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lngiliz yardımı 
Bu harbin bazı muharip 
milletler için en bat ve 
büxük hataıı harp bat· 
lar batlamaz ıaf ve cep
helerini tutup mücadele
ye atılmamak olmuıtur. 
Sovyet Ruıya da oynak 
ıiyaaetinin bugün müı
külatını çekmektedir .. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

AnkaraJan • 
İngiltere So~yet Rıısyal·a her 

türlü iktısadi \ıe askeri yardımı 
yapmaktan geriye kalona.mak ka
rarını Çör(ilden sonra bir kere de 
Edenin dili ile tasrih etmiştir. 

Bu yardnn ne miktar, nereden 
\'e nasıl ~·apılıııakta devanı ede
cek?. Bunu tabü zamanla ı:örüp 
anlıyacağız. 

Hadisat, harp haşlar başlamaz, 
biribirini anlay·ıp birleşcmiyen 
so,·yetlerle İngifüleri şimdi müş
terek bir hasını karşu;.ında bir
le tirmiş bulunuyor. Bu itibarla, 
!ili yardını zorlukları ile karşıla
şılsa bile Almanyanın iki cephede 
"e iki basım kal"ljL'ında bulunmaM 
dalıi Sovy·etlerle İngilizleri biri
birlerine yard.ı:m eder, vazil·ete 
sokmaktadır, 

En ba~ta Alnıauyanın biitün im
kanları ile 2400 - 3000 kilometre
lik bir cephe boyunca Sovyet Rus
ya ile harbe tutuşması; İngiltere
}'e hazırlanmak. scr!ıest kalmak 
bakımından en büy·ük bir yardım 
olmusfur. 

Yiı;e İngiliz hna kun·etlerinin 
garbi Almany·a ve ~imal Fransası 
~zerinde hava tazy·iklcrinin artL~l 
henüz askeri hel·etlerin, şu ve bu 
teknisyenlerin ve ıJ)la)zeınenin 

SOVYET TEBLIGI 

MOTÖRLÜ 
bir Alman 
alayı imha 

edildi 
Bir Alman tank 
kola datıtıldı 

Köstence Li· 
manı hara-
beye çevrildi 
Sovyet tayyareıe-
rı Varşova, Dan-
çlg ve Ktlnlgsber-
gl şiddetle bom-
bardıman ettiler 
Bir Alman deni-
zaltısı batırıldı 

?.tookova 25 (A.A.)- X12ılordu 
Başkuanand anlığının tebliğinde, 

(Devamı S lnd S&yfad.a) 

S-Ovyet Rusyaya \·armasına .t~k~d- l 
düm eden lardımlardan hıridır. IF-i~~ 

Alma.ular, hi ~üph iz İngilİ.f. 
hava kuvvetlerinin faaliyetini iin· 
lem ek ,.e faaliyetin bilha a art ışı 
karşıs111da tedbirli buluuıııak için 
bir kısım ha,·a ku\·vetlcrini Rus 
cephesinden çekip garııta bırak· 
nııya mecburdurlar. 

J\laahaza, hakikatte İngiltercnin 
So,•yet Rusyaya hava tazyiki ve 
garp cephesinde faaliyet arzı dı
şmda fili yardımı da inıdiki 'ı"rt. 
lar altında biraz güç ve halta inı
kaıwz gibidir. Türkirenin bita
raflığ'ı, Ege denizinin Alman ve 
İtalyan kuvvetlNi tarafından İn
giliz donawııasma J..apatıhnış bu
lunması; Boğazlar yolu ile İngil
terenin Rusyaya deniz kuvv('tleri 
ile yard1nı etm~ine ınftnidir. 

Tiirkiyeııiıı elinde bulunan Bo
ğazlar nasıl bitaraf ise; Tiirk ha
\'aları ve Türk karaları da a~ ni 
sebeple Karadeniz, Kafkas rolları 
ile İngilterenin Sov~·ct Rusyaya 
kar!\t yardını göndrrıne!ıtine mi· 
nidir. Basra - İran yolu il<' de İn· 
giltere Sovyetı ... rc yardım edemez. 
İran da bitaraftır ,.e harbin dı~ın
dadır. Hindistan. Çin - \'iliidivos
tok - Buz drnizi ~olları ile yardım 
İse iınkiın"-ıZ kadar zordur ve 
hayli zaman isti)·en bir yardım 
olur. 

:'.1-Iaahaza, So\·)·et Ru;,yanın e
ıas itibarile İngilterenin ne aske· 
tini', ne de tayyare, tank. top, 
Zırhlı \·asttasına tnuhta~ dt~ildir. 
s,.,.)-e-tler )'İrnıi yıl boyunca h•i~:Je 
h ır dünya harhi İ\İn ha1ıt]ann11~· 

<De=ını 5 inci S:ı.ı·f:ı.d.l) 

iauoONI 

Harp An- 1 

siklopedisi ı 
S. RUSYA ı 
Nasıl Bir 

Memlekettir 
) 

Bu ıayanı dikkat tel• 
kik yazuımı bugün 

- : 

4 inci ıahlle-

Fin hükumeti 1 

ordusunu kuv· 
vetlendiriyor 
Blrçoll ıımftar ılllla 

altına abadı 
Reisin.ki 25 (AA.)- Finlandi

ya, ılıalihazırda cereyan eden mu
azzam hadiselerirı gayrikabili iç
tinap bir su.-eUe s\iriiOC!iyeıcıeti bir 
vaziyetıtc bulıınmaktadır. 

< Dnaııu G ID<I Sa:rfMla) 

Bir Sovyet 
gazetesi gali
biyetten emin/ 
Moskıova 25 (A.A.) - Pravda 

gazeteıi yazdı:ğı = bir maka
lede diyor Joi; <;Bize taarruz eden 

(Devamı s met S&:rfacb) 

lngiliz Heyeti 
Moskovaya 

hareket etti 
Kahire 25 (A.A. )- İngiliz as

keri ve iktısadi heyet• Moskova
ya g;tıınek üzere tayyare ile Ka
hired('n ayrılimıstır. 

R 

Alman • Sovyet 

BAR BiNE 
BiR BAKIŞ 

Devam eden 
harp gittik
çe şiddetini 
arttırıyor 

nnıandlya or- ' 

daıaaan da bar 
1 be karıştıjı ba- , 

berıerı teeyyGt 
etmemiştir 

' 
Avam Kamarasın
da Eden Türkiye
nin de vaziyetin -

den bahsetti 
HARP CEPHESİNDE 
ÜÇ BÖLGE 

Anadol»ı Ajansnın 1::00 telgraf
l.1n na göre, SOvyct - Alman har
binin umumi durumu fUdur: 

Cenupta Rumen - Alman, 
Mcrk(>z.de Alınan ileri hareketi in
.k..ij.at ttmekledir, Muharebenin 

(Deva.mı 5 inci Sayfada) 

de okayaaaz , · 
) . 

- ,; Finlandiyadan Karadenize kadar bütün cepheyi gösterir harita 

Baltık memle
ketlerinde is
yan genişliyor 
Sovyetler iki ate 
arasında bulunuyor 

Stokholım 25 (A.A.)- St.<ıkholm 

Tidni~ ·gazetesine gelen ha
berlere nazaran, Baltık mcm1eket
lerinde isyan gittikçe gerıişleneok
tedir. Litvaııyadan sonra Elston
ya ve Letonya da ay aklanrr.Jıilar
d;r. 

Vişi 25 (A.A.)- Baltık meınle

keUerinde Sovyet.ler sıon derece 
mü~! vaziyette bulwıanaktadır
lar. Çünk>ü isyan eden Baltık hal
kmın ve muntazam Alman kuv
vetlerinin iki ateşi arasında ·bulun
maktadırlar. 

Hırvat heekA u u-
metinin 
taayyün 

şekli 
etti 

Zağrep 25 (AA)- Ya.n resmi 
Hırvat gazet<'sı, Hırvatistan :lıü
kılmetinin t~ekktil ve ,..,ıahiyet
leri hakkında bugün bir emima
mt'.') l neşretımiştir. 

Bu suretle şimdiye kadar mu 
vakkat mahiyette olan Hırvat hü
kümelinin faaliyeti huku!k.i n 
kat'i ,bir ı:-s.as alm:ş olmaktadır. 
Hırvat hükümet~ bir ba';'Vekıl. 

bir ıbaşvekıl mua\·ini ve 12 naz:r
dan mürekkeptir. 

Bundan baŞka ibir de teşrii ik<r 
İnile" teşkil edilmektedir .. 

Madrit'te Sov
yetler aleyhine 

•• • 
numayış bir 

lngiltere Sefaret
hanesinin de cam• 

ları kırlldı 
Madrit 25 (A.A.)- Dün öğle

den sonra Madrilte binlerce tale
be ve falanj mensupları Sovyet
ler Birliği alt'.')·hinde nümayişler
de bulunmuşlardır. 

Mitiınglen sanra talebe partinin 
merkezine gitmiştir. Orada ·birçok 

(Devamı 5 ln<i Sa.yfacb) 

Beyrut' a doğru 
ileri hare

keti hızlanıyor 
Ku.d'iis 25 (A.A.)- En SOll ha

berlere göre, ımüttefik:lerin Bey
rut isti.kametindeki ileri hareket
leri daha ılıııılı bir tempo ile devam 
etmektedir. Müıttefik kuvvetler, 
Suriyenin merkezine on mil kadar 
mesafede bulunmak:tadırlar. Mer
ceayun mıntakasmda şiddetli mu
harebeler olmakıtadrr. 

Amerikadaki Sov
y et alacakları 
V~ington 25 (AA.)- Amerika 

hükümeti Arnerikadaki Sovıyet a
lacalclarına konan tahdidatı kal
dınnı~ttr. Bu suretle So-:yet Rus
ya Amerikadan mübay~atta bulu
nabilecektir. 

Makineye 
erirke 

Aldığımız 

elgraflar 
• • e 1 DCI 

hifede 

Tiirk -Alman paktı
nın bugün Meclise 

verilmesi muhtemel 
Hariciye Encümeni paktı itti
fakla kabul etti; müstaceliyetle 

müzakere ve tasdikini istedi 
Ankara 25 (Hususi mıtlıa. 

birimiz bildiriyor) - Meclis 
Hariciye Encümeni, hüküme
timızle Alman hükümeti ara
sınd~ imzalanmış olan dost
luk muahedesinin Mecliste 

müstac<eliyclle müzakere ve 
tasdik edilmesini talep etmiş. 
tir. Muahtde, Encümen aza. 
]arı !araı:ndan aynen ve rnüt- · 
tefikan kabul cdilm~tir. 

(Devamı 5 lnd ~ayrada) 

(HARP VAZİYETİ J 
Rus donanmasının ve küçük Bal .. 
tık memleketlerinin mukadderatı 
Minsk büyük meydan muhare
besinin neticesine bağlıdır! 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1- SOVYET - ALJ\IAN HARBİ: 

2400 kilometre uzunluk tu!an 
Sovyet - Alman cephesi üzerinde 
muharebeınin en Jcızıştığı ceı:Jlıe, 
me:ııkez cephesidir. Almanlar mo
törlü tümenlerini Prusya cenu.
bundan .Minsk - Grodno i>.-tikaımc-

tinde büyük bir yarma için sal
dırm:şlar "e Niyemen nehri.ne 1<a
dar iler lem eğe muvaffak olmuıt
lıırdır. Bu yarmamn hedefi, bi
zim evvelce yazdı.ğıımız veçhile, 
küçük Baltıı.lc memlc-ketlerini ilk 

(Devamı 6 ıncl Sa.Jor&d&) 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aidatlarını vermiyen 
zengin doktorlar 

Bunlardan ikisi cemiyetten çıkarıldı, dl· 
oer bazılarının da çıkarılması muhtemel 

Bazı me~h ur ve zengin doklor
larm son zamanlarda kendilerin
den beklcnmiyen hareketlerine te. 
sadüf edilmektedır. Bu ıevatın bir 

(De,-a.mı 6 ınel Sayfada) 

Amerika Sov .. 
yet/ere her yar
dımı yapacak 

Vaşington 25 (A.A.) - Cur.ıhur 

Reisi Ruzvelt, Birleşik Amerika -
nın Sovyet Rusyayn mümkün olan 
her türlü yaraımı yapacağır.ı söy
lemiştir. 

Ruzvelt, Sovyet Rusyanın ihti. 
yaçları malüm olmadığından, şim. 

dilik bu yardımın mahiyetini tas
ri"ı etmek mümkün olmadığını be
yan etmi tir. 

KISACA 

DO.aya harbine 
dojra mu?. 

A. ŞEKIP 

Alman . Rus harbinin devam 
ettiği ~u dört gündür, daha ge
niş çapta bir bkım diinya me
seleleri zihinleri meşgul e1me
ğe başlamıştır. Yüzlerce fı.rka
lık Alman orduları, Rusyaya 
taarruza geçtikten sonra, 1939 
harbi nasıl bir safhaya intikal 
r<!('>(eklir?. 

Bu sualin ce\ ahını mütalea 
tden fikirler arasında, birbiri
ne tamamen tezat te~kil eden· 
leri de 'ar. Jltesela, japonyamn 

derhal harekete geçerek, Rııs
yanm Uzak Şarktan da bir ta
arruza marıl!l kalacağı ileri sü
rülüyor. Bu takdirde, Birleşilc 
Amerikanın, japo113'aya karşı 

harekete ge,çecei:i iddia olunu'· 
yor. • 

Bu talıminler çerçe,·csö, o 'a-

,. -. 
Dabllfyo Vekili 
Faik Öztrak'ın 

kızı evlendi 
Dahiliye Vekilimiz Faik Öz

trak'm kızı Handan Öztrak'la 
Şefik İnanın nikcih n1crasin1i 
evvelki giin Ankara BelediJe 
salonunda yapıldığını memnu
niyetle haber aldık. Merasim
de Büyük Millet l\leclisi Reisi 
Abdülhalik Reuda, Baş\'ckili

miz Doktor Rdik Saydam, , .•. 
killer , nıeb 'uslar \·e iki taraf.o 
akraba , .e d0<,tları hazır bu
lunmuşlardır. 

Tarafc~·ni n aileleri erkanını 
hararetle tebrik eder, yeni ev· 
lilere saadetler dileriz. , 

'-====== J 

kit, bir dünya harbi manzarası 
arzedecektir. Hakikaten, hadi
seler böyle bir seyir \'e inkişaf 
takip edecek mi?. 

Fakat, ~u da muhakkak ki, 
japoııra. çabuk çabuk hu harbe 
girn1ek ni~·l'tinde dc~ilc~ir. O
nun ba.şında olduk~a mühiın bir 
gaile olan Çin 111.,,;ek>i vard:r. 
Diğer tnrafta~1 bazı Amerikan 

kaynakları, Almanyanın Rııs

yaya taarruzu karsısında, ja
ponların mihverden ayrılmayı 
bile düşündüklerini iddia edi· 
yor. Bu, belki en zayıf kcha· 
nettir. 

Bizce, Alman - Rus harbinin 
ileride arzedtteği ınanzara, bu 
iki büyük ordu kavgasının de
,·an1 müddetinr- bağh<lır. 

Almanya, acaba, RusyaJ, bir 
buçuk iki ayda tasfiye edebile
cek ınidir?. 

Yahut, diğer l>İr labirle, aca
ba, Ru•ya, Alınan ordularını 
ınıhlıyabilerek midir?, 

Şimdilik, bu noktaların ce
,· abını ,·ernıek hnk3nıoıızdır. 

Harp .el·rini takip cd•ı"ıın. 



ASKERi 
~~~1 0K L AR 

1 Her mektebin yeni 
talebe alma tarihleri 

tesbit olundu 
Askeri okullara yeru ders yılı 

için talebe alınma tarihleri tesbit 
olunmuştur: 

lıntlnlyetlmlz 
4şJk4r iken .. 

' 

HALK 

TÜRKÜLERi 

Bu ya.z da, Anadolunun 
muhtelif yerlerinde halk tür
küleri toplanacak, bunların 

beate ve güftele!İ birer b irer 
tesbit edilecekmif •. 

Bir arkadat, bu haberi o
kumuf, bana §Öyle dedi: 

«- Ben, neyi dütünüyo
rum, biliyor musun?·• 

«- Ne, dütünüyorıun,• 
diye sordum .. 

«- Ya, bu türkülerin hep.. 
ıini Imer birer radyoda öğ
retmiye kalkqırlarıa..• 

MAARiF 

MAHALLESi 

Şehircilik mütehaaaısı Mi
mar Prost, geçen gün Maçka
yı dolaımıı, bura11, lstanbu· 
lun ikinci Maarif Mahallesi 
olacakmıt ! .. 
Eğer, bir tehrin imar pli.

tamı yapmak mevcudü oldu
ğu &'ibi kabul etmek iıe meıe· 
le yok .. Maçka, Proıt arzu et
tiği için Maarif Mahallesi o!· 
madı ki .. Bir tesadüf, burıuı· 
nı, çoktanberi Maarif Mahal· 
le.i halinde bulundurmakta
dır. Sebebi de ıu: Burada es
k iden kaklma bir çok büyiik 
konaklar var. Hepai, birer 
mektep halinde kullanılıyor. 

SENELERiN 

ÔLÇVSU -
Methur bir operatörümüz, 

bir gazeteci arkadaıa verdiii 
mülakatta ıöyle diyor: 

c- insanların hayatların· 
da ıeneler kadar mana11z bir 
ölçü olamaz. » 

Yani, bu doktora nazaran, 
yaf meselesi, bahiı mevzuu 
değildir. Bu, fena bir ölçü
dür. Asıl ruh vardır. Ruh YB.f· 

lanmamalı, ihtiyarlamamalı

dır. Ruhan, &'CDÇ kalanlar, 
kaç yıl yaıarlana yquınlar, 
yine ıençtirler. 

Bu iddilar doğrudur. Etra
fınızdaki muhteıif tiplare ba· 
kınız. 

SEVGi i LE 

KARŞILANIYORUZ 

Bizim Son Telgrafın neıri
yah her tarafta sevgi kazanı
yor. Geçen gün, bir arkada
tın yazdığı gibi, harp çıktı çı
kalı, dünya hadiseleri etra
fında yaptığımız bütün neı

r iyat ve tahminler, birer bi
rer tahakkuk ediyor. 

Son Telgrafın neden dola
yı fazla rağbet ve teveccüh 
ıördüğünü anlamak ıüç de
ğildir. Özü, sözü doğru bir 
ıazete ! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 101 

Leyli ve meccani olan Konya as
keri orta okulnnun her üç sınıfı
na da talebe alınacaktır. Taliple
rin 10 ağustos 941 tarihine kadar 
mahalli askerlik şubelerinden ka
yıt kabul kağıdını alarak bunları 
doldurduktan sonra yine şubeler 
vasıtasile mektebe yollamaları Li
zımdır 

Ba yıl Kınkkale San'at Gedikli, 
Ankara Musiki Gedikli, Merzifon 
Gedikli Orta okullarının y.ılnız 
bırinci sınıflarına ve Kayseri Ge
dikli orta okulnun her üç sınıfına 
talebe aunması kararlaştırılmış. 
tır. 10 ağust.ıs 941 tarihine kadar 
mahalli dSkcri şubeleri vasıtasile 
mektebe müracaat etın.ış olmak 
lazımdır. 

DENİZ LİSESİNDE 

Mersin Deniz Lisesi birinci ve 
ikinci sınıflarına talebe alınacak 
ve 10 a:'!u•tosa kadar kayde de
vam edilecektir. Mersinde bulun
mıyanlar mahalli askeri şubeleri 
vasıtasile müracaat etmelidirler. 

Bu harbin içindcıki bütün siyasi 
hftdiseler, kuvvetli bir nehir halin
de dağlar, ormanlar arasında de
ğil, lablelarz bir kanal halinde, 
gizli gizli cereyan ediyor. 

Bay Bitlerin Alman milletine 
hitaben ~ettiği son beyannam&
de, orlaya attığı birçok meseleler 
üzerinde durup düşününce, bu 
yeraltı cereyanlarının ne derece 
aktif olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Mesela, komşumuz Sovyet Rus
ya ile yirmi yıldan fazla bir za
mandanberi devam ed"g'elen an'a
nevi bir d06tluğumuz vardır. Biz, 
bugün, hala, bu dO"<tlu • a kıymet 
veriyoruz. Fakat, Bay Bitlerin nut
kuna nazaran, ayni Sovyct Rusya, 
bir vakitler, Boğazlarda üs edin
mek orzusuna kapılnu~tır. 

Halbuki, Türkiyenin hüsnüni
yeti ve dürüstlüğü meydandadır. 
Kimseden bir karış toprak Memi
yoruz ve, bu hareket tarzımızda 
samimiyiz. 

Vatan topraklan geniştir. Biz, 
toprak peşinde değil, nühıs siyas<>ti 
p~indcyiz. Çoğalmak istiyoruz. 
Yurdu imar etmek, Türk ovaları
nın, Türk yaylalarının her karışı
nı eldp dikmek istiyoruz. 

Bu kadar açık, bu derece temiz 
duygularımıza, istiyoruz ki, her· 
lı:es, ayni temiz duygu ile meşbu 
olarak mukalMe etsin. 

Biz, hcrşeye rağmen. dalma dü· 
~il•t kala<:ağı:z, kalbleriıniz daima 

Vi LAYET ve BELEDIYEı ve herkese karqı yalnız hüsnü· 
niyetle dolu olacaktır. 

* Belediye İmar Mudü . Husnü REŞAT FEYZi 
bazı planları tasdık ettirmek üre- ==================ı 
re bu akşaııı. Ankaraya gidecektir. BallD mensuplarına 

* Yapılan teftişler neticesinde k I bkl 
dün şehrin birçok fırınlarında ek- o ay ar 
sik tartıda ekmekler bulunm\Ji Ankara 25 (Hususi mulıabirimiz 
ve müsadere edilmiştir, bildiriyor)- Türk Basın Birliği * Darülacezeye yeni bir pav. Reisi Falih Rmkı Atay ve Umumi 
yon inşası içın Koardi.nasyon he. Katip Naşit Hakkı Uluğ dün :Mü-
yetinden müsaade alınmıştır. Ya- nakıalat Velcili Cevdet Kerim İnıce-
kında inşaata başlanacaktır dayıyı ziyaret ede-rek Tüı1k Bas:n * Fatıhdeki İtfaiye caddesine kartmı hamil olan lbasın mensup

lannın deniz ve kara nakil vasrta-
6500 lira sarf ile refüjler yapıla- lar. nda görecekleri lrolay lııklar ü-
caktır. 

zerinde göruşrırüşlerdir. VeAı:alet 
TiCARET ve SANA. YI : mESlekdaşlarımıza azami cıüsa
* Alman - Sovy~t Rusya harbi 

dolayısilc Karadenız yolile yapıl.. 
makta olan ithalat ve ihrncatunız 
durmuştur. 

* İsvıçre ve Macarıstana satıl. 
mış olan tıftikler ihracatçılar a
ra.sında taksım edilecektır. Bu ak
şama kadar ihracatçılar istenilen 
malumat: Biıl:ğe vereceklerdir. * Ticaret Ofisi hariçten kahve 
ve çay ge.ırrr.1>k için Kahve ve 
Çay İthalat Birliğine aza yazıl • 
mıştır. 

* Kahve tevzi!ne pazartesi gü. 
nü başlanması kararlaşmıştır. 

* Tıcaret Vekill Samsundan 
Ankaraya dönmüştür, 

MÜTEFERRiK: 
* Ekalliyet .nektepleri de res

mi mekteplerle aynı zamanda der
se başlıyacaklardır. * Çifte tedrisat usulünün bu 
sene de tatbikine devam edilmesı 
kararla.şmı~!ır. * Yedikule - Balıklı ha.stanesi 
vcsesi yenıden yapılacaktır. * Beşiktaştaki Barbaros türbe 
sinin etrafı yeniden açı' acak. ka 
rakol binası cia yıkılacaktır. Tür. 
benin denizden görülmesi için 'a 
pur iskelesinin üzeri de kaldırıla
caktır. 

mahalrarlrkta bulunmuştur 

Köpekli kızların 
muhakemesi 

Yeşilköy treninde bıletsız bir 
köpe~de seyahat ettiği için kon -
doktör tarafından şikayet edil • 
mesi üzerine Samtayada trenden 
indirilen ve bu sırada polis Fa.iki 
tah ldr ettiği içın mahkemeye ve. 
rilen Yesilköyde mukim Miner
' anın m~hakemesine dün İkinci 
Asliye Cezada devam olunmuştur. 
D'nlenen müdafaa şahitleri Miner
vanın polisi tahkir etmediğini, bi
liı.kis polisin Minervaya karşı sert 
ve hakaretamiz harekette bulun. 
duğunu söylemi !erdir. Dava mü. 
taiea ve müdafaa içın başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Fatihte yeni yapı· 
lacak refüjler 

Beldiye, Fatihdeki İtfaiye Mü. 
düdüğü önünden ve yanından ge
çen caddelere refüj yapmağa ka
rar vermiştir. Ortada yapılacak 
ve çiçekli olacak bu refüjler cad
deyi ikiye ayırmşı olacaktır. 7000 
lira sarfedilecek olan bu iruıaata 
bugünlerde başlanacaktır. 

K L K O L.A 
dört yı da b.r istihale devri ge
çirmedik. Bir takım düşkünler, 
eski Osmanlı sosyetesin!n tereddt 
nümunPsi olarak gösterdiği bir 
takım sefiller, ahliıksızlıklarının 
dcrecesıni Avrupalılaşmada birer 
ileri had olarak kabul etmek ve 
ettirmek sevdasına ve hata.sına 
tutuldular. 

Müellifi: 
_ Yakın tarihin had•selerinl t 

yanlış bır a"ıayışıruz \ar. 
- Kor..cınııyaıız. Ben vuzde yüz 

Cumhuriyctdvim ve bugünün 
Curnlıuriyetcuıyıın. Yaıi Halk 
partisıne mensubum ve bıigünkü 
Cumhuriyete h o kımsenın dil u. 
zat-:nas.:'la müsanıa~a etmem. Yıjl· 
nız benim Tiırk mı:letir 0 hürme
t m vardır. Zıra bu mil et, benim 
nıiJetimcl r. Bu milletin d !lya 
hadıse • e 1923 yılına kndar ku
laklarını t ıta~Jş olmasını kabı..! 

edemem. 
- Guzel. 
- Ne <iy<ırdum? Üçüncü Selım 
d~ d ki Avrupalılaşma tema. 
yu ıinu, bır bayağılaşma, bir •ken. 
dimızı ı:. .ğı goPne• hareketı o • 
l&rak t;ı.vsıf et.m~tim. Genç Os -

izamettin NAZİF 
manlılarda, Sabahadd._".lcikrde ve 
31 martı ezenierde sezilen A vru
pahloışma temayullcrın de bir 
züppelik addetliğımi sôyleme -
!iyim. Fakat ne olursa olsun, ge. 
rek aşağılık, gerek zi.ıppellk ha
.inde olsun bizde Avrupalılaşma 
en az yüz ellı yıllık bir macera
d.r. Çatal bıçak, yandan yırtmaç 
fistanlar, feracenin çarşaf olması, 
kavuğun yerme fes giyilmesi hep 
bırer A ~rupalılaşma merhalesi -

.d r, İ_te bunun içındir kı son on 
dört yılın isted.ğimiz tarzda ne. 
tice vermemiş bulunmasını mazur 
ve tabii görmekteyim. Kemalist 
ihtilal, kat'i bil' kararla yüzde yüz 
Avrupalılaşma kampanasını çal.. 
dığı zaman eski sosyetemiz çoktan 
çökmü.ştü. Binaenaleyh biz bıı oıı. 

- Bunların Avrupalılığı ... 
- Bırakınız devam edeyim. 

Bunfarın Avrupalılığı. İs1anbula 
gelen seyahları gezdiren Galata 
rehberlerinin, terzi madam Agav
in'ler n ve Manakyan kumpanya
larındakı yalan yanlış tercüme 
pıyesler kahramanlarının A vru
pal lığı idi. 
- ..... 
- Felaket şuradadır ki hiç his. 

sedill!'eden bu açılma saçılma ce
reyanı, umu'madık evlere kadar 
yayıldı. Yani siz,n helvacının e
vine kadar. Az evvel anasını, kay
nanasını ve gebe karısını bıçak • 
lıyan helvacı ned.r bilir misin? 
Tanzimat, ve 1908 Avrupalılaşma. 
sını hazmedemem~ olan b il- züp-

Günün meselesi: 

vrupa tren s -
fe eri başlıyor -Bu suretle ticari münasebet
lerimiz de genişligecektir 

Birkaç zamandanberi kara ya -
!unun ve son günlerde dP Sovyet -
Alınan harbi dolayısile Tuna yo -
!unun kapanmazı merkezi Avru -
paya yapılmakta olan ihracatımı. 
zı inkıtaa uğratmıştı. Kara yolu • 
nun açılması üzerine Avrupaya ya 
pılacak ihracatın bir an evvel gön 
derilmesine imkan vereceğinden 
bu haber iktısadi ve ticari meha -
filde çok müsaıt bir hava uyan -

Boğaziçi 1 

vapurları ı 
Şir ketihayri ye her 
ay 80 bin lira zarar 

ediyormuş l 
Şirketihayriye, Haliç. ve küçük 

deniz va~ı:alarının yeni tarifeleri
ni hazırlıyacak komısyon henüz 
toplanmamıştır. Şirketihayriye 

İdaresi köprü ile Boğaziçi iskele. 
leri arasındald bilet ücretleri ta
rifesine zam yapılma.sını talep et
mek tasavvurundadır. Şirl<etin 

ileri sürdüğü sebep, bir müddet 
evvel kömür fiatlerine ton başına 
iki lira zam yapılmış olmasıdır. 

Ayda 40 bin ton kömür sarfeden 
şirketin her ay 80 bin lira zarar 
ettiği bildirilmektedir. 

Ankaradan verilen malümata 
göre bir müddettenberi inkıtaa uğ 
ran•ış olan Avrupa ile kara yolu 
muvasalamız on beş güne kadar 
yeniden muntazam bir şekilde baş 
lıya.caktır. Şimdilik Avrupa hat -
tının işlemesi aktarma suretile ol
ması muhtemeldir. Çünkü Meriç 
demiryolu köprüsünün inş~sının 

birkaç ay süreceği tahmin olun • 
maktadır. dırmıştır. 01.mrlklere alınacak ______ _,, 

Acemi berberleri 
Berberler için ehliyet 

imtihanı açılıyor 
Şehrimizdeki bazı berberlerin 

dükkanlarında ehliyetsiz çırak ve 
kalfalar kulandıklan hakkında 
bazı şikayetler yapılmıştır. Bu • 
nun üzerıne her kazada ehliyet 
kontrolleri yapılması kararlaştı
rılmıştır. Berberler Cemiyeti 14 
temmuzda ehliyeti olmıyan ber
berler için bir imtihan açacaktır. 
Kadın vP. erkek berberler bu im
tihana gira-eekler ve kazananlar 
ehliyet alacaklardır. İmtihanlar 
Cemiyet merkezinde olacaktır, 

Biletlere zam 

Şirketler zam için 
hazırlığa başladılar 

Asker ailelerlne daha esru;lı 

yardım yapılması için nakliye va. 
sıta!arı ve eğlence yerleri ücret
lerine zamlar yapılması kararlaş· 
ınıştı. Fakat bu hususta henüz 

kat'i karar verilmemıştir. Yalnız 
nakliye vası'aları şirketlerine bu 
hususta hazırlık yapmaları bildi

rilmiştir. Karar, ancak Vekaletin 
tasdikinden sonra tatbik edile • 
cektir. 

r . . 
--\., ADLiYE ve POLIS-J-
17 yaşındaki bir kız kaçırıla
rak üç gün dutlukta kirletildi 

~~~~~--~ı ... -------~ 

Baygın bir halde bulunan kız başından 
geçenleri anlattı. Suçla yakalandı 

Tarlabaşıntla oturan Hristonun 

17 yaşındaki aı Eleni ıüç günden
beri kayrohtıuştuc. Y apJan araş
trnınalar netieesinde nihayet dün 
kız bitap 'bir halde 'lıWunrnuştur. 
Kızın anlatt,ğma göre, kendisini 

Mehmet adında hır dutçuaıun ka
çırı;;> Şışli tram'Vay deposu arka
s.ndaki dutluk.lartlan !birine götür
düğü ve orada k12.1 ikirlettiği ve 
üç gün i.ıç gece al.ıU<Oy<lukıtan sonra 
bırakıp kaçtığı arılaşılımnşt.r. Bu

nun üzerine Eleninin babası müd. 
deiumumiliğe müracaat etımiş ve 
kız muayeneye se\'lkedilıınkjtir. 

Muayeneden sonra yapılan taki
bat neticesinde suçlu Mehmet ya
kalanmıştır. 

Basta bir kadın tı. 
t anbul a getiri

lirken 61dl 
Çorlunun Saray kazasına bağlı 

Beyazköy halkından Hüseyin kızı 
"atma, birkaç gün evvel bir çocuk 
loğurmuştur. Fakat Fa:manın do
urma.sı cok güç olduğundan ka • 
n ağır surette hastalanmıştır. 

'.öy halkı Fatmanın köyde iyi ol-

pelik ve aşağılaşma devri Avru -
palısı, ne o, ne doe demin size ver
diğım İstanbullu nümuneler Av. 
rupalı değillerdir. Ne bugün, ne 
dün, ne evvelki gün böyle Avru. 
palı görülmedi, yarın da görülmi
yecektir. Binaenaleyh biz Osman
lı sosyetesinin tereddisinden son
ra gelmis ve bu sosyetenin yerine 
bir yenisini henüz kuramamışız.. 
dır. Bu mütaleaya göre, bugün 
Bursayı heyecana veren üçüzlü 
katlin eli kanlı helvacısı bizim ya. 
kaırıza sarılmak ve bizi, kendı ci
navetınin müsebbibi olarak gös
termek hakkına maliktir. 

Kahveler g~lmişti. Misafirine 
bir sigara uzatırken genç Emniyet 
Direktörü mırıldanacak; oldu: 

- Ah.ak kalmadı. Bakınız ıu 
emre. 

Naci göster.len kağıdı aldı. Bu 
bir tamimdı. Sinema localarının 

drvamlı surette kontrolü emredi
li) Jrdu. Direktör kahvesinden bir 
yudum alarak: 

- Her şehirde sinema localan 
bir randevu evi halini alında 

mıyacağını anlavınca tedavi edil 
mek üzere İstanbula gönderilme • 

sine karar vermişlerdir. Fatma 
dün İs· anbula getirilirken yolda 
ölmüştür. 

Ba aımın evini ıa. 
tar lar muhakeme o 

Bundan bir müddet evvel çok 
meraklı bir sahtekarlık hadisesi 
olmuş ve yaşlı bir kadınla •rka -
daşları, kendi mallan olmadığı hal 
de, Aksarayda Küçükliıngada İne
bey mahallesındeki bir arsayı Hü
seyin Tancı adında bir kasabı; 2100 

liraya satmışlar ve tapu memuru 

huzurunda takrir dahi vermi.jler • 
dir. 

B;lahare vaziyet anlaşıldığından 
Elif, Hi.ıseyin Tancı, Ziya Süer, 
tellal Hamdi ve inşaat amelesi Ah. 

sen suçlu olarak dün adliyeye ve
rilmişler ve Sultanahmet fö;üncü 
sulh cezada sorguları yapılmıştır 

Suçlular kabahati bi'birlerinin 
üzerine atmışlar ve suçsuz olduk
larını iddia etmişlerdir. 
Mahkeme Elif ile Ziyanın tevki- ı 

fine ve ciğer maznunların serbest 
bırakılmasına karar vermiştir. 

başladı. 

- Buna mani olabiliyor mu • 
sun uz? 

- Mümkün mertebe, Her loca. 
nın önünde bir polis karakolu ku· 
ramıyız ya .. 

- Ben her locanın önüne bir 
polıs karakolu kurabilsek de buna 
mani olamıyacağımızı sanmakta
yım. 

- Neden? 
Bu sırada kapıya vurulmuştu. 

Direktör, •giriniz! • diyince, ko -
!unda sarı renkli bir telatin çanta 
taşıyan, uzun boylu, çiçek bo:ru
ğu, zayıfca ve zarıf giyinmış biri 
girdi. Emniyet Direk1örü doğru. 
larak elbi uzattı ve geleni misa
firine takdim etti: 

- Husrev bey. Eski arkadaşım. 
.... ··• de beraber maiyet memu
ru idik. Şimdi Halkevleri ile meş
guldür 

- Teşekkür ederim .. • dedi 
Naci • bilmem mubahasemize de
vamı faydalı buluyor m usunuz? 

mGletUş muavl ıerl 
Gümrük ve !nh 'sarlar Vekaleti 

35 lira maaşlı müfettiş muavin -
likleri içın 8 ağustosta Ankara ve 
İstanbulda yapılmak üzere bir 
müsabaka imtihanı açmıştır. Yük.. 
sek mek,ep mezunu olan ve yaşı 
30 u geçmiyenlerden imtihana 
girmek '"tiyenler 21 temmuz gü
nüne kadar Vekalet Tefti§ Heyeti 
Reisliğine müracaat etmeleri 1.\
zımdır, 

'Doktorların seyahah 
Türk Hekimleri Dostluk ve Yar. 

dım Cemiyeti azasından doktor 
Orhan Tahsin tarafından_ Cemiyet 
namına bır seyahat yapılması tek
lif edilmış. Bu teklif idare heye
tince tetkik edilmektedir. 

Pedlyatrı c em ı J' eu 
kongresi 

Türk Pediyatri Cemiyeti kon -
gre halinde toplnarak yeni sene 
idare heyetini seçm!ş' ir. Bu in ti. 
haba göre birinci reisliğe profesör 
Kadri Raşid Andoy, ikinci reisliğe 
doktor Sezai Tümoy, umum! ka
tipliğe doktor Ahmet Akkoyunlu, 
veznedarlığa doktor Metine Bel
gar seçilmişlerdir. -----
Yardım seven
ler cemiyetleri· 

faali yeti • 
nın 

Yarın Eyüp Halke
vi n de konferans 

ver i liyor 
Y ard.ırnsevenler Ceırüyetirıe 2000 

aza kaydedilmiştir. Ccmyiet şim
diden kahraman askerleriıın>ze 

kışlılı: hediyeler haz damağa b~
lamıştır. Hal.kın hediyeleri salı 

giinleri cemiyet merkezinde kaıbul 
edilecektir. 

C.;miyet •kadın, çocuk, er• 
m~"2ul u bir seri konferans tertiıp 
etmiştir. Bu konferanslarda ideal 
Türk kad ınınıın vasıfları tebarüıı: 

ettirilecektir. İlk konferans tıast.a
bakıcılıık rneıktehi müdürü Bayan 
&ıına taraf:ndan yarın saat 17,30 
da ~ Halkevinıde, ikinci lılln
ferans cıımarle<>i günü Profe..ör 
Kazım İsmail taralından Eminönü 
Halkı.viııde verilecekt ir. 

- Tam zamanı... - dedi Direk
tör • bakalım bizim Halkevi dahisi 
ne diyecek sözlerinize? 

Gene ad~m devam etti; 
- Davamı isbata kalkışmazdan 

önce size bir iki sual soracağım. 
- Buyurunuz. 
- İzd:vaçlar artıyor m u? 
- Talaklar da izdivaçlar da ar-

tıyor. 

- Bunu neye hamlediyorsunuz? 
- İzdivaçların artışını gençle. 

rimiz arasında ev kurmak arzu • 
sunda olanların artışına. 

- Ya tal akların çoğalmasını? 
- İzdivaç edenlerin, izdivaç 

müessesesıni devam ettirmek im
kanın bulamamalarına. 

- Bu imkansızlığın başlıca se.. 
bebi nedir? 

Emniyet Direktörü: 

- Parasızlık ... • diyecek oldu • 
fakat Halkevci ve Naci müşte -
reken bunu reddettiler: 

(~Van 

Sovyet
Y azan: Ahmet Şükrü ESM_tj 

Buz denizinden Karadeniz" Itır 
dar uzan.m gen<ş b r cephe ~t' 
rinde en aşağı ıbeş milyon aı;ltef 
çarpışmaktadır, 

1939 muharelx>sinin haşla~ 
na tekaddüm eden on sene içınd' 
iki memleket munasebetleri.JIİD 
geçirdiği istihale hatırlanacak ır 
lursa, lbı.ıgünkü Rus _ Alman tıııl" 1 

bini hu vaziyetin en taıl:>ii bir neti
cesi olarak kabul etmeık gereV<tır· 
Almanyanın 1939 ağustoound1 • 
Rllfl)'a ile .bir ademi tecavüz p8 · 0 

imzalamasın;, Rusyayı gü<:endil" 
memek ve Rusya ile dostluğu id' 
me etmek ne<kta.s nda tupla"sı' 
Bismark siyaset"ne geri döni.ış te" v 
Jakki edenler yanlış göimU§lerdif· 'Y 
Gerçi Alman) a, Bi.smank za!1111' a 
nında ve ondan da evvel, da ııı• 
Rwıya ile dıostluk müna>ebetlet1' 
niu idamesine ehemımyct ve 
ti. Fak8'! bu zamanlarda AlınııJI' 
yanın garyte ve kendi budutlsı1 
içinde göreceği Çdk işleri varOJo 
Binaenaleyh Ruısyanın m;fııl 
mınta'kasına ria, et etmek Almsı' 
harici politikas:nın ana tıedefll' 
rinden birini teşkil ediywdu. IJi! 
maıık ıbu nüfuz mıntakasına )'~ ~ii 
nız kendisi riayet etmekle k• lel 
mıyor, Rusya ile menfaatleri ti' 'la 
zat halinde bulunan Avustuı1~ ~ 
run da buna riayet etmesini teııı :U 

W ~r ne çok ça!ı.şıyortlu. Biımıark b 
vesile ile, Bulgaristanın Rus ıı! ıı 
tuzuna tiıhi olduğunu şu sıöcle<' 
anlatmıştı; l'ol 

- Bulgaristan meselesi !ııılı~ 
mevzuu olduğu zaman ben bir p.J 
gibi düşünürüm. 

Bu Alınan • Rus dostluk oM' '1t 
seti Bismark iktidardan çek~ lı.:! 
ye kadar devam etti. Fakat ~· ~ı 
za'?ana kadar Almanya milli. bJ 
llğıni kurmwı, ıkt:sadıyatı bü) 
inkişafa .ırıa:ohar olmı.ııştu. Buııı:i.ıJI "ili 
sonra Alıınarrya nüfu21uınu fi~ aı. 
doğru genişletmek sôyaseti.ni ti' 
kip etmeğe başladı. Ve genişle!~ 1 

ce Rusya ile karşılaşması mul<8 
1 

derdi Bi.smark i.lı:tidarda kal5 . r 
da Almanya ergeç Rusya ile ~ 
şı.laşacaktı. Çuııılıii Bismark şil{ 
hesiz, Ahnanyan.ın inkişafına İlı>' 

ni :::: ~:~:~~-lmanyşll~ 
dünkü vaziyeti, Bismank zalll~ 
nı takip eden seneler zarfı.od 
Alman. Rus mü.nasobetlerine be 
zemektedir. BW>lardan da ayrı~ ~ 
!arak, Alıına11;Yayı Rusyaıdan Ill11 

hiş bir ideolo)i uçunmıu da ar~ 
makta idi ki bu, ne Bıamark ı~· 
ınanında, n"' de Bismar~n ,,-<ı 
r&ki seneler zarf.oda vardı. B~ 
kis 1914 harbinden evvelıki RıP~ 
ve Almanya rejim itib""'.le bir~ 
rine yakın oltlukları gtıı, Hciı. , 
rollern ve Roma·noıf hanedanla~ , , 
rasındaki an'anevi dostluk ıJI ";~ 
bir bağ teşkil ediy1lll'du, Şu hBl ,ıı 
1939 ağust.<» paktı, Alrn.any sıı 
Bismark siyasetir.e geri dün<lel' 
mahiyetiınde teliıkki edilelfl 
Çunkü Bismal'k zamaıncnda heli~ 
inkişaf etmemiş ir halde ol 
meniaat tezatlan ··e o zaınanl,I'. 
da hiç mevcut olmıyan ideC~ 
aynlıkları böyle bir siyaseote ·JI 
dörıaneğe en.gel teşkil etmekte ı ,. 
Şu halde 1939 paktırıı iml'alarl<, 
heı- iki tarafın da lkendlne ~ ır 
sus bir hesabı vardı ve ber iki 
raf da bunu muvakikat addetırıı~ı 
Ruslar, Almaa.Yanlll, dem~~~ 
devletlerle uzun bir mücadel ~~ 
girişeceğini talmı:in ettiler. ,,,, 
mücadelede Almanya zayııf d~( 
cek ve Rusya bu vaıziyetten '~r lı 1. 

f ade edecekti. Nasıl ki AJınaP ~ '• 
nın garp devletlerile ımeşgul 
lunduğu ve zayııf giJ!ıi göriınd 
günlerde Rusya fırsatı kaı;ır<1' fi' 
m:§tır: Finlan<Hyadan ve ROJl 61; 

yadan bu sıralardadıT ki toı'f 
k.opannı.ştll'. Eğe.- Almanya zıı'. ~ 
lamakta devam etseydi, Moloı' Ş•k' 
Berlinde Alman~·adan isted~r. 
şeylere bakılacak olursa, ~~ it • r 
daha çcık teşebıbüslere gir!Ş i' " " 
!erdi. Fakat ·buna mani olan 'ıı' ıo. 
yet, Ahnanyamn garpta ve şa· ıı lt,.t 
seri zaferler kazanmasıdır. 51 Q. 
zaferlerde.n ronra iki cephe<!~ ı:, li 
ğü:şmek medburiyetindcn it ef ı . 
lan Almanya, şimdi Rusya _il:S, ı t'' •I 
ki ve yeni hesapların t."\Sfı) ,''<ıı 
karar vermiştir. ,/ ~ 1 t ı . 

~ .. 
ıt' c Vali Muavini /4 ( ~., i, 

karadan döniiY0 ~bra 
lt \ trc 

Ban işlerin takibi için .A. n • • 
ı P \eı 

ya gitmış olan Vali M~av,ııı ~t' ~ 
met Kınık pazartesi "unu şe •rı 

• 1 ıı h ınize dönecektır, 



MAHKEMELERDE: 
•• 
uşmanın 

düşmanı 
: Ali Kemal SUNMAN 

Geçen Umumi Harpten 
sonra lnıriltere ile Sov
yetler arasında olup bi
tenlere artık maziye ka
l'lfllllf na-riyle bakıh
yor. Diifmanın dütınanı 
dost olurınut·· 

Fransanın aleytıiııe Alrnal\Yaya 
nııüzaılıerete kadar varacağiıIU tah1 

min edEloilııniş ımiyodi?. iBum.ınla 

beraber Ra.pallo anlaşması Avru
payı o zaman diişürİdürmüş olmak
la Çiçerin için siyasi bir ımuvalfa
kiyet demekıti. 939 ağustosunda aık
tedilen misakın üzerinden bir 

Baıtara llaz lizım 
Bir oltuyııea Erenlıöyin

den tele/on eJiyortlu. Giiıi
lerden Pauırdı. Bu ııatan
daı, ıöyle diyordu: 

! ''Baba baba değil ki, 
trabzan babası!,, 

llisanırıda Alıİnanya ıle &v
a arasında Rapalloda .ık

dostluk mutıadesi yaln•z 
-Alman münasebatının ta
değil, geçen harpten son

vru pada bir çGk endişolere 
ası itibarile de pcok Ettem

kazamn tı. Mağ!O.p tı r Al
vardı. Bir d<ı Avrııpanın 

tte bulumnak istcmedi
ltusya. Fakat her ikhnaınle
de A vnıpa :mfwazenesınde 

oyle bo kalamazdL Nite
ru.pan n harpten SO'llral<i ik
atını düzeltmek içın çare
ımiten hatıra bu maksatla 
eranıs tıoplama.k gemı· · ve 
'n nisanında ital:·:anın Ce
rinde bö)le bir toplan1.va 

a ıle beraber ıkk defa ola
et RUS) a da çağ rı.knış1ı. 

~ferans sıralarrnda da Al
Sovyet murıılıhaS!arı ara

)'ııkar-'a işaret edilen mu
wnzalanmŞ oldu. 
tarafın mürıasebatı yeni-
li>ror, alacak ve verecek 

leri hallediliyordu. En mil· 
rak da ıbu ilki deV'let lbirbi
l'f! dost oldulklannı iliın e

ı. Gwıbet dryarında ıher· 
mdan yaıbancı gıöriPen iki 

blrlıeı!jlneııi gibi tabii olan 
u1ı: o zaman ıtürUı endiı§e-

1 aç~u: Harıpten 900ra 

muaılıedesile yeni haritası 
A vrupada acaba Almsny a 
et Rusya bir iş mi çlk.ar-
. rlardı •. Cenova lııonfe

Rus muralıhasırıa Anını

hafta on gün geçtik! en sonra da 
Avrupada ıharbe .başlam bulu. 
nuyordıı. Bundan şu .. cıaştldı ki 
İngiliz tarafı Lehistana verilmiş 
olan .. ü tutara'k Almanya ile 
k"ndini harp halinde göıımekte te
reddüt el.ınedi. Sovy<:t • Alman 
misakı çGk geçmeden Lclıistanın 
taksimini gösterdise de ondan son
ra harbin uzıyacağım ooyiiyen İn
gilizler SıovyeUerden Aknanyaya 
büyük denecek bir yanlıınun vu· 
bbulacagına ihtimal \'emıemiş
lerdır. Buna mukabil 'hanbin !baş
ladığı ilk aylarda ortalığa yayılan 
şa) ıalar ise az merııklı değildi: 
Sovyet - Alman i;ş'birliginin çok 
ilerilere varacağı ve Asyada eski
den olduğu gibi yine İngil~lerle 
Sovyetylerin karşılaşmak medıu. 
riyetinde kalac:iklan söyleni'.)'or
du. İngiliz .matbuatı o zamanlac 
hep bu dedikoduları ya>ımış, ha· 
ki.katle ise Sovyet Rusya ile Al
manya arasındaki dootluğun öyie 
devamlı olımıyacağında İngiliz.JEi' 
ılıep ıısrar edip durmllflardır. 

Sıovy·et • İngiliz ımünasebatına 
.gelince; geçen Uımumi Haqıtm 
sonra arada olanlara aııtıık llltiiye 
karışmış nazarile obakıhyor. Düş
rna nın clüşına111 doııt oknmıış. Şim
di Almarry a ile diiıjman olan Sov
yet Rusya demek ki İngiltere ile 
do&t oluyor. 

c- Hatam oar. Bu lfi.- ' 
zım oldu. Bütün Erenlıöyü rıe 
ciııarını aradım. Baz bulama
dım. Haydi, soialı • içmelı 
için bca arcımıyalım, lııluıt, 
hata için de baz bulamaz. 
sak, İf, biraz neza/ret lıe•bet· 

'? mez mı •• » 
insanın alılı bazı hôdisele

ri lıolay lıolay almaz. Bu, baz 
bahsi de öyleJir. Su var, bta 
labriluuı oar, labrilıa harıl 
harıl ba:ı yapıyor. Ve sonra, 
baz balamıyorsunu:ı?. Bu
nun sebebi nedir?. Bunun his 
bir sebebi yolıtar. Matlalıa, 
bir •ebep arama/r lô:ıım •elir, 
sc, fll söylenebilir: Bu teıızi 
teılıilôtı lıötiiJür Ve bu İfe lô
:ıım •eldiii lııaJar e/tcmmiyet 
oerilmemelıteJir. 

Her - böyle oltu. I,,_ 
baltla, bca --resi, tliye, bir 
mesele oardır. 

NeJen bu:ı maelni, diye 
bir mesele ohun?. Bana alnl 
almaz. HerhalJe, bu İf lıal
ledilmelülir. 

BURHAN CEVAT 

Köyde tiyatro 
Kö:re kiıçük bir tiyatro hey'eti ıel· 

miıti. Veli dayı on kuruşa kıyarak ti
:ralroya ıittl. 'fiyalroda perde daha a· 
çılmadan, seyirciler biribirile ylrenlilı: 
ediyorlardı. 

letlerı şunu uıklif ediyor· ı-=-==-===--=====-1 

Veli Dayının yanında, tl:ratrodan 
biraz aniQ'8n dıger bır kö;rlil decll ki! 

- Ben bu oyunu eV\'elden de gör• 
müştüm. Bu kapalı perde açılınca &ö
rül'Biln. Orun 01'fl&n&cak amma, hepsi 

_ loirden detll. Perde yeniden kapana
cak. Sonra tekrar açılacak. Fakt bu iki 
perdenin araınnda iki rün pçlyor. 

vyeot Rıısyaya borç para 
· . Sovyet Rı.ısya11111 'kal

için paraca kıer«llaine 
edileoek. Fıwkat Çarlllk 
kalmıtlborçlarıda ı.

liıla. 

in inwe1=nd+ • b a _... 
lıarlft&mlıştı. 

IOllr& Bt>rlin ile MO<tkıc>
~asebatı ynlıırda gi1ımiş, 1 

ıı hal bir giın gclmôş. bo
ıı.r. ÇüDkıü Alınanyada 
iktidar mevkiine gelen 
hülıiırrıet bugünkü Sov
an m al~i.nde olduğııru.ı 

u. Ancak ondan ııonra 
lf111 ımünasebatı daoha fena 
~ ohnakla beraber 
baıhsi geç«ı Rapallo ımu

i yıt1rnak ber iki tarafın 
tlannca da hırtra gelsebi

Yine muhafaza etmeği ile
daha 'll)Wun eöriiılmiir 

Gaatk* muaıhechminin iiı:e
ııenel:er geçtikten 8Dlll'& 

llUS)'a · ',. Alm41ll') a ar-
. en en mü.lıiım vesi.kanın 

~bosıııM a imzalanan rn;salt 
a fü.phe yok. Bu sayede 
a artık Soıvyet RU&Yadan 

•!arak Lehi9tan üaıerine yü-
Fr&nSa ve İngiltere ile 

~ir. 9'..!2 i.lklıaharında 
iciye Komiseri ~ur 
Çııı;erin Rapallo ım.ıaılıe

ICtedeıtren acaba o za
dıaetlı.ıcun bir gün Lehis
'-biıniı\e ve ln«iltere l1e 

HOM A : 4.2 

lı Ve /,p An1-l•, 
ıiJuiyetler, ,_,. ... 

ff!r oe mıiı ' Piler 
it llft7- ... .... 

EylUlde liwe oicwıluk ifDtlhanıg1 

•erecek olan çalı~kan, Fransızca da 
bilen bir ,genç; az bir ücretle bir iş a· 
ramaktadu. Taiıplerhı lütfen Son Tel
craı Halle: sütunundcı cThrboy> a miı .. 
racaatlan rica Lolunur. 

Talisi& bir ıeaç ~az İf arıyor 
Ortamektebin 8 inci sınıfına kadar 

okumı.ıs \'e mall vaziyetinin da:rhiı yil .. 
zünden taluulı bırakmak tehlikesinde 
kalan 15 yaşında zeki afif, mahcup 
bir kız, talihsiz annesiyle kendisinin 
maı.,etinl tenun etmek lçhı ba;rala a· 
tıknak ıa;reaindedir. Terzihane, atCll

'J"', lmalitlıane Clbi yerlenle kanaat
kir bır ilcretle if vemıelı; auretl,Jle bu 
fakir aileye ;rardıında bulwımak ioti-
7en ilicenap il aalılplerinin Soo Tel
ıraf Halk Sütununda A;rlene :razma
lan rica olunur, 

.... , .. r-c kıs 
Ortaokul 1 lacl aınıflll.Un talıal.li 

bırakmış il yaşıncla mütevazı. temiz 
bir aile kızıytm. Yavım ve tahaillm 
ile mütenasip bır iş bularak çeiıfmak 
lstiJ'orum. An:ll edenlerin Son Telcraf 
Halk Sütununda Melihate bir rnelı:
tupla milracaatlerini dilerln\. 

l,anyer 
Ticaret Llaainin 2 inci s11ufıada, 17 

7a$ında bir ıencim, Daktilo ve mu
basetı.. bilirim. 25 lira a;rlık ücretle 
iş arı:ronım. Taliplerin Son Telcraf 
Halk Sutununda Abbas& müracaatJe.. 
rinı ric:ı ederım 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

. . . ., -· .... ın Ha41ım k•a 'a 

y~ı..U.ııuıı! 

-. .......... var m•!. 

eı, var. tki '-

merkes m-tlnQ'1lllL 
au -ııcaldarıaa •otru 

bu f•malite enıları lıit
a baPıeler liaeria<ieki 

ilk sualini senlıı: 

- Cinayet sise ae vakit 1uıiıer 
verildi?. 

- Salıalı 1&&1 yeoli ~ta!. 
Ve .. merkes •emuru cevalıım 

ceaişleıti: 

- Ben uykuılaıa heaüa bllk
llllftım. Yalak od_ ... çal ..... 
hür-• pçmemi;lfm. Men• 
santralı telefonla halıer verdi: Bo

montide IHr cinayet var-.. Si· 
aiale prÜfmek iatiyerlar. Ba cii
rüşme telefoala yapdl,)'eNa, •at
tı bau baila41dar, ılr.onııştıını. Ci
nayeti Feroli hlllıer veriyerdu. Ka· ı 

rısmm öldürühniif ohluj'Unu IÖ) • 

ili) ordu. 
Hadıse ile ürlıal ııJiıkadar ol-

VelJ ~ı bu lilzQ ifitlnce dlillln• 
41L Biraz ela canı aılulmqtı. Kö;rlü;re: 

- ö;rıe ile - sldl;rorum. dedi. 
-Neden?. 
- Canım, evimde ralıoıt dötek var· 

ken, kuru tahtalar arasında iki ıece 
burada, ne diye pinekleyip durayım? 

Balayı seyyahatl 
- Hem balayı 1eyallaline çıJdıiıru 

söylüyorsun. Hem de karın yanında 
yok. 

- Biz fakiriz. ne yapalım• An"* 
bana kadar 1oı paramız çıkuıtı. 

Yaz nıewlıııinde herkes ııuaar. 
Bir çojumuı. lıarareömw &ider
mek için IOjuk 111, ııertıet, limo• 
nata, bira içeriz. Falr.at harareti· 
mlzi ıiderrnek 10juk bir ml!frup 
içmek aoaı.a dotru mudur?. Kat
i"en dojnı değildir. Çünkü su
samak gırtlakta hutule ,elea bir 
rahatınzlık detil, kanda ter ifraza
tmda.n llJ1'UD aza lmasmdandır. 
Terle ve idrarla beraber vllcudil· 
mllzden tuz çıklıjından bunu iza
le için en l;ri çare ım Olimpi
yadında Alıma atletlerinin bir 
kilo su:ra bir kahve kOfliı. tuz 
kar!ftırıp içtikleri slbi, tuzlu au 
içmektir, Dijer atletler llaletta;rin 
su içtllı.let biden dljerlerlne naza· 
ran daha zi;rade mu.lı:avemet Cila· 
termiflenlir. 

dum ve ciDayet yeriae •ıu.t tıit· 
tim. Ve... dalıa lıiıdiııeyi telef-la 
öğrenirkeu poli lijia ilk kaidesi 
itabı olarak •katil kim!. diye sor
•um. Vedat'hr dediler, Ve hemen 
onan aranması için emir verdim. 

- Ciııayet yel'iae yalMa mı &it

tiniz! 
- Y anıonııla bir k-iser de var-

•ı. 
- Ferdiyi daha evvelden ıa-

mıydınız? 

- Hayır .. Hic; ı. ..... yor-. 
- Şükriyeyi! 

- 0.U ft tı•-•Y-
- V ... a41ı? 
- Hay ... 
- Ciaayet yeriııııia .ı.i kiaa kar· 

ııladı? 
- Ferdi ile lııalutı-. 
- Cesetli aaıul lıuWuauz! 
- c .. ee yalak oıla&ında ve ya-

tağın içindeydi. Arkaüstü yatıyor
du. Vıicudllnde üç kur un yarası 
varda. .ıiplllllaa ba .._.. 

"Hınzırın kolunda anza kalmı
yor ki bir iki bin lira alayım!,, 

--ılı- Yazan: BCSIYIN BEBÇllT -1-I-
Pejmürde kıyafetli, siyah kı -

vırcık sakallı, yaglı, uzun saçları 
sakallarına karışmış, siyah keski. 
gözlü \'e korkunç bakışlı bir a • 
damdı. Küçük, şirin, masum bir 
erkek çocuğun elinden tutmuş, et. 
rafına bakınarak Adliye kori -
dorunda yüriyordu. Her mahke. 
menin kapısında ayrı ayrı duru
yor, yanındaki yedi sekiz yaşla. 
rında görüne11 çocuğa soruyordu. 

- Burası m, acaba? Oku baka.. 
!un şunu!. 

Çocuk, mahkemelerin kapısın

daki levhaları heceleyerek oku -
yor, yalnız şifr romenle yazılı ra
kamları çıkaramıyor, heceliyor, 
heceliyo:, hiçbir şeye benzete -
miyordu. Çocuk on !ar da hece • 
ledikçe, sakallı, korkunç adam: 

- Yazıklar olsun senin yedi -
ğin ekmeğe! diyordu. Sözde bu 
sene iki!lci sınıfa da geçtin .. Ha· 
la şunları okuyup anlıyamıyorsun. 

Çocuk, masum masum, korkunç 
adamın yüzüne bakıyor, onları o
kuyamamakla gururundan birşey 
kaybetmiş gibi üzülüyor, çocuk;ıı. 
bir .>affetle: 

- Ne yapayun baba? diyordu. 
Daha onları okumadık k' ... Ço. 
cuk, 

- Ne yapayım baba? derken, 
koridordaki kanepelerden birinde 
oturan h!r adam, 

- Bak, dedi, babası lınif. 
Diğer biri: 
- Babasıdır, ya! dedi. Babası. 

dır amma, baba baba değil ki, 
Trabzon babası ... Bu biçareyi ak· 
pmları yollayıp sokaklarda di -
lendirir .. Eline bir küçük kutu ile 
sekiz tane karemela verir. Artık, 
meyhane meyhane, aokak aokak 
dolaştınr. Kendisi de dilenir. Eli· 
ne geçenı, aldığını bulduğunu 

meyhaneye verir. 
- İçiyor mu? 
- İçiyor mu ne demek? KüpA, 

küplü .. Sade rakı olsa iyi.. Esrar 
da içer. Gkrmlyor musun halini, 
kıyafetini? .. 

- Lanet olsun böyle babaya ... 
Bu yaştaki yavruyu dilendiıınek .. 
Böyle babalar, cemiyetin yüz ka. 
rası... Böylelerini, alimallah u
malı ... 

- Asmalı değil, kemıeli ... 
- Kesmeli değil, kazıklaınalı 

vallahi... Sen bunun böy"' rakı, 
esrar içtiğini nereden biliyorsun? 
Tanıyor musun? 

- Nasıl tanımam? İllıu ID"f?U• 
tiyetten &~nra, ben maliyede mü
meyyizdim. O da bizim kaleme 
geldi. Temiz, tırandaz, yakıııklı, 
zeki bir gençti. Verilen işi de, ha. 
ni, çoğıımımian iyi bqanr, beoe.. 
rirdi. Bir yazısı vardı .. İnci dizisi 
gibi... Kitabeti filin da yerinde~ .. 
di. Kuvvei kalemiyesi, benim di
yen ki tiplerde yoktu ... Bir müd· 
det çalıştı.. Sonra ne oldu, nasıl 
oldu bilmem .. İçkiye dadandı. He. 
pimiz nasihat ediyorduk. Bir kere 
alıştı mı insan, artık &eçınif ola. .. 

lak otla- pe-eai de aç*tı. 
Pe-eye lıir menlivea ft.yaml

m19lı. Cürfun asarını ıeeıt Mıtir· 
mek fhere he..,_ etrafımı !etki· 
ke başlaolım ve yannıtlaki komi
seri müddeiunııırniye, lalıiliaolliye 
hııller verilmek için lelefoıaa yol
latlım. 

- Evdea mi telelou 9'tina! 
- E\'et .. 
- Katilin Vedat oldUC-u siaa 

irim söyleıli?. 
- o.• .. tüplıe ediliyenlıı. EM· 

sea mü•deiumumi ole cellnca o
aua eelp ve tevkifiai tnrettı. 

- V edadı o cila tevkif ettiııis 
mi? 

- Er&eai nlıalı edelıiWik. 

- Niçin?. 
- ilumıetııih adralai •eiittlr-

mlşti. Bizdeki a41resile bulunMık 
- Size kim adres verdi! 
- FerAli Bey verdi. 
- o adreste lnılUDMMIR •etil 

ıııl7 

Sonra Bdıkhaneye geçti.. Bir 
mıiddet de orada çalıştı. Orada 
çalışırken bir giin rastladım. 

- Artık eihamdülilliıh kurtul. 
dum .. İçmiyorum .. Evlendim .. De
di. 

- Tavuk tövbe tutarsa, sen de 
inşallah içmezsin dedim .. Gülüş
tük. 

Aradan epey zaman geçü .. Bu-
1 

ııu görmedim. Günlerden bir gün, 
bir akşam meyhanede oturuyor. 
duk. Yanunda birkaç arkadaş var. 
dı. İçerive, saçı sakalına karışmış, 
kıyfetsiz, partal bir adam gira1-
Bi2im masanın önüne gelip durdu. 
Fitil gibi sarhoştu. 

- Beni tanıdınız mı, beyefendi? 
Dedi bana. Tanıyamamşıtım. Son
ra kendisini !anıttı. Meğer buy -
muş... Konuştuk.. Oturdu bizim 
masada biraz daha rakı içti .. A
ilevi felaketlerden, karısından ay. 
rıldığından bahsetti. Kundakta bir 
çocuğu olduğunu, ona bakmak 
mecburiyetınde olduğunu &öyle. 
di. Bu anlattığım, galiba yedi se
kiz sene oldu. Sonra çıkıp giUi. 
Giderken, ben de, arkadaşlar da, 
haline acıdık, bir kaçar para da 
cebine koyduk. Ondan sonra her 
zaman rastladıkça, elimden gel -
diği kadar yardım ettim. Son za
manlarda, bu ~avallı masumu di. 
lendirdiğlni aördüm, öğrendim. 
Ondan sonra nefret ettim. Bir da. 
ha, metelik vermedim. İşte bu a· 
damın tarihçesi, hayatı, bmim 
bildiğim bu.. .. 

Pejmürde kıyafetli, siyab sa -
kallı, koıirunç adamla çocuğu ko
ridorun öbür ucuna kadar yürü.. 
dükten _sonra dönmüş, bizim tarafa 
doğru ııellyorloırdı. Kendi tacii • 
mei halini anlatan adamın önüne 
geldiği zaman: 
- Vay, beyefendimiz .. dedi. Zatı

alinizle çoktandır teşerrüf edemi
yoruz. Akşamları nereye çıkıyor • 
sunuz? 

- Vallahi belli olmuyor. İşte ar. 
kadaşlarla ki.'ı Balıkpazarına, kah 
Beyoğluna, rastgele işte ... Siz ne. 
relerdesiniz? Burada ne işiniz var? 

- Efendim .. Bizim küçüğe ge
çenlerde otomobil çarptı. Kolunu 
kırdı .. Şimdi biraz iyileşti. Otomo
bil bir tüccarınmış.. Tazmınat dava 
ettim .. Beş yüz lira istiyorum. Hın
zırın kolu da çabuk iyi oldu. Arıza 
da kalmıyor. Yoksa, bir iki bin lira 
almak işten değildi. Otomobilin sa. 
hibi sulh olmak için yüz lira teklif 
ediyor .. Kabul etmiyorum. Her 
halde beşyüz !irayı alacağım. Onu 
alırsam ışlerimi dii7.elteceğim .. Bir 
dükkan a~ıp ticarete başlıyacağım. 
Mahkemeyi arıyorum, buiamıyo • 
rum. 

- Asliye mahkemeleri öbür ta
raftaki koridorda... O tarafta an
yacaksın. 

- Eyvallah efendiJD, .• 
- Güle güle! 
Sakallı, korkunç adam, küçük. 

(- 1 - llıır'sMI 

- Evet.. 
- Yaaht IDl)'llUf O Mrw! 

- Hayır .. Yaahıj deiilmit, fııbt 
Veılat üç döııt sil• evvel •etittir
miş. 

- Ve4at eviHe yllluılaadı .. 
iil mi?. 

- Evet. Km ile berHer ecla
...,..a eturur ve caaeı. akurkea 
yakalanmış. 

- Yakalaaor yabıa-• katil 
olduj'Uau söylNi mi!. 

- Bayır .. Hep iDkir eıib'......_ 
Biz evrakile 1ıirllkte kH4liliai 
mikWeiıını.-llite ciMeNik. 

- Oauıa katil oWutuuıı sil a
lıit ... İl!ÜI aiy.WS?. 

Bıı ııual, lıir4ea lıedt.U aliluı

laııdırdı. BOtibı cid• taerk• -
mııruaun &hleri .. fft'rilmlt. va 

hütüıa kalaklar oıau dini-• iç1a 
serilmişti. Merkez m-uru •ir 

saniye düşlladü ve luıfif Wr ..ır. 
- Bir htkuw sııclu P.ten-
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B&lflllüanlrler 

Ne Dlrorıar'l 
llCDAM 

A...a ..... ıll'719' ...,. __ -... 

&alan» b&fllkb ............ rsmrda • 
~:rle dl)oo<: 

tMoskova, 1939 senesi baha ......... 
beri takip ettitı yanlış 'e ıena polıtı
ka yüzünden harbe ıüri.ıklenmıştır; 

datıa dürendiş, daha basiretli, bılhas
.sa daha .samimi bir siyaset So\'Yetler 
Birliğinı hrpten tızak tutabilirdi. Bü
tün dostlarını darıltan; fakat d(işman
lannı da teskin etmiyen bu hatalı si· 
yaset, dune kadar, devam etti. Mese
la, Irak İngıltereye karşı harc!.;ete ıe
~ınce Mo:skova lrakı tanıtlı. Alınanya, 

Balkanlara taarruza başlarken Yuıo -
lavya ile b r dostluk ve ademı ttt.a
vüzpakU imzaladı; fakat Yuıoslavya
nm n1ağlubjyetı Uzerme bu qıemleke
tıo elçısını kapı dışarı etlı. 8u pertıl& 
ne idi, o 1.5.haoa tuqusu ne".'. 

işte en mühımlerhıi şöyle kaba tas· 
lak bır dilzune ınc.ddede hül3sa eltıgı .. 
mlz slyast hatalardır ki Sovyet Ru•:ra· 
yı, bugünkU bidi.reye aUrüklemişltr.> 

CUMHURiYET 

Nadir Nadi cRas - Alman -· 
- ""'1ıil ile r-.P b•ı "le-

alDde -iimle törle --= 
cRus - Alman harbinin inaıltereye 

vakıt kazandıracaıını ıddia edenler 
de hükumlerınde acele davıanmqı bu .. 
lunuyarlar. İngılterenın vakıt kazan· 
ması., Rusyanın Alınan taarruzu kar .. 

şısmda ıöste~tı mukavemete bac
lıdır. Eter Rus ordular• Alman hu .. 
cumlarını mu\·affakıyetle durdurabılır 

\e Onliyebilirlerse ln&iltere c;uk kıy· 
metli \•akitler kazanmış olur. Bu tak· 
dirde harp talihi sur'atlc demokrasiler 

tarafına dönmete başlar. Fakat Al
manlar taarruzlrını istedikleri &ibl yil ... 
rUtebilirlerse İnaıltere için vaktı ka .. 

zanmaı<tan bahsetmek hatalı bir &On.İl 
aa7.ıhr. Ç:ınkti Rus toprakları üzerinde 
emellerine nail olan bır Al.ınanya, bu 
işi başarıncıya kadar İngiltereye k• 
zandırdıgı vakitten çok daha kı;rmetli 
,eyler elde etmif demektir.• 

YENi SABAH 
Bllle:rla CMI& Ylllpo , Vaal)'e-1 ...................................... .. ....,,._ 
cBaşlancıçla nasıl Nazi Almıın:ra, 

Moskovanııı dostluğunu araınakla ide
oloji noklai ruwırından bir ıilnalı İl· 
lemfş ise, timdi demokrasiler de ko· 
münizm ile 7&nyana 'harp etmekle 
kendi kendllerlnl ınkir edeceklerdir. 
Fakat bunu yapmak mecburıyetlnde

dirler ve 7apacaklardır. Bu belki mu· 
tad rami ıeJ<iller dalttslnde bir itti
fak olmı:racaktır. Fakat muhakkak bir 
7ardım vukua ıelecektir. Almanya Ue 
flört etti! devrede SovyeUer ne ;rap· 
mqsa 'imdi de demorasiler Moakova 
ile tatlı bır flört devresi yqıyaralt 
Rua: - Alman mucadelesmı uzun sil
- ve ıkl tanılı billdn bir balcle ,... 
re serecek bir mahıyete sokmak >çln 
her ;rardım ;rapacaklardır. Ve kendUe
rlne de hazırlanrru;ra vakit temhı ede
L-eltlerdir .• 

TAN 

111. Zeı.erl:ra Se- .tı..ılwer Sov

:relhre - ırbüır--·· tıqlıiJm ....... IHcllıııU 'ekh' ti:rle ... 
rtizttr: 

•Mister Men, fnııllterenin Sovyet 
hüklimetine iırtısadl ve askeri ;rard.ı· 
ma hazır bulundujunu ve bu maksatla 
Sovyel Rusyaya aoker ve bir lktısadl 
bey'et ıönderecel!ni, Sovyet Ruaya
nm mütekabil olmak tartiyle incıiıe
reııhı bu teklifini kabul ettl&ini söyle
ınifllr. Bu lzab İrıcUtere ile Sov;ret 
Ruayanm, müttefik iki de\'leı ıibi, 
;ranyana Almıın:raya lı:al'fl cephe alını· 
:ra karar verdiklerıni ıöotermeltte
dir.> 

-.ıti:r Sallı 8*ıdt !Wrle!'C+> 
._, Hl/IS 

Bakırkö:ründe ZeyUnlik maballeli 
Hacı Hasan sok•imda ıı.ı numaralı ey. 

ele mukim iken <ı1en ltlrl<or kw ıı:.ı
m.ODyanm tereke.ine mahkernemizcıe 
vaz'ıyecl edllmlt oldulunduı ölüden a· 
lacaklı ve borçlu olanların Kanunu 
Medeninin ısaı lncı madduıne tevfi
kan üç ay ve mlrasçılann mezldlr k.a· 

nwıun 534 üncQ maddesıne istlnadeıı 
üç ay zarfında mahkemeye mQra
eutlan, abl takdlnle -enin had· 
11e79 devro1wılıcııiı llAn olunur. 

eeık •.ııı 7aktlı!. 

Oe<ll, merln -ıınıaua •• 
etlmleainin arh•wdn Ved.._ .. 
vııkatı Mıızaffer ııöıı ı.t~ ve iıA· 
kimden rica etti: 

- Şahittea Wr ld ~' ilt
reamek istiyormn. Lttfen cevap 
verirler mi!. 

Bunlar· .. 11t!J~~!l4ıııdur: K•· 
GeriVed yb-
•e ytia bai mi'tliNr! 

Hüimia tekrar ettiil h ~ 
-kes tn-u: 

- a...u h ci=•flı· flllıat, 
•eUlhrle, ifa...... 711bı.iıim 
lılr aaç .m.ı içlıa lıi\tlir -

~ y1iıı btilolir~ ·-· ..... 
ldla •elil<ür. Bu baaati illııır .... 
DiK maMı-nı. • aılaletia luılı;
lodır. 

Mert.es -- bu 111-.. 
lıelesiadsa - 1111111 e cw•IM 
uUa 

Orta tedrisat m ... 
ıeıeıerla e lloca 

111aıracı 
Gazetelerde bir haber çak-

b. Maarif v ekilliii önümüz. 
deki aene İçin orta mektep ve 
liselerde muallim kadroıunu 
tesbit etmiye çalıtmaktadır. 
Bunun için bazı tedbirler a
lılUlllfbr. Fakat, talebe ve 
mektep adedi her yıl o kadar 
artıyor ki, bu tebacüm klU'fl· 
smda hoca bulmak pek ko
lay deiildir. Bu yüzden, orta 
mekteplerde bupn mevcut 
bocalann vaziyeti malum. 

Bir mektepte, vasati yüzde 
yirmi nisbetinde asil muallim 
var. Diierleri yardımcı mual
lim ve hadi vekil muallim. 
Halbuki, mektep demek, her 
191den evvel hoca demektir. 

Kanaatimiz fU ki, muvak• 
kat hoca ile den okutulup 
randıman alınamaz. Bir hoca 
ki mesleie bailı deiildir, ia
tikbali, hatti, bali maliim de
iildir. Bu bocadan netice alı· 
namaz. Hele bir kısım mek· 
teplerde, · yardımcı muallim 
veidlleri bile var. Bunlar alb 
ay çalıtacak ve mesela. ayda 
eline 30 lira alacak. Dera o
kutacak, ö;retecek, çocuklar 
yetiteeek. Böyle bir netice 
11mmak rarip olur. 

Yardımcı bocalann vaziye
tine relince : Bunlar içinde 
boca olmak hakkını haiz o
lanlar çoktur. Hem kanuni 
bak, hem bilfiil liyakat hak
kı. Bunlan, ne diye asil hoca 
yapmazlar? Halbuki, aıil ho
ca yapmc:a, bu İnNnlan -
&,ie bailamıt olmaz mıyız 7. 
Ozerleriadelri mlenidemizi 
kuvvetlendinnit olmaz mı-
11z?. 

Herhalde, boca itinde çok 
titiz olmak li:ıundır. 

Bu -. mekteplerde vazi
y ... t nuıl bir manzara arzede
c:ek, bilmiyoruz. Eier, ıeçea 
aenenin •:mi alana, randı
man, biç te jyi olmıyacakbr. 

Omit ediyorua ki, vei:alet. 
yeni den -i batına kadar 
bu itler ü:ıerinde çalıtır ve 
kadl'Qlan en ailim bir tekil
de tanzim eder. 

il. s.ulf' 

Açık it ve -uriyeter 
Karabük Demir ve çelık fabri

kalan Müdürlüğü bir steno ft 

iki daktilo alacaktır. 
Steno_ya 210 ve daktilolara 100 

100 lira ücret verilecektir. 2 tem.. 

muza kadar Ankara Sümerbanlı: 
Umum Müdürlüğile İstanbul ııı· 

besine veya iabrıkaya müracaat 
edilmesi. 

Sümerbank Defterdar men • 
ıucat fabrikası ıçin imtihanla 
muhaııe:ıe memuru alınacaktır. 

Sümerbaak tarafından Buna· 
dalti Merinos fabrikası için usta 
ve işçi alınacaktır. İstiyenlerin 
fabrika zat işlerine müracaat et. 
meleri lizundır. 
İmtihan 27 haziranda Katırcı.ot 

lu hanında yapılacaktır. 
Ankara Belediyai. otobüa İd.

reai için birkaç §Oför alacaktır. 
istida ile Ankara Belediyesine mil. 
racsat etmek lazımdır. 

Biri !"i.zi_nDE"DI• 
fiepamezın il' ıı 

Taksim bahçesinin 
kaaepeleri az 

• ... - ,._er: 
Beledl;re bahçelertnden bilba.ssa 

Taksim Babçeal, muhiti kalabalık 
olduju için bu sıcak yaz aklam
lan lıalkuı en çok rajbet ı&ıter· 
dlll ba~en blrldır. Şimdi 
ban<ID mllalka da çaldıjı için ha> 
..... Iıııa reiltetl dalıa fuladır. Ha
ldl<tea alr.pmlan bıaan iıahçeJ'e 
ıimıelde lçlıı* bir fenhlılı: dUJ'U
yor. Fıılrat ..,......., babrenln bir 
ekailtliiı nr. oturacak kanapeleri 
çok az. Na olur, Beledl;remla, bu 
bahçenia kaııapelerlnl lılraz daba 
sıldqtU'llll... Y814 lı:aduılarclan 
çotu a:rakta lı:almaz, on ar da 
töyle bir oturup dlnlenerek bava 
alır, miizllı:a dinlerlerdi Hal
la dU,ünerı Beledl:r ÇUl ... 

çok faydalı o lı:ada çok ınu-

""7 
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BÜYÜKADA'DA 
--F: Yazan : ZIYA VEBB I -=+1--

Yıllardanberi tanıştığım Bur -
salı arkadaşım Ferhatla karşılaş
tığımız zama'1, hasret ve arkadaş. 
!ık his!C'rinin verdiği heyecanla 
öpüşürken bu harelretimize yanı
mzıdan geçerı kadınlar imrenerek 
baktılar. 

Bir insana şıklığı ya zenginlik 
verir, yahut da boğaza kadar borç
lanmak.. Birisi şerefli yaşatır, 
birisi alacaklının önünden geçe
miyecek kadar insanın yüzünü kı. 
zartır. Fakat işin iç yüzünü bil
miyenler Boğaza kadar borçlanır 
zengin gibi görünen adamı kolay. 
ca tahlil edemezler. 

Dünyada en iyi şey olduğundan 
fazla gönrünmemektir. 
Doğru bir sözdür, bu .. Şimdi hi

kayemizi anlatayım .. Arkadaşım 
zengin bir tüccarın oğludur. İs· 
lanbulda bir mektepte -0kuyor -
:muş. Ayın muhtelif günlerinde 
parası bittiği zaman yıldırım tel. 
grafile getirttiği paranın miktarı 
ay başında iki yüz elli lirayı bu. 
luyormuş değil.. Buluyor .. Zira 
ben, oğluna mcral<ıı, düşkün olan 
bu babanın sevgisini tanıyorum. 
Onun fikri şöyledir: 

- Mademki kazanıyoruz; ben 
de 1Jğlum da bol bol harcayalım. 
Dün)•adan kam alalım. 

O, kadınları anlamış, zevki ta
nımış, hoş bir adamdır. 

Bir sıc~k temmuz güneşi altın
da köprü üstünde eski arkadaşım 
Ferhatla kaqılaştım: 

-- Yahu nerelerdesin. ne yapı. 

yorsun? 
O, gülerek şöyle dedi: 
- İmtihanlarımı bitirdim. Şim. 

dı bunun mükafatı olarak babam 
Bı,ırsada, ben de burada para yi· 
yoruz. 

- Hovarda babanm Ç<>euğu ho
varda olur. 

- Bazan iyi yüz elli lira yet
mıyor da buradaki enişteme baş 
\'\lruyor, b:r elli daha koparıyo. 

rum. 
- Peki nerede oturuyor, bu pa. 

raları nerede yiyorsup? 
- Adada o!uruyoruqı. Paraları 

kah Adada, kah !llodada, kah Be
yoğlunda yiyoı um. Şimdı Adaya 
gıdiyorum. 

Koluma grerek beni vapura 
do~ru sürüklemeğe başladı. 

Dur, etme, şudur, budur de - '-; 
meğe kalmatiı. Cebinde taşıdığı 

bırnelcre güvenNek biletciye uğ
rAmadan Ada vapuruna girdik. 
Lüks mevkie girmiştik. Oturur 
oturmaz, Ferhat, çok güzel ve çok 
flk bir ~-adınla selamlaştı. Kadın 
gijzellerden güzeldi. Kara kaşlı 
k:ıra gözlü, kıvırcık kara kirpikli 
idi. Şöyle bir süzdüm. Her tarafı 
pürüzsüz \'e mülenasipti. 

Vapur kalkmış Sarayburnu ö. 
nünden geçiyorduk. Arkadaşıma 
soı-dum: 

- Kim bu?. 
Ferhat, yüzünü, elindeki gaze. 

ti')'"' dikerek, sanki bir şeyler o-
~;uyor veya iz. h ediyormuş gibi 
anlattı: 

-· Kendisile ıki gün iki gece 
1:1."'1VVUT ettiğin şekillerden daha 
~niş manasıle Ya~adığım, doyup 
u andığım, sonra leyleğin ·,-a\TU
sanu •erkedişi gibi kendi haline 

-b aktığım bir kadın .. 

- E, dedim, zenginlik bu. 
- Yok canım beş para bile har-

camadım. Üstelik, o bana yirmi 
beş liralık bir ipekli boyunbağı 
aldı. O da zengin galiba yahut 
başkasından vurdu. Bana bir ce. 
mile yaptı. 

- O seni iyi anlaıru;ıtır. Kaz ge
len yerden tavuğu esirge~miş. 
Bir gün gelecek o da senden ta
vuk yerine bir kaz parası sızdıra
cak .. 

Ferhat dayanamadı güldü. Ka
dına şöyle baktı. Ondan hoşlanan 
bir arzu dolu gözleririi bana di • 
kerek: 

- Doğru söylüyorsun. Onu gör. 
düğüm zaman yüreğim, gözlerim 
hemen akıveriyor. Cazibe kanun. 
!arını üzerinde toplamış kadın -
!ardan biri ... 

* Vapur Ada iskelesine yanaşın-
cıya kadar ç<>cukluk hayatımıza 

dair birçok şey !erden bahsettik. 
Bütün yol esnasında dikkatle Fer. 
hada bakıyordum. O kadınla, öy. 
le, hiç de alakadar görünmüyordu. 
Halbuki benim aklım kadında ge
ziniyordu. Amma nasıl biliyor 
musunuz? Aklım, onun her yerin
de gezinebilıx:ek, meharet sahibi 
bir böcei< halinde idi. 

Muhakkak ki, sevgi ideali olan 
bir kadındı. Vapurdan çıkarken 
herkes ona bakıyordu. Gözlerim 
önünde onun yürüyüşünü taklide 
yeltenen birçok kadınlar vardı. 
İskele meydanına çıktık. Bir gazi
naya olurduk. Şimdi hem içiyor, 
hem konu:ıuyorduk. Arkadaşım: 

- Ben bu akşam sarhoş olur • 
sam kusura bakma.. oturduğum 
evde üç kız \•ar. Deminki kadından 
güzel değil, amma, birisi beni ya. 
kıyor. seviyorum, seviyorum. 

Diyor, sık sık kadehleri yuvar
lıyordu. 

- Sana misafirim. Beni nasıl 
ağırlarsın, sarhoş olunca?. 

·Ferhat eski halimi hatırlıyarak: 

1 
- ~en işini bilirsin; kendi ken

dını ağırlarsın. Ben de idare eder
sin, dedi. 
Arkadaşım sarhoş olmuştu. Ko. 

nuşuyor, gülüyordu. Hesabı gör. 
dü: 

- Haydi çıkalım. 
Ona t;ibi olmak lazımdı. 1fa -

demki seviyordu. Seven adam 
duraınaı, sevgilisini glirmek ister. 
Bir faytona atladık. Doğru evde 
soluğu aldık. Meğer o benden da
ima evdekilere bahsedeı, durur
muş. 

- İşte, dedı. •ıze fırsat düş • 
tiikçe bahsettiğim arkadaş .. 

Ve derhal odasına geçtik. Sonra 
a biraz dışarıya çıktı. Ço1< geç • 
me<len teı.;.şla dön<lü. Sarhoş sar
hoş: 

- Şimdi kahvemiz gelecek. Fa
kat bu gece ben mahvoldum. Bu 
geec mahvoldum. 

Diyerek söylenirken arkada -
şımın haline acıyordum. 
~Neye, ne oldu Ferhat?. 
O ılurmadan söylenmekte idi? .. 

- Eyvah .. Ben şimdiye kadar 
yapmadığım bir şeyi yaptım. Mah. 
vlodum. Bittim. Anlamıştım. İçki 
ta be:;r.ine ışlemi•tı· Ferhat. odada 
telaşlı tc'iışlı dola~ırken zihnim. 

~~~~~~-~--~~~l!lli~~~~~~~~~~~~ 

Çarlık zamanındaki Rusyanın tarihçesi nedir 
bugünkü Sovyet Rusya nasıl kuruldu ?. 

B ugünkü Sovyet Rusya, Avru
parun nısfı şa~k:isile Asya ,filt

asının ·bütün ~ <kısmtm!an ve 
vasati Asyanın nısfı garlbislrıden 

ibM"ettir. Avrupa ve &;yanın, İs
veç, Norveç yarlillladasından 'baş
ka, büıtilıı şiımal k.Jırnı!ll1J) yani üçte 
birinden çoğunu lbugünıkü Rusya 
devleti te;ıkil etmektedir. Çarlık 
Rusya devrinde 85 ımilyon nüıı:us 
varken, bilahare 1914 Bolşevik in
kılabında bazı ufak devletlerin is· 
tiıklalini alırrrş ve bugün umumi 
nüfus 180 milyona yakılaşmıştır. 

Bazı kıeynaklar, bu nüfousıu 160 
milyıon, ıbazılan da 200 milyon o.
larak gösterirler. 

.....,, Yazan=-=--=-~ 
İskender F. Sertelli 

adeta yarışa çıkarlardı. Bu sırada 
Prens İvan, Harun teveccüfrıünü 
kazanarak bütün Rusyanm •iBÜ· 
yük Prensi. adıını kazanrlı ve 
Mookova şehri Rusy anın paytahU 

l 
oldu (M. 1341). 

p rens İvarulan sonra • on al
'ıncı asır nihayetıne kadar- Mos 

kovada dokuız Prens ll'i1küm sür
müştü. O zamana kadar, Cengiz 
sülalesinin torunları olan Kır:om 

Hanlarına t5ıbi olan Rus bü~'Ü k 
Prensleri (M. 1380) tarihinde is
tiklallerini ilan ederek Kınım Ha
nına karşı koydu'1ar, fakat, Tatar
lar haıcbe tutuşuıp galip geldiler ve 
Mocıkovayi baştan başa ya>Milar 
ve yiMıfar. 

Eski Rusya, vaktile Tatarların 
at koşturdukları bir üLke idi Ru
la<r o zarnan Karpat dağları etek
lerinde yaş:~an Slav ekıvallT'.ınıın 
yanında ve Leılılilerle Litvanyalı
ların cenubunda ve Dinyeper neh· 
ri mecrasının garlı.inde saılcin kü-
çük bir kıavimden ibaretti. ı 

IE5> undan sonra asırlar geçtikçe, 
19> aralarında birçok hül<füı-,darlar 

geli,p geçmiş ve sayıs:ız harplerden 

(M. 1480) de yani bir asır sonra 
tcılcrar, ikinci defa btik!allerini· i
lan eden Mookuva büıyük Prens
liği, Krını Hanı<nın ordusile uzun 

sonra, nihayet Prens Baro&laf za
manında (M. 1<>19) Rusya hWkı1-
meii Karpat dağlarından Ural s.il
silesine ve Dinyer neiırinden Tu
na munsabına kadar büyümüştü. 
O ta6Me yalnız Baltrk deniı·He 
Karadeniz ve Beıhrihazer sahille
rindeki mcmlC'ketler ba~alarının 
elinde bulunuyordu. Baroslai Ki
yef ve Nogorol şehirlerini imar et
miş ve hemşirelerini Avrupa kral
larile evlendirerek, bu suretle Rus
ya da Avrupa devletleri s.ras.:ıaıda 
yera>mı~tı. O zaman Kiyef şehri 
Rusyanın paylaıhtı bulunuyordu. 
Baroslai öldükten soma, bir çc'.k 
Prensler yeniden birbirine gire
rek mücadeleye baş:la.m:şlardt. 
Moskova şehri o zaman yeni te.ıs 
olı.rnırnuŞu ( M. 114 7) . 

Cengiz Hanın Karakıorumdan 
Rusıyaya akın yapması tefrika ha
linde bulunan bütün Rus Prens
lerini ittihada sevlre1ımişti. 

Cengizden soTITa Kııpça.k Han, 
Rusyaya ıhakim oldu. Rıus Prens
leri asırlarca, Moğ:ol Hanlarına 

yaranımak için bi~birlerini e7rli
ler. O t.arllıte Mookoıvrula!ki Prens
ler, Hanın ,-ergilerini tahsil ve 
kenıdislne göndenmek garretinde 

de birçok ~eyler canlandırı • 
yordum. 

Hizmetçi kız kahveyi getirmiş-

ti. İçiyordum. O yine: 
- Mahvoldum, mahvoldum. 
Demekten vaz geçmiyordu. 
- Ne oldu Ferlıa1 söyle ne ol· 

du? 
- Hem senin sevincin, hem de 

kendi sevincim ile sevdiğim kızı 
annesinin yanında öptüm. 

Demesin mi? .. 
- Aldırma kardeşim yaphi'In 

bli~·ük bir hata değil, dedim .. Sar. 
hoşlukta affedilir. 

müddet çarpışarak, galip ve mağ
lüp belli olmadı. Tatar orduı;u Kı
nım, Rus ordusu da Mosk vaya 
C:öndü; fakat Ruslar bu savaşta 
kendilerini galip sayaraık istikliıl
lerini ilanda ısrar ettiler. 

Zaten ondan evvel kiliselerini de 
Koslantiniye Rum Patrikirulen a
yı.rarak, Moskovada ımüsla'kill ılıir 

mdtrepolit intihap etmi~ler ve bu 
suretle mczhepçe dahi istildalle
rini temin eylemişlerdi. Bu işleri 
gören (Üçüncü fran) Koı;tantiniye 
Rum İmparatorları akrabasından 
Sdya Paleol"g ile evlenerek (bü
tün hıristi:yanların hC.mi::ii ve Rusla 
nn büyük Prensi) unvamnı al· 

mı;tı. Bunun of; u Dördü~ü Va
sıl, mevkiinı bfülbütün Nıl".ikim e
dercl<, ilk defa (Ça.r) unvan:nı al
dı. İşte Çarlrk Rusya Vasi! zama
nında b'İİ!)'Ümeğe başladı; İsveç
ten yerler aldı, Estonyayı zaptetti 
ve Baltık denizine çıktı. 

ıa ir buçuık asır sonra Çarl,k tah
lg) tına oturan Mihal Rornanof i

le Rusıyanın idaresi yeni bir ha
ne<lana ge9mıiş olU01-0rdu. Roonan<>f 
İS\·eçten al•nan yerleri terkerle
reık kendini halita sevdirdi. Oğlu 
Vas;Jm zamanında bütün Siber
ya - büy>iik zayiata rağmen - zap
tedildi. Bu çarın devrinıde, ilk de
fa olarak Ru~ya ile Osmanlı dev· 
leti arasında 1681 de harp ilan e
di!Jni.şse de, Babıali KazakJar ü
zerindeki hakimiyetinıden vaııgeç
meJde, mUıhasa.mata nihayet ve
rilmişti. BUil'da.n sonra İvan ve 
Petw adlı iki oğlundan !biri olan 
(Petro) 168.9 da hüklıımeti eline 
alarak bir müddet sonra müstear 
'bir namla ıbütün Avruıpa.yı gez
miş ve amelelikle fabrikalarda ça
hşaraık, birçok sanayii yakndan 
tetkik ve tahsil etmi~; ve memJe
ketine döndüğü zaman bir hayli 
iımarat ,.e ıslaıhat yapmıştı. (Bü-

yük Petıro) adını afan Rus Çarı 
Osmanlı devleti!e muJıarcb-e ede
rek, Türklerin eline esir düşeceği 
sırada bir kadın parmağile yaıka
smı kurtarmış ve 1709 da İsveçten 
zapte-,.,;ği Baltık eyaletinde kal
mış ve bu eyalette tesis ettiği 
(PetreSborg) şehrini paytahıt it
tihaz etmek suretile Avrupaya 
yaklaşmıştır. 

Rus edebiyatırula Büyük Petro
yu: (Rusyada ilk fabrika kuran 
ve i';}elen büyıük ijçi) diye ta\'sif 
ederlerdi. 

Büyük Petro Kiyef ~ Moskova
dan sonra Pl"lr€-"hurgu payitaht 
yapmaıkla Rusıya için bir üçünC'Ü 
devlr açnv•ştı. Kendisirulen oon
ra, birinci Pavlonun cülı'.ısuna ya
ni 1725 den 1801 !arlhune ıkadar 
geçen müddet içinıde imparator
luk, biıılbir fesat \'C' veraset entri
kalarına ve mücadelelerine sahne 
o1muşlur. 

Bu arada İvenüfoe ve Elizabet 
ve Büy:ik Katerfna g>bi kad.nlar 
da saltanat sürmü~lcrdir. Katerina 
Rsyada bütün köylüleri ""ir gibi 
kullamnıştı. R (, ta:·l'ıJeri 'bile 
kendisin on gö- t!'rdi~:ı cebir ve şid
cretten nefretle balhsederler. 

n kinci Alek--sanrlr Çarlıik tahıtı· 
na oturduktan sonra hayırlı 

icraatile halıka kendıni sevdirmiş· 
ti. Bil1ııhare Almanya ve Avustur
ya ile birleşerek Osmanlı devle
tine har,p ilan ebmiş ve 1878 de 
Ayastafanos muahcdesile ımusaliı
ha yapılmış ve bunu nakzeden 
Berlin mur.hede.;ini imzalıyarnk, 
bu muharebeden Avrupada Be
sarabyanın Roırnanyanın elinde 
bulunan k:tımını ve Asyada Kars, 
Ardahan ve Baluırn cihetlerini ka
zanm.ştı. Çar Aleksanı.lr 1881 de 
katledilerek yerine oğlu Üçüncü 
Aleksandr geçti. 

Rusyada 1917 de Bol:şevik iliti
liıli başladığı zaman Rusya tah
tında Çar Nikola oturuyordu. Bol
şev>k idar""i Çarlığı yıktı. Lenin, 
HükUırnet Reisi olarak Rueyay• i-

' dare etli. Onun ölüımünden ronra 
Sovyel Rusyan:n başına Stalin 
g~ti. 

IE" ıiki Rusyay a aıt müteferrik 
lı=. malı1mat: . 

Çarlık Rusyada pis'lropo<ilar ta
rafından idare olunan 58,900 kilise 
mevcuttu. Bu kilise 72 bin papas
la idare olunurdu. Bundan ,baŞka 
480 erkek manastırında 6890 !ke
şiş (tar>kidün;ya) ve 198 kadın ma
nastırında 6037 rahibe ve tarikei
dünya bulunurdu. Rusy,ada ruha
ni tarikatine mensup insanların 

yekunu 12 milyondan fazla idi. 
Rusyadaki müslümanların ida

re merk"zi (Orerc!:ıorg) Ş<'hri idi. 
Burada bir başmüfti vardı. Baş

mü:ftiiiğe bağlı olarak muhtelil 
şeiıir ve kasabalarda 20 bin müfti 
ve imam vardı. R~a .o zaman 
çok rnutaaı<.ıp bir din saltanatı 

(Devamı 6 m<i Sayfada.) 

latıral rı o ~I 

Hayatını Anlatıyorum •• 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 25 

" Bu ilk buse masum kabaha
timin af f i ve kefareti oldu!.,, 

Her biri kalbimi dağlııyan süızle
rinln ac ısi!e, zaten hurdelıaş •)lan 
aşı.bımla cilmüş, iıitmiş gubi idim. 
Onun >ine eski hassııs, müşfik, 

mazlum Hikımet nlduğunu görmek 
i,çimi parçalıyord ıı. 

Aşkıım.>Z için döktüğü göeyaşla
rı rikkatle, minnetle yükseltiyıor, 
yaptnğıım hakaretten ii'Zülüyor
dum. 

Sevgimizin en tatlı lıararetile ta
şan bu ciiımleler üzeriıne Wtün is· 
tiğnam, dcımin.ki inadıım lbi>ı· anda 
eridi. Annesinin ınüşfik yöğsünde 
hıÇkırarnk kaıbahatini iti!faf eden 
küı;ük suçlular gi!bi ıkulağına ıka.:;

dar sokularak nÜ\•azişkiır !bir ç<>
cuk edasile yalvardım : 

,_: AfL et.. beni'.• 
İçimin nedametini bir anda anla· 

mış gibi baş=ı göğsünden kaldır
dı. Yaşlarla yanan gözlerini göz
lerime akıtıp bakarken birden kol
larile vücudü.mü sardı, Mukave
met edilmez bir ateş, dudakları
mızı çekti ve kenetlemni.ş dudak
lanmız bir'birıne yapı§ara.k: 

- Müjgan .. 
- Hikmet.. 
Diye erıidiler!. 

Sonra nefeslerimiz çarpa çarpa 
yekdlğerimizdcn ayrıldılk!. 

Bu derin, bay.ltıcı puse kaba
hatiımin affı ve kefareti oldu. Bu 
öpüş aşkımızın saadetini mühür
lerken gecenin yaklaşan en mü
heY'yiç, en sert dakikalarını bütün 
sarhoşluğilc ihtar ediyor<\u. Fakat 
ar tek, ne yaızık kıi ~it tlkçe içine 
girdiğim ıbüy ük tcıhlik.eye ald.r
mqor, aldıramıyordum. Ona tek
rar •kavuşına·ktan, barr~maktan 
-mülehassııl memnuniyetle sevinir
ken bu ilk pusenin vecdile iken
dimi unutmuş, dudırklarıımdan ta 
içime yayılan isimsi,z lbir duyguya 
çıld.rtıcı bir açlık hissediyordum. 

Şimdi yanyana şezlongta oturuı
yorduk. Bir eliyle hafif hafif saç
larımı okşuyor ve öbür eJ;yJc a· 
rasıra parmaklarvm. duda·klarına 
götüı i1p küçü>k, derin, llıararetli 

puselere gark~derek: 
•-Demin ne kahırlar çektiğimi, 

ne Jıeyıx:anlar geçirdiğiımi bilsen 
Mü}giın!. diyordu. Az daıha çıldır 
rı:yordu.m. Benden btisbütün nef
ret ettin. Ayrılacağız diye deli o
lacakt.m. Yalvarırım sana inan 
bana .. Eğer çağırmasaydıın g id1p o
dama kapanacak, sabaha .kadar 
kimsesiz kal mı~. en kıy metli ş~ i
rti kaybetmiş yetim çıocu•klar gibi 
hüngür hüngür ağlıyacaiktım .• 

Burada durdu. Yavaşça kolla-
rımdan tutarak şe.:longun boş 
yerini işaretle: 

,_ Şöyle uzan .. Daha rahat o· 
tur yavrucuğum.• dedi ve VÜCU• 

dümü bü,bütün kendine çe>kere>k 
yava,,çacık göğsüne yat:rrdı. Sa· 
caklarım mihaniki ıbir itaatle yer
den şezlonga uzandı 1 • 

Bu vaziyette kendimi çok iyi 
hissediy<ırd u.m. İçime lbir reiıavet 
gelmi~ti. Arasıra başımı karıştı
rarak, hazin, ancak işitilebilecek 
kadar hafif bir m:nltı ile, sonra; 
yalnz ellerime hitap ediyormwı 
gibi titriyen bir sesle ve ellerimin 
her yerini ayrı b ir puse çiçeği ile 
süs!iyerek melül melı11, lbir yav
ru saffctile söylüyordu: 

•- BaJ< görocekhin arlık ı:c t7 
dar muti, uslu duraca• m .. JICI 
arzuna, her emrine o kadar rnu"" 
kat olacağım ki .. Ben beklt>ıııe-r 
ni de bilirim Müjgan .. Elbc<liY'' 
benim olacağ n aııı, karım olar•I 
1bana geleceğin mutlu ~aatı öı· 
!erken seni incitımemek. kmııır 

rnak için ne dersen yapacağ:J11-
Ne verirsen onunla kani, onuolı 
mes'ut olacağı.mL. 
Kucağında, yüzüne aşağıdan y: 

karı doğru mazlum bir kuş naıa· 
rile bakıyor, dinliyor<lum. 

Bu vaziyette başım, hep gör: 
sünde bıra:kımak, öylece uyum>) 
istiyQrdum. ,Artk onun da gözler• 
süzülmüştü!. 

D.şarıda serin bir düzgar aı;~ 
pencereden içeri doluy•or, perd<" 
ler hafif hafif titreşiyorlardı. J(a~ 
şıda mehtap yavaş ynvaş Hcybl' 
arkasına çekiliyordu. Deniz, eirJ1• 
otel, bütün Ada susmu-ştu. M · 
derin bir sessizlikle uvurkcn b 

kalblerimizin galeyan:~da '1'0!1<11' 
muş, mevcudiyetimizle kayr J,ıııı:I 
llıa!a konuşu-yor, deı'tl~iyordo~· 
Bir taraftan sözleri, dlğer yand•~ 
vücudünıün harareti o kadar ır 
ıhen·ktar ·bir ca;.tibc ile iciıın~ va~·/ 
lıyordu ki ne olursa olsun bu ,. 
hengin, bu tatlı gecenin bi tmeJ11<" 
sini, böyle aşk ve ate~ içinde yaJl1 

yana kucağ nda kalmamı di!iy~ı· 
dıım. Ilık bir ninni gibi ru'1001•· 

saran sesini dinlerken arasıra gfl" 

!erimi kapıyor; istikbali, beraiıfı 
geçire<:eğimiz hayatı ,bütün tcfet'" 

rüatına kadar görüyordum. N 3' 

mızda cıvıldıyan, sıçnyan, hopl"'. 
yan bir yavru da tasaıvvur ed in<"' 
işte saadetin ne olduğunu anlıyor 
dum. 

Yine böyle gözlerimin örtııkW 
ğü bir andı. Dudaklarının ıcuı~•· 
larımda gezindiğini, yavaşça fr 
SJldadtğını duydum: 

•- Artk ya talum e mi?·• 
Me,·cudiyetimi al rda uçıl' 

ran bir baygınlık devre.;ir,den çr 
kıyormuş gibi sarsılarak dogrt>r 
duın. Bir rüyadan ııyaı ·yornıııf' 
casına silkindim: 
•- Yatalım mı?., 

JeuLMACAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 

1 ---- • i -; ----.. :, •. _. 
4 - er- -- --.

1

_ 

~ -=ı. •=•--=-
7 --- -· -- . 

8 . ----. - • 
9 . --- • . ı-10 ______ - • • 1 r 
Snldıı.ıı Sa.P: 

l - Ahmet Ha~ımin bir şiir kıuı~ 
Kralicc, 2 - Di..işma.nlık, ;ı.:.ırnir, 3 
Agacın kolu, yokluk ifade eder, .f 
i~aret, 5 - İyi giyinmiş, bulaşık, 6 " 

fP1 

Renk, ha~talık, 7 - Silıüh;p git.ı;t~ .11, 

-=-================================================================================= 
8 - Sayı ~ormak, iskan1bildc b 11 

işaret edatı, 9 - Şişman dt>ğil, birit1 ~ 
rlne pek yakın, 10 - Bil· nt-vi ~uod· 
gökyüzü. 

r~---------------------Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 10-t 

TUNA BOYUNDA~ 

L--E
-_T_u_· R __ K_O_R_D_U_LA_~RI__, 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL -

Ulah, Buğdan bizimle hoş geçindikçe 
DraYa serhat olun"a Bosna ve 

lifl "k g.bi m:ihim biı kıi'a do~ 

ma...,ın te-sit \""C rüiw:ü.ndan haric 
kalım"i, italy•nın kap sı ile'ri<:I; 
Tilnk füluıhatı.nın tcv.siinc a.çıbnllf; 
olacoktı. Çünkü Tunus, C«ıair, 

Trablus, Nlsur k t'alarını :a.-ı.miııı"i 

rr eınalik Pdt>eek olan TLiı kler i

~m. anları m.;lıaraza ve ılıüsntl:ıda
r;ı f'tmek üzeıe İtalyanın da işgal 
ecblmc,;ıni dai ola~ ktı. 

Tuna ve Drava nehirlerini {İ
ma!rit' ...-M t ttm:ız e1ırniş bulu
nan 'fürkiw i<;i<ı anfor 'le i tifa 
et.,,-.uk, rr.<.'ma tki m~•ı&:ileSıni taz-

la büyiıltmeıı.ten nkıyc eykımeık, 
yalnıı:z Uhıh, Buğıdan, Macaristan 
kıt'alannda Türkıyt>rıin nüfuzu 
tahtında nin-'11,ıimakil \'e küçük 
Jıi>klm.t".ı;ikJer bulıın<turmak lfı· 
z:ırr.ı ı. 

• Bu~an heylı;:i, -':'lı•lci Ulaıh !bey· 
hği, gaı·bi Ulah~ ligi. Erde'! be:>~ 
liğı, Macar beyliği, htn-ye be)·lıği 
namlarile beylikler b<ılundurrnak 
icap edıyord11. 

Bi1.e t.!lhı olan o hübirnetleı ser
hat beyter·mizi 'm<ınası.z, muızır, 
•nulı&rrip, nıub!ı<•leyi dai taar
ı-u.zl~~J•n viJ.;ı.ye etmiş &l'l.lr<iu.. 

Via.h, Buğdan Tür~ ile hoş 
g(>çindikçe, Tuna serhat beyleri 
idare ve imarı mü,l'ke hasrı vıücut 
etmişlerdi 

Dü.şman mcmleketJ.eri.!e arala
rında nimm.:istrukti lbic hail ~r
miycn Bosna beyleri iı;e hiç ıaıhat 
duron.ı.mışlar ve devlete rahat yü
:ııünü göstereımışlerdi. 

Avrupanın daimi tecavü:zleri <la
m an ları.n çapwllacına mukalhele 
ern>ekten >baret bulunurdu. 

Hatta ıbir aralı:k 'im g'bi -;apul
"lanıı rtevltt '1mtiyazı addolunan 
toplar ça.puk:ular ile bera<ber bu
lu.nrnadlkça, nakzı il'lıdi muclp te
cavüzler rnakcnYıında tanılmaması 
iki tarafça kabul ve tasdik olu:'.• 
mLıştu. Yani umunll devlet bLı 
gibi sıfatlara kadar vardırı!nnJ9 tı. 

Bu bey hklcr tesis e:Ji!ırniş olsa 
idi, bu çapullara mahal kalmaz, o 
beybklerin rüesasını dahi azlct
rnt>kle tehdidPn ,,.;ıtrıale doğru te
ca\-ÜZÜ mıme-t:m.ek Ji.z·ırndı. 

Blı ırureotle R'.ıJJ1.eli ızaptü-

rapt altına alımr.-ış olur. devletin 
kuV\·et ve ıııeknetilher nevi ga.vail 
çıkrnasıırırlan masun kalırdı. 

Fakat Falih Sill1an Mtiımet, 
her nedense Tunadan yuılrarı çık
mamıı;;tı. Türkiye İ.ınparatorluğu
rıu Sizan<;ı zap.tettild<m sonra Tu
na boylarına kadar 'kavi bir su
rette le.sis etm~1ı. 

+ 
İ!llanll:ıula giren Fatih Sultan 

Mehmet, Grandük Nolara9ı yani 
İm-paratorun başveıkılini hınruruna 
çağımııştı. 

<'atllıin Nolarasa hitaıbı şıı ol-
du: 1 

- Eserinizi görmü.\'IQd: mu&Urı.uz? 
Bunca yı.kılan canlar, ılıayat \'e 
hürriyetl!'rinı koyıbf'<J!'n bunca in
sanlar hep •i ·:.ın inadmı.zıın mah
sulüdür. Mukavemete mecaliniz 
k~lmad:ğını görü.ne!' sul!lıan tcs
En,; şehre davet ctm'ştim. Makr 
sad m mazlümları ş-ıı felaketler
den Kw·tarımak, halkın hu"'1.Irunu 
V(1 r&lıa!ırnı tC"min e-ylemekü. Bu
na ı mkan bırnkmadmız. Sebebini 
gan;'.°-,eti gazilere terkelrnek mec
buriY<'ti iinü'11Jde ıb:caklını.z. 

Bun ınfo berab<>.r Fat.ıı. Sultan 
Mehııııet G. "nd,.>J< N(1tara,;a \"e o-

ğullarına iltifat elti. hanlar ver
di. Ertesi gün e\·ine gi1ıli. Keıyifsi~ 

·bulunan zevcesinin yatağına ka
dar vardL Hatırını sortnaık neza
ketinde bulwld'U. 

Erkan ''<' ayanı devletin eSkisi 
gibi uınıuru idarede ishhdam olu.
nacağını vadetti. 

Patrtkin İmıpararorlar zamanın
daki usul ve teşrifat üzere intllıap 
ettireceğini söyledi. 

Amirin tcbed~ül Mmesiınden baı;
ka bir fark olaımıyacağını beyan 
etti. F irarilerin evlerine avdetle iş
lerile me~gul olımalarını t.a\'siye ı 
eyledi. 

Padişahın Madam No!aras.n ya
tağına kadar gidiç hallirını sor
ması, ıbir müddet yanında durup 
iltifat et.mesi bazı erkanın, der
gaha dolmwı olan ecne<bi rı.ııhlu 
mut3assıpların aıklına dokundu. 

Zalim fetih günü padi~ahın ih
san ve illifatma intizar ederken 
anlann yeri.-.de Fatiıhin istiğnaka· 
rane a1.aımelin~ raoıgehn>,;ler, an
dan muğber olmuslardı. Bı;r.Jar 

FatiNn Aıyaoof;.ay tema'a dHgi 
S••·ada k.ıipmı:n i.'ırur.e diııiln.:.; lcr, 

çıkan padr,ahı: 

- Duamız ·berek.iıtile Kostan· 
tiniye fetıh<ılundu. Feliıh fatihine 
mübarek olsun. 

Diyerek karşılaımıışlardı. Fatih 
ise yüksekten lbir nazar atıh: 

- Dualarrnııza teşekkür ederim. 
Yalnız hunu;ıı da hak!kını unut
mamal-sın ız . 

Diyerek elini kılıcının kabızasına 
götürmüştü. Hatta bazıları bu 
t&\Tı nümayL,..J<araneyi kendileri

ne karşı tehdit maıkamında teliı•k-ki 
edip korkmuşlardı. 

Cenevi>.>ler ile me.kiın olan Ga
lata hakkında .i2Jhar olunan ülüv

vücenap ise maıhviyet derecesinde 

bir tekasül ~rüldü. 

Galat.alılar kara tarafındaki du

varları yııkm.clt, meşru haracı v~r

mek şartı.le her bir menınui~'et \"e 

tazyikten masun olarak bütün 
memleke,t dahilirn:le, karada \'ede

nizde gidip gelmekle senbest b:
ralnldılar. 

( Arkır...'-ı \ ·a r ) 
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-
·ı Dün Avam Kamarasın-

• usu :raı.mıo ı:::etlnlert An.1-
.\jazw b!lllcnlerlndcn alın"'1'tı.rl 

!5 ?elhiı eden: M1UUJ11JNr Alataıı: 

da bir meb'ua bu harpte 
Türkiyenin vaziyetini 
tasrih etmeıini iatemit, 
fakat Batvckil Çörçil 
müdahale ederek, ıuali 
yeraiz bulduğunu ıöyle
mittir. 

, " Ava.., Kat!'arasının dünkü top. 
latısında Haricıye Nazırı Eden'in j 
kıs:nı ma .•• u.umuzda hulasa etti
ğimız beyanatını müteakip söz 
a an ha.iplt?rden eski Harbiye Na. 
Z;j"J Hor Belişa şunları söyle • 
mıştır 

•- Ef(cr Tilrkiyt?ye yardtm et. 
mezsek, Türkıye Almanyanın As
yaaak.J ıhtiraslarının tahakkukuna 

-
olduğunu bildirmesi Iazımdır. • 

Baş\-ekil Çörçil: •Bu ne müla.. 
hazalard.ır• sözlerile müdahale et-
miştir. 

Manmafih Winterton sözlerine 
devam ederek: •Türkiyenin İngil
terenin büyük düşmanı ile bir mu. 
ahede imzaladığını söy !emiş ve: 
.İki düşmanla nasıl ayni zamanda 

ve menlaatlerımize karşı taarru· dost olmak mümkundür?• sua • 
ıuna yol olacaktır. Suriye seferi- !ini sormuştur: 
nın bitirilmesi tacı! ~i!melıdir ve Çörçil, tekrar müdahale ederek 
dığer taraftan askeri sahada Tür. demiştir kı: 
kıyeye emniyet verecek tedbırle- • Müzakerelerin bu yolda devam 
rır alınması <la müstacel hır ma- etmesi umumi menfaatlere uygun 
hı et arzcder. Htler'in kurnazca değ Idir. Çok mühim müşküliı.tla 
hareketini de anlamamız Iazımdır. I çevrılmiş olan ve vaziyetlerini 
Bunu ümitsiz..!kle veya bır hesap. tanih etmek stemiyen veya ede. 
la yapmış olsun, lğfalkiir bir hita. nuyen b:ızı devletlerin hattı hare
be ;le di~r bırkaç memleketin de kelini ıncelemeyl ve tayin eyle • 
nıüzahcretiru kaznnmaktadıı.• meyi arııştırmamalıyız.• 

TÜRKİYE HAKKINDA MÜTTEFİKLER BEYRUT 
BİR SUAL KAPILARINDA 

Daha sonra söz alan muhafaza- Suriyede İngilızler Şamın ce • 
kar mcb'us Wınterton, Büyük 

ı nabı.ı garbtsınde Dagana'yı işgal Bntanya ile Türkiye arasındaki 
\ aziyetın tavıızzuh ctrresi lazım 
g ld•ğl mütaleasında bulunmuş
tur. 

Winterton, Tlırklere karşı bü. 
yuk bır hayranlık duyduğunu söy. 
!emiş, Turk"eriıı muazzam mlıt 
kulatını kabul etmiş, c!akat, Tur
kiye g'.bı ehemmıyetli ve şerefli 
bır memlekctın bugun bulunduğu 
vaziyette bulunabielceği zaman. 
!ar geçmı:ştır. Ergeç hangi tarafta 

Alman - Sovyet 
Harbine Bir Bakış 

(1 tn.cıl SayfW- Devam) 

u.ıncı ııınu Almıınlar bazı nokta
larda 100 -k ><>mire derinliie ka• 
dar & .rm<1lcrdir. 

İsveç kayrıJklarlndan verilen haber .. 
ll'!e göre, cephe üç bilyük b&,ecye ay• 
rılmış bulunmaktadır. ŞLinalde Buı 
Deni.z.ndcn FinlAnr:liya körfezine ka
dar Alman ı:ol cenahı. Burada Ma~ 
lal Manne-rbelm eski mu.ha.•nm.ı Gene
ral Mare11<ov ile karşı brşıya bulun· 
ınaktadır. 

Memelden Karpatlara kadar m.,.kez 
k ınında Mareşal Fon Rayhenau Ma· 
l'e:ıal Sap;mikov karşı karşıyadır. 

Bukovlna'dan TUaa atman- kadar 
llai: cenahta, Marcıııl List ve General 
l\ntonesko · ı:rupu General Kulij ilo 
~ karşıyadır. 

Merkezle sol cenah ar,,.mda Baltık 
devletlerinin teşkil ettiii çıkıntı var
ılır kı, bıırada karışıklıkların inki:ıaf 
tt.mesl mümkCindılr. 

Cenupl:ı Kızıl Ordu Dni.,,tr'e dof
ru ç•k;l"llekte ve takip ol<mmalttadır. 
Merkezde Gronov ve Bresl Lito\•.sk 
ıcçilm!itir. Ilu hareketin bir bedeli 
de Bal!ık devleUerlnin ihatası ve Sov
l'et Rusy• ile irtibatlarının kesilmesi· 
dir. 

Sol <'<Il&hta Mattşal Mann..-helm 
llıllııell.\J bır vazıyette beldenıel<tedır. 
!.Tuh\el' kaynaklardan bıldırilen Le
nlngr.ıda doğru b!r Fin - Alman IJ.erl 
h.::tt ı tceyyut etı:nMniştir 
AVAM KAMARASI HARP 
VAZİYETİNİ GÖRÜŞTÜ 

A•.tın Kamarasıı dş dUn Sovyet -
Alman harbi dola:;.siyle So\';yetle.re 
karşı bl< p edılecek polililt2 mfizakere 
ec;. :n t ı r Sovyet Elçisi Maiskı'nin. 
<le müzakereleri d n!emıyc gelmiş oı
tı:ıası naz.an dikkati cclbetm.iştir. 

Hariciye Nazın Eden beyanatta bu
lunarak Al"' r'nlarıa, Sovyet Rusyaya 
lc...'"Şı t.uırr •• ır.a takackh m eden si-
1 ı Ad eri anlatmış, hul'3ııten de
llıiştir ti: 

- GilzlerlmJz hedeftedir, b'-' lırdet 1 
llıtierın Almanyasdr, kabul ed.elım ki, 
bu hedetı.n côzleıı de in(iliz lmpara
korluğundadır. Sovyet Ruı;yarun bti-
11sı bir netice clctıl, bir vll!ıla<br. Hit· 
l~ ş mdi Mein Kanıpf sfyaSıf't.i.ne dön
ll\Uş bı:hmu;ror. llltlerin dllnya tıaki· 
rnıyeb tezi hiç bir &aman unutulma
bıalı..ır. 

10,5 te Mosko• da bir deklarasyon 
il redi1ın4t.. Bunda denilı;rordu k4 
İn:;,ı~cre ıle So\'yeUt>r arasında başh
Ca &iya.il meselelerde hiç bır ihbiJ.f 
)t""k .. ..::. O z.anıand4ıUJbcrı lur çok degı-
1 ıt . .kler olıt uş a d.a, bu kelimeler: kıy
llıet erın. rn -Ut! za etınişJeıd•r. 

Aironnya, So\"Yet It yıı.p elde mev· 
C!ut ademt teeaı."U% paktına rağ::nen, 
tııç b ihtarda buluıımada.a darbe;ı'l 
llld şlır 

lng ııerc, S >VJdlerle bbırJ.,j! ;rap
k \. , r ç k d al&r nıAnıaları 

~ ııya ç 11 ru :..- Fakat her te-
l b u • St..\yettcr, ıstcr t cari, ister 1 

l>y ı ıy•lte olsun, Ahnanya ılo I 
in betler nı ı;üçle;tırmek endi;e-

Y c b .... .:mıe o::ıu.ıat:creye ıınneml,i
Ur 

lı '<l<!I tehlikenın muhakkak ol
<l\ıgun ı SO\yet Devlet Re ıne bıldir
tn ôilı. Ben de lt. ı.Jerın adrm1 tecavuz 
~ "51 a!tın4 t.:ıarruza geçeceğ hak
k, elde ett ı "lliz malUına•ı Sov
) B07Uk Elçi ne b 1 • . Fa.kal 
Sovyetl r her t..r u !!kır beyanından 
Ç'eJr :-1d lC"r. :ft!oskova Sıef:rırnız Kr p5 
liındı lnıılterenııı Sovyctlere aÇlk;a 
hrdırn esi işini tanzim edecek! T. 
.... lı:erl 7•n!.:."ll mltekabılıyel esasına 
io1anaCllkhr.> 

İııııU&<:ı·e SoV7•1 RUS)"aa biri u-

etmişlerdir. Buradan Şam • Bey· 
rut yolu üzerınde ilerlemektedir. 
Merceıyun mmtakasında lngi • 

!izler mevzii bazı kazançlar elde 
et~ lerdir. Muharebeler devam 
etmektedir. 

Beyruta ilerlemekte olan Avus. 
tralya kıtaatı Beyruta 16 kilomet
re yaklaşmıştır. İngiliz donanması 
da dün havadan ve denizden Bey
rutu bonıbardırnan etmiştir. 

Türk - Alman paktı 
(1 inci SayfMLıa Devam) 

Bugünkü Mechs ruznaı:m:>sinde 
muahedenin görüşülmesi hakkında, 
kayıt bulunmamasına rağmen, " 
müstaceliyet talebi üzerine bu 
hususta derhal müzakereye ge
çilmeoi muhtemeldir. Hariciye 
Encümeninin muahedenin tetki
kinden sonra verdiği kararın su. 
reti şı.;dur: 

•Muahede, iki tarafın toprak • 
larının masuniyetine ve tamami
yeti mJ.ıkiyesıne karşılıklı olarak 
riayet ve blrb!rın!ii aleylilne mü· 
tevecc;Jı her türlü harekattan te-

vakki edecekleri ve iki memlelre. 
tin müşterek menfaatlerin! ala • 

kadar eden meselelerde dostane 
tema•larda bulunacakları taah • 
hütkrini tazammun eden bir an

laşmadır. Muahede on sene müd
det için yapılmıştır. Ve diğer dev. 
let:er!e giriştiğlmız taahhi.ıtlerle 
tearuz etmediği gibi bu nokta her 

iki tarafın d.a mevcut taahhutle. 
rinın muteber kalacağını muta -

zammın bır kaydi ihtirazl ile de 
mukaddemede teyit ed imiştir Hü. 
kı'.ımctçe takip olunan ve Büyük 
11illel Meclısınce de tasvip edil • 
miş olan sulh siyasetine uygun 

olan muahedrnin tasdikini derpi§ 
eden kanun layihası encümeni • 
mizce ayn~ ve müttefikan ka
bul edilmiştir .• 

kerl, d ;...-ı Uı:tısad1 11<1 bey'el 
recektir. 
EDEN'İN TÜRKİYE 
HAKKDIDA SÖZLERİ 

ıtınde-

Eden dünkil nutkunda Türkiyeden 
bahsetmiJ ve ;unlan ıöylemI,tir: 

c- Türk.ıye bu yeni harple bita.raf
lığlnı 111ııı etmişıa-. ı93t İlkteşrüıinde 
imzaladıtımız karşılıklı yardım mua
hC'deaind~nberi Türkiy~ Ue münase
beUerimiz <;<>k hususi bir esasa daya
nıyordu. Türkiye. biz.im dostumuz ve 
müttcfıkun;zdır. Türk hük.Uıneti Al
man h.ükü.ınctiyle yaplıfı son müzake
relerjn seyı indE"n bizi tamamiyle ha
b!rd.iılr elm~tir. Bu itıb4Cla yaptı.klan 
anlaşma bizıın J~n bir sürpriz olma
rr..ştr. Fakat h 1,; bi..r ınu:::ıhede akdedil
memiş obıasıı::ıı tabiatile tercih ettıği-
1'lizl &~ylerxm herhalde b!r sır ifşa 
etmiş olmam. Bunıınla beraber bu 
muahede .. k tara.& arasında mevcut 
ka ıL'C! tleri snrahUe koru
nı<tadır. TUrk hü .Omeı;, bir çok ve
silelerle İnglllı - TOrk muahedesinin 
bu ı·ec ; beler l başında r•ld ğinl bil
drm:.Şt. .... Anlaşnanın akdinden sonra 
TUrk hokO neti üy~k elçimize temi
nat venn.Jş ve san 24 saat zarfında mu
anedemlzin baki olduiunu bir kere 
daha teyit etmıstlu 
SLOVAKYA ıJA SOVYETLERE 
HARP İLAN ETTİ 

Slovakya Da vekili Tuka, dUn Hğle
den sonra Slovak7a COınhurlyetln!n 
ılmdl =men Sovyetler Bırl ine kar
ı;ı harbe glmıekta olduğunu bıldir
rnıs• , •. 

Dı&er taraftan Macar h!lkO.metı de 
So\7etlar Birliği ile siyasi m!i bet- ı 
!eri kesmiştir. japan hOd\metl ise bi· 
laraflılı.nı muha!aza etmektedir. 

-~ ~ - # ,....... ~ .... ..... • - ... - • - • , • . .J 

Sovyet Elçiliği Finlandiya 
Helsinkiden hala bitaraf 

çekiliyor vaziyette 
Helsinki 25 (A.A.) - Dün öğ- Vişi 25 (A.A.) - Havas - Ofinin 

ledenberi ağır yüklü kamyonlar 1 askeri muhabıri bildıriyor: 
fasılasız Sovyet elçiliğinden hare-,1 Finlandiya, harbin fik günle • 
ket etmektt?dir. Bu hadise halk a. rinde Sovyet tayyareleri tarafın. 
rasında uzun uzadıya bahis mev. dan hava bombardımanlarına uğ-
zuu olmaktadır. ratılmış olmasına rağmen, teda-

Maamafih Fınlandiya ile Sov- !üi vaziyetını muhafazaya devam 
yeJer Birliğo arasındaki siyasi ediyor. 
münasebetlerin kesilmesi ihtimali Besarabyada ve Grodno mın • 
hakkındaki haberler teeyyüt et- takasında ilon derece şiddetli mu. 

Beyrut limanı 
tekrar bombar
dıman edildi 

Beyrut 25 (A.A.) - Umumt 
vaziyette bir deği§iklik yoktur. 

Bu gece İngiliz tayyareleri Bey. 
rut üzerine bombalar atmışlardır. 
Hasar v~ ölü yoktur. * Lizbon 25 (A.A.) - Eski Bel
çika Baıivekilı B. Van Zeeland 
Clipper tayyaresile Amerika.dan 
Lizbon'a gelmiştır. 

memekledir harebcler olduğu anlaşılmaktadır. K h • l b 
Portekiz cımbar * Helsinki 25 (A.A.) - Bari. a ve c 1 ere u 

ciye Naıırı, eski Polonya elçisine d k h Reisi Aıor'a gidecek ve ataşemiliterıenne pasaportıa. gün en a ve 
Lizbon 25 (A.A.) - Siyasi kay. rını vermiştir. • • b } d 

naklardan öğrenildiğine göre, Por- , ........... _,_,illııllllillııllllWllWll~ teVZllne aş an ı 
tekiz Re'sicumhuru General Car
mona, kısa bir müddet için Aoor 
adalarına gidecek ve bu suretle 
anavatan ve At!ııntik adaları ara. 
sındaki sıkı bağlılığı tebarüz et. 
tirecektir. * Roma 25 (A.A.) - İtalya 
Maarif Nazırı B. Bavolini, Berlin
den Roma'ya dönmüştür. 
bzd 

Bir Sovyet gazetesi 
(1 inci Sa:rfa<ha o ..... , 

dü~anın kuvvetli oldu.ğunu bili.
yoruz. K.olay<:a muzaffer olacağı. 
mm beok.temiyoruız. Faşi7l!Jle ıkarşı 
zaferin müşkül <>lacağını ve ağr 
fedakarlıkları icap ettireceğini hi
liyoruz. Faıkat galip gıeleceğiınizıi 
de biliyoruz. 

Pravda Ahna~·anın vaktile Uk
ranyayı ele geçirmek teşebbüsünü 
hat:rlatıy<>r ve şöyle devam edi
yor: 

O zaımandanberi ku'V'Y'eltimiz kı· 
yas kabul et.mez derecede artmış
tıır. HeI'hangi lbir düşmana e-zici 
darbeyi indirmeğe muktedir, kuv-
vetli, mil.kemmel silJıjhlaııdmlmış 
ve iaşesi mükenwne! bir K12ıkıır'
du,ya, bir kızı.J. donanaya maliJ< 
bulunuyoruz.. 

Fazla yolcu alan 
otobüsler 

Dün yapılan kontrollerde 3057 
numaralı Mecidiyeköy • Çarşamba 
ve 3045 ııumaralı Cihangir - Edir. 
nekapı ve 3058 numaralı Şişli • 
Fatih otobüsleri fazla yolcu aldık
larından cezalandırılmışlardır. 3939 
numaralı kamyonu idare eden 
Mustafanın da şoför ehliyetna • 
mes; olmadığı görülerek Mustafa 
ve kamyon sahibi Rıza yirmi be
şer lira para cezasına çarptırıl • 
mışlaı·d.ır. 

adritte Sovyetıer 
(BafW•kaJeden Devam) 

yükseık zevat ile hariciye mızırı 
Suner de bulunuyordu. Hariciye 
nao:rı ha&a hitap ederek aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

A.ııkadaşlar, 
Çok söz söy Ierne zamanı değil

dir. Şu anda falanj kararını ver
mektedir. Sovyetler Birliği müc
rimdir. Sovyetler Bidiği bizim da
hili harıbimizedn ıınes'uldür. 
Arkad~ar, 
Si:ti çağıraca.!t olan se<ıe hazır

Ianııır.rı. Hazır olunuz. Avrupanın 
tarihi Sovyetler Birliğinlıı iınfıa
sını emrediyor. 
Öğleden sonra da Madritte nü

mayişler çok heyecanlı olmuştur. 
Kalabalık bir hali< kütlesi İngil
tere büyük elçiliğine giderek İn· 
giltere ve Sovyetler Birliği aley· 
hinde ibağırarak hoşnutsuzluğunu 
göstemni:ş ve İtalya, Almanya, Fin
landfya. Romanya ve İ91>anya le
hinde bulumnuştur. 

İngiltere elçiliğinin bım camJa
rı k:rılmıışbr. Pul1ı nümayişçileri 
dağıtmıştır. ---o---
Zengin doktorlar 

(1 ın.ı Saırfadan Devam) 
lmmıı Türk Hekimleri Dostluk ve 
Yardım Cemiyetine glan a!datla. 
nnı bile vermemeğe başlamışlar
dır. Cemiyet idare heyeti yaptığı 
bir toplantıda bu hususu görüş -

müş \'t' bu şekilde uzun zaman • 
danberi aidatını vermien iki dok. 
torn azalıktan çıkarmağa karar 
vermiştir. Zengin doktorların bu 
hareketleri alakadarlar üzerinııe 

ha\·ret uyandırmıştır. 
Bazı doktorların da pek az 

bir vekün tutan aidatlarını öde • 
me;.eleri yüzünden Cemiyetten 
çıkarılacakları söylenmektedir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 ine! Sayfadu De.,..,., 

hamlede cenuptan ihata etmek ve 
Rusyanıın Balt.kla alakasmı .ke
serek Rus donanmasını BaltıJda 
imha eUrnektir. Bu suretle şimal
den ilcrliyecek Fin • Alman kuv
vetlerile müı;<terek harc4citta bu· 
lunmak ve M<ıSkovayp doğru yü
rümek miimkün olac&kt.ır. Bugün 
eski htııd ut Ü7.erindc bul!Unan 
Miıısk bö},geslnıde büyük bir mey
dan muıharebesinin lbaşlamış ol
ması muıhtemeldir. Ve Ba11ı.k 

memleketlerinin ve Rus donanma
sının mu.kadd.eratı bu meydan 
ınulıare'be<:inin n<'lıcesine bağlıdır. 

Ruslar bu biilgcde 5000 esir akl~ 
!arını ve 300 tank tahrip ettikleri
ni söylü) ırlar. RUıSlar esıl ku>v
vetlerınl ~imdiden sonra muharebe 
ye sokacaklardır. 
Şimalde Fin _ Alman !kuvvetle-

ri Lenin,grad ~ikametinde taar
ruza eeçmişse de muharebenin rıe
f cesi hıtlcl<mda maJUınat yoktur. 
AIIl!,mlar Norveç sahillerinin mü
dafaasını takviye ediyorlar Bir 
İı>giliz çı.kıırması varit olabilir. 
Fakat İngilla.lerin Kutup denizi 
yolile Pctsamo limanından Ruıı
lara yardım etımeleri bi:zce kaCıil 
değildir. Zira Pets:ıano lima..ı iş
gal ed 'ld ikten veya Morınansk de
miryı>lu kesildikten ronra İngiliz. 
!erin yardı..'tlln/l lır mn 'kalınmz.. 

Cenu,pta Ruslar D;nycster şar
kma çeıkalm;"Jer, Alman • Rumen 
kuvvetleri de ileri k;sımlarile neiı
rin garp sahillerine varıruşlardır . 
Dinyester üzerinde T'.gina droıir
yol köprüsü vardır. RU6!ann bu 

1 
' 

yegine muvasala vasıta."1nı t:ıh· 
rip etmiş olmaları muhtemeldir. 
Bu cephede ıı.9.d lıüyill< f11ı?ıare
bel .ş;mdiden sonra başlıyacaktl!'. 
Almanlar bu ce,ıhede Dinyester 
man.sabma ~u yani Buıkowna
dan geçmeğe çalışacaklardır. Zira 
Ki~·efe en kestirme istikamet bu.
dur. 

Vanyeti huUısa edeceılı: olursak 
neti.ce şudur: 

Almanlann il'k hup hedefi, şi
malden Lenin«rad ve ııner&.emen 
Mirıısk ishkametind~ ilerliyerek 
Baltıık memleketlerin· ihata e~ 
mek, Baltık sahillerioocl<i Rus 
üslerim işgal etmek, Rus donanma
s nı Baltılkta imha etmek, nitıayet 
şimal ve merkez CC'pheleri arasın
da irtibat tesis ederek Mo~aya 
doğru yüılilmek jmkıiinlarım hazır

lamakt:r Bu telıılikeyi ilk yazı
mız.da bir tasavvur olarak izah et
rrUştik. Ruslarm bu tebl"keyi ber
taraf etım1'!sl veya edememesi har
bi'.'1 sür'at ve cereyam iiızerıinde 
~k bih-ük bir r'•I oyınıyacııktı1. 
Sl.RİYE CFPBESh<DE: 

Şamın i•gali üzeriııe Fransıdar 
mukavemet için daha şımale çe
kilrrrişlerdir. İngilizlerin sahil ıJu>. 
lu taarruzlarına devam C'derek 
Beyrut kapılarına yakla,<mışlar
dır. Beyrırtun işgali ınıuhterneldir. 

Fakat Fra!'Gz .mukavemeti ancak 
şarktan ..!er!i)·en motôrlü ıkit'ala
rın Halep veya Hama • Humus 
bölgelerine vaımalarile bitı...'ile

bilec ktır. Bu kııt'alar Tedınüxe 
varnuşlardır. 

Vilyctin emrıle bugünden iti. 
haren perakendeci kuru kahve • 
cılere kahve teuiine başlanmıştır. 
Kaymakamlıklar kendi mıntaka. 
ları dahılındekı kuru kahvecileri, 
ihtiyaçlarını tesbıt ederek Vili • 
yete gönderecekler, Vilayet de 
tevzi müsaadesini bildiren bJ- kiı.. 

ğıtla perakendecileri Ticaret O -
fisine yollıyacaktır. Kuru kah • 
veciler ellerindeki ihtiyaç vesika
öına göre Ticaret Ofisınden kah
velerini alacaklardır. Kuru kah· 
veciler çt·kirdek halinde olan bu 
kahveleri resmi mC'murlar buzu. 
runda kavurup iığüdcceklcr ve 2:-ıo 
gramlık kapalı zarflara koyacak
lardır. Halka ancak pazartesi sa
bahından itibaren satl§a başlana. 
bilecektir. 

Halka satılacak çekilmiş halis 
kahvenın satış fiatı, Fiat Müraka· 
be Komisyonu tarafından yarın 

tesbit olunacaktır. 
Kahveler halka içine hiçbir şey 

karıştınlmadan saf olarak satıla. 
caktır. Fakat alakadarlar herke
sin evlerınde bir miktar nohut 
karıştırarak kahvelerin uzun müd. 
det kullanılmasını temin etmele • 
rini ileri sürmektedirler, 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sa:rfa<la.n Devam) 

dün Almanların Grodno ve Suval
ltiye yaptıkları hücumların düş
mana ağır zayiat verdirilerek tar
dolundugunu bHdinnekt.edır. 

Ba istıkamette motörlıi S""'Yet 
teşek1külleri bir Alman tank te
şekkülnü dağıtım.§tır. Bir Alıman 
mot.örize alRyı imha olunmuştur. 

Ka u nas m.ın takasında şiddetli 
muharebeler olmaktadır. Dlışman 
burada &ğır zayiata uğra.,,ııştır. 

Sovyet tayyareleri düşman n 
askeri hedeflerine ciddi dartıeler 
tn<linneğe devam ediyor. Sovyet 
tayyarelerı dün 34 Alıman tayıya
resi dü,ürmüşlcrdir. 

Al:ınan tayyareleri, Rum ·n tay
yarelerinin de müzaheretile Siva~ 
topolu bomöardmıan etımiştir. 
SO".•yet otıayyareleri Kö$\rııce li
manını üç defa şiddetle ıbombar
dmıan etmiş ve ·bUırastnı harabe
ye çeviııınişti r 

Kiye!, Minsk ve Libadın bom
bardıman; üzerine, Sovyet tay•y a
releri de, düı:jmanın Varşova, Kü
niıısberg ve Danzigteki askeri he
deflerini ~ defa ~ardmıana 
gitımişJ.,,. ve buralarda büyük tı ... 
sarat ika etmişi.erdir. Butün bu 
mıntakalarda birQok petrol dep<>
ları yakılıM;tır. 

Almanlar Sovyet tıa.'1laMna pa
ra ütçüleı- indirımeğe tıeşettıüs et
ıni<Jerdir. Bunların lıep;i l<ttıa <>
lunmı.ıştur. 

Soıvyet tebliği bundan başka 
Romanyanın kendi arazisini tama· 
mile Alman kuvvetlerinin emrine 
b:raktığıru, Finlandiyada da va
zh-et!n aynen böyle okluğu ve 
on glinderıberi Finlandiyada kı.w
VLHi Alman kıtaatı teceımmuları.
n.n müşahede edildiğini lbikli.r
M<'ktedi!-. Amıan tayyarelerı Fin
iandiya ~raklarından havalana
rak Kroni~tad.ı Jxımbardıman et
ll'~lerdir 

Çerootiyi ele geçirmek için ya
pılan bır Alman t el:büsU. ~ 
mana a~ı.r zayiat verdirllerak tar
dedilmiştir. Kızılordu Prutwı şa.ı-
kında lılr Al;nl\ıll hücuımunu da 
püskii rt.mü. ü.r. Savy<ıt lklıt'alan 
Almanlardan n Rumenlerden W. 
yük miktarda eıeir!!!ll' alıınağa de
vam etmelctedir. 

K12tl donaıırna cü:ııü'taımlan Fin>
land;y& körieııinde 'bi.- diit,mı.an 

tahtelbahlcilıJ. batımwlardır. 

Sovyetlere 
• 
lngiliz yardımı 

(B•şmaıraıf!tek.a DC"V&m) 
!ar ve her türlü harp sana ıini 
memleketlerinde' ücudc getinni -
!erdir. Hatta adet bakmıındnn 
tayyare, motörlü ve zırhlı birlik
lerinin Alnıanlaruıkine nazaran 
daha faik olduğu bile iddia olun
maktadır. So,·yetlerin olsa olsa 
İngiliz teknisyenlerine, kurmay 
subaylarına, kumandanlarına ve 
bir de yeni Amerikan ve İngiliz 
bctmbardıman ve av•ı ta:ı;yarelert. 
ne ilılinçları vartlır. Fakat, bütün 
bu vaziyetleri mütalea ederkcıt 
kendimize göre ortaya (ıkan bir 
hakikat vardır. Herhalde bu har
bin hataları bir gün gözden geçi
rilir ve tarihi yazılırken bu hata
lar ara. ında bazı muharip millet
ler için en baş ve büyük hatayı 
harbin başlaması naı;mda he
men saf •·e cephelerini tutup mü· 
cadde~·e atılmamak t kil ettiği 
de tebariiz ettirilecektir. Sovyet 
Rtl'<ya için de bu hnta kaydolun&• 
caktır. So..-yetler; harp ba lar baş
lamaz oynak '" fırı;atrfı hir İJa· 
set takip elme)"i kendisine esas 
ittihaz etme6inin bugijn herhalde 
miişkiil3tını çekmektedir. Sovyet• 
!er belki de Almanyanın Polon~·a 
taarruzu ile hnrhe girmesini mü
teakip patl~·an Avrupa harbi ile 
Fransanın uzun muka\'cnıctini, 
AJmanyanın yıpranma ını, harbin 
sıklet merkezinin garpta tekiıt;üf 
etmesini ,.e kendisinin Avrupa 
şarkından "nubu şarkbinde ser· 
best kalmasmı tasavvur ediyor ve 
sıraya koyduğu memleketlerin ve
ya üslerin tatlı lıayali il<' bir ara
da dünya komünistliğini kuruyor
du. Fakat. bu tecerrüt ve infirat 
Ahnanya ile harbeden her Avrupa 
devletinin başına geleni henüz ne
tice hakkında bııı:-ünden hiı,ılıir şey 
söy!Hnek mümkün olmamakla be
raber başlangtÇ halinl1e tlct\ryet 
Ru<iyanın da başına gelinli ve Al
manya ile Rusyayı ba ba a bıraktı. 

Eğer, şahsan işaret ettiğin1iz bu 

ha ta tarihçe de kabul edilecek ve 
ileride tebarüz ettirilecekse mu
hakkak ki Rusya da muharebenin 
neti.esi ne olwsa olsun; hatalı 
devletler listesinin. içinde yer 
a!Kakhr. 

ETEM iZZET BENiCE --- -
Fin hükumeti 

cı ID<I Sa:rfMlua D<>vaml 
Onun için ilıiikümet, lber türlü 

ih.timalleı e kal"§'• gel<:bilecek ted
birler ahna.ktaıdır. Htikümet, bir
çok sınıfları silah altına alarak 
ordu kad.roı;unu kuvvt'tlendirmeir
t~dir. 

Nı:kil vasıtalanııa el lkır.nmakta 
halka mühim i1'1'8'kezleri U.hliy.e 
elımeleri tavsiye olunmaktadır. 

B.ınunla beraber ş~·e kadar 
talıhye med>ıırl tutulımarm~rtm-

lfalk sakin ve d' "pJinli bulun· 
rr.okl•dır HükUlı'l('t F'inlandiya
nın hürrivet ve istiklalini mııılıa
fazaya uootmişbulunmaktad..r 

Mahkemelerde 
(3 üncü sal eC:en devam) 

masum :>cu n el n len tı..tu.. 

Öbür korıdor ru 'ıırudu. r. 
Sakal ~ k n c v ın, 

yanır._ K. arkadaş, 

' - Gördun mu vıec4.nsız her fi? 
dedi. Çocujuna otomobı: çarpıp 
kolunu kırmış. Sevi,,_yor .. Beş yii2 
lira alacakmış. cDlıkkan açaca,'tım• 
diyor. Hıç bir§1!y yapağı yok. Pa
rayı alsa bıle, meyt &nelerde yi • 
yecek .. Yine ayni hal.. Arıza kal. 
mıyor diye de mütecssır _ 

- Vay vicdansız herif vay! 

* Ne garip tesadüf!_ 
O akşam, b•r arkadaşla Sirkecl 

de küçük bir koltuk meyhanesin· 
de bir ikı kadeh rakı ıçıp dertle
§iyorduk. İçerıye, günduz Adli • 
yede sakallı, korkunç adamla be. 
raber gördüğüm masum çocuk 
gırdı. Elınde kuçük b:r mukavva 
kutu, ıçinde de bırkaç tane ka· 
remela vardı. 

- Amca, bir tane al .. Ne o
lur? Diye masamıza yaklaştL 

- Baban ner<>de? dedim. Ke
mali safiye.le: 

- Balıkpazannd meyhanede 
rakı iç!ycr. Benden para beklı • 
yor .. dedL 

- Sana ayıp değil mi? Ulan nu. 
yor musun böyle dilenm ğe? de
dıın. 

- Utanıyorum amma, ka~me
la satmazsam babam döğuyor. Ne 
yapayım amca? dedi. Göz pınar
larında birer damla yaş birikti. 
Meyhanede bizden başka kimse 
yoktu. Çocuk, başka birşey söyle. 
med~, döndü. Meyhaneden çıkıp 
gitti. 

Bir şu yavruya baktım .. Bır de 
gündüz gördüklerimi, d.inlcdık • 
!erimi dü~ündüm_ İçim sızladı. 

Giderim dalmıştı. Yanımda <>
turan arkadaş sordu: 

- Ne o? Neye daldın? Çocuğun 
halı pek dokundu galiba? Baba
sını da mı tanıyorsun 

Gündüz Adlıyede görüp din • 
led klerimi anlattım, 

- Ailah kahretsin böyle baba. 
ları! dedL Bunlar, cemyiet\.n yüz 
karası._ Veba mikrobundan daha 
muzır, daha tehlikeli_, Vicdansız, 
ahlaksız herif!-

0 akşamki içki, ikimae de 
zehir oldu .• 

Zabıta, bunları şiddetle takip 
etmelidir. Bu suretle •• büyük fa. 
cialarm C-nüne geçmek mümkün 
olabilecektir. 

Türkiye bisiklet 
şampiyonası 

Antakya 24 (Hususi muhabir!.. 
mizden) - Türkiye bisıklet şam. 
piyonası bugün saat 6 yı 25 gc~'C 
başladı. 

Yüz kilometre üzerinde yapılan 
müsabakada birıncıliği'. Eskişe -
birden Ali Çetiner 4 saat 15 daki
kada; ikir.cıtiğı: lzmırden Ahmet 
Si.:nbı..l; uçünculiığü: Eskışehirden 

Osman kazandı. Takım birincisi 
Esk sehırdir. 

İstanbul Defterdarlığından : 

52151/203 

55ı00/1920 

1/220% 

52301/SH 

101/3017 

51278/78 

l:ıt/41131 

55100/2859 

5~100/1925 

62/"75-06 

83/7118 

65100/1927 

LA1elıde Mlrnar Kem 1 mahalesinfn Şair Haşmet 
So. E: 4, 6 Mu. Y; 27 /1 N u. lı ~9 M2 arsa. 
Sanyer Büyııkdere Duvucı So. ı No, li 80 M2 arsa. 
Eminönü Ahıçel•b! mıılı. ı.indankapı KAnl.ırt-ı 
otlu S~. E: 16 Y: 3 No. lı dllkl>-Anın 2/4 tıtsse. . 
Alaaroy Laııpda KAlip K,ısun n.ab. Hadım o
daları So. E: 13 Y: 17 No. lı H ! ananın 20/80 
lı.issesi. 

~ 

Sarı7er Bu)'Ükderede Elaılrcl So. E: 21 Y: 3t 
No. lı ana 
Kumkapı Seyb Ferlıat Nifancı Ahmet M.ah. Ha
vw:lu Hamam Bostan So. E: 4!i mükerer Y: 47, 
49 No. b maa arsa kAcir tld hanenin 26/46 hısse.L 
Sarı;rer Büy(ikderede İspanya So. E: 2 Y: 42, U 
No. lı arsa. 
Sarıyer BQyQkdere E: La"piroı Ye: Nazarlık 
So. 41 No. h 120 M2 arsa.. 
Sarı1er Büyükderede Cevizlik So. E: ve Y: 12 
No. lı 340 M2 an;a, 
Sarıyer Büyükdere Kalık'ana So. ıı:: 18 Y: H 
No. lı arsa. 
Sarıyer Büyükderede Dil van:ı .okajtında E: 1 
Y: 21 No. lı arsa. 
Sanyer Büyültdere ~ik Sa. B: ve Y: 3 No. 
1ı arsa. 

409.50 31 
80 6 

49i,20 38 

30 1 

%40 18 

589 42.7& 

60 • 
60 • 
911 7 

300 23,liJ 

75 1 

40 1 
73/7585 Sarıyer Büyilkderede Sert> ethane So. E: 1 Y: :ıs 

No. 1ı ana. • 80 ' 

' 

55100/1774 Sarıyer Buyükderede Nazllrlık So. E: ve Y: 25 
No. lı arsa. 

1%7/2247 Sarıyer Büyükdereda Dedeyuaut So. E: ~ Y: H 
No. lı arsa. 

75/8119 S:ırıyer Bilyükderede Duvarcı So. 8 No. lı ana. 
6317503 Sanyer BUylikderede E: Lapiros Y: Nazarlık 

So. E: 31 Y: 17 No. lı •o M2 arsa. 
1/61ff Kumkapıda Yalı Mah. Eslltı Yalı Bostanı Y: 

Kumsal So. E: ııo Y: 2omo. 1ı 16, 50 M2 ana. 
512711/88 San:rcr Bilyükderede Tep cbqı So. 26 No. arsa 
52301/2450 Unkapam.nda Kasap Dem lrhun mııh. Unkapa

ru caddesinde E 12 Y; 20 No. lı dükl<Aıun 225/ 
1538 hissesi. 

52301/2113 Kadıköy Rasim- mal&. Reeal Zade So. 71 

80 

300 
12,50 

80 

480 
110 

399 

• 
13 

1 

• 

No. h 210 11.12 arsa. 600 45 
Yulı:arda ;razılı ııayrlmenkııtler 14/7/941 Pazartesi gtlnll sut 15 de M1l!1 Em-

llk Müdurlntünde mü kkil ltomı.:ronda ayn ayn ve aÇ11ı: artlu'ma ile aatııa-
calı:lu'. Faala lzahM "l.ıı Mili.! Eıı•W. Mü

0

dilrlOtil • üncü kaleml.ııe müracut. 
(5101) 



~ " ~ TAKSIM GAZİNOSUNDAN: ~ 
Gaı!norr-uz sabah 9 dan itibaren açıktır. 1-Iucün; ıt:ah,~altı, ögle Y• !il 

Aksam yen.ek.lert. Saat 18 d n itıbaren Ven celen meşhur ~ 

Bomea çııaa llallklıl Daa Bodaleı
llo ve Zeagla Varyete programı, 

Tnoldot 100 kuruş. Yeni a~lao Halk Bahçesinde 
Kahve Ç;..y, G:ızoı. 15, Dondurma 201 Bira Şişesi 4.0 kurt:;jtur. 

~=~~ı~~•:m~~:2~~~1:2 .. G~c•~~:mm~~=~• 

fstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Cll& ~ ............ 1'~da.n i11t Tftıllaaolı 
)["""' Kilo Lira 

.S..deytğ Kilosu 165 38500 4427 

Toz Şeker • 49 705!!0 3274 
Kesme Şeker , 52 17500 , 
Beya;.ı Peynir • 55 18500 1365 
Koşer Peynır • 90 8900 • 
Ekmek • 12,öS 445000 4087 

Pinnç • 48 50500 1818 

Tert'7"i • 190 2500 357 

38 k•lem Yaı sebze Umum tutarı 29828 lira, 2239 liradır 
Mıkdan 207450 K.llo, 263500 Adet •e 45800 demettir. 

Odun Çekısi 380 174 Çek! 50 

Nohut Kilosu 25 1600 
Kuru çalı F. , 32 2480tl 
Kuru barbunya F. , 20 8406 193 
Yetil mercimek • 25 560I' 
KırJl'UZ.l mercimek , 22 2550 

Komisyonumuza b lh yatılı llie1eri, yukarıda yazılı ihtiyat-larınd_an Tere~ 
yağ ve Oduna btekıı çıkmadJgından On ıü.'l tc::mdidıne \"e diğer ycyeceklcrı.n 
blr kı.mınıa ist.ekli çıkmadıgından \e bJr kısmına da tekli! olanan fiyatlar yük.
sek gurulduğüoden pozarlıp bırakılnuş tır. 

Meü:ür lhtiyaçlann 3/VHı 1941 Peqcınbc ıunU saat 11 de L:Seler Satın Al
ma Komisyonunda cksiltınet<'rı yupılacaktır. isteklilerin yeni yıl Tıcarct Odası 
v ı ve ilk teminat makow.:Jrıyle b rlJı:tc ıelmeleri. 

Şartname O:ıla aray Lio ındedir. (5071) 

bUnbuı ft11JÜ mnhllıanın EK. TRA koyun ve sıfır eUerind<n pııolaa 

DA V UDO G LU 
SUC U KLARI 

Her sof.1anııda, her )Olculuk \C gez.:nUlerinlzde bUlWldurwıuz. Temlzllk 
ve nef et )'!c n:.ı.m kazanmış ve teminatlıdır. 

HARP ANSiKLOPEDiSi 

SOVYET RUSYA NASIL 
BİR MEMLEKETTİR? 

(Dördilnei Sa1fıidan Devam) 
Mklmiyetile yaŞ!ô'<>rdu. Rusya 
dahilinde yalnız ort.odoks papa&
ları rreşri din ederlerdi, d;ğcr ra
hiplere müsaade edilıınezdi. 

j~, Puı;*in, Griaoo "<iof gi
bi şair ve edipler eserlerinde dm 
saltanatına işaret et.ıııişler ,.c bu 
yuıxl n işkece ve ce-ıa gônn~lcr
di. 

Rugyada aJcvaıru Turani)·cdrn 
10 mi~'Oidan fazla inısan vardır. 
Beş milyona yakı.n Finualann aslı 
da Tüz.kwr. Kmm ve Kazan ha.>a
lisinıde de 4 nufyıc;ndan fıtzla 'J'üclt 
m~CıııdUT. Tatar, Kırgll ve Kol
mokların yekünu yeni istatis!J.k,. 
lt-re göre bır misli artımştı.:r. 

Kallka;; eyaletlf'ri baştan başa 
Türtktür. Bunlarla beraber klrk 
bin Errr.eni, on beş bin Çingene, 
160 bin İskar.dinav ve yüz bin ka· 
clar da muhtelif milletlere men
ı;.up olanlar hariç ohııak üzere Rus
yad:. R\16 olarak 75 nulyon insan 
varoır. 1'.füte>ba'kisi Rus olım:~· an 
ekalliyetlerdi.r. Mesel.a MW=·a 
eyaletinde ve Kiyef civarında ki
l<ımetre baş-na 55-65 nüfus dıüş
tüğü halde, Amangel vilAyetindıe 
üç ki\oınetreye bir kişi bile isa
bet etmemektedir. 

R usya.da bugün 87,500 fabrika 
işlernektcd!l'. Bu fabrikalarda 5 

milyondan fazla aıTe!e çalışır. Rus
ya çiftçi mem.1.ekctıidr. Fabnkalar 

kapitalistlerin elinden alını.p hü
kümet Jrocıpcratüleri şdcl:iııcie ida
reye ba:laııdığı günderrbcri işçi
lerin sayısı ) arı yarı<ya irnniştir. 
Halk daha ziyade ziraatle rn~l 
olmayı tercih etmtlııt;r. Zaten Rus 
mujiğinin büyuk bir kıurnı eeki
denberi çiftçi idi. 
Rusyanın n~hirlerıi ne kadar çok

sa, yağmurları da o nM>ett.e 82JC!ır. 
A\-rupaya yağmur yağtlvan bu
lutlar Aıkdenizdm vt'Ya Atlas de
nizinden golir; Rw;ya ise bu de
nalerin ikisinden de uzaktll'. Ak
deniz bulutları yalnız Karadeniz 
sahillerine kadar uzanır, ve oca
larda çokça yağmur yağar. 

Kafkas iSkelelerinin en met,ı-huru 
B&ktidur. Bu İ9kelenin limant re
n<ede dört ay karla örtülü kalır. 
Kışın sıoğuklar çok şiddetlidir. llre 
taraf buzla kapanır. Siberyada 
btczdan kulübelerde oturanlar 
çoktur. Bununla beraber Rusya
run l:ılrçook y~rleri yakın zamana 
kadar Avnı,panın zabire malız.eni 
sayilı..rdı. Bu bakımdan iktı.sadi ro
hi pek mühimdi. Uzun zwııan Av
rµpa ile irtibat:nı keserek, her 
türlü ihtiyacıru dahiledn temin et
miş ve harp levazımt balornından 
da Avrupaya mOO.taç olınaımştır. 

Rll!lyann 21,176,000 kilometre 
mura!Jlıai topraği vardiı". 

Harp ans!kkıpedisi sütunları

mzda Rusyaya dair bir kaç etüt 
yazosı daha neşredeceğiz. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 50 
Yazan: Francis Machard Çeviren: lskendeT F. SERTELLİ 

Bu sinekler her yere girib çıkıyor ve efkarı 
zehirliyorlar, dedim • • 

umumıyeyı 

Bir küçı.>k ga;,ınoda ot•mıyorwn. 
Va~· et çok m'.i!hııu .. 
AradLğıan Alırnan oasusunım i

zini bWınak k;Jb;J değil. Hiç ol
mazsa j"ponkrın, çok gizli. tut
tukla:ı şu (B. M.) tl' kiliı1Lnın iç
yuzıirni an.amağn çal ;ırralıyıım. 

G !"Ç! Lnndradan, bu i11e ımeş
gul oln:anıaıkJ,3.m ·bi.lriırıll'.li. dam
pingle ve on . altında gizlenen 
ja,pon \C'brd .. rilc ba;ıka memur
lar .ımı:z meçgulrlurler .• bunu görü
yorum Lakın, o ırncmıurlarııruzın, 
bu ı.ım içyuzı.i hakıkmda kıolay k t 
!ay esa.;lı .ınalUınat ehle ~le
rine k.aDi def!lliın, 

Bugün (E. S.) s>nekll!f'ini keş
fettim. 
Yarın da (B. M.) muammasını 

halledeceğ'.mi umuyorum. 
Şiıındi yapılacak 'bir iŞ var: Bu 

işlerin başında bulunduğu anlaşo
lan (Ti-Vong) iled<X;tluğu ilerlet
mek. 

• Buna muvaffak olahihrsern, kör 
düğü~ çözıdüm demektir. 

* (8. M.) düğümünü 
çözebHecek miyiz? 
O aqam odama geldim. 
Borsa v e piyasada gördüklerimi 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Ver ir. 
ANCAK: 

ak-

ile sabah, öğle ııe akıam 
her yemekten sonra gün-

•-- de 3 dela 

' 
25 Haziran 1941 

18.00 Program ve Meı.ılekd Saat 
Ayan. 

18.03 Miızik: Kemençe ve Kanwı 
Ue Saz &erleri. 

18.15 Konu;ma Memleket Postası. 
18.25 Konuşma (Dış Pol tika H~

dlselerı). 
18.45 Çocuk Saat!. 
19.30 Memleket Saat Ayan. ve A-

Jcıns Haberleri. 
19.45 :ı.ı. zık: Çlfle Fa ı.J. 
20.15 Radyo GaZ<•tesi. 
20.45 Muzik: Bir Halk Türku_u oğ

reniyoruz: Haftanın Türküsi.1 
Çiçekler Türküsü (SaTkışla) . 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri BorsaSJ. 

21.10 l\Juzilc Violonsel Solo'lan -
).fl"sud Cemıl. 

21.25 MOzık: Riyasetlcilınlıur Ban
dosu (Şeı: İhsan Künçer). 

2!!.lO },füzik: Solo Şarkılar. 
22 30 Memleket Saat Ayan. Ajans 

Haberleri; Eoham - Tahvi
l~t. Kambiyo _ Nukut Bor
sası. (Fjyat). 

22.45 Miizık: Dans ll!üziği (Pi.) 
23/25 23.80 Yarınki Pro~ ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM ı 

? .30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

?.33 Müzik: Hafif Proıram (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
ı.oo Müzik: Hatil Proıruuo De

vamı (Pl.) 
8 30/8.45 Evin SaatL 

12.30 Program ve M<rnltltet Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Şarkı ve TOrkiiler, 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Karışık Program (Pi.) 
13.1~ Mili.ık: Pe~rev ve ()yun Ha-

•-alarL 
13.30/14.00 Müzik: Kanşılt Pror

ramuı Devamı. (Pi.) 

ve duyduıklarımı kısaca yazarnk 
bir rapor halinde ka.pıcı jana ver
d'3n. 

O da benden böyle bir raıpoır 
be kliyonnuş. 

Mesaimin, k:ıbih) dimin dere
cesin,;, anlannaık h.ii~-orlamuş. 

Bunu verdikten oonra, ş.if;ıhen 
de şunları söyledim: 

- Bu mesele ile İng ilizlerin çok 
yakmdilll ve ciddi bir şeklide ala
kadar ol.duk.lannı gördüm. Dam
ping piyasasında llıerşeyden evvel 
onlarla mücadele etmek 13zırnd14" 
sant)-unım. Çihıloü obu sinekler her 
yere girip çıik·y~ ,.e etlkan umu
miyeyi ı.eh:rJiyorlar. 

Kapıcı ;an, raporum kadar söz
lerime de ehcımmly-et verdi. 

- Doğru sô lüywsuri. azi2im1• 

Bu herifler bi.ıJİırn işlerimize iter 
yerde ve her zaman engel ol~oır
lar. Onlarla ciddi bir şakilde mü
cadele etmek lazımdn-. Bu gece 
Mister Tl-Vong gelince bu mese
leyi tekrar kendisine açacağım ve 
raporunuzu \ereceğim. Siz ;htiya
ten odantzdan a~Tılına),nız. Beıatl 

sizi aratır. 

incWz ıı:iılw ,.. u.ı.i1..tm& aıata r•-- ... ,.- ..... ....., 

RE ALİ T.E MECMUASINDA 
İncilızoe ıuı.~ı bir LÜ\e b:ılacaklardır. Ncilı bir şek.ilde inti,_.ar ede-n bu 
sabiteler çolt t.oı.nınnıış plyes muharrirlerinden: DEREK PATMORE'nin 
kıymetli bir mokaleo1 ,.e ALFRED SUTRO'nwı d; (A MARRİAGE HAS 
BEEN ARR . .\...'\GED) Yoluna konan b1r iz.dh ac: Adlı kısa bir piyesi de 
vardır. 

SATIŞ İL.ANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Sevi\.. kl2.l Şevkiye tar;-ıfından '\'akıf T"araJrır i rc-smıicn 39 \.'e 40 ıkraz No. 
sile borç alın~n paraya nu.:kabil birinci der('Cede .peıtek gösterilr.ıiş olup bor
cun ödenmemesinden dolayı satılma!="ına karar verilen ve tamamına yem1nll ü~ 
ehlinıkuf tarafından (157) lira (50) kuruş kıymet takdir edilmiş olan kaydcn 
Fatihte Pırin1,.'Ci Sinan mahallesinin i·enı Ccon1e caddesinde kilin bir t..ıra!ı mer
hum Fazıl Zd.de Hacı Ahmt.·t hanesi bir tarafı Ömec Aga hane-si bir tarafı Erme
ni odaları ve tarafı rabii tariki am He ÇC\ rıh ek~ ~7 k:upı No. lı mukaddrn1a 
hane ve elye\-m ana yangın yerinde Belediyece 1 .. nzım edilen 2228 No. 1ı ~ap
ta cephesi 2.88 Ye derinliği 16 metre \'e s:lhn!-ı 31-68 metre mu.r;.ıbbm ana.Dm 
4/3 ]\ls6tt;i açık arttırm ... ya konmu~tur . 

1-İ~b.ı gayrin1enkulün arttırma ş;:ırtnamesı S/7)941 tarih.inden itibaren 939.' 
2986 No. ile i :anbuJ Dördüncü İcra Dairl'~inin muayyen numarasında hereke
sin gôrebilır.esı ıç:n açıktır. İlfında yazJı olotnlardao tatla nıaltlmat almak isti 
~:enler, işbu t:ar1numeye \·e 939/:?986 doS)B No. sile mcouriyeUmize mUracaoıt et . 
m~~~ • 

l - Artbrtn97a iltirak itin Jukanda y;.xılı 1ı:ıymeUı fc 7.5 n.iıbeünde pe~ı 
akçeıii veya mılll bır bankıınm Wminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla djj:er alakadarlann ve irtif.,,k hakkı sahiple~ 
rlnin cayrimenkul ü.ıerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddi

larını ' .bhu iitın tarih.inden itibaren 15 gün içinde evrakı mü.sbiteleriyle bJr. 
Ukle :nemurıyetimize blldirmel~ri icabeder. Aksi halde hakları tl•u aiclıl ilt 
• bit olmadılr.~a aalıJ bedelinin pa71aJmasından hariç kalırlar. 

' - Gösterilen ıünde arltırmaya iştirak edmlor arttırma f&rlııam .. inl o
tumus ve JüzumJu malOmatJ almış ve bunları t.amamen kabul etmiı ad ve itibiıır 
olu.rıurlar. 

5 - Gayrimenkul IS/71941 tarihinde Salı ı;ünü ••at 14 trn 16 ya ka
dar İstanbul Dordılncü Jc~·a .!\.lemurluğunda ilç defa bainldıktan sonra en çok arttı 
rana .ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamen kıymetin ) uı.de 75 ini bul
maz veya satış istiyenın ahıcağına rüçhanı olcın diğ<"r alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayrimenkul De temin edilmiş alacaklar1run mecmuundan faz
laya çıkmaz . .,,a en çeık arttıranuı taahhüdü b..1k; kalmak üzere arttırma 10 gün da
ha temdit rollere!< 25Jö/194ı tarihinde Cuına günil ••at 14 ten ıa ya kadar İ•
tanbuı Ddrdüncu lcra ~lemurluğu odasında, arttırma bedeli sataş istiyeoin .alaca
tma ruçlıııı olan dı&cr alacaklıların bu gayri menkul ile te'1Jın edilm!I alacııkla· 
rı mecmuundan faz.laya tılonak ve n1uhammcn kıymetinin ""o 75 ini tutmak car. 
tiyle, en çak arttırana ıhale edillr. Böyle bir bed«. 1 elde edilmezse iı:ıhale yapıl
maz ~e satış 2280 No. lı k"'1una tevfikan geri bır-.Jcılır. ! 

8 - Gayrimer..ku:ı kE"nd<.s.nc ihale olunan klm e derhal V(-ya verilen rnQh .. , 
Jet içinde par yı verme----e ihale kararı fesholunarJk kendisinde.n e\''\'Cl en yük
sek teklifte bu)unan k:m!';e arzetmiş olduğ'.ı bedeUe almağa razı olursa ona, 
razı olma:ı veya bulun na a hemen 7 gün mUddeUe aTttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İkı ıhalc arasıildaki fark ve geçen günler tı;in 3 5 den be
"• olunacak faiz ve diier zararlar ayrıca hükme hacet k«lmaksız.ın ınemuriye .. 
tım.ızce alıcıdan tahııil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı ırttırma bedeli hıricinde olarak yalnız tapu feral harcını ,.ırmı ! 

lll!!rlelik vakıf U.viz bedelini ve ihale karar pullarını venneğe mecburdur. Mü
terakJm vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliliye resminden mütevellit be)e
diye rüsumu ve müterak;m vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden 
tenzil olunur. 

İşbu gayrlmenkul yukarıda c&terilen tarihte İ.!.t. DOrdUncil İcra Memur
lutu odasında ~bu il~n ve cösterilen a!'ttırma aartnamesi dair~inde saWacaJi,r 
ilan olunur. (5078) 

Yalnız 7 gün zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 

lnanılmayaaak 

f'Y dlyorsunuzl 

BiZZAT TECRÜBE 

DEGIŞIKLIKl 
ıı....., J). BRAM.~LLF., b t h 

urfIDda tecrübe eti gi bu yeru gilı 
Jidt tarzı tedavinin caı'p 
ıı.yıette k&ldı. 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce li unsur 1imdi
1 

pembe renkteki To1fl~ 
kadınlar, bütiın buruşuklukJardan kur- lon kreminin terkibinde mevcuttur. 
tuldular ve bir çok sene gen~leştiler. Her akşam yatmazctan evvel tı:ı 
Alimler, yaş ılcrledikçe buruşuklukla- kremi kull anınız.. Siz uyurken cJld~ 
rın meydana ı;eldiğlni ke ·fetmiıılerdir. besleyıp gençleştirecek ve bur~.,.-
Çunkil, ihtiyarladıkça cıld bir çok kıy- ııJ 
metli unsurlarını kaybeder. Bu unsur- luk.larınızı giderecektir. Ancak 
ları i:ıde cdin:z; cild yeniden taıelesfr hafta zarfında se>nelerce genç görfF 
ve canlanır. ceksinız. Gündüzler i~·ın yagsız bCY 

İşte, Viyana Üniversiteci profe~örü renkteki Tokalan kremıni kullanıo 
Doktor STEjSKAL'ın şayanı hayret Siyah benleri eritir ve ntık mesarnrtı-
keşfi de budur. Genç hay\·anların hü- ri sıklaftınr, Bir kaç &:hn zarfında~ 
ceyrelerinden istihsal ve cBİOCEL• &ert \:e en esmer bir cıldi yuıruŞS 
Ubir edilen cildi ihya eden bu kıymet- beyazlatır. 

D i K X A T : Tokalon K rem ,.e Pudrabnnm yük'!cl< kalilesl say.9111 
lıazandıtı raibotCCn ı.tlfı.de etmek rayeslyle -111 lDÜ'lk-rikrlaıı.ı iğfal ~ 
sahte muka.lled adJ. mallar sa.tılılor. llaklki Tokalon müstahurları bir ~. 
kuponunu havi olup husıud bir ~uJla. kapahlı!ufltr. Pulsu:ı veya pulu ·ırbk ı• 
tık kutu.lan ka.t•iyyen ttddf'dlntz, pullannı .19nrla isteyiniz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

1 Devlet Demiryollırı ve limanları iş letme U. Maresi İla~ları 
Muhammen bedeli (19351.95) lift o lan kırlt üç kalem takım ç<:lıgl uç1'~ 

5/8/1941 Salı günü aaat (15,30) da kapa lı zarf wmlü ile Allkarada İdare bin' 
sında satın alınacaktır. 

Bu lı;e girmek !stiymlerin (1451,40) lirlık ll'u'"kknt teminat >le kanun 0 
tayin ettiği vesikaları ve teklillerini ayni gilo saat 14,30 a kadar Koıntırı'0 

Reisliğine veremleri lA.zmdır. ~ 
Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malzeme Dairesinden, HaydarJl"I' 

da Te$ellüm ve Sevk, Şefliğioden dağıulaeaktır. (4844) ____ __.. 
Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Balwt<öy S..ıtı Bı*lllr. llilı.!mliiin- d 
den: 941/68 Bakırköyünde Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde muhttl. BORSA 

24Haziran1941 
A~ıllf ve llı.pNUf 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 130.-
100 Frank -
100 Liret -
100 İsv Fr. 30 20:5 
100 F!or.iıa -
100 Rayismadl -
100 Belra -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 Celt Kronu -
100 Peçe ta 12.9375 
100 Zloti -100 Pencö -
100 Ley -
100 Dinar . -
100 Yen 31.1375 
100 İsv. Kr. 30.7450 
100 Ruble -

-

Bakırkö Emrazı Akliye , .• Asauıye tarihlerde ölen fındıklı Mezarlık sokak 3 numarada Hasan kızı ıraııı 
llastaneslnne tahtı l<'<luvide iken 7/ de· İstanbul Düşkilnlcre\-İnden Hu lüsi oğlu Bchc.:t; ve Kadıköy J(ııf 
9, 9•0 tarih.inde ölen Bartınlı t.abur kA- dilı Saravarkası sokak 13 numarada Emin kızt Halime; Eskişclıır ç;fW 
tibi Jlac.1n oglu Mehmet Cemnlden a- J • ır 
!araklı ve borçlu olanların Kanunu !er Emine kin köyünden Osman oğlu Hasan; Beykoz Bozhane kayıt , 
ledcoinın b61 lr.ci maddesine te;-!1- den Ali oğlu Hasan; Tak.sim A;yas p.a,a S':lim hatun sokak 42/28 ~~ 

kan ilt ay ,.. m!r:ı:ıçılarm kezalik marada Hüseyin kızı Raı.ıye ;Sırke cı Demırkapı Kum meydanı 23 
mrzkür k•nunun 534 üncü maddesine da Mişon ktzı Zilrnbül; Uluborlu Sinkit köyünden s. alih oğlu Ha~ 
istinaden üc; ay zarfında mahJt~meyc k H f B k }11>" 
müracaatları, aksi takdirde bankada Çcngelköy Gölge sokak 6 numarada Ahmet ·ızı .. a :ze, ey oz ssJ' 
bulunan nakdi hazineye devrolunaca- niye sokak 4 numarada Hakkı kızı Sa!ıye; Üskudar Çakırc~ .• Ha e' 

-.h_ı_·ı1ı_n_o_1_,,_,,_·.r-·~-------· ı paşa mahallesi 45 No. da Remzi kızı Sıdal; İzmıt Ak~akoca ogrel~ı;I 

- Jakarlı Makine•• 
Tezgahında cı:ıh~mış i!;:çi aranıyor. 
B. oğlı..;. Par:nakkapı Telgraf sokak 
No. 9 - 13 müracaat. 

iTiZAR 
Muharririnin hastalığı dolayı~ile 

•Hiicum borusu. isimli tefrikamı
:a bugiin clercedemedik. Sayın o
ku\·u•ularunızdan öziir dileriz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

il Haziran 941 tarihli Son Telgraf Ye 11, 20 Haziran 941 tarihli .Anadolu 
ve ıı. ıs. 20, 24 Haziran 941 tarihli Ulus ve 15 Haziran 941 tarihli Akşam ve 
1.5, 24, Haı.lran 9il tarihli Yeni Asır ve 21 Haziran 941 tarihli Cümhuriyet ve 
24 Haı.iran 941 tarilıli Vnta.n gazetelerinde neşroJunan erzak llfulındnki azı 
20800 çoğu 31100 kilo zcyt!o yağının alınmasından sarfınazar edilmlıtir. Keyfi-
yet i!AD olunur. •5073• 
------· ·----~-------

SAHİP rı; 11.AŞ:ıt:l'HARRIRi 
.ffiŞKİYAT Di:REKTÖRt1: 

ETE.:lf İZZET BEı.icE 
CE\'DET KARABİLGİ::\' 

«SOS TELGRAF !llATBAASlı 

, ni Hamdi kızı Aynihayat; Ayvalık Sakr?ya mahallemden Alı ~ııt; 
1 oğlu Vahi; Balya Koca maden ma haUesınden .Yakup kızı Ha~ pi 
'Alaşehir mübadil Türklerden Ha san oğlu Necıp; A~kara Du••je
mahallesi söğütlü mahallesi 19 No. da Kerım kızı Hafızc; Ankara . 1 
nihayat mahallesi 2~3 No. da İbrahim kızı Ümmüş; Konya Sclaınıı,_ 
mahallesinden İslam oğlu Mustafa; Alaşehir mübadil Türklerden 11 ıs 
san oğlu N-ecip; Kadıköy Telefon caddesi 145 numarada Hasan ~ 
Makbule; İstanbul Küçük pazar Fil yokuşu Demirhan çeşme sokak 

1
, 

kızı Adile; Kütahya Şehre küstü mahallesinden Ali oğlu ~fos!JI 1~ Beyoğlu Altıncı daire Vaybeste ap artıman ~;; numarada Nesım oğ ıs 
Yasef; Üsküdar Valideiatik Meydan cık sokak 6 numarada Mehmet ~1

1 • 
şöhret· Nişantaş Vali konağı caddesi Çınar sokak Remzi km Vasft) 1 
OrtakÖy Amcabey sokak No. 41 Ha Jil kızı Fevziye; Çengelköy.. J(.v11~ 
Hasan paşa yokuşu Şakir oğlu Lut fi; Feriköy Taşmeydam Duşkuıı.4 
Evi yolu No. 8 Mehrnet kızı Nesima İkbal; Konya Pir Mehmet r-1 
mahallesinden Hasan oğlu Mustaia; İstanbul Müktesep İskendcr ~D' 
mahallesi Hacı sokak 7 No. da Yusuf oğlu Mustafa; An~ara . yeıı r 
ğan mahallesi 311 No. da Ali Mezu niye; Şehremaneti D:zdarıye ııı rı' 
hali-esi Siliı!ıdarağa _sokak 9 No. da Sahn .. k.ızı Ha~riye; Akbtyık C~ 
kurtaran mahallesı 56 numarada Husnu kızı Saıme; Ayvalık Tc~ ~I 
düt mahallesi Niyazi oğlu Halis; Antalya R.aglidiye mahallesi Nı~ıJ 
kızı Meziyet; Beyoğlu Firuzağa camii lttisalınde 17 numarada ~~ 
oğlu Abdullah; Beşiktaş Ihlamur caddesi 13/2 numarada _Ahmet 0 ,eı 
İzzet; Firuzağa Amasya apartıman 10 No. da Abdullah oglu Me)ıJt,.oı 
Tevfika ait hülliyat il-e yine me~k ür .. hastanede muhtelif ı_a:~~ıe eP 
ölen 346 hastaya ait nukut sıhhı muesseseler muhasebec1!ıgınd ,. 
mahkememize devredilrnekle ölülc rden al~caklı ~e borçlu ola.nların ~ 
nunu medeninin 561 lnci maddesi ne tevftkan btr ay ve mırascı.I , 
kanunu medeninin 534 üncü madde sine tevfikan üç ay zarfında "e. 

Gece. 
Saat on bu91Jk. 
Odamda be ki iyo."llll1. 
Henüz bir ses ~·ok.. 
Kap~ı ıle konuşu!'ken, ufak bı.r 

taş attım: Bu ir..eklcr, her yl.'!l'C' 
girip çıkıyor Ye efikarı umumiye~ i 
zeh . .rliyorlar .• dedim. 

jan csina~-. tabirinden •kuşku
lanmadı. ~':>kst, sözkrimi aynen 
Ti-Yonga n~kledı..-cek oluffia, sa
nmm ki, z.eku bakışlı japon me
muru l:ıu •sinek, ikelimesi iiızerin
de duracaktrr. 

•E. S. sinekleri. ni nasıl keşfet,. 
tiğimi sorarsa, bunu bir İngiliz, 
arkadaşilc k.onuşutıken duyduğu
mu söyhyeceğirn. 

Tahminimde alda.nınamışıan. 
Saat on bire on kalarak 'bir gar

son geWi: 
- Siızı Mösyö jan gömneık i:.ii

yor. dedi, ochı.•ında ookliyoır. 
He!TJ('n yes-irndcn kalktım. 
- MöS) ö janın yaruııda kinEe 

var mı? 
- Bvr misafiri var... 1 
Bu misafirin !kim olduğunu tah

m in etın.iştm 

Asansörle alt kata indim. 
Şimdi kap:ı:ının büro5undayız. 
Mister Ti-V~ !b'r ke:ııanfa o-

tuınıyor. 

Hl'r iki.sın; de scl8:mladı..'T!. 
jan: 
- Seni ral1a ·ız e~tik., eledi, fa

kat mesele mühimdir de. Mister 
Ti- Vong sizinle biraz görüşmek is
tedi. Bunun için çağırttım. 

Bir iskemleye otu.rdımı. 

- Elrnrcdin.irz, Mi:;ter Ti-V'ong .. 
jaıpon damp>n.gçiı;i 90k yavll§ 

konuşuyordu. 

Zeki lbakı.şla:rmdaıki anana~, sez
dirmemek için, )"«e bakarak. sor
du: 

- Yeni n.züenizi yadı<-garnad:
nız, değiJ mi? 

- Farkında değilim. Hemalde 
bu işlerin yabancı.-;ı olduğum için 
biraz geç alı~ağıan . Maamafih 
alışmağa çalışacağıan. 

- \' erdiğiniz raporu oicudurn. 
Çok kuvvetli görüşlcıriniız \'aır. İn
giliz casusları ja-pon piyasası.nı alt
üst e1ıml'ğe \e ımesairniıli felce uğ
ratır.ağa çalrşıyorlar. 

(AftMı Var> 

raset ilamile mahkeme)~ mü racaatleri aksi takdirde te~ 
kenin Hazıneye devrolunacağı ve fazla ma!üınat almak ıstiyenle o' 
mahkemede mevcut 941/72 No. ter eke dosyasına müracaatlcri iJan 
Junur. 941/72 

ZiibreYI ft eill lıuhh!ıları 

Dr. Hayri Ömer 
Ögledeo sonra B~ollu Atacamü 
karıtStnda Hasanbey Apt. No. 33 

Telefon! 43~6 

8 anJ tt Tapa Sicil Mıdıalıslıiuı4an: 
Boğaziçinde Sanyerde, Bi'ıyükdere

de Büyükdere caddesinde sağı ~e
rat Halil veresesi arsası solu! Tavilz.ade 
Must.ara ve Hasan arsası, arkası Hikn1et 

ve saire hanesi önü: Büyükdcre cad
desi lle muhat eski 139, Hl y•nl 130, 
132 No. lı maa dükk3n evin nısıf bis
gesl Yorgi kızı ölü HarikLyanın senet
siz tasarrufunda bulunduğu iddiasiyle 
varisler! tarafından tapuya teselli ta
l•P edilmekte oldulıundan bu ı:ayrl 
menkulde ilişiği olanların 7/?/941 
Çar~amba &!lnü hukuki y:uiyelin talı-

-
e TAKVlM • ..... 

·-· 1151 Haaı.r Blerl 1Sfl 
BAZiaAN c. !:"""' 

12 51 29 ....,.. 

Yal Hl Ay 1 Vasa.ıi ~ 

HAZiRAH 
S. D. Vak ii~ 

5 30 Glia°' 8 ~ 

25 
13 16 ötıe 4 
17 17 iıılad! 8 , , 

20 15 ~ 12 ö0 

~arşamba 2249 y- 2oA 
309 lmsik 6 24 

~. 
kiki için mahalline gidecek olıı,, S " 
memuruna Vl"YB bu tarihe kaılaI tır 
tanahmette Satıycr tapu si<.·il nı 1 .,,,ııı .. 
lığına mUracaat eylemel~ri iJ/ ı 
ıı ur. (5865 ) 


