manalar verdlkleri söy
lenir. Ve ,bunun doğrusunu da !bil
se bilse ancak' büyülk üstadımız 
fi)omf Riza Te'V'.fik ıbilir. 

Al bir daha: 

Hakiki aşk yolunda hular çek·~ 
rek ilerliyen gerçek fış:l<lar, l:ıu 

uzı.m ve aşılıması pek güç )'-Olun 
tam y-edi menzilini aşm~lar ve 
bu yedi menzili aşıncaya kadar da 
bir fırın dolusu çiıleler ç-ekımişler, 
fal<at yine usanıınamışlar, il:31hi aş
kın sonuncu menziline vanmak i
çin daha a.şılaca•k ımenziller, çeki
lecek çUeler var mı?. Varsa bun
lar da biıze vızgelir diye lbağınmış
lardır. 

NasıJ.ımş., aıir;,im Ulunay, ben, l:ıu 
işten, senin ık.adar değilse de biraz 
olısıın çakıyor muyımuşııım? 
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Y üz mc:nda ile çek ilir havan topu 

Alüeddin ııaıa gibı te~kil etmiş bir 
V'cziriazan1d1r. 

Sonra Halil paşa, Osmanlı dev
letinin ilk Vez.iriazamı idi. Kuv
veti büyüktü. Adeta ayrıca bir 
ib.anedandı. 

+ 
Sultan Mehmet lbütün kışı te

daıik ile geçirdi. Toplar döktür>
dü. Dökülen büyük havan topl=:ı 

Rumelihisarı kalesine tecrü~e e
dilmek iiızere yerleştirildi. 
Boğazdan geçmek istiyen ve 

kalenin kon irol emrim dinlemi
yen bit· Vencd>k g<•mislne ha\·an-

larla n~n alındı. Bir güllede ge
mi battı. Bu tecrübe Ç(lk işe yara
mıştı. Bu suretle 'havan topları 
dökülmeğe başlandı. 

Fatih Sultan M€'l:ııınet yüz man-
• da ile çekilir bir havan topu dök
türmüştü. Bu topun namlusuna 
seroestçe bir adam girip çıkaıbili
yordu. 

Fatiliin döktürdüğü büyük toı>u 
yüz mandadan >başka yanında dört 
yüz kişi de çekerek götürürlerdi. 
On binleree adam bu topun Edir
neden İstanbul kalelerinin öntlne 
gelnıt:si i~· 1 n yvl ; aptılar. 

Ancak iki ayda bu top İstanbul 
kaleleri önüne getirilebildi. 
Nisan lbaşında parlişaıh ile lbüıtün 
ordu da İstanbul •kaleleri önüne 
geldi. Karacabey dem;rtaşlardan 
pi.star olarak çıkmıştı. 

Karaca, piştar kuvvetlerile İ&
tanlbul üzerine yürüdü. Silivri k.a
lesindm başka F.dirne ile İstaıııbul 
arasında işgal etmedik \bir yer !bı
rakmadı. 

Sultan Meılıımet, Türlklerin Tuna 
boylarında serbestçe yerleşmeleri 
için ortada bulunan Bizans İmpa
ratorluğunun vücudünü ka!rlı.-
ıınağa karar vermişti. 

Çünkli Bizans İmpMatoırlıuğıu dur 
madan Rumelide ve Anadoluda fe
satlar uyandırıyor:du. Binaenaleyh 
lbu fesat ocağının -Ortadan kall<
ması Hizı md~ 
Padişah evvela Eğrik.apı önıill:ıe 

indi. Llkin sonraları büyük topu 
Topitap>ya yıolladığı gibi Elyıiip sa
hilinden Zeytinıbumu:na kadar bü
tün kale haricini muhasara ettir
di. 
Zağnos paşa dahi Kağıthane de

resinden gid i,p Şişli ve Bey<ığlu 

tepelerini ~al etti. 
Cenevizlilerin elinde !bulunan 

Galata o vakit ızaman politikasını 
tam olarak yapıyordu. Gündüzle
ri kemali ıhuliı.s ve mahviyetre 
Osmanlı ordus11I1un levazınıını ik
nıal ediyorlar. Geceleri de bütün 
kuvvetlerile Ruımların menıfaat

lerine çalışıyorlardı. 
Türk donanması Balta limanına 

gelmişti. Kumandanı olan Balta
oğlu sebebile Mirgı'.ın körfezi öyle 
yaodlunmııştur. 

On sekiz parça üç sıra kürekli, 
kırk sekiz parça lki sıra, sairleri 
daha küçük olarak dört yüz ka,. 
dar gemi v ardt. 

Bununla beraber bir gıün iiıtan
lbu1un imdadına gelmekte olan 
beş k:ıt'a gemiyi liman.a girmek.
ten menetmeğe memıur olmuş iken 
havanın muhB:lefetinden d-Ol.aoyı 
ters riiıgar estiğinden buna mu
vaffak olamadı. 

Beşiktaş sahi.linıde bulunan Stıı
tan Mehmet, donamnasuun mu
ilıaill rüzıgar dolayısile geri çekil
diğini göııünce atını denize sür
miiştü. 

Pa<l'işah Balta oğlunun geri çe
kihnesine taıhamır.ül edemedi. Ku
mandanı /bizzat kendisi falakaya 
v urarak yüz sopa vurdu. 

Bizans o devirde kilise kav€a.
larile uğraş:yordu. Ortoddksluk ve 
katoliklik Biiansın bünyesini ke
miriyordu. 

Yani şarki Roma kilisesi ile ga~ 
bi Roma kilisesini ayıran ortodıoks
luk ile katolikliği tavsiye için mü.
cadeleler vardı. 

Türk l)rouları İstanbul kaleleri 
önüne geldiği 'halde Bizanslılar da
llıa hala Ayasof:ya kUisesinde din 
kaV1galarile münakaşa ve mücade
le halin.de idiler. 

F akat kral Kostantin ~ 
rini 1ıoıplaıiı. İııtanıl:ıwhı müdafaa 
için geceli gündü:rJü çalışın.ağa 1>B ~
ladı. 

Kostantin kalele!'i tamir ettiri
yor, roplar yerleştiriyordu. Şı=
dan buradan Biza:rısın ~aam 
için ge\enler maiy-etlerile mevki 
alıyorlardı. 

Bizans ordusunu, İ>stan1:ııtı1 JD1. 
<lııfaası için pek az giieteren Avnı.
ıpa müverdı.lerinln :rakamlan 
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Kalbimin bekaretini çaldığın 
yetmigormu, daha ne istiyorsun1 

Benim i<;in i:\püşmek, dudağımı 
bi.r erkek dudağına lbJ<'aıkırruıik o 
kadar mOO.aldi ki aklırnrlaın lbile 
geçirmemiştim. Ev renmederı !böy-

le birşeyin d iişünülmesi bile gü
naıMı. Aldığım terlbiyey o derece 
ha-ssastı ki :füıLmlerde aşıkların ö
(piiş1ıüklerini gönmek yü:zıümü kı
zartı.rdı. İki ayd!r en tıemıiz emel
lerle :tııüyü1ıtüğüm şiir ve hayal do
lu sevıgiırn yalnllL kalbimde Y'3Ş'l
yx>I"du. Duda.klarımda, vücudüm-
de değil.. 

Bir ıhı.çkrilt ara6111.da lmsilt ke
oıiilı: oorduım: 

•-Ah niçin yantıııı:ı.z bıınıı Hik,. 
met Bey?. Niçin? .. 

.___ Niçin mi?. Seni S'C'V'diğim, 
yalıı.ız 'benim olduğun dçin? .. 

Kolunu yavaşça <belimden dola
yıp kaldımıak istiyo.r:du. İrkHrlim. 
Geri çekildim. O vakit tavrı yine 
değişfıi. Hem iırti:fham1 iham cid
diyet kayn;yan bir sesle sordu: 

•- Yoksa !beni se:vımiyıor mu
sun?.• ve cevaıp verm€fl11e fırsat 
bırakımadan sualinin karş1lığmı a· 
ğır .bir telaffuzla kendi verdi: 

c- Evet sevmiyo·rnuın ?. Seven
ler böyle mi yapar?. Erkeğine i
nanan, yalnız ona bağlanan ık.ıılar 
ıkaçarlar anı ıhiç?_. 

Sesi tehevvürle, asabiy.eytle yü:lo
selerek: 

<- Halbuki sen .. dedi; ıhallbuki 
sen hep benden çekiniyorsun. Bel
ki de tiksinuyorsun!.. 
Şimdi önümde dur.muştu.. Perde 

perde artan lbir sertLikle devaım 
etti: 

•-Evet tiksiniyorsun değil md? 
Ha'lı .. hah .. Benim en ll<ıüçük bir 
llıareketim seni bu kadar ürkütür
se; tiksindirirse nas'l evlenebiliriz? 
Bütün bir öm.rü nasıl beraber ge
çirelbiliriz?. Bana nasıl tahaımımül 
edebilirsin?_. 

Yürunde, vahşi biT telbessüm 
dudaklarında acı sualle sustu. Ce
vap bekliyor gibi durdu. O kadar 
şaşıı:ım:şt'm ki birşey söyliyeme
d;m. Hayretimden artık ağlıyaım•
yordum. Bütün !kalbimi, sevgi.mi 
gözlerime takrrnış gibi ımadılırn, 
mazlum yüzüne 'baktım. Nazarla
rımıdaki manayi anlamadı. Ya!hut 
anlamak istmniyordu. Odanın için
de gjdip .gelm-eğe başladı. Sonra ö
nümde durarak çok ciddi, yabancı 
bir tavırla: 

•- Müjgan Hanımı dedi. Artıık 
kat'i kıonuşalım. Bili"ıhare bedfooht 
olımamak için herşeyi ev•\•clinden 
!halletme" iyidir. Biraz evvel be
ni bir iköpc·k koğar gibi koğd unuz. 
Nefretle yüzüme haykırd.n:z!. O
tel halkını buraya toplamakla teh
dit ettiniz. Belki bu ilk ,muvakkat 
asabiyettir diye suotı.ım. Fakat de
ımin elinizi tutımıya, kaldırınu~a 
lbile ıbırakımadın z. Kaçmanızla yü
züne acı bir k.ıI1:,aç vurulmuş bir 
adaım meskenetUe t8Jhıkir ettiniz. 
Halinizden, mıuamelenizıden bana 
taıharr.mül edemiyeceğinizi anlı..
yorııım. Eğ-'...r 'bu lı.iscim doğru ise ... 

Bir saniye sustu. Söyliıyeceği 
cümlenin üzerimde yapacağı tesiri 
şiımdiden ölçmek ister g~bi yü~ 
me baktı ve .. daha katil bir lkat
iyetle tamamladı: 

«- Şimdiden ayrılalını. Evlen
me'1den vazgeçelim daha iyi!" 

Bir kan hücumu içinde deli o-

doğru değildir. 

Aıvrupa müverılhle'J'i İ6t&nlbıı""1 
ırnüdafaa eden Bizans ordusunun 
ancak en, on lbeş bin lcişi lı::adar 
ıgöster;m.,ktedirler. . 

Fakat, bitaraf müverri1ler Bi.

zans müdafaa ondusunwn altmış 

b inden fazla olduğunu kıaydeder

loei'. Sonra İstanbul kaleleri o vaJv. 
te nazaraıı müıhimdi. Gay-et kuv
vetli ve geçilmesi kalbil ol:mıyan 
b u manialar d.olayısile Bizans İm 
paratorluğu en muzmahil zaman.

larında ibik masuniyetini muıha
:faza etmeğe muvaffak olınııştu. 
Osmanlı ordı.ıgıihıa::ıila ise süıku

net ve intiuım mevcuttu. iBizan•

lılar, katolik ve ~kıı papasla
rile mücadele i>ıalinde iken Türir 

orduıgil!lıında her türlü münaka
şadan u:ı:ak bir vaıhdet vardı. 
Şeyh Akşemsettin rii:y asında 

Hazreti ıfyiibün k.aıbrini keşıf-etmiş, 
keyfiyet padişah ile !beraber oiim
lece alil.met; hayır addedilmişti. 

( Arl<.ıuıı v a.r) 

luyorum zannettim. Bu adaım ne
ler söylüyıondu yarabbim?. İk.i a)" 

d>r daima bana en sıcak ve tatlı 
ıbir sevgiınin sevıincinden lbaıh.s"' 
den ,daima saadetimizi besteliy~o, 
müstakiıel Y'UVamt.zı yeşil g;;zJô 
bebelcler-1-e süsliyen var lıık şimJ1 

en merhametsiz bir celliı.-t !ı,.. 

şu.netile ayrılım.ayı teklif ed.i(yord~ 
öyle mi?. 

<Sevgıili adam!. Fena ma41luk!· 
dıiye hay kınmaık istiyoro uım. B .ni 
rüya dıolu sözlerinin musikisine, 

hu.lıyalı gözlerinin silirine talup il· 
mide sürüıkıliyen, ·biçare bir ıoı:ı· 

cağızı kendi fakir, mütevazi tlıiO' 

Yasından zen~in, ışıklı istı:kbai ytY 
]una çıkaran sen değil misin?. O
nu en taze emellerle, masum iı"' 
)'ECanlarla iki aıooyaladı.ktan .. Jı3' 

yıır ıbüyüledikten sonra atma!'~ bl 
ralanak .istiyorsun öyle mi?. K,.l· 

lbimi"1 bekaretini çaldığ n yetnıi· 
yormı.ı:ş gilbi şimdi de duciakları· 

ımın safiyetini alamadığın içın k:• 
z1yor, yüz çeviriyOıl'Sun değil nıi?· 

Dünyada hiı;>bir kıuvvet, ı11;,,;bi! 
aşk on y'Cdi yaşmdaki •bir kızın ;1l4 
içli sevgisine benZ€ı!IlCZ. Ben ıı.'I' 

kımı dindarane bir ibadetle o p• 

dar içime sindirdim ki ar1.ı.k orı<l 
'beniiğiıınden ne ihmal, ne ay·rı1· 
ımak atamaz. Hiçbir sev'<ia gem• •kıı 
kaföini bu kadar yıq:ıratama7 .. Ş;.rtı' 

di maddeten bir bakireyim. Fı.•kn 1 

ayrı.lı.rsaık bil ki art:Jı: manen dtı1 
kalı·rım!.:. 

İçime dolan bu tahassü.Jcri,mi 
hıçbra ·h~ra haykırmak ;s\e" 

dim. Lak.in ıo derece bit.kindim ı<i 
:tıaşka bir söz söylemiyerck bUhli~ 
bir ilıalde ancak jnliycbildim: 

•-Ya?. Öylemi Hikmet Bey?" 
<-Evet maalesef öyle!. İki aY

dr size hfila itiımat verc.'T' •diğiıı 1l• 
alıştıra.maclığıımı göriiyccum. YB1' 

nız se'Vgi üzenine kurulan .kan" 
Jıık1ı inan olmyan evlilikk;de s3Y 

det geçici bir bulut gibi kayrooJtıf· 
Demeık si.z aşk ınızrlan e.m.ın değil· 
siIDz. Bu macera sadc.cc 1hir krvıl .. 
cıım gibi kalbinizi tutuşturdu. so~· 
ra sönüp gidec:e!k!. D1:1min nasıl 
benden neire'\ ettinizs'e evlendiJ<' 
ten sonra da ooğumıyacağm!zı k;rıı 
temm eder?. Eııı .iyisi; bunu bf3' 

kalım .. Kalplerimizi burada ebe
diyen binbirine kapıyalım! .. 

(Arkaı;::ı 1'•a.."'' 

Soldan Sap: 
J - Garbi Anadoluda bir nehir, ~ . . ,,,.,~ 

l\ıieyda11. tavır, 3 - Irı, eler, 4 - p.•" 
lı, 5 - Bir tarafa sevketmek, bLU1:ı.·~ 
lık, 6 - Bir harfin ok\!Quşu, bllYt.ı ... 
taş, 7 - Bizi doğuran, köpek, y;ırııl~ 
dağJn fışkırdığı, 8 - Hayvan, . frt-Jlı 
9 - Yükseltmek, atın yedigind' 
10 - Ariyet vermek. 

Yukanda.n Aşailya.: 

• .ııf' 
1 - Yetişmez, 2 - Göz rengı, r / 

kı, 3 - Sıkıntıda, biler. adam .. 4 J' 
Çıkmamalının lcrsi, nota, 5 - eır Jl~ 
Jete mensup, 6 - Sual, vermek, 1.1rr• 
Vasıtalar, lezzet, 8 - J{arışık şe> 1 ı.ı 
9 - Boyuna atılır, ıo - Ncb;1l41 

çiftleşme, beyaz. v 
Diinl<ii Bul1JULC2D1Um bııJJedilnıiıı ,.ıj O 
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~ Alman-Sov
yet harbi 

hızlanırken 
(Ba.şma.kalrden De-va.m) 

U raynanın 
iktı~ .... ·.4>;.&11 

ze g·nliği 
Telhis eden: Muanuner Alataı 

Son yirmi dört saatin en mühim 

Alman - Sovyet harbi 
batladıktan aonra, Suri
yedeki harp, ikinci pla
na dü§mÜ§tür. Şimdi, 
bütün dünya, devrin en 
büyük kara muharebesi 
olan Alman - Sovyet 
muharebesini dikkatle 
takip etmektedir •• 

hadLSesi Alman - Sovyet harbidir. ============== 
Bu harbe ait tafsilatı, birinci sa-
hifemizden başlıyan Alman - Rus 
harbine b.ir bakış serlevhalı yazıda 
bulacaksınız. 

İn,;iliz Başvekili Çörçil, dün ak. 
pm söylediği nu.ukta, Rus - Al
man harbind€n başka, esaslı ola
rak diğer meselelerden bahset • 

rıui bildirmektedir. 
Çörçil, dün ak~amki nutkunda, 

Airnanyanm bombardıman e<lile
ceğıni ve bu işin şiddetleneceğini 

söylemekte ve bu suretle, Rusya
ya yardım olunacağını kaydet • 
mektedir. 

Taarruz, İran ve 
Baku petrolleri 

. .. . ? 
ıçın mı .• 

Canberra 23 (A.A.) - Sov -
yet - Alınan vaziyetinden bah -
seden Avustralya Başvekili B. 
Menzics demiştir ki: 

Amerikalılara göre: j Sovyetler aylar· 
Sovgetlere ne / danberi hazırlık, 
gibi teklif [er ı yapıyorlardı ! 

l d ? Londra, 23 (.A.A.) - Reuter Ajan-g a p l l • suun lılo>kovadalti muhabiri bildiri-

Vaşinıgton 23 (A.A.)- A1man
ların Sovyetlor Birliğine tecavii2ü 
bugün Vaşingtonda .kon~ıllan ye
gane mevzu o1muştur. Zannedil
diğine göre şaye-t Hitler Mookııva
ya bazı taleplt!r serdet.m.iş;e bun
lar o kadar ezici olımuştıır ki kıa
bl!l edilselerdi Stalin iktidar mev
kilnde kalamazdı. 

yor: 
Alınanların tasdi tecavüzü Sovyet

ler Birllğ:nt ga!il avlamamıştır. Har
be sürüklenmemek iç~ her Uirlü dip
lomatik vasıtaya müracaat etmC'kle 
beraber Stalin.in idaresindeki Sov
yeUer Birliği bir tccvüze uğrıyacağını 
hiç bir zaman unutmamıştır. Gecen 
ay içinde devamlı bjr surette askerl 
ve yardımcı sivil müdrıfaa hazırlıkları 
yapılmıştır. Bu hazırlıklar ~ıodern har
bin icapları göz önünde tut1.1larak ya
pılın~tır. Sovyet Rusya iki seneden.
beri devam eden harpte bitaraf bir 
müşahit kaL'l'lış ve bir <,ok dersler çı
kannıştır. Geçen ilkb:ıhardan itibaren 

Sovyet Ordusu ~lan başa yeniden 
tensik: ıre t.:.kviye <'d.Wniş ve Mare
şal TimoşP.n:::>'r.un dusturu daima §U 
olmuş1 ur: cTalim harp şartlarına uy
malıdır.~ 

3- Almanyanın harp içinde bu
lunuşu ... nasında Sovyet Rus a· 
ııın Abnanyay1 arkadan \'urmak 
istemesi 

4- Almanyanın öliim ve dirim 
mücadelesinde bulunduj;'tt bir sı
rada Sovyct Ru.•yanın Fir,Jandi· 
yaya harp illin etmesi, Baltık dev· 
!etlerini i,><gal cylemes~ Besarab
yayı alması, Yugoslavyada daftıe 
hazırlaması, Balkanlar hak.kında 
bazı tasavvurlar ve tekli!lere sa
hip bulunması 

Rvma 23 (A.A.) - Ste!a~ a
jansı i.:•ısat ve sınai bakımından 
Sovyetler Birliğinin ka '.JI mesa
besinde olan Ukrnnyada serı bir 
Alman ileri hareketinn bCyük e
hemmiyetini ve akislerin, teba. 
rüz ettirmektedir. Filhakika yal
nız, Ukranya Sovyet Buğdayının 
yüzde otuz üçünü. pancar şekeri
nin yüzde yirmi üçünü istihsal 
etmektedir. 

mem~lir. 
SURİYE HARBt 

Surıyroe harp devam ediyor. 
Ş mm sukutundan sonra, Vişi 
lmvvl't\er1 "ımaldeki yeni mev -
z e ;ne ç<ckilm~lerdir. Fransız 

k y,·c•Jcrinin bütün ihtiyatları 
harp haltına sevkcdilmişUr. 

ATLfu~TİK MUHAREBESİ 
Amirallik dairesi birinci lordu 

Aleksandr, dün hır nutuk söyle
mistir. Lord Ale!:sandr Atlantik 
m,;harebt>sinin şiddetle devam et
tiği'1i ifade etmektedir. Nazır, İn· 
giliz mukabil hücumlarının da arL 
tığını söylemiştir. 

Sovyetler Birliği mütecavizle 
dövüpm!ğe hazır olduğu takdirae 
bu yeni hadisede herkesin nikb.n 
olması için sebepler vardır. B. 
Hitler'in hareketi Ukrayna buğ
daylarını, Ilaku ve İran petrolle. 
rini istihdaf etmesi itibarile ma
nidardır. Avrupaya karşı yapılan 
ablukanın Almanların itiraf et • 

Burada söylendiğine göre, Al
man ordusu SoV)eiler Birliğine 
karşı ha.ı'Ckcte geçilrncl<: i<;in lfil'ar 
etmiş, fakat Intk-r bidayette red
d C'trn.işt ir. 

HA VA :11U.IAREBESİ 
Dıge< taraftan İngiltere i'e Al

m v.ı. ara~.nda hava muharebesi 
ş d lrnmıştir. İki taraf da de
\'am' gece hiicum.arı yapmakta. 
dırlar İngilizler, cumartesi günü 
28 Alınan tayyaresi düşürdükle -

BALKAN TRENLERİ 
So!yadan gelen bir habere göre, 
1 temmuzdan i'.'baren, So!ya -
Be'. . at ve Zağrep - Budapcşte 

hatlan iie Ba'kanlar ve orta Av
rupa arasında tren seferleri baş.. 
lıyacaktır. 

mck istemediği kadar n;üessir oldu 
ğu aşikardır. Sovyet - Alınan har· 
b:ni bildiren heyecanlı haber B. 
Hitler'in yolsuz lıarc·ketlerinir. ye· 
ni ve tam bir ;fudesıd:r. Haber 
vermeden ve ortada hakiki bir 
sebep olrn:ı.daı. B. Bitler yalnı.a 
Sovyetler BirEğıne karşı girişt'ği 
taahhütleri nazarı itibare alma
mazlıkla kalmam~, bu taahhüt -

Tahırnin edildiğine göre So'Vyet
ler Birliğindekı y;y~k ve ham 
maddelerden istıfade edildiği tak
dirde İngiliz aıbluıkasına meydan 

Alman - Rus harbine bir bakış o!mnaıbileceğı ileri sürülerek ID
hayet Hitler ikna edilmişti&. &>v
~-etler Birliğine knrş yapılan hü
cuımdan !ng!.ltereye karşı yapıla
cak istilii tc-ş.c•ooiis>ünün •'Onsuz bir 
vadc...,.e bırakıldı;Jı manası çı.karıl
mıa.ktadir. Şimdi bahis mevzuu o
lan şey 1eca vü.ze karjt mücadele 
eden müttefiklere yaıpJılan yard;
mın Swyetler Eirili.ğirıe de ya.pır 
hp yapJmıyacağttlrr Re<ılist~rin 
fikrince Hitlerizrni yıkmağa yar
dım edecek '1er v:ısıta >yidir. 

Sov~t)er Bi.rl.lğ:inin her mıntaka .. 
sında yüz binlerce kimse paraşütçü
lere karşı koymak ve muhtelit diğer 
pasif mlıUa!aa hizmetlerinde C.,."11.ışmak 
üzere bütun ilkbah.:ı:r rnevsimlc.de ye
tiştirPmiş bulunmktadır. Yeni kabul 
edilen \'C gC(.'en sene meriyete ,Eircn 
kanunlarla da milll müdafaa hesabına 
çalışan fabn1c.alardaki mesai gen~le
tilmiş ve l:ıoılen daha ziyade arLtınl
Jllljtır. 

(1 inci Sa7flML1.n Dev&lll) 
HİTLEP.İN 
GÜNLÜK EMRİ 

Alman Orduları Ba§kumandanı 
Führer 22 Haziranda Şark Libyası 

askerlerine hitaben bir emri 7evm1 
n~ ct..uı.şli.r. Alman Başkumandan
lığuun Sovyet harbine ait ilk leb
liğlnda deniyor ki: 

•Sabahın ilk saatlerinde Sovyet 
hududunda çarpışmalar olmuştur. 
Dılşmawn Şarki Pm&yaya akın!ar 
7&Pıı:ıat hususundaki bir ıe,ebb_usu 
geri pilsldirtülmüş ve dü;ıııana ajiır 
ı:ay;..t ven1i.rilm4Ur. Alman evcı 
tayyareler!, bizyült miktarda Sovyet 
tayyaresi dıioürmilştür. 

iı..K ÇARPIŞMANIN 
TAl!'SİLATI 

D. N. B. Ajansı '°7le anlatıyor: 
ltwerln emrinden sonra. Sovyetlcr 
Bırli&lııin İJ"i talim görmU, ve teçh.İ% 
OdilmJıı kuvveUerine karıı açılan mu-
8.Z.zam cidalde Almanyanın şimdiye 

kadar görillm~ muazzam 1ru vvet
lerıe hücumlar yapacab tahmln edil
Jnelı:tcdir. Dün sabahlan ltiliattn. Al
ınan dani:I kuvvetleri de faali,yete 
IOÇ!Iloilİr. 

Hava kuvvetleriııln kütle halindeki 
hncuınl.aruıa da, biilün Şan cephesi 
boyuııca başlaıuruşlu'. Alman tayya
tclerl, biriblrleri ardmdan ı:ttl<D dal
&ala.r halinde, tana.re meydanlarına, 

lutaat talışldatm.a, isti!ık.1mlara ... 
~ ıut•aJanna mahsus baraklara 
hücum almişlerdir. Şimalde Fın kıt'
•ları A1manlann yanı baımda lıaJl> 
ectıyor. Cenupta be. Rumen kıt'a.lan 
da muharebeye if1lralı: edl7«. 
ll!OTÖRLÜ 
l!:ll"ALA.R 

Alman motılrllt lat'alan Bukovin.a
da ilerlemekte devam etmektedır. Po
lonyada, huduttnn 60 mil mesafeye 
bııar olan sahada billdn sivil ahali 
lalı.liye ed.iimlşt.tr. Köprillel'e dinamit 
konmuştur. 
DWsıer hattına mütevall dalgalar 

haı....lde takviye kıt'alan j!elmeh.1.edir. 
B,,, çok Sovyet ta)'J'ıu-eleri de Kief'een 
teçen,Jı: Cenuptakl müdafaa hatları ge
r;siPdo yeni haYa meydanlarına gıt

tnekı;edi7. Sovyetler1 Prut n~LTintn Sar
lı:mdakJ k~pr!ilcri beı·hava etmek için 
~rtıbat ahnışla.rdır. General Antones
konun kumandasındaki Rumen ordu
Bl.l da Romanya ile Besarabya arasın
<4 b~lunan Prut ncbrınin kenarına 
Varmışlardır. 

Almanyada. Rus para:tl~iilerhıe 
Ursı tedblrler plınmakLad.ll'. 
l\IJMEN 
oaDusu 

Romanya kara, hua ve donanmam 
ıı _ !2 Haziran gec<! yarısı ııeferlıer
!lgıni lJ.ıin etmiştir. General Antnnesko 
~andanl.ığa tayin edildiı:inden. 
l:a;;vekA!ote Mişel. A "'="*o eetiril
tııl,ıt.ir. General Anlooesko, Rumen Ol'-

4:ısuoa bHabcn bır be:r•ımame n~
~Ur. General u.:.ıı.aasa di7or ki: 
tf:rle-r, millet&n tarihh:.ı..I kirleten leke
n Bilmeyi ve a!ınlaruıdaki zillet dam
hsını söküp atma7ı aıze vadetm.ıştim. 
~. Pruı.u geçme7i ve dilşmaru ee
tet Şarkta, &erek Şimalde ezmeyi em
~ıyoru.m.> 
i'JtUT .l\'EHRİ 
<lF.çiı.Dl 

.Ru.ı:.ı.ıen kıt'alan. dQn Abah Prut 
-~ ıni geçmişlerdir. Rurnen.1er, dün 
~ ... sısat 3 te So\yel ar3zuU.ne gir-
1.ı. lcrdır Romany._ Sovyct hudıı

t.ı.n kı &--nan kıt'aları da, Rumen ... 
lo,.ıe birlikte horeket etmektedir. Ru
lıı<n, , Besarabya hududunda kain 

eat şehrini 4ııal etmişlerdir. 
• ki Sovyet Elçiliii memurları. 

_ \""a.sıtalarla Sovyet hududuna 
~eri.;..-n. kted.ir. fdoskovadak.i Ru

llı n. diplomatları da husus! trenle 
~ ı j ,:elecek ve hudutta mübadele 

ıJ ktır. 
it 'l'IHÜN 
~ ... , '.NNAMES! 

llıtıer, Alman milletine hitnben net
"''t ~ uzun bir bcyn'ltlamede Sov
) t --. A m:ın çaTpzım_asınw sebeple.. 
~İtli izah etm.q:tir. H Ucr, Molotona 

ı•ı bı görtı;rnode, Molotot'un 1ieri 
uııo ş:ıyanı dikkat bozı teltlifler 

-.ıı,ı,.,._.a !!patla bu!mırnu.ıur. Jiit
~. Molotol'un Bniazfera ait tddi!le-

i şöyle anlatıyor. 
1 ~lotot, Sov7et Ruqanm ~ 

xaleden serbestçe gL>çmiye kat'! suret
le rnuht...ıç olduğunu ve kendi hima
yesini tcınin maksad.yle Çanakkale 
Boğazı ile Karadeniz Boğazı sahilleri 
üzc:ı·inde b<ızı mühim üsleri işgal et-

!eri çiğnemiştir. 

tık resmi Sovyet 
Basya tebllğl mek istedığıni sUy lcdi ve Almanya.'lın 

bu hususta mutabık olup olmadıgııu 
sordu. Bu suale cevaben, Almanyanın 
!rlonlrö muk.aveıesüıde Karadenizde 
saihldar dı:o\.1eUer lehinde tadilüt ya
Pt!znasına dalına taraltar olduğunu, fa-

(1 buıl Sa.yfadan Devam) 

Ndenize .kadar hudı.rt boyunca ta
arrucza geçmiştir. 

kat, Rusyanın Bogazlar üZerinde üs
ler almasına rıza gOsLertı1cklen imti
na etmekte bu.i.unduf;unu a.öy1edim.> 

HiUer~ bt.ı uzun beyBIUUlmcs:inde, 
Sovyetlerini vaktiyle Yugc~ıa,,-yada 
t.ab..riklıt yaptığını, Ü\·ler Paktuu.n im
mazını nıüteakıp Belğrat hükümetini 
deviren darbeyi hilzırladıklarını söy
lemiş, halen, Ruslaruı Alınany.a hu
dutlarında 160 !ırka taıı;,Jt eıllkleriııi. 
ilave etmiştir. 
MOLOTOi"UN 
BEYANATI 

Sovyet Rusya Hariciye Komiseri 
Molotof dün radyo He bir beyanat ... ya
parak, Hıtlerin bcyannarnesilJde ileri 
sürdüğü noktalara cevap \!ermiştir. 
Molotof. Alman kıt alarının dün sabıı.h 
.aaat 4 te, hiç bir sebep gö~tenneden 
ve ilim harp etmeden Sovyetler Bir
liğine taarruz ederek hududu zeçtiğıni 
aöylem~tir. Molotof'a nazaran, Zito~ 
mir, Kle!, Sivastopol ve daha b::ızı şe

hirlere hava akınlan yapılmıştır. Bu 
akınlar neticesinde 200 den fazla ölü 
ve yaral olduğu tesbit edllmiştir. Mo
lotof, Alrn:&nlarla yapılan ademi teca
vüz pak tına Ru..c;yauın har!iyyen ria
yet etligini bildlrm~tir. Taarruz baş
ladıktan sonra, ~\toskovadaki Alman 
Elçisi, Sovyet lfarh:iyesine bir notıj 
venniştlr. Molotof, !(itlerin beyanna
mesindeki bütün iddiaları rcddetmck
t.e ve sözüne nihayf't verirken, Kızıl 
Ordunun vazifeswi y-.ı;ıc:ı!ıru k:ıydet
meki.i>dir. 
İTALYANm 
İLANI HARBİ 

İtalyan hükümeti, dün flabah Sov
yetler Birliği Elçisine bir nota tevdi 
ederek, İtalyann Sovyetlerle harp ha
linde olduğunu bildirrniştır. SloYakya 
hükümcti, SıJ\tyetlerJe münaselıclle
rini kesmiştir. SovycUer Birliğinin 
Londra Bi.lytik Elçisi Maiski dün sabah 
İngliz Hariciye Nazr Edenle uzun bir 
görüşmede bulunmu:ltur. 

?ı.f.:ı:caristanda fevkalfıde pasif müda
faa tedbirleri alınmaktadır. 

japon kabincs.i ve ordu kumanda 
hey''cti bugün, Başvekalette fevkala
de bir toplantıya davet edilmiştir. Sov
yeUE"re taarruz, Tokyoda büyük bir 
hayret uyan<lınn~tır. Londraya röre, 
faponyanın Sovyet Ru"Ya ile olan mü
nasebetinde bir değİjilı:\ik olmıyacaJı:
.tır. Sovyet-Abnan harı,;, Amerikada 
bir bornba gibi p.aUamıştır. Amerikan 
diplonıatik mahlillrrinde bu haber 
~ heyecan uyandırmıştır. Bir id<la
ya göre, Amerika, Soyvetıere 7ar
jlım edect'ktır. 

KARADENİZ 
HARP SAHAsI 

Berlinde neşredilen bir resmi teb
l.iİıde, Karaden;zın harp .ahası olduğu 
ilftn edilm~tir. Karadelı.iz mayinlen
miştir. Yalnız, Türk ve Rwnen sa
hillerinde 1 O m;JliJı: bir saha serbest 
bırakılmıı;tır. 

İngütere Başve1<uı Çorçil. dün alı:
~am ra~yo ile bir nutuk söylemiştir. 
Çörçil, Tngilt(.renin Rusyaya her yar
dımı yapacağını ve bütün müttefikle
rinden ayni şeyi istiycceğini mıat
mu, daı anın bütün hür insanlar da
vası olduğunu izah elrniı;tir. 

Ç'öı'Çil, bugünkü dünya harbini dört 
safhaya ayırmış, Sôlluncu safhanm 
Alman-SOvyet muharebesi olduitunu 
söylemiştir. Çörçil bu hususta deıniJ
ttr ki: 

«-Bu St'tbah saat döTtte. Alman or
duları Rusyayı istilôya ba.ılodı. İki 
meml~ket arasındaki münasebetler 
r:ıükeımneldJ ve bbyle bir hadise bek
lenmemekte idi. Derken, AJ.ıruuı,a, Be-

Günün il:k. kımımda, düşıruın 
durdurulrnu§tur. 

İk.inci kısmında, Aman kı1'ala
rn:n ileri elemanları. tekrar kuv
vetkrimizle teıruısa gelmişlerdir. 
Son derece !jiddetli muh · ebeler 
neticesinıde, d~man tardedilmiş, 

ağı·r zayiat veı\:lirilmi:ştir. 
Düşman, yalnız IY.>lonya)'l ild 

kınına avı.ran hudut ıhatlarından 
b-irinin Üzerinde bulunan Grondo 
ve K.risllnapol havalisindc bazı 
muvaffakivetler elde etmiştir. 

Topraklıır~ zın 10-12 kilometre 
içerisinde 3 köyü iı$gal o~tir. 

Al'llan tayyareleri Sovyet tay
yal"e meydanlarıını ibcıır;balaırnış

tır Her taraf·a bizim kuvveti\ mü
dafaamızla ka~ la;ımıq, 65 Alman 
tayyar esi düşü l"Ü im ü.şt lir. 

1'.f.osJrova 23 (A.A)- B.B.C. Dün 

payıtaht ahalisi, vatanpervarane 
nümayişlerde l:ıUılunmuş. sokak
lardan geçen kıi'al.arı hararetle 
alk ·şlamıştır. 

He :sinki 23 (A.A.)- B.B.C. Dün, 
Fin>andiya yüksek kıınınnrlanlığı
nın neı;rcottiği bir tebliğde, Rus 
~ayyarelerinin Finlandiya 'harıp 
gemilerine bir taarruzda bulun
duklan bilx:liril.ırıcktedir. 

Lcındra 23 (A.A.)- B.B.C. D.N. 
B. ye göre Rus fayyarek i, dün, 
$al'ki Prusyanın muhtelif bölge
lerini bombardıman efım.iştir. 

u Ula ,, en m h!m bir 
noktaya işareti 

(1 in<! S•yfadaıı Devam) 
diya harb~ Boğazlarda karada, 
havada ve dcni7Xle Usler talebi, 
F.omanya ve Bulgaristanı iş· 
gal edip karadan dııhi Boğaz
lara kadar inmek teşebbüsü, 
Führer üzerinde Sovyetler 
Birliğinin diğer cenup Slavla
rile de birleşerek Almanyayı 
çember it.ine almak tertibi te· 
ıdrini bırakmıştır .• 

Demekte ve bundan sonra, 
sözü hadiselere bırakmak la· 
zım geleceğini söyliyerek ma
kalesini •iiyle bitirmektedir: 
•- Türlril·e Cumhuriyeti • llükômcti, diin bir beyanna-

mp ile Almanya • SovyetlM 
Birliği harbinde bitaraf kala· 
cağını ilan etti. İngiltere ile 
Amerikanın nf' \'aziyet alaca
fuıı henüz bilmiyoruz. 

•Unutmamak Iinmdır k~ 
yalnız içinde bulunduğumuz 
harbin değil, içinde ya.,dıi(ı
mız asrın en hiiyiik hiidi.esi 
karşısında bulunuyoruz.. 

met edeceiinden şüphe etmiyorum. 
Hiilerin maksadı So\'yet ordulannı ye 

nerck: ve Rusyanın mukadde.rntını ple 
alarak kendi ordusunu kuvwtlendır
melı:, sonra İnı:flte=bı tlzerine yük
lenmektir. Onun lcin HjUer bu yaz 
aylan fçinde bu işi bitirt"rcls: Ameri
tı:anuı bir., yapacağı. yardım tekcrmııru 
etmeden üzerimize çu.Ilanmak fikrin
dedir.> 
BİZE VERİLEN 
MUHTIRA 

Etık1ovina a $1 detti 
mu.bartbaler 

Bükreş 23 (A.A.) - Müşterek 
Rumen - Alman cephesi kuman. 
danltğı umumi kaurgahı tara -
fından neşredıicn birinci tebliğde 
bildirildiğine göre 22 haziranda 
Bukovina · dağlarile Karadeniz 
arasında bütün cephe boyunca 
muharebe başlamıştır. • 

lnglıte:reni Sovyet. 
ıere S?m"dım vaadi 
Vaşington 23 (A.A.) - BBC: 
Miisyo Çörçilin nut.ku Amerika

da büyült b!r intıba bırakmıştır. 
Vaşingtonun salahiyettar meha. 
filinde, İngiliz Başvekilinin nut
kunun, Sovyetler hakkında c!ngil. 

tere İmparatorluğunca kabil olan 
yard tına mazhar olacakları> kıs

mı büyük bir sempati husule ge
tirmiştir. 

I \• ... ,.,,: .. , -.~,~~-· .... ·, .r·~ i, >r,· •' ·~ I. : - .. 

HARP VAZİYETİ 
(1 in~l S:a.yf•ıta.n Dovıım) 1 

me~relik cephe üzerinde nasıl ha
reket edeccl:Jer? 

3 - N:ha) et milyonlarca aske
rin, binlerce tayyarenın ve tan. 
kın karşılaştığı bu delışetll mü -
cadelede hangi taraf kazanacak? 

lonya, küçük Baltık memleket -
)eri ve Macaristan hudutları bo. 
yıında Sovyeı ordulannı bir kıs
kaç içine alabilmek için başka ça-

Bu suallere a'ağıda sırasile ce
vap veriyoruz: Bizim kanaatimize 
göre Alman ordularının şu üç e
sas istikametle ·ta..'lITuz etmeleri 
muhtemeldir: 

A - Şıma• cE-nahta Finlandiya 
cephesinden Len;ngrad - !llosko
va umumi istikameti!' Je kuvvetli 
b:r cenah taanuzu. Maksat Sov
yetleri Baltıktaıı uzaklaştırmak 
ve l\foskova yolunu açmak; bu 
taarruz Sovyetler için çok tehlike
lldir. Bu cephede Sovyetler mü. 
dafaa verine taarruzo g~çerler ve 
muvaffak olurlarsa büyük bir za
fer temin etmiş olcr ar. 

B - Merkezde yani Prusya -
Polonya hudutl;;ı.rında b:r yarma 
taarruzu. Bu taarruzun küçük 
Balttk hükumetlerinin iç hudut
ları istikametinden Moskovaya 
doğru tevcih edileceğini tahmin 
ediyoruz. Maksat küçük Baltık 
hükumetlerini cenup'an ilk ham. 
lede ihata etmek, Sovyetlerden 
ayırı:rak Baltu:da Rus donanma
sının mağ!Ubıyetini hazırlamak -
tır. Bundan sonra şimal ve mer
kezdeki ordular Moskovaya doğru 
birlikte hareket eder0k çok teh.. 
tikeli bir taarruzda bulunabilir -
\er. 

C - Macaristan ve Romanya 
hudutlarında yani cenup cephe
sinde Kiyef'e doğru y ne kuvvetli 
b!r cenah taarruzu. Maksat Din
yeper nehrine kadar ilerlemek ve 
Ukraynayı işgal etwek. 
Cenalılardaki taarruzların da ev. 

vela birer yarma ile b~ıyacağı 
şüphesizdir. Zira Sovvet cephe -
sinde cenahlar Kutup denizine ve 
Karadenize dayalıdır. Fakat ·Po-

re yoktur. 
Bu Fin • Alman • Rumen taar

ruzlanna ka-şı Sovyet orduları
nın da şöyle hareket etmeleri muh· 
temeldir: 

1 - Sovyet ordularının şimal 
cephesinde muannidane müdafaa 
veya taa!ruzla muharebe edecek:.. 
ler:ni tahmin ediyoruz. Moskova 
yolunu kapamak, Baltık ile müna
sebeti mulıafaza için o bülgelerde 
Sovyet hudutlarının ve sahilleri. 
nin elde kaL-nası lazımdır. Rus do
nanmasınm mukadderatı da buna 
bağlıdır. 

2 - Mc!kezde ve cenupta Sov
yet ordul~rı. bidayette oynak bir 
müdafaa ile eski hudut gerilerine 
kadar çekiiebilirler ve çekilirken 
her şeyi tahrip ederler. Eski hu. 
dut boylarında evvelce hazırlamış 
oldukları tahkimat mıntakaların-
dan istifade etmeleri ve hudut 
meydan muharebelerini bu tahki
mat mıntakalarında kabul etme
leri muhtemeldir. Fakat 1813 de 
olduğu kadar uzun bir çekilme 
tasavı'Ur edemeyiz. Böyle yapı.. 
lırsa Almanlar maksatlarını kıs
men temin etmiş olurlar. 

Bu müthlş mücadelede hangi ta
rafın kazanacağına gelince, şüp
hesiz orduları keyfiyetçe üstün 
olan taraf kazanacaktır. Fin ve 
Alman orduları key'fiyetçe Sov • 
yet ordulanrdan üstündür. Sov
yetlerın kaybetmelcrı ihtimali 
kuvvetlidir. Fakat ta•avvur etti
ğimiz veçhile Sovyetlerin gerileri 
açık ve çok uzundur. Almanları 
yalnız crophe muharebelerine mec
bur edebilirlerse, ikmal ve mu. 
vasala bakımından harbin sey -
rini değiştirebilirler. Fakat Sov
yetler bu mehare~ i gösterebile -
cekler mi? Bu nokta ~üpheli. 

evlet UEmiryolları re Um nları İşletme U. İdaresi°l'JI rı 
Muhnımen bedeli (19351.95) 1ira olan kırk üç kalem t.alnm çe"li uı;bırı 

5/8/1941 Salı gllnil saat (15,30) da kapalı zart usulü ile Ankarada İdare bina· 
sı?lda satm ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenJerln (1461,40) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ~ttiitl vesikaları ve teklirlerinı 17nı glln saat 14.llO a kadar Komlsycm Re
l•Iil:lne vermeleri ıarundır 

Yazdenizden Karadenlze kadar uzanan 
bir cephe fiu.r'nde Sovyeı Rusya ile 
harbe giri;tı. Ben va!ttJ.vle ve vaktin
de Slaline icap eden ihtarlarda bulun
muştum. Ve bugün Rus mfllet.i.n.in 
kendın! mUıhfaa med>~tlnde ~ 
.:!ultınu g&ii)'onım. Rus milletin.in bu 
te.:a ...... lıWiıı ~ı. muk.a-

Anlı:aradaki Alman BO?tllı: Elçisi 
Von Papen, Hariciyo Veldletlmi~ u
zun bir muhbra tevdi ederek, Al
man - Sovy<>t harbinıe ;yol aı;a.ıı ,,.. 
~lalı~. 

Şartnameler parasız olllrak Ankara.da Malzeme Dairesinden,. Ha,..darpap-
tla Teselhlm "- S....l< Seflilindsı da&di~. (&SU) 

5-- Garı:> hudutlanna Almanya
nın emniyetini tehdit edec:ttk mer· 
tebede asker yığma.-ı ve Bolştı'II'İk· 
lik propagandasını bütün Alman
ya ve Avrupaya yayması 

Bundan başka Sovyetler Birlij!l 
Ukranyadan ihtiyacı olan kômü
rün yüzde ellisini, dem.ır made • 
ninin yü7.de al~mış üçünü temin 
etmektedir. 

Ukranya Rus çeliğinin yüzde 
kırk üçünü, lıam maddelerin yüz
de kırk sC'kizini. aliminyou'uu yU.. 
de kırk ikis.ini.I' magnez) oınun 
yüzde elli bc~ini temin ctıncl<kdir. 

6- Almanynnm garp cephesin
de meşgul olacağı sıralnrda Sov
yet Rusyanın mütemadiyen vası
talarını arttırarak arkadan \'urmı
ya hazırlanır bir halde bulunması. 

Anlaşılıyor ki, Alman • 
ya; İngiltere ve hatta A
merika ile icabında uzun bir mu
kavemet harbine girişebilmek için 
Avrupada kendisi \'C hatta kıt'a 
için "kışık umanlarda bir tehlike 
teşkil edebilecek lıerhangi bir 
büyük ordu ve kuvvet kalma•ına 
birinci derecede razı değildir. Sa
niyen, Sovyet Rusyanın kendisine 
karşı bitaraflığına harbin başm
danberi asla emin olmamıı;tır. Al· 
man noktai nazarına ve iddiasına 
göre; Sovyet RW;ya hem Alman
yayı arkadan vurmak için garp 
hudutlarına kuvvd yığmaktadır, 
hem Almanyayı yılmıak ve meş
gul bölgelerde ihtilaller, ı11lıotaj· 
lar çıkarmalı. ve kıt'ayı komünist 
yapmak için Bo4eviklik propa
gandasını elden bıralımımuılrtadır. 
Ayni zamanda Almanyanın gönül· 
den muvafakat ve tasvibini alma
dan Finlandiyayı, Romanyayı, Bal
tık devletlerini arazi fedakarlığı· 
na sevk.ettiği gibi; fırsat zuhurun
da daha başka devletler aleyhine 
de genişlemek, yayılmnl< tedbir ve 
hazırlığı içindedir. O halde Al· 
manyanın arkasında dünyayı ko
münQ yapmak istiyen, geni-ılemt
ye iştihalı, Alman meniaatlerini, 
Alman emniyetini tehlikeye solı:nn 
bir Sovyet Rusya vardı ve.. bu 
gizli çal.ııımalan ve tedbirleri jje 

de Almanyarun hamlelerU... en
gel oluyordu. Kendisi ile anlaşmak 
imkanı da yoktu ve bu netice za
ruri idi. Alman Devlet Şefinin mn· 
cip sebep olarak ileriye sürdüğü 
bu esasların mütalea, isabet ve 
tahlilini elbette tarih tetkik ede
cek ve hükmünü verecektir. 

Buna karşılık pek tabü olarak 
Sovyet Rusyanın da mukabil id
d1aları, müdafaa veya ithamlan 
vardır. Bu arada Sovyetlerin Po
lonyayı, Finlandiyayı, Baltık dev
letlerinL Besarabyayı işgal etmesi 
daima bir emniyet miiliıhazası ile
riye sürülerek yapılmış, bu hare
ketlerin bir nevi fırsottan istifade 

Bu zcııı:inliklcriıı i ·lclilmesinin 
veya mwnkııbL'Sİnin Ruslardan Al
manlara geçmesi SovyP!kr Birli
ğinin ôkılıetinde kat'i b'r rol oy
nıyacağı bu ra!ı.amlardan anlaşıl
maktadır. 

Al an a ı 
Sovyet tebea53 

Berlin 23 (A. A.) Ste!aııl aj.,_.. 
dan. 

Polis Şefi Himler Almanyada fk.a .. 
met eden Sovyet tebeas.ının yirmi dört 
saat ic;inde en yakın polis komi:sC'I'.iği
ne müracaat etınesıni emretmiştir .. R• 
tabiiyetinden c;lkan eski So\-yet tebea
sı da •Tnl suretle hareket edecciı:tir. Bıl 
emir Bohemya ve l-loroıvya hlnı.a,ye 
idareleri erazisine de şamlldir, 

30 iman tayyaresi 
dlştlr ld 

Londra 23 (AA.) - BBC: 
R. A. F. dün, Fransa sah l'nde 

va.ki olan bir hücumda 30 Alman 
avcı tayyaresi düşürmüştür. Bu 

suretle son iki gün zarfında, Fr&n

sa üzerindeki Lult'l4affe zay:iatı 
58 tayyareyi bulmuş, halbuki 

R. A. F in zayiatı 7 yi geçme • 
miştir. 

Finlandiyadaki 
Sovyet Elçisi 

Helsinlti 23 (A.A.) - Akşam 

20 ye doğru Sovyet elçisi, Har! • 

ciye Nazın B. Wittins tara!ındaıl 
kabul edilmiştir, Mülakatın ne -

ticesi hakkında henüz hiçbir tı:J>. 

lig at neşredilınem~tir. 

Fransa lngilter~ 
ye bir nota verdi 
Vişl, 23 (A.A.) - D. N. B.: Fran

sız hilkllmeti İn&iltere hülruın•tine bjı, 
ııota veıerel< İngilizleri" Fransız So
malisindeki icraatını protesto etmir 
tir. 

MiLLi ŞEF 
( ı ~el Sa:rfadan Dovam) 

ya tile Yalova iskelesinden ayn

lar ak Marmarada bir tenezzüh ic
ra buyurmuşlardır. cSavarona• 
Büyükada civarına kadar gelmiş 
ve bilahare tekrar Yalovaya dön. 
müştür. Milli Şef oradan kaplı • 
calardaki Riyaseticumhur köşkü
ne gitmişlerdir. 

VALİ YALOVADAN GELDİ 

İki giindenberi Y alovada bu • 
lunmakta olan Vali ve Belediye . 

Re.isi B. Lutfi Kırdar dün akŞllll 
şehrimize dönmüştür. 

ve Biiyük Harpte kaybodHenlerin 
istirdadı olduğu ve sıkı bitaraf\ığa 
tearuz ettiği mıdıalı:cme mevzuu 
olarak kabul edilmemiş ve hepsi 

bir gün emperyalist devletler ta
rafından Sovyetlere karşı gelecek 
tehlikelere karşı korunma tedbiri 
şeklinde tebarüz ettirı'hniş ve 
hatta geçen yılın uınmni komü

nist kongresinde Molotof'un nut· 
kunuıı başlıca mmuuau lıa -
teşkil etmiştir. İstiklıalin tarihçisi 
tabü bu mütalealan Alınanlarnıki 

ile beraber tetkik ve mütal.ea ey
liyeeektir. Beıtıalde bugün sabit 
olan vaziyet ve hakikat şudur ki, 
Almanya ve Sovyet Rusya için bu 
harp menşeleri bakımından gayri
kabili içtinaptı 'fe Avrupa harbi-
nin seyri içinde nazizma ve komü
nizınanın görü§, istek, menfaat, 
netice hesaplan tamamile ınüte
zattı ve her iki devletin aı.,ettiği 

maddi ve manevi mülahaza ve 
kaynaklar, maddi ve manevi des· 

tekler'"' tutumlar birlbiri ile an· 
!aşmayı değil, dalına mütalea, 

tabii!, tırlıınin ettiğimiz ve izahını 
yaptığımız gibi; boğı.ışmayı kap 
ettiriyordu. İşte, şimdi bu çatışma 
içindedirler. 

r MES'UT BiR 
iZDiVAÇ 

ETEM iZZET BENiCE 

ELİ CABUX St\ıl."!>."ETÇf 

BIFAT K CLO 
Kabine: ~l:h.ı Meşrutiyet 
caddesi No. 47 Gilııe, Apt. 
n....mı saat 18 dan sonra 

Ev: Erenkôy, Telefon: 52.13 
Bir batla en>tOI ......,._ -

oelı: fto& olanar. 

B. Tahsin Kalka\'anın kııı 
Bayan lllihrişah füılkavan ile 
Osman Kazma \'e Hüseyin 
Kaııınanın kardeşi g"Heteci ar
kadaşımız Bay llaoan Kaz
manın nişan ve nikah töreni 
dün saat 16 da Parkotel sa!~n
larında itrı edtlmi~tlr. Bu 
nıes'ut törende meb'tıs'. ı-, ge· 
utelerlıniz erkanı. şelıriı izin 
tnnınmış ailelerine ınen :..p 
birçok davetliler, iki t·T.'•n 
aileleri hazır bulunmıı~lardır 
Genç eYlilcri t~lırik ,.e saa- ; 
detler temenni cdrriz. 

'--------J 
Z..ı\ Yİ - İ'gaz Kazası A. ~u-

besfnden al:ırıış <'Ki ~ ın 4 a .. 
lı ! 1~e.r1Jk Vt"'".Jk ... ll k ,. 
Yerıis .,1 cıkarac:: .nd.ın e 
hükmn olmadı nı f! n r1t"r 

Fatih D~d!lr nuha!~t hıde Çık

ın.azk-tke aoJrn -:ıda liS nam 
evde İlcıh Ylm.U3 o,.ln lf r YI& 

Ol'MAli. 

• 
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.Saray Altınorduyu 
6-0 mağlup etti 

F. Bahçe de Altagı 4 - 2 gendi 
Milli küme maır;lanna dün Fener 

ftad:ııda devam edildi Günün ilk 
maçını GaJ.atasarayLa İ:zırnirin AI
lınoı d usu yaıptıla.r. 

Galata.sarayın hücumile başlı:y an 
maçın i.lk anlan çok seri ve heye
can\! geçti. Galata.saraylılar Altı
nordu kalesini sıkıştı.rırlarken Ham 
dizin de mukabil hücumda çektiği 
güre! bir frikik Sarı-lunınızılılara 
kıarkulu anlar geçirtti 

Tam onuncu dırk)kada &ağdan 
l.mıir kalesine çekilen şütü kaleci 
ka.r.şıladl, !aka.t tutamadı. Yetişen 
Mustaıt'e GalıaUısaraym ıilk pünü 
attı. Bu ııoJ. Galatasaraylıları da
ba güzcl oynaomıya eevketti. Altı.
pocdu kalesi tdılilreler geçinniye 
başladı. 

On altıncı dakikada İıımir mii
dafaasınm kale önünde liWıaııı;uz 
pas1.aşmasından istüade eden Sa
lit.'ııııttin ikinci galü de ağlara ta.ktı. 
!it; sayılık faı~ verdiği eıımiyet
le daha rahat oynıyan Galatasaray 
otuzuncu dakikada y.iıııe Salahat
tmin gu::ııel tıir mkikıi ile üçüncü 
golu de kazandı. 

Vaziyet gitt.'kçe İ:mrir tıakmunın 
aJ.e;iıirıe dönilyordu. Nitelııiın beş 
dakika geçmeden dördüncü golü 
de ağlarda gördiüJ<. Ve devre (4' - O) 
bitti. 

İkincı devrede İ:ıımıirlileıin tek 
tük akınlarına mukabil Galatasary 
baştan sona kad3'1' haklın oynadı. 
Otuz beşinci daJ<iıkada Mehııncl Ali 
ve bir dakika S011Ia da Eşfağın aya.. 
ğile daha iki gıol atarak maçı (6 - ~) 
gibi büyük bir farkla kazandı. 

F.E.NERBAHÇE - ALTAY 
Fener taknn ıbirkaç ııoo9tır hiç 

bir işe yaramıyan Alıi Rızayı ta~ 
ma alm.ı.ş, b<ma mı.lkabil cumarte:... 
günii bütün taJurımı en iy:.ıi olan 
Kamiyi kadrosuna almamıştı. 

Oyuna İ>llDirlilcr başladı. Sağlı 

10llu akmlıırla Fener dtaJesini aar
mıya i:ıaşladllw. San-lacivertliler 
ilk anlaırla ağır .. 
Karşılıklı akınlar devam eder

ken nihayet on yedinci dakik.ada 
.ltiiıçük Filı:retin nefis bir kafa vuru
file top İ2lmôr ağlarına yapıştı.. 

Bu gol oyuna daha çok heyecan 
yennişti Yıiımi. beşinci dakikada 
sert bir çıkışından dolayı hakml 
fener sağ hafı Aydını. oyundan çı
kardı. 

Fener on lııişi kalınesına .rağmen 
)'1r.mi ıekli:zinci dti<ikıada Namwn 
ayağile ikinci golünü de kazandı. 
Bu gol ilııexline bımirlilerin hü.cır 
ma geçtiğini görüyoruz. 

Otuz beşinci dakikada Altay B.. 
rinin bamtıa gibi bir şiitıile ilk gc>
ru attı. Bundan sonra İ:ııml.rliler 
daha gii2.'el oynamı;ya başladJlar. 
Fakat ilk devre böyle (2 - 1 ) F'&
ner lehine tıitti. 

1kiltoi devre Altaylılar on kişi
lik Fener takımını sık;ştımıııya baş 
!adılar. SekiziıJıci dakıi.kıada Saim 
iki Fener mü<lafi i arasınıdan sı.kı · 
bir şütle l>E-raberlik golıünü yaptı. 

Beraberlik golünden sanra Fe
nerbahçenin can ·rıı dişine taktığını 
g<irüyoruz. Mütemadi alunlar İır 
mir kalesini sı.Jı:ı.ştırırken otuz 'lı&
ıinci da.kik.ada N11ai iiÇ'li.ncü gaUbi
yet golünü attı. Bu golün verctiği 
emniyetle tazyilderini arttıran Fe
nerliler kınkıncı dakikada N aimin 
l<ıaleciye gü7.el bir şarjile düroüaı.cü 
gollerini de kazandılar. Ve maç da 
böylece (4 - 2) ~:ıib~in ga
Ubiyetile sona erdi. 

HUSUS! MAÇLAR 

Mili! kü.ıne maçlarından evvoel 
Feshane ve Merinos takmı13'1'1 ara.. 
sında yapılan hususi maçı (2 - O) 
Feshane tak.ımı kazandı. 

lngiliz edebiyahnA lngili zlerin içtimai ve kültürel mef

lrureıine çok alaka göstermekte olan Türk okuyucuları 

L • 
meemua.11:iyle beraber çıka{'ak olan lngillzce il4veslne de muhakkak al!ı.
ka gösfereeeklerdlr. Nefis bir ıe kilde İııgUlzce olarak intişar edecek 
olan bu sahit('lcr bugfinkO İngilizce kliltUrti bakımından muhtelif mev

zular u.cerinde okuyucularını tenvir edecektir. 
20 }[:12.,randa inUşar eden ilk nü!:P.ada r;ok tanınmış piyes muh3rrirlerin

deP •Derek Patmore> run kıymetli bfr makalesi ve cAlfre<l Sutro• nun 
da •A !.:!arrı:ıge Has Been Arranged> (Yoluna kontıo bir izdivaç) adlı 

kısa bir p'yesl de vardır. 

Nafia Vekaletinden: 
2P./6/94l Cumarıe i ,Unu saat 11 de Ank.arada Na!la Veklletl binası için

de Malzeme l'vtüdürlüğti odasında toplanan Malzeme Eksitlrne KomL,yonunda 
'3132' lira (~) kuru~ muhammen bedelli Ankara Çubuk BnraJuıda yaptınla

oak ,..ntral ve telefon tesisatının yeniden atık eksiltme usu!U ile eksiltmesi )"&

pıl:.ır.ı:ıktır. 

Fk>;Jtme rartruunee; ve t..ıerrüatı b~laiz olarak Malzeme Müdürlüğün
Jeıı <tLnabllir. 

l\luv.ık..kat teminat (234) lira (92) kuruştur. 

İst.eklile-rin muvakkat teminat ve tartnan~einde yazılı vesaik ile birlikle 
synı gun f>aat 11 de mezk.Qr komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. c4515> 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 48 
Yazan: Francis Macharcl Çeviren; lıkendn F. SERTELLi 

Hepsi tüccar değildir, içlerinde entelicens 
servise mensup casuslar da vardır 

- Maiyetinde çalışacağınız ar
kadaşım: T.i-Vong.. Kendit.i Pa
rislc, japo~anın birkaç fabrika
sını temsil etmektedir. Fa.kat, pi
yasada Damping yaptığı için, şah· 
siyetini zalutaya karşı girılemeğe 
mecburdur. Kendiı;irun vereceği 
direkti! dairesinde çalışaca.ksınırL. 
Ayda ne maaş isterı;inlz?. 

Kapl('ı bu &Özleri söyll'rken. Ti-
Vo ~kık ed j ordu. 

h 
a 1 k la bir 

fFY' S0 !I f' (. ..Jir.etİ-
alJ, takclır eı;.u,;1~..:11 .. ~, ulı..l güre bu-

nun miktarmı siz tayin edersiniz. 
Ti-Vong: 
- Makul bir teklıif, dedi. Şiızıdio. 

lik peşin olarak iki •bin frank ve
reyim. Bu, ilk ayın tecrübe maar 
f1 olsun. Ay sonunda iy~ anla
fırsak, bu möktan bir, batta iki 
misli arttırının. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Bunun haricindeki ımsrt!la

rmızı da kabul ediyorum. Her 
ay nc•t halinde bir hesap pusulası 
\'err, n.z kii!idir. 

Bundan ııonra lı.aplCl jarı, beı:ıJm.. 

Nafia Vekaletinden 
f:'l.Ml Cuma ctmıı - tt da Aüarada Katla YekAleti binaoı lçillcle ...ı

- müdlb'IOk odumda toplam.a Malzeme Eksiltme Komloyonurıda bu ııene 
içinde l)cie>ecetı: baSUll licretı lakribl 6000 lira bedel tımm.bı edilen Vekiletiıı 
att<etmoktd oldu#u feaııl ff ldart meemualann tertip ve tabıru.ıı kapalı mrf 
u...ıe. ile ~ tiatleri ttzerınden eksilim.esi ;rapılacalrlır. 

Eksil~ 1&ı1naınesl ve teferrüal.ı bedeWz ol.arak :Walıı<!llle MfulilrliiJt!nden 
alınabilir. 

Muvaldı:at teuılnat 450 liradır. 
İ.ııtek:JiJerir lel<lll m.ırtuplanaı mllY-1 temıaat n ııutııamesiJOde ,..,,.ıı 

.-le ile birlikte .,.,.ı ıüıı saat ıs e .tallar mezlalr ~ makbuz mu.ta-
blliııcı. ~!eri lbımdır, c8411 - ~> --------------------------
[ İST ANBUL BELEDİYESi il.ANLARI 1 - YıllJk ıtn. Dk Tembııııll 

f.80,00 ae.oo Seb<zadebaşmda Fevziye caddeolnde ıa 
nwnaralı n. 

'80,00 11,00 'KacWteyünde Calerap malıall.;m,,, Jl(u
vakkıtbane caddesinde l numaralı 
dükkAıı. 

aoo,oo 12,50 BabıAlide Lala HaYTNtJıı mahallesinin 
Fatma Sultan aokaiında 1 numaralı 
Hacı Be;(rala medresesi. 

196,00 14,83 YükackJ<aldınmda Jtuledıblııde meU-uk 
mezarlık mahalli. 

1'18,oe IO, 78 Tepebaflnda Meşrutl:ret caddesinde 12 
numaralı dükkln. 

U0,00 1,00 Tepebaşmda Meşrutiyet oaddesinde 10 
numaralı düklı:ln. 

1,50 Tepebaşmda Meııru~et caddesbıde H 
numaralı dükkAn. 

28,00 1,00 Bqiktaşla Sinanpap mallallesinin Jfu.. 
lırın ııol<atında 9 nuınııralı dilkkln. 

Yılhlı: Jrtra lıe<kD muhamrnenlerl ile ilk teminat m;Jı:tarları yukarda yazılı 
P1rlmenkuller blrex sene mQddeUe kiraya verilmek üzere ayn a:rrı açık arttır
maya kon.ulm11$1ur. Şa:rtnamelerl 2abıt ve Muamel51 Müdürlüğü kaleminde ııı.
rülebillr. Ihale 27/6/9U Cuma gllııiı saat H de Daimi Encümende yapılacaJr.tır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek tuJ:ılari,yl.e !bale ıünU muayyen oaat!AI 
Daimi Encümende bulumnaları. ( 4533) 

' "'"" fftllfıılSt 
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Tasarruf .~..,~ .. T..,.;•,,,. 

1941 lkr_amiye Planı 
Keı;ideler: 4 Şubat, 2 Mayıı, l Ağusloı, 8 İklnciteriıı 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira 
! 3 • 100~ , - 3000. - , 
~ 2 • 7~0 • - 1500. - , 

!, 4 , 500 , - 2000. - , 

- ----
SAHİP VE BA. :11.l'HARRİRİ 

NEŞRİYAT DİRF.KTÖRi.': 
«SON TELGRAF 

le kon~tuklarını aynen japoo 
memu~una anlattı: 

- Böyle bir adam1 krrk yıl ara
sanız bulamazdınız, MOOyö Ti -
Vong! dedi 
Masanın kenarma 'koyduğu iki 

bin frangı tereddüt<.Vı a.lc!ı.m, c&
bime koydum. 

Ti-Von.g: 
- Şimdi la>:la knnıışmağa vak

tim yok, dedi, yapacağınız işler 

hakıkında size belki bu gece, bel
ki de yarın direktiıf veririm. 
Ayağa kalktı .. kapıcının odasm

dan çıkacağı sırada şu SÖ'Lleri i!A
ve etti: 

- Birim japan dampinglerlle 
ınireadeleye girişen İngilizler Pa
riste japon ticareti aleyhinde ge
n.iş mikyasta propaganda yapıyor
lar. Senin vazifen: iBorsa)'1, ticaret 
piyasasını gezmek ve lböy le kim• 
selere rastladığın Zamfln vatan
perver bir Franı;ız sııfatile onları 
eusturmağa çalışmak olacaktır. 

Tabii lbu adamlar siyasi seıhneler- 1 
de de japon ticaretini sarsıruığa ça
hpyorlar. Gücün "" Uctidarın y~ 

ETF:!\I iZZET BE>.iCE 
CF.VDET KARABİLGİN 
MA1'8AASb 

terse ın<icadeleyi genişletmek için 
o sahnelere kadar çıkabilirsin!. 

Ti-V <ıng bunları söyler söyle
me.z odanın kapısını açtı ve gitti. 

lf 
Şimdi, bana ikinci şefli1< vazi

fesi yapacak olan kapıcı janla lbaş
başayım .. 

İngilizlerle mücadele için yeni 
ve mühim bir vazife aldığmı.ı dü
şündükçe ke.ndi kendime gü1melı: 
istiyocdum. 

jana rordum: 
- Parist.e japon dampingi ile 

mücadele eden İngilizle:in hqıııi 
tüccar mıdır?. 

jan !birdenbire pşaladı.: 
- Şey .. ha.yır .. bunlarwı hepi 

'.Y'ikear değiklir. İçlecinde bel.iti En
telliceru; Servise men.wup casuslar 
da vardır. 

- Demek ki ben ayni zamanda 
bu ca..>-u.sJ.arla da çarplljllCağvn, öy-
le mi?. 

- Şüı;Mıesiz. .fakat, bunları sen 
bit"denıbire ayırt ed.-me<ıl'in.l. $&. 
nin yapacağın şey - şitındilik - ti
~aret piyasaıwMla ve borsalarda 

23 Haziran 1941 
18.00 Program ve Me-mlei<rl Saat 

A,yan. 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.30 Kon~: Memlekel PootMı. 
!B.4-0 Mllz.iJı:: Hatif Sololar (Pl) 
19.00 Kamışına (Mehmedin SaaU) 
19.15 Müz.il<: Zeybek Oyunları, 
19.3-0 Memleket Saat Ayan, ve A-

jans ltaberleri. 
19.'5 Müzik: Radyo Saz Orke9lraııı 

sı (İbrahim ö,.ur 'ff At.eıı 
Böcekleri). 

30.15 Radyo Gıu:etesı. 

%0.4.5 Mllz.ik: Bir Halk Ttirlı:üsü öi
reruyonız: Hattanın Tüıidls1l 

Çiçekler Türküsil (S&rıkJtla) 

Çlildem der ki: Bm &a,.lJll, 
Yiğit baıma bellyım; 
Hep;;inden ben a!Aymı, 

Benden ~la çiçek var mı? 
Nakarat: Al baharlı mavi dailar. 
Yirim ıurt>et ilde atlar. 
~ der ki: Hey Tanrı! 
Benim boynum neden elrtt 
YArden ayn düştüm ıayri. 
Benden m Çiçek var mı? 
Nevruz der kl: Ben naz.ll)"lla 
Sarp byalarda ıWi:rim, 
Mavi donlu gpk gü:ı.lüyüm. 
Benden ilıl Çi(-ek var mı? 
Nakarat: Çayır çimen oldu datlar, 
YArim gurbet ilde ağlar. 

%1.00 Zıraat Takvimi ve Toprllll: 
mah.cııılJeri Bort>ası. · 1 

21.10 Mllzik: Solo sa..ıalar. 
21.25 Konuşma (H<>tbef). 
21.4.5 Milzilc: Radyo Scnf<ınl Or- ı 

ketrası (Şet: Ernat Praelori-
wı) J. A. Glazunov: İkinci 
Serenad, Op. Il, 2. A. Dvo
rak: V ıolonııel ;ç!n. Konç er- j 
lo. Solist: David Zırlcin. 

1 22.80 Meınld:et Saat M•n, ve A
jan11 H"berleri; ve Muhtelit 
Borsalar, 

22.45 Müzlk; Cazband (Pi.) 

23.25/2:!.30 Yarınki Proıram, ve 
Kapan~. 

YARINKİ PROGRAM 

UO Program ve Jdtmlettt Sad 
ı.;,ıın. 

1.33 Müzik: Hafif Pa~alar (Pl.) 
7.45 Ajan~ Haberleri. 
8.00 Müzüı:: Senlonik Parçalar 

(Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

1%.30 Program ~el Monıleket Saat t 
Ayan. 

12.33 Mllzlk: Türlı:çe Plttlar. 
12.45 Ajan Haberleri 

ı3.00 MUz k: Kan >k Proıram (Pi,) ı 
ı3.15 Tiırk.çe Plillar 

1nnın Devamı. ı 
13.30/ 14.uO Mlıak: Kanşık Proc

ramın Devamı (Pi.) 

MABKEMELEnDE 
(3 üncü sahifeı!"n devam) 

- Öyle yağma yok! dedi. Ben 
mahkeme masrafı "ilan veremem. ı 

Bu işi Temiz mahkemesi temiz - ,. 
ler. Temiz edeceğim. On lira, yir
mi lira daha sarfedip bu işi dü -
Z'l'lttireceğim. 

Nezihe cevap verdi: 
- Hakim bir kere benım bera

tımı verdi. Onu kimse bozamaz. 
Sen istediein kadar uğra<, 

Münakasa t:derek ··ürüvüp git-
tiler. 

e TAKViM e 
awmi 1~S'7 Hızır Hicri 131t 
HAZİRAN C. l:VVt;L 

10 49 27 
Yıl 9U AJ G \'a·aıi t:.....l 

HAZiRAH 
S. D Valr.it S. D 

5 29 Gtın .. 8 ~4 

23 
13 16 ötıe .. 31 
17 17 hmd! 8 32 
2015 .u.- 12 00 
22 49 l'aloı 2 04 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAi 
Bet ,.emek&ea &OQf'8 &iinde ~ df'fa mu.ntararnu 

di~leriniıi fufala}'lDD. 

Devlet Uemiryoffırı ve Limanları iıletıne U. İdaresi Ha i uı 
Sivasta yaptırılaca.Jt 24 dairelik lojman binası insaatı kapa z.art usulü 11' 

Ye vahidi f.iat üzerinden eksiltmeye konrnuştur. İnşaatta doşeme ve ı,,ntolJ:f 
için muktezi demirler idare tarafından verilecektir. 

l - Bu ifm muhammen bedeli 95.000 liradır. 
2 - İstekliler bu ite ait şartname \·e10air evrakı De-\·let Demıcyol! rı .A» 

kara, Sirkttt ve Ka,"seri vemf'lerinden 475 kuruş ınuk:abilinde alabıli:- r. 
3 - Ek•illme 30.8.941 tarihinde Pazartesi iilnü saat 16 da Ankara a De\ 

ıet Demiryollar Yol Dairesinde merkez birinci lıi.tasyonLmca yapılacalıtt ·. 
4 - Eksiltmeye girebilmek ;ı:in ı.teklilerln tekli! mektupları lle blrlil<" 

aşalıda yazılı teminat ve \'(>Saiki a:rru giln saat 15 e kadar Komisyoıı Relslr• 
llne ve-rmeleri lflzımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ohkAmına uygun 1000 liralık mu ·akkat temllı'~ 
,.. B - Bu kanunun tayin etUtl vesikala.r. 

C - Bu ı,e mahsus olmak üzere Münakalftt V~letind'1l alı~mlf ebllr' 
vesikası, 

Ehli.yet veflikası Jç.i:n ihale tarihinden en az sekiz gün e\.'ve! bf istida il• 
MUnakaJAt VekA1etin~ müracaat olunrna.,ı, «3193 - 448S > 

CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 18RB 

5ermayeaiı 100,000,000 Türk Lir11~11 

Şnbe ve Ajana adedi: 265 1 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 1 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banka•ında kumbaralı H ihbarsız tasarruf besaplıuwıla en 
.. 50 lirası bulunanlara ıeneda ' defa çekilecek kU!''~ iie A\O ~d~ 

plano göre ikramiye dnğıtılacaıttır. 

' adet 1.000 Liralık 
' • &Ot • 
' • Z5t • •e • ıeo • 

100 • lil • 
120 • " • 
168 • zo • 

4.000 
Z.000 
LCOO 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 
• 
• 
• 
• 
s 

• 
DİKKAT: Hesaplarmdaki ;ıı ralar bir aene fç.nde 50 bradatı 

.şni!'ı düsmivenlere ikramiye çı:kt ıltı takd'rde 3 2° iazlasile veril~ 
c<>kÜr. Kur'alar senede 4 defa: l Eylul 1 Birincikanun. l Maı1 

J Haz.ran tarihler''1lde çekilecektir. 

Göz Hekimi •-1! •••••Diş ll•k'ml -•1111"1 
Dr. Murat Rami Aydın Ferit Rami% 
Beyojtlu - Parmakkapı, İmam H•.r ı:Un Ötlrd•.n Sonra 
sokak No. 2 Tel. 41553 niş ve çt:Nt RÖNTGENİ ·• 

Pazartesi 3 08 lmsıi.) 6 23 
:,ıuayenc ,.e her türlü göz Bcyoglu Tünel lJ.tiktal Cad. No. 3:r 

ameli ·~tı fıkara a arasızdıs 
··ı'iiiiiiliıiİİİilİİİİİİBİİı&Iİİİİİiiİiiİİll .. ll••mı Telci on: 43413 

dönen dedikoduları ve damping a
ley hindeki cereyanları takip et
mek~ 

lf 

"Damping,, ne 
demektir? 

ja.ponyeda müstaihsiller, :müs
tehliklerden fazla olduğu için, ja
pooılar çok ucuza maletıtikleri ~ 
maşları Avrupa piyasasına çıkarı
yorlar. 
Yaptığım tahkiluıta göre orada 

~i yevm~leri pek ucuzdur. Bit
tabi her istihsal ıınaddesi.nin mali
yet fiat. da çok ııcurzıdur. Böyle~ 
lunca, mesela Pa.risÜ! metresi ıbeş 
firanga satılan astar, !beyaz bez gi
bi sarfiyatı çalı: kumaşları japon
lar fazla miktarda Parise getirel'e.lı: 
iki fıranga satryi!'lar. Yani yan y.r 
nya. 

İşte, İngilizler buna dampkıi 
diyorlar. 
Par~ piyasası.nda dal11'>ing km· 

dini his.•ettirecelt bda.r b~ rol 
ayll\l1)tlr. 

Paris para borsasırıdayım. 
Yanııua tbir Yabıııdi yaJclaştı: 
- Etüd mü yapıyorsunuz, Mös-
··• yu .. 
- Ha,,r.. bir dlo8tuıınu ar ıyo· 

rum. , 
- Komisyoncu mumırnrı:? 
- ENet 
- Si3' ilk defa burada gör~-yo-

rum da. 
- Olabilil'. &rsamn mnetltôp 

ln.!" ıni:z? 

- Hayır. S:rdece 00- faJltajcı .. 
- Bu da ne demek? 
- Gar ip şey! Siz il.it defa mı 

borsaya geliywsurıuz? 
-Evet. 
- Demek ki,boırsacı değ:ilsiniz?!. 
- Ne müııasebet?. Dedim ya, 

beo bir arkad~ıan.ı ar.ıyonım. 
- Burada aradığınızı ikolayca 

bulaıtnaZ61111lZ. 

- Niçin?. 
- Çünkü l:ııuradaki borsacıların 

pek 119ğıı bususi dairelerde pazar
lıkla m~ııldür. 

- Benirr.. aradl'ğı.m Ul'I, bana oı.r 
ra<ia. ooz verdi 

Yaiıud:i dııda/;'Ull bfil<erdt 1 
nıımdan uzaklaşıt.. ;ıı<J 

' Biraz ötede hir gruıpun il;. ti 
hızlı hızlı, nıııu.k ır-dt eder g.,ı 
ğırınağa başfadı. ,.il. 

<- J\fohterıım bang?rler! Jl'f,r i 
elinizd<'ki eshamı sak.n yok I' 

.. ıf 
tına satma~ ın~!. Ziı a, b1J8U1l r/ 
ııada birçok tahvillerin fiat:·rıl ~"" 
ştinmek istiyen -bir lwkıan yrJJ'' 
ı;;ıekiilfıt.örler dola,py r,, ,ı 

Şurasını ila\'P ede\ im ki, . 
adamla kQnuşu!'ken kendis~ ,r 

- &-kledi~mı adam hir ~ 
derdir.. . ~ 
Demiştim. Şantajçı Yahuılı ,_,/il 

dan kuşkulanarak derhal <ıare"
.geçiyor. tıP 

O gün !borsanın ımaru.ara6l 
hoş görünmedi. ~ 
Yavaşsa borsanın arka kııf' 

dan ç>ktım. rl 
Bol'Saya gidişimin seb<'bi, 

0

1 
ıl 

japon bulunup bulurı·mad ıJI 
lamaktı. 

Borsada japon göram.,,ıır.; "9 
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