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'Türk - Alman muahedesi 
Meclisten geçtikten sonra~ 

~~~~~~~~:~~~~~~~-

Bitaraf lığımızın ortaya 
koyduğu büyük nimetler 

lagUlz • Tiril ittifakı, Almaı:ı • Tl rk 
doıtıuta ve nihayet Alman· Rus 
laarbl karşıııadakl Tlrk bltaraf
b§ı ve umumiyet itibarile Tlrk 
mıııı ılyaıetl ıasanbla karşı lılç 
bir başka şekilde ifa edUemı1ecek 
çok lttlytlk 61çlde bir lılzmetttr. 

fnıaıılıktaa, muharip ve mlcadll 
devletlerden Tlrk iktidar mevkii 
ve Tl rk milleti ıımcUUk ancak şlk· 
raa mukabeleısl bekliyor , o kadar. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

'AN KARADAN 

1 

Sovyet • Alınan muharebesi bü- , 
tün d~ct ve tazyiki ile devam 
ediyor. İngiltere, bu harbin haş
IMllası ile kendi adala.ruı.ın ve 
hnparatorluk yollarınm eınaiyeti 
ve selameti bakımından ascari 
altı ay kazanml{lır. İngiliz ve 
Amerikan •ana);i bu mücadele
ııin iıd taraftan biri hakkında mağ
lubiyet hükmünü getireceği güne 
kadar rahat \'e sakin istediği ve
rimi ortaya koyacak ve 1942 yi ar· 
m ettiği hazırlıkla bulacaktır, Bu 
devre içinde ingilter~ _üzerin~e 
Alman hava ku,·vetlennm tazyık 
yapması, Atlantik denizaltı , .• 
il.orsan mücadelesinin devam et
mes~ İngiliz hava filolannın ı:arp 
Almanyasmdali \·e pmal Fran
usmdaki faali' t , .e tah.ripl~rinl 
devam ettirmesi; AJ<denizde lngi
liz • İtalyan mücadelesinin büyük 
hadiselere intizar etmeksizin kar
plıklı bir iz'aç şeklinde sürüp git
mesi tııllıiidir. Ancak, harhin bütün 
ılehşet ve ağırlığı ile Alman - Sov· 
yet mücadelesine inhisar etmesi 
ve bu mücadelenin her iki taraf 
Jıaldunda getireceği neticeleocin 
tecellisinden sonradır l.i tekrar 
vakit ve Iıarelıet İ.ngiliz..Alnıan mü
cadelesinin devamına H buna mu
allak vaziyetlere 11'\·det edecektir. 
Şlındik.i halde, Sovyet - Alman 
hı<binin Amerika ..e japonyayı da 
~ne alarak bir dünya boğuşması 
,ekline inkılap ~cceği hakkında 
bt1 ve mii>'bet bir delil yoktur. 
Herhalde, Amerika ..-e japonya 
biribirlerini teııb it ederek Sovyet • 
AJmıın mücadelesinin iktisap ede
eeği neticeye ioti:ıaren bugünkü 
vaziyetlerini muhafaza edecekler
.U-. 

haşlarnı~ olan ve Avrupa harbinin 
en muazzam mücadelesini tıeş.kil 

eden harbin inkişafını ve netice
lenmesini beklemek lazmıdır. 
So\'yt>t Rusya 1939 ademi tecnüz 
paktı ile Alman~·aya serbeı.tisini 
verip Anu pa harbini lıinnetice 
tesri ettiren politikasınm harp so
nuna kadar harp dı ında kalmak 
ve neticeye müdahale etmek arzu
suna tanıaınile muvaffak olaıruya
rak harp \·azi~·etine ı:inııiş, Al
manya da umduğundan pek fazlMı 
ile , .• çok lwla~·lıkla knuştuğu 
kıt'a hakimiyeti ile dipdiri tuttuğu 
ordusunun bütün ınncudü ile 
Rusyaya saldınn ken, herhalde 
bu milyoıılıı.k kuvvetleri ve en 
muazzam makine, nıotiir, tayyare 
vasrta larmı knr .Jtlı j ine alarak 
dernm edecek harbin kat'i ve ni
hai neticeye pek ziyade mü~sir 
olacağı ve bunun için alınacak 
neticeyi beklem<>nin her taraf için 
zanıri bir vaziyet icabı bulunacağı 
tabüdir, 

Sovyet • Alman h41'bi detıtım ed"1' ken, bir taraftan dıı denizlerde ııa pur kafilelerine hücumlar devam 
etmektedir. Y ukank1 rerim, böyle bir hii.cu.m eS'll4Sında ııuku4 gelen muharebeyi tasvir etm<>ktedir. 

Mücadele sonunda Almanyanın 
calebesi; yepyeni nıiyetler mey
dana çıkara.bileceği gib~ Sovyet 
Busyanm galooeı.i de dünyayı v• 
Avrupa kıt'asını birçok •iirprizler 
lı:arşısında bırakabilir. Binaena
leyh, herşeyin ba~ında bll(iin Al
manya ile Sovyet Rusya arasında 

jauaCN I 

Harbin bu safhasına işarl"t eder 
ve İ(inde bulunulan vaziyeti bu 
tekilde ifade ey lerken; Türkiye
nin bitaraflıi:ının, bilhassa müca-

(lkvamı s wı Sayfada) 

Berlin Bildiriyor 

Asker d olu 
Sovyet trenle· 
ri bombalarla 
parçalanıyor 

Birçok lıaOarda ray
lar t a hr ip edild i, 

garlar yakıldı 
Berlin 26 (A.A.)- D.N.B. Şark 

ce?ıesin<lE'kıi muhasamatın üçün
cü gününde, dü§man demiryollan, 
lokoımotif ve vagonlara şiddetli 

(Dn'allU 5 inci Sa7fada) 

Fin Meclisinde Bir milgon Al
neler müzake - man eri mu ha

re edildi? rebe hatlarında 
Helsinki 26 (A.A.)- D.N..B. Fin

landiya resmi i.stılııbarat Qfisi aşa
ğıdaki tebliği neıretmiştir: 

Meb'usan ımeclsin in bugünkü 
(Devama 5 inci S&1ta.da) 

Vişi kuvvetleri 
Merceayunu 

gece bırakmış 

!stokholm 26 (A.A.) - Berlinde 
askeri b'.r sözcünün beyanına na
zaran, Alman Başkumandanlığı 
Rusya muharebl'sini iyi bir neti
ceye isal etme kiçın hemen bütün 
Alman harp makinesini &eferl:.H 
etmiştir. 

(Devamı 5 lnd Sa;ı>fada) 

Alman • Sovyet 

BABBINE 

B I B BAKIŞ 

Büyük tank 
teşekkülleri 
çok şiddetle 
çarpışıyor 

... 
Bitler teftişler- : 
de bulun m ak 
lzere cephede 

Fin Hükumetinin 
daha uzun müddet 
bitaraflığını muha
faza edebilmesi 
şüpheli görünüyor 

M!lstakil Hür Fraruıız Ajan<ı 
Sovyet - Alınan harbi hakkında 
askeri mütehassısların fikirlerini 
hul.5.sa ediyor. Blı mütehassıSlara 
e:öre, Alınan zırhlı kuvvetleri 

(Devamı 5 locl Sayfada) 

Sovyet Tebliğ i 

Sovyet o rdu
su büyük bir 
mukavemet 

gösteriyor 
Almanlar imal cep. 
ilesinde biraz terak· 

ki elde etmişler 
Mosko\'a 26 (A.A.) - Kızılordu 

Başkum:ındanlığının teblığ etti -
ğine göre, Sovyet kıt'aları Şark 

cephesinde bir şehri ge.ri almış -
lardır. (Devamı 5 lncl Sayfada) 

Yatak arasına 
saklanan para
lar nasıl yandı? 
iki ihtiyatsız gece 
bir kağıt deposun
da yangın çıkardı 

Sirkecide Ebussuut caddesinde 
Kanaat Kitabevinin ~t depo • 
sunda yatanlardan Hasan Efe ile 
Ahmet Çelik gece ihtiyatsızlıkla 
mumu söndürmeden uyumuşlar
dır Bu suretle saat ikid yangın 
çıkmış ve iki yatakla yatağın ara
sındaki 47,5 lira yanmıştır, 
Ateş kağıtlara ve pencere Ç('r. 

çe\'elcrine sirayet etmi;se de ı;ön. 
dürülmüştür. 

Kiiçükpazarda !skle sokağında 
16 numaralı dükknnın bacasından 

TÜRK-ALMAN PAKTI DÜN MEC• 

LiSTE ITTIF AKLA T ASDIK EDiLDi 

Meb'uslar Re/ ik 
Saydam Hükume
tini tebrik ettiler 
Türk-Alman paktı, Türk- İn
giliz ittifakına halel vermiyor 

Ankara, 28 (Husu•! Muhabirimiz- lik m!lsteşan , .• ataşe;nılıtcrl y.r al -
:len) - Büyük MJlet Meclisi dQn yap- mışlardL 
tığı toplantıda Türk - Alman dostluk Ccl:enin açılııuıı mule:ık i> kürs07c 
nuabcdesini m!lzakere , •• kabul eyle- ge)en Hariciye Vekıll Şu! SMacoğ -
niştir. lu gelen evrak arasında bulwıan Tilrk 

Bu m!lzru<ereyl takip lç'1ı kalabalık Alman dostluk m 1ahed ın ruzname
bir halk küUesi sa.mim localarını dol- ye alınarak tcrcih::ın ve r.il • celen mu· 
durmuştu. Matbuat locasında ecnebi ve takere edilm~sfni iste.mı • 
Alman matbuat milmcssillcrl bulunu - Reis, Hariciye Vcklinın gerek mev -
yordu. Kordiplon1atik. locasında Alman zuubahs muahedcnin rumameyc alın3-
büyük elçisi Fon Papen ile büyük elçi- (Devamı 5 lnd Sayfada) 

Şehrimizde ak- Milli piyangonun 
şam Ticaret şeklinde deği-

okulları açılacak şiklik yapılacak 

Buralara 45 • ıa yaş
larındakiler girecek 

Kız ve erkeklerimizi pratık ti
cari haya•a hazırlamak üzere Ma. 
arif Vek5.lctmce şehr1mizde ve dl. 
ğer yerlerde ~am Kız San'at 
mektepleri gibi Akşam Ticaret 
okulları açı'.ması kararlaştınl -
mıştır. (Devamı 6 md Sayfada) 

ilaha çok ikramiye
li bir şekli aranıyor 

Milli piyango idaresi, bugürkü 
piyango klird~ es slı dc1;ı .k -
lik"cr y al'<a kar r vcrm•ştir. 

Mcmlcketi~izro uygun ve lıalkı • 
mızın 1 -şu~n g ccck bir \ l e•
bıt et k ıç n tlun}ol' ~ bre .ı: 

(De\':Ullı 5 ln<I Sayfada) 

(H A R P VAZİY E Tİ) 
Merkezde Niyemen nehri yolların· 
da büyük meydan muharebeleri 
cereyan ediyor, Almanlar R·ga 
Minsk istikametlerini açamadılar! 

(Yazan: EMEKLi KU MAY S UB ) 
1- SOVYET - AL.'IAN CEP-

HESİ.."IDE: 
Şimalde Finlandıya eeıihesin• 

daki vaziyetti! henüz lbir değişik
lik yoktur. Finler J>itarai oldukla
nnı ve bir tecavıüze uğramadıkça 
baııbe karışımyacaklarını aöy liir 

(Deva.mı 5 inci Sa.J'fada) 

/ta/yanlar seri 
ve kolay bir 
Alman zaferi 

beklemiyor 
Roc.>, 26 'A.A.) - italyon matbua

tı, Alulan oı-Ju.runun Sovyet Rusyada 
karşılaştığı buyük müşkUlAtı tebaruz 
ettirmekte ve İtalyan halkına sert ve 
lı:olay bir Alm:ın zaferinin beklenme
me . .Jni tavsiye etmektedir. 

Kuvayi kül
liyeler pek 

· yakında kar
şılaşacak 
Stokholm 26 (A.A.)- Tid 

Ningcn gazetesinin Bcrlir 
muhabirinin bildirdij';inc göre 
Bcrlin aske~i mahfilkrindc 
şimdiye kadar dC'\'am eden 
harekatın :buyü.k m ~rebelc

re tıaz..rlık teşkil cttigi sıöy

lermektedir. Sovyct ordusu
nLn km·ayı 'külliye ılc !kar
şılaşmak za.· .an nın gccilcni- · 
ycceği tahmin olunırnaktaılır. 

- 1 
. 

-

Vlşi, 28 (A.A) - Fransız tebliği Su
riyede 24 ıaatl('t ·n\.L'ılrr bir df"ğisiklik 
olmadığını bildirmektedir. Sahilde 
düşmonın yanna teşebbu ıl akim kal

mı.şt. ·. Şeria vad.slnde milda(aaya el
verişlı yerler tutulnıustur. Kıt'lanmız 
ıcce du~mana &Oziikn1cden ?wicrcea
yun'dan geri rekilın'.ştır. İngiliz ileri 
hareketi burada durdurulmuatur. Irak
tan gelen kuvvetler de Tüdmür önün
de durdunılrnuştur. 

Nakil vasıtalarına 
yapılacak zam~ar 
kanu aaykırı mı? 

çıkan kıv1lcımlar döşeme tah.a - J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
sını tutuşturmll§sa da söndürül -

Harp An-: 
1 

siklopedisi 
' s. Ba11amn ' 

\. 
Teşkllltı 

-2-
HiKAYE 

CABIT UÇUK 

Ba iki 6iiul yıuıyı 
--

4 IDCtl ıalılle- ' 

de OkUJUDUZ 
/. 

---o--

!

Suiistimal yapan 
bir nüfus memu
ru tevkif edildi 

Yeni.köy nüfus memw·luğu va
zıifesini ifa etmekte iken vaillesini 
suiistimal suçile Ağı.reezaya veri
len Zeki dün 3 ay hapse ve 6 ay 
memuriyetten m<>n'e ımahkı'.ım er 
lumııt14 ve tC'\l'kiI kararı verilip 
te\'kif olıunmWjtOC, Birl&te ı:ı;u

hakeme edilen Horup ve Leyliı ı
siınl~rindeki kad.nlar beı aet et
mişlerdir, 

Belediye bu iddiaya ne diyor? 
Asker ailelerine yardım için Berelllye 

pul bastırmağa karar verdi 

BOL C'EŞİD n YE1'i STİL 

MOBİLYA 
!\lmak Vf"ya gormek. istiyenler 

HARAÇÇI KAR· 
DEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
S· lonlarını bir del;,. geınl«'k ıe tat~ 
mın edilırU-r. 

lst."lnbul. Fıncancıı;r, Rıza.paşa 
yokuşu N>. 59/81/83. Te lefon 22060 

Asker ailelerine yapılacak yar
dımlar içın vesaiti nakliy<> ücret
ler.ne Zamlar 1 temmuzda lbaşh
yu~aktır. Fakut d'ğcr .arafl•n 
Manisa ır.cıb'u•u RC'fik İnce Me<:
listL şifahi bir :;ual takriri vere

rek bu ha<:usta izahat istomiştir. 
Mu.mailcytı bu zamlan halka ver
gi tarhı ~eklinde ımık!'llefiy~tler 

tai noUi mahiyetinde görernk teş
kil,it esa.,ıye kanununun 85 inci 
maddesine \(' 1111 numaralı as
keri mükellefıyet kanununun 31 
inci madcl •ine avkın olduğunu 

(Deva.mı 5 inci Sayfada) 

müştür. KISACA 

Muhafaza Ar 
meb'uıa cevap 

A. ŞEKIP 

Almanyanın, Rusyaya karp 
taarruza g~mesi hiıdises~ İn
giltere Avıım Kamarasında çok 
hararetli müzakerelere , -esile 
oldu. Birçok hatipler, şayanı 

dikkat bazı sualler sordular. 
Ba.şvekil Çörçil, Hariciye Nazırı 
Eden hükilmetin noktai naza• 
rmı bildiren beyanat Hrdiler. 

Bu arada, Türkhenin de adı 
geçti. Henüz, Türk politikasını 
n bugünkü Türk ziınamdarla.
rınm asil hattı hareketini i~ ice 
kavrıyamıyan bazı İngiliz meb
usları, Türkiyen.in tuttu~ dil· 

r üst politikadan şüphe ~den bir 
eda ile, bazı garip ıııııtalcalar 
ileri sürdüler, 

Çörçil, bunların CC\abını ,-cr
mi~ bulunuyor. 

• l esela, m'IJM!azakar meb
u..lardan Vinterton, hıila, ingl l
tere ile Türki)e ara'1ndakl va
ziyetin tnaınıh etm i lazım 
geldiği kanaatinde. 

Bu zata nazaran. Türki:ye, rl' 
geç hangi taralta olduğunu bil· 
dirmesi ıazım imi~. 

Bay Vinterlon, Türki~ eııin 
tuttuğu açık politika yolunu, 
adını adını takip cimi~ or veya 
l'demiyorsa, kabahat bİ7de mi? 

Türkiyeni.n yazl ·rti , güneş 

kadar sarilı '" aşikardır: ingil
tere ile ınütı efik bulunuyoruz, 
bu ittifaka sadıktı;. FaJ;a t, buna 
mukabil . diin~ad a h öç kiımr~e 
düşman dtiiliz. 



KIŞLIK 

OLSA, BARI. 

Aylarca tetkikat, tahkikat
tan sonra, nihayet, 660 ku
ru,luk halk tipi ayakkabıla
rın imaline ba,lanmış ! Ben· 
deniz bir noktaya iıaret ede
ceğim: Bari, yapılan papuç
lar, kıtlık olsa .. Çünkü imali 
ikmal olunup satı§4 çıkarılın· 
cıya ve ayağımıza giy;linciye 
kadar, sonbahar gelecek .• 

Halk tipi ayakkabıları ya• 
zın giymek arzu edenler, 
korkarım, papuçsuz kal.ımf
lardır. 

MUHTEKiR MI, 

Mahzurı 
ığı ak ar 

Bazı sığınaklar beğe
nil m iye re k yeni 

es aslar bildirildi 
Yapılan teft!şlerde bazı ltimse

lerinm evlerınin bahçesıne mat
lup şartlıırı haız olmıvan sığ-nak.. 
!ar yaptıkları anlaşılmı t_r M se. 
la joprak seviyesde hemen lı "men 
ayni hizada beton sığınaklar ya
pıldığı görülmüştür. Fakat bun • 
!ar toprağın muayyen bir derin • 
liğinde olmadıklarından mahzur. 
lu görülmüştür. Bunun üzerine 
sığınakhrın ya toprağın çok de
rinldiğindl yapılması veyahut 
yalmz sıper kazılmakla iktifa e
dilmesi dün alakadarlara tt-bliğ 
olunmuştur. 

DECIL MI?. -----
Muhtekirlerin de bir ~ 

apıııp kaldıklarını ilk defa 
duyuyoruz: Gazetelerin ha
ber verdiğine göre, bazı fa
sulye muhtekirıeci, vaktiyle 
pahalı fiatle bir çok mal al
mıtlar .. "Sonra, devlet fiatler 
üzerinde nazım rolünü oyna
yınca, berikiler, apıfıp kal
mıt: 

I BtÇ'OK HABERLER 

Bir arkadat dedi ki: 
«- Zannetmem.. Bunlar 

muhtekir değiılerdir.» 
«- Neden?,» Diye IOI'• 

duk. 
«- Hakiki muhtekir, da

ha profesyoneldir, dedi. l>öy
le bir hata yapmaz .. • 

MEŞRUBAT 

FİATLERI 

Gazetelerin yazdığına gö
re, bazı ka vehaneler, meş· 
rubat fiatlerini arttırmı§lar .• 
Bob · Stiller, belki, metruba
tın ne demek olduğunu bil
mezler. Kıu.ca söyleyivere
yim: Metrubat içilen mayiler 
demektir. Kelimenin aslı 
türb'dür. İçmek mi.naaına 
ııelir. 

Sadede ıelelim: Kahveha
neler, su, gazoz, ıerbet, li
monata fiatlerine zam yap
mıılar •• 

insan bir i.n dütünüyor; ne 
oluyor, acaba, dünya harbi 
dolayıaiyle, sular, membaI..
nndan az mı çıkıyor?. 

AHIR ZAMAN 

HARBi 

Alman - Ruı harbinden 
bahseden bütün dünya ule
ması, iki dev çarpıtıyor, di
yorlar, Rivayetlere göre, 8-
10 milyon insan kartı kartıya 
bulunmaktadır. 

Bizce, bu hadiseye deY 
muharebesi değil, ahir za
man harbi demek daha doi· 
ru olur. 

Biliyorsunuz ki, kıyamete 
yakın yıllarda, dünyada bir 
takım acaiplikler göriileceii 
ıöylenir. 

Bana, fU IOll zamanlarda 
acaip olmıy- tek badiae ııöa
~ize I. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 102 

ViLAYET ve BELEDIYEı 

* Asker aılelerinı? yardım iı;;n 
vesaitı nakl;yede yeni zam!ı ta. 
rlfoler ay başında başlıyacakıır. 
* Ortaköy iskelesi civarında a. 

ı;ılması için iki yıldanlreri devam 
etmekte olan i~tunli\k muamcl" -
len fanıal cdılmektcdir. Orıa;oy 
iskelesi imar planına göre tanzim 
edilecektir. Şişhane yok~undakı 
askerlik şubesi binası da yıktırı
lacaktır. * Cerrahpaşa hastanesinln et. 
rafı açılmaktadır. İstimlak işleri 
!ç:n şimd;ye kadar 23 bin lira sar. 
fedilmlştir. İstimlakin tamamlan
ması için 9 bin lira daha sarfolu
naca~ır. Bu binalar yıkıldıktan 
sonra deniz görülebilecektir. 
MAARiF, VN/VERSITE: 

* Resmi okullarda dersi olmı
yan hususi turk, ekalliyet ve ya. 
bancı okullar öğretmenleri, okul. 
!arda bütCnlcme imtihanları baş
ladığı gün vazifeleri başında bu
lunmaları şartile tatili istedikleri 
yerde geçırebileceklerdir. 
TiCARET ve SANAYi: 

* Fiat Mürakalıe Bürosunun 
yaptığı tetkikata göre, fabrika fi
atleri İktısat Vekaletince tesbit e
dilm:ş olan ve perakende olarak 
120 kuruşa kadar satılması Lizım 
gelen çimento çuvalları 170 ku • 
ruşa kaılar yükselmiştır. Komis • 
yon çimentonun parekende satış 
fiatını tayin edecektir. * Altın fiatleri sur'atle diişmek.. 
tedır. Dün bir Reşadiye altını 24,5 
lira, külçe 308 kuruş ve beşibi.ra
rad._ 108 lira idi. * Dün İstanbuldan 800,000 lira
lık ihracat yapılmıı;tır. Bunun 
870.00 liralık kısmı Toprak Mah
sulleri Ofisinin Amerikaya ihraç 
etnıekte olduğu afyondur. Roman. 
yaya da tuzlu hamsi satılmıştır. 

MVTEFERRIKı 

* Sürtte Melih camii tamir 
görmekte iken kubbesi çökmüş ve 
çalışan amelelerden altısı enkaz 
altında knlmı:;tır. Bunlardan dördü 
ağtrca yaralanmış, ikisi ölmüştür. 
Kazazedder Memleket hastanesi. 
ne nakledilmiştir. * İstiklal Harbi maltillerinden 
bir subayla 27 ere 397 numaralı 
kanun mucibince verilecek mec. 
muu 3300 liralık ikramiyeye dair 
layiha Bı.tçe Encümeninden çık· 
tL Listeye göre tabıp binbaşı Ali 
Rıza Akalına 300, üç ere 200 ve 24 
ere de 100 er lira ikramiye veri. 
lecektir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Yanlışınız var. 
- Dogru değil 
- O halde nedir? Siz söyle -

ylniz) 
Emniyet Dırektörünün bu ~ •a· 

lme Naci, Halke\cinin ceva" ver 
mesirl tercıh etti. O; 

- Bence; • dedi • erkekler ka· 
d nlarıııın kendilerlli! ayni hür. 
ri) etlere sahip ol.ınalarına tah•m· 
.ınill edc!'".yorlar. 

- Yuzde k ~ı• 

- Y ıJe ) etır~l. 
- Ya yuzde otuzu• 
- Bun ~rd« da yine kıskançlı· 

ğ n zehırın. bulmak miınu ... n. 
- O haJ.d. tul.Asa edelım. Er. 

kek erın karılımnı sevmek duy
eusunu muhaf.ıza etiJtlerine ka-

ıll6iniz. 

- Hayır, evlenirken karılarını 
severek aldıklanna kaniim. Fakat 
bir müddet sonra bir ba.~ka ka • 
dını karılarına tercih ediyorlar. 

- Ya kadınlar? 
- Onların da yllzde ellisi, iki 

üç defa tesa !il ettiklen başka 
ukeklere lakayt kalamıyorlar. 

- N.çin bu böyledir? 
- Al'.ıh bilıT. 

• - Hayır. Bunu biz de bilebtli
riz. Ge1iniz şu işi bil'likte ha!Je
delim. 

- Buyunınıu. 

- Bu s balı gazetebi okudu. 
nuz mu? 

- Hl'nlen hepslııi. 

- Bunluın ıçiDde bır tek hıl)u.. 

ıer 
Bay Adolf JUtlcrın •l'avgam• 

isimli kitabında ,.e Almanyad.a 
nazi rt1jiminin ik1idarı cif' aldJtı 
gunlere takaddüm eden yıllarda 
,.e nihayet daha yakın senrlerde 
Führerin irat ettij;i bütün nutuk· 
}arda, kumüni:ınıa, dünlanın, bü
tün beşcri)·etin ve bitt .. bi Alma.n
yanın en baş düşmanı olarak tav· 
sif edilir. 

Nazi partisi programı, bu hük
mün mucip sebeplerini uzun uza
dıya an]atır. Alman:yaya nazara0t 
koınünizına denen rejimi yıkmak, 
ortadan kaldırmak, tasfiye etmek 
lıizmıdır. 

, azizmin gayelerinden biri de 
budur. 

Hal ve keyfiyrt böyle ı>lunca, 
1939 harbi başında aktedilcn Al
man • Sovyet ademi tl'CA vüz pak
tu1ın mana '\:C ınahiyrti ne oluyor, 
diye, ortaya bir '1ıal ahlır. 

Alman Devlet Şefi. 22 haziran 
taarnnu başlarken, Alman mille
tine hitaben neşrrttiüi bf.yanna· 
mode, bu sualin c"'"alnnı vaz.i1ı o
larak vermektedir. 

O zaman, yine Alman menfaat. 
lcri dolaysile, hö~·le bir pakt yap
mak nruroti ha•ıl olmuştur. 

Nazizma ile komünizma, gerek 
gaye ve hedeflert gerek bünye ve 
maralan itibarile asla bir muta
bakat arzedemez. 

Fari<lı si~·asi rejim ve ideali& 
rin, ayrt dü~ünce ve fikir si. tem• 
terinin kolayca kucaklaşuağını 

zannetmenin en büyük hata <>1-
duğu, bugün, bir kere daha anla
tılmış bulunuyor. 

REŞAT FEYZi 

Bira sevkiyatı 
arttlrıhyor 

İnhisarlar İda-esi Anadoluya 
ve şchn"Tlizin cıvarındakı sayfıye 
mahallerine bira sevkiyatını art
tırmıştır. Şimdiye kadar haftada 
bir defa bira scvkiyatı yapılan 

sayfiye yerlerine bwıdan sonra 
haftada !ki gün se\"kiyat yapıla • 
caktır. İdare bu se.,.kiyatı kendi 
kamyon ve deniz vasıtalar;ıe ya. 
pacaktır. 

Postaya girecek me
murların ımtllıanı 
Pos!a ve telgraf idareleri için a

lınacak memurların imtihanı dün 
Galatasaraydaki posta ve telgraf 
merkezinde yapılmıştır. Muhabere 
imtihanına muhaberecilıği olan 34 
iUt okul mezunu ve postacılık im • 
tihanına da 120 lise ve orta okul 
mezunu iştirak e:miştir. Bunlar a
rasında genç kız ve kadınlar da 
vardır. İmtihan neticeleri birkaç 
gün sonra ilôn edilecektır, 

Kabve lhtlk4rı 
yapan bir k ın 

Burgaz adasında kuru kahvt'ci
lik yapan Maryanti adında bir ka
dın, ayni adada Yalı caddesinde 
kahvecılık yapan Hasan kaplanın 
çırağı Necdete kahvenin kilosunu 
(280) kuruşa sattığından ve kah. 
venin yüzde doksan beş nisbetinde 
karıŞlk bulunmasından dün adli • 
yeye verilmiştir. 

Yaptlan duruşma.<ı sonunda ka

dının tevkifine ve bazı hususların 
aydınlatılması için şahit eoelbiııe 
karar verilmiştir. 

lı habere rastlıyabildiniz mi? 
- Vallahi dünya bir umumi 

harp ariiesinde. 
- Yalııız harp arifesinde mi? 
- Belki ibtıliıl arifesinde de. 
- Hay,r, ihtilaller arifesinde. 

Her sahada bir anlaşamamazlık 

var. Milletlerin sınıflan, zümre • 
leri hizıpleri arasında anla ama
mazlık var. Her zümrenin, her st· 

nıfın, her hizbln mensupları a • 

rasında anlaşamamazlıklar var ve 
sonra her milletin, her mıllctle, her 
kıt'anın, her kıt'a ile anlaşma • 
mazlığı var. Bunun sebebi nedir? 
Bunun seheb: aşık1?".lır. !nsanlar, 
bundan )ÜZ y1! evvelk• sosyeteyi 
en az be bin y1l<!a k rmuşlardır. 
B~ bin yıl.. Her yı.:z vı' . 'ç nesil ' 

farzetsek ortadan k '1 rdığımız 
sosyetede bizım tam ) uz ellinci 

nes 1 olduğumuz anla.şılı •. Düşü
nünüz bı.r kere •.. Yüz elli neslin 

1 

bırbirıni terbiye etmesı n tıces.i.n- , 

de ... Yahut ..• kend.'1Mn b ev • j 
velkl. ı:ı.esilde ggrdü&ü hatalaa 

Günün meselesi: 
• c 

yo u 
Karadeniz yolu gerine Selanik 
tarikinden istifade olunacak 

Orta Avrupa memleketlerine ih-ı Bundan başka Basra yolile de 
raç için gemilere yüklenip Kara • ihracata yakında başlanacaktır. 
deniz yolunun kapanması dolay1si 

1 

Yalnız trenlerimiz mallan Suriye 
le sevkine imk5n bulunamıyan ba. hududuna kadar gö:ürecek ve o • 
zı mallar vapurlardan tahllye edi· radan aktarma ile sevkedilecek -
!erek depolara konmuştur. Bunlar tir. 
tamamen sa:ılmış mallardır. İlk Halen Basraya çok miktarda it

halat eŞYası gelmişt;r, Aktarma 
suretlle bu malların da ithaline 
başlanacaktır. Gelen mallar ara • 
sında çok mik'.arrla deri, kösele, o. 
tomobil yedek aksamı, eczayi tıb. 

biye ve kimyeviye vardır. 

fırsatta ihraç e<flecektir. 
Bu'lların bir kısmının, şimdilik 

bir proje halinde olmakla beraber 
eJ!er alıcı tarafından kabul edilir
se Selfınik tarikile ihracı düşünül. 
mcktedir. 

~~-----~ .. ~---~--~ 
Kavun, Karpuz 

Bu yıl Trakya ve Eğe
de çok bol olacak 

Eğlence yerleri 1 

Memurlar müşteri gi
bi kontrol yapacak 

Lamba şi
şesi tevzii 
Şehrimizde yapılacak 
tevziat bakk llar Ce
miyeti ne verilecek 
Mıntaka Tıcaret Müdürlüğü 

yapt."» tetkıklcr sonunda muhte
lif yerlerde lamba şışesi üzerınde 
ihtU<iır; ya!}lldığını ve şışeler.n 

saklanarak pahalıya satıldığını 

görmüştür. Hariçten gelen lamba 
şişelerinin şehrimizdeki tevziatı 

Bakkallar Cemiyetine verilecek • 
tır. aı.ı suretle tüccarların şişeleri 
saklamalarına mani olunacaktır. 

Pınarbaşında hay
van sergisi 

Kayseri (Hususi): Ziraat Ve • 
kaleli tgrafından Vilayetimizin 
kazalarından Pınarbal' ooa her 
yıl aç !makta olan hayvan scrgi
s.ne bu yıl 60 tane Nonıus cınsi 
aygı~ gönderilmı.ş•ir. 

Serg "P bun arla, civar vilayet 
ve kazalardan getirilen yüz'.erce 
haV\'&" teşhır o~ unmuştur. İyi ye
t , tirılcn lıayı·•nların sahiplerine 
mükiıhtlar vC'ri miştir. Buc ay de. 
vr."1 eden sergi kaza kaymakamı 
Bay İbrahiır i n bir nu!kile kapan. 
mıştır. Vt'kiılc n gonderdiği ay
gırlar da Sivasa yollanmıştır. 

Trakyadan gelen malumata gö. 
re Tekirdağ ve civarında kavun 
ve karpuzlardan bır kısmı olmuş. 
tur. Trakyadan ilk mahsulün bu 
günkrde şehrlmite sevkedileceği 
bildirilrn:ş ' ir. Ilu hususta hazır -
lıklara başlanmıı;tır. Kavun, kar· 
puzun Trakya ve Egede bu yıl 
çok bol olduğu anlaşılmıştır. DL 
ğer taraftan Ege ve cenup mm • 
takasından şehrimize getirilen kü
çük karpuzlar perakende asgari ı 
15 kuruştan >atılmaktadır. 

Beled ye butün kayıP.akamllk -
!ara bir tamim gondercrek nun • 
takalarındakı gazino ve içkili yer. 
!eri daimi ve sıkı surette kon rol 
etmelerini bildirmıştir Bilhassa 
pazar günleri bu gibi yerler me • 
murlar tarafından kontrol edile
cektir. 

1 G zeı ıan'atıer mı. 
d rıı şehrimizde 

Belediye İktısat Müdürlüğü de 
her zaman kendi memurlarını 

müşteri sıfatı le muhtelif gazino 
ve içkili yerlere göndererek kon. 
trol yaptıracaktır 

r o • 

-\.ADLiYE ve POL/S-J-
Kıskançlıkla karısının yüzünü 
kesen eczacı mahkum oldu 
Beyıerbeğlnde cereyau eden bu hAdlıenln 
lalll dokuz ay ylrml beş giln bapsedllecek 

Bundan bir müddet evvel Çen • \ vun boşaltma meselesi yüzünden 
gelköy ile Beylerbeyi arasında Halil ile Haydar adında iki ame • 
Mevhibe isminde bir kadını koca. le arasında bir kavga çıkmıştı. 
sı eczacı Sami, yüıünden bıçakla Kavga esnasında Halil tabanca • 
iz kalacak bir şekilde yaralamıştı. sını çekerek Haydara ateş etmiş 

Eczacı Samini'l birinci ağır ce • ve Haydar da buna kavun atmak 
zada devam etmekte olan muha • suretile mukabele etmişti. 
kemesi dün sona ermiştir. Mahke- Halil katil kastile öldürmeğe 
me Saminin karısını kıskançlık teşebbüs suçile adliyeye ve
yüzünden ve evliıtlıkları Asiyeyi rilmiş ise de dün biten muhake • 
de hidde'.le yarafadığını sabit gör. 
düğünden suçluyu 9 ay 25 gün hap 
se, karısına 200 lira, evlat!ığt AsL 
yeye 50 lira tazminat vermeğe 

mahkum etmiştir. 

F ıu ye çuvab altın· 
da can veren hamal 

Tahtakalede, Hasıriskelesinrl.e 

hamal:ık ya;>an 45 yaşındaki Ha • 
san oğl.ı Halil dun 90 kiloluk bir 
fasulye c;uvalını taşırken, birden • 
~ire yer" yıkılmıştır. Etraftan ye. 
tişenler hamalı kaldırd.i.klan za • 
man hamalın öldüğünü görmüş • 
!erdir. 

Adliye doktoru Hikmet Tümer 
eoesedin defnine ruhsat vermiştir. 

Kavan ylztladen 
çıka• kavga 1 

mcsi sonunda Halilin Haydan kor 
kutmak maksadile ateş ettiği sa • 
bit görülmüş ve suçlu 20 gün hap
se mahkum edilmiştir. 

tvey kızını kirleten 
canavar baba mab-

kl\m O D 
Geçen sene, SJivrınin Gelevre 

köyünde bi.r hadise olmuş ve Ka
ra Yusuf adında bir adam üvey 
kızı Nevriyeyı kirletmiştir. 

Kara Yusuf genç kıza göz koy • 
duğundan, bir gün anasının evde 

bulunmadığı bir sırayı kollıyarak 
kıza saldırmış ve zorla çirkin su • 
çunu işlemiştir. 

Dün Kara Yusufun muhakeme. 
si birinci ağır cezada bitmiştir. 

Geçen sene kavun mevsimlnee, Suçlu beş sene ağır hapse malı • 
Unkapanındakı meyva halinde, ka.. kô.m edilmiştir. 

tashih ettiğini kabul ederek ko
nuşursa <, bu sosyetenin yüz elli 
süzgeçten geçmesinin eseri ola • 
rak meydana gelmiş itiyatlan, 
an'aneleri, kontrolleri bir kalemde 

ortadan kaldırıyoruz ve saıuyo • 
ruz ki yıkılan sosyetenin yerine 
on yılda bir yenisini kurabilmek 
kudreti bizde vardrr. Hayır dost
larım, böyle bir zan bizi cok yan
lış yollara sevkedebilir. , ·;ıekim 
etmiştir. de. Demin söylemiştim. 
Şımdi bir daha tekrar edeyim: 
cHakiki Avrupalı, bizim Avrupa. 
lılığımızın tamamile yabancısıdır.• 

- !!. .. 
- Bununla demek istemiyorum 

ki Avrupa tertemizdir. Diyemem 

kı Avrupa da bir sosyete Lnhidamı 
karşı uıda deği'dir. Hayır! Avru

pa dahi yeni şartların eski sosye
t :!le uymadt'I nı görüyor ve yeni 

şartlan e:ıki sosyeteye uydurmak 
ıstivenlcrlc eski sosveteyı tarnp 

yerme bugünün şartlarına uygun J 
biı' sıı.s,yete kurmalı. l:ıtlyeıılefi.ıı. 

devamlı mücadelelerine sahnıe o. 
luyor. Maamafih itiraf etmekten 
çekinmemeliyiz. Eski sosyete Av

runahyı bir asır evvel mes'ut ede
bilen bir sosyete idi ve biz garbe 
uyalım mı uymıvalım mı diye te.. 
reddütler içinde çalkanırken o sa.. 
adet devresi uçtu gitti. O eski sos
yeteyi kurabıJrnl· olsak bile vine 

garbe aykırı kalacağız. Cünkü 
kar ımızda bamba•'<a bir Avrupa, 
bizi bir 2sır evvelki tarihi halinde 
görecek bir Avrupa bulaC'ağız. 

Hoş... buna da ariık im.kin kal. 
mamıştır ya? 

- Çok bedbınsiniz. 
- Ben, size A vrunava uyamt-

vacağız demedim ki beni milleti
m.in Jlerleme kabıliyetle"ınden ü. 
mli kesmis farzedebıleslniz. 

- Fakat ded:niz ki ... 

- Durunuz. Sözümü kesme • 
yiniz. Fikrimi tamam 'ıyayım. İs· 
ta.,bulda bazı evlerde verilen çay. 
lar& davet edildim. Bilmem bura. 

Maar..I Vekiılet'- Güzel San'at
ler Uınum Müdürü Ankaradan 
şehrimize gelmi~tir. Umum Müdür 
5ehrimideki Gıizel San'atler A. 
kademisinde tetkik!er yapmakta. 
dır Bır müdde~ şehrimizde kala
caktır. 

Kahveciler Cemi
yetinin müracaatı 

Kahveciler C<'miyeti, Beledi • 
yenin haziran ayı içinde yapmak. 
ta olduğ-..ı oyun kağıdı ve alet • 
!eri üzerındekı kontrol şeklinin 
değişt rilmesinı istemişt:r. Cemi· 
yet, oyun kağıtlarının, tavlaların 
ve diğer oyun eşyasının ayrı ayn 
aylarda kontrol edilerek mühür. 
lenmcslni ve bu sur tle kahvele. 
r in oyunlardan et tiği istifadenin 
kesilmemesini ileri sürmektedlr. 
Bu hususta Belediyeye müracaat 
edilecektir. 

Baıat yerlerine gön
derilecek ameleler 

Alakadarlara gelen malumata 
göre, hükumetin aldığı tedbirler 
üzerine mahsul mıntakalarına 
sevkedilmek üzere bırçok mın
takalardan ameleler temın edil • 
miştir. 

Hasat mıntakalarına amele ih
tiyaçları sorulmuştur. Buna göre 
derhal amele gönderilee(:k ve ha. 
sat işlerinin kısa bir zamanda ya
pılması temin olunacaktır. -- ... ~~-

Hileli sular 
Belediye, yaz mevsiminin gel. 

mesi dolayısile memba suları Ü· 

zerinde sıkı kontroller yapılmasını 
alakadarlara bildirm~tir. Bilhassa 
sayfiye yerlerinde mühürsüz ve
yahut iğreti takılmış mühürlü 
kaplar içinde karışık sular satıl. 
dığı görülmüştür. Damacana ve 
şişelerle satılan sular daiınt su • 
rette kontrol edilecektir. 

da da öyle toplantılar oluyor mu? 
- Sık sık ..• 
- İçki var mıT 
- Tabii. 
- Poker, briç ••. 

- Şüphesiz. 

- Faraza... Siz bmi alıp hiç 
tanımadığım bir eve götürebilir 
misiniz? 

- Elbette ... Kaç göç yoktur. 
- Behey birader! Kafesin kalk· 

ması bu de.ınek midir? Çarşafı 

lağvetmekten murat bu mudur? 
Pokerli, ickili, kadınlı erkek!! 
toplantı aile toplantısı demek mi· 
dır? 

- Siz ... Affcdin!z amma, pek 

geri düşünceler kindesiniz. 

- Hani nerdeysc ba"" mürteci 
darr gas:nı yapıştıracaksınız. 

- Eh ..• Belki .. 

- 1stedigıniz gibi 

hürsürüz. 

- Sız dıe. 

SOV,f et - Im rDI 
ar ıs a fn Ut re 

ve Japonya 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEJ 

&>vyet - Alman .a::>ı kaı:ş:s.n
da 11<.i devletin vaııyetı m<:ralk ve 
alaka uyandırmak'..ad!l": lnt:ılıe~ 
ile japonya. İngıltcre ikı senedeıı
beri Almanya ile ha'l' tıalinde
dir. İki sene evvel harp başlıyr 
cağı sırada İngiltere, 'F~a il• 
birlikte Almanyaya karşı RU6yr 
nın işbirliğini temııı elımcğe çal~ 
mış, fakat muvaf alt olaıma.mıqtı. 
Sov·yet!er hir taraftan böyle bil' 
işbirliğine gimıek ıçin İnıgıı..tler 
ve Fransızlarla giiru, urkcn, d ,er 
taraftan Almanya ile temas ~alıtl" 
de imiıjler ve İngiliz . Sovyet CC!" 
he birliği kurulac" ;• zannedilir' 
ken, Sovyet Rt;sya, anS1llt.:' A!,,-:ıJS 
ya ile meş'c ı;r ağustoo 1939 pıııkt• 
nı imza ediverdi. 

Şimdi Sovyetlt'r, A'-nanya tle 
harp hal"rıdedir. İ iltue de ;Jıj 
senedenber.i harp halinde bulu.Q' 
du,":una gore, acaıba ikı d!.'Vlet Ar 
m2nyaya ~arşı ,aralarında bir iltİ' 
fak aktedecekler mi'. 
Şimdi Sovyet haııbinin açıınır 

sı ve Almanyanı:n karşıı;,-a ktJ'I' 
vetli bir kara devlet:nin ç ıomr 
sile İngilterenin pek alışık olduğU 
bir atmosfer meydana gelır,iş olıY 
yor: Karada duşmanmı lıir büyıi~ 
devlet meşgul edrnkcn, İngilterf 
de denizlerde ırblukayı idame ede' 
cekıtir. Napoly.m Fransas nı böylt 
yıktı. İmparatorluk Ahnanyasııı' 
böyle mağlup etti. Ancak a<"ıılı' 
Sovyet Rusya, Almanyayıın arŞl' 
sında urun zaman mu.kaveıret e
debilecek midir?. İngilizleri dil' 
şündüren mesele budur ve Ö) Jt 
gör:ünüyC1r kıi •bu 8Uale cevap al
maıbkça, İngiltere SovyM!erle p.l-

• manya; a karşı ~1bırliği yapmaık1' 
beraber, bu devlet.i ittıfakma ar 
maktan çekinecektir. Çörç.ilin f!'I" 
velki gıin söykdiği mıtuktan Ç" 
kan miıııa budw-. İngiliz B~"'° 
kili, Almanyanın SoyYetlere ıcaı1 
taarruza geçme:;ini şi.ddetli lıit 
lisanla tak.fbiıh etmiş, Savyet!er' 
sempalıi göo;temıış ve Savyetier' 
yardını vadetmişt r. mü, Çiıl'" 
çile göre, nazi Aknanyati:mn dıır 
manı, İn.gilterımin tabii d06tudılf· 
Tai>ii doı;ıtluktan do.",an f;i>irliğl 
ile siyasi ittifakla girişilen jştıirlr 
ği arasındaki fark ooemmiyetlidi1 
Yanı İngiltere ile S<>vyetler, a') ıı' 
düşmanla kaf'Şllaşt.kları için te6,. 
düfi olaraık bir cephede buluşma~ 
tadırlar. Bu, İngilterenın ilerid1 

Sovyet Ruııya ile ittifak akdctıne) 
njyetinde olmadığı dem"k deil1~ 
dir. 

japonyan n vaziyetine gelince: 
bu, dıılıa karıışrktı.r. japcmya ilçltı 
pakıt ile AJ.ınany ay;ı bağlıdır Dı ~ 
taraftan gcçcnlerdo Moo~ro'\ 
Sovyetlerle bir dOf>tluk pak1ı .,,. 
zalamrştır. japonya uçlü pakt cır 
bı Sovyetlere karşı AlmanyaıııJI 
müttefiki olarak haı<be girın 1' 
Moskova dostluk vebotaraflık ~ 
tı ile de bitaraf ıkalmalıdır. GerÇI 
japonlar, üçlü paktın herşeye it" 

kaddüm ettiğini söyleme.kted'.rlf! 
Bu pakt japon harici siyasc~ııııJI 
temel taşını te~il ı·thği ve 

11 

pakt ile girişilen taahft-,üt kaı.,..:~ 
da her taahlhüdün ikinci pıaıı 
atıldığı defalarla j~n devlet ." 
damları tarafından söylenmlŞt~ 
Fakat japon devlet adamları ı.ı\ 

paktın, _Sovyetlerde?. z~yade ~ 
rikayı ıstilıdaf ettıgını de sJ 
kere söy lem.i§lerdir. Ve bilh6l' 1, 
geçenlerde MookO'llada japonya ~ 
Sovyetler arasında imzalanan d \I' 
luk paktmdan sonra üçlü paıkt 
mamile Amer;kaya inhisar etJ1lİf 
tir. 
Bımunla beraber, jı>ponys".~ 

yegane düşüncesi fili vaz~ ~ 
tin ha.zırlryacağı fır.;ıatlard•r ııe,t 
kıi japonya da İn •illere gi'bi. fa;~ 
başka düşünce ile, Sovy;t '. fi, 
man maçınm ilk \'e batta 'Jır~.:ıl 
ra\·undıınu 'bekliyecelrtir. Şu ~ 
ki &wyetlerin Avrupada h8

1 
;. 

tutuşması, japonyaya ani"""" 
de temin etmekt~dir. j 

Çin de mulıare~ i hüyoü'< ölo: 
Scıv; etlerin yardım ile ir!ame e 
bil:mdctc idi. Avrupada AJmS· , 
·le bir hayat mem t .~ :ca" •c 1 
g'rişen S<:ıvyetler, i tese bılc çıı 
yapmak\a olduğu İ.>.ı vard ..... ı ıflY 
öleücıe trnıi.:ı ederr. ecekt r. Ş ır 
d.lik ıaımıyanın ani kazancı . '' 
d Jr Fıı.kat japonyan n btUl 
~·+.fa <lrniverek f ....- + kc·· ı 
ve vazi eti~ ;nk· >afınd n d ~ ;,.,, 
f.rsat r lan ıstüacıe ı:>tm& il"" 
cegi talıiid.ic. 

""'· g 
"11.'ıct 

erd 
Kral 

1 



us-Alman 
dostluğunun 

• • 
mazısı .• 

lıan: Ali Kemal SUNMAN 
r • P-....wa kralı ol

n ,.onır nd m ur Voltcr 
~ ... tuplaı;ır onunla f :i has-

ıl rt1 bulllll\ rm . Babası o-

n "' ıe ş leı-cl n l-oıt" 1 
nailin B :.ıa ı c o ..ı a-

1ış ~ le' &) Ktn rrr~ 

F-r n oı. ) .ızd az 
ID'" Onu.1 ndcr çedt-

b un AYrup:ı ay • 
d a ibı. g n ll>t .. Prcn-
,a ten b·'bas t 'ına 

k mbi. r n<' ~ ıbir hu· 
tcŞkil roecegı d '1ŞU !er - 1 

r r bcslly nl r de' armış. Ga
Frar: z \ t<'f de Lnlardan-

' · , et o fikır V(' ita. sa-
ı ı rı.L alı Prtn.s .:ıır gün Kral 

.ur. 
ter de Fran il<' Pi"~} a a
cdki bir n;cle içın araya 

omiş, İk :.nci Froorrke 
nukuka l>u-aen - bir '!llek

görule.~ olacak. Kralın Cl.'-

• 
R• - Alman dostlaiu 

muhtelif zamanlarda bai
lalllDI§, çözülmüt, ıene 

baelannı1Jtır. Fakat tim· 
di dostluk düıman oldu.. 

Frl'dıiltin sefirine itibaruı en 
büyi.jğü gıöst<'ri :eğe ibaşlamıştır. 
İ!k lıayı·et geçtikten sonra her 
taraf keııdi.ııi. 1x>;ılar gibi ~· 
Avrupa diplaınatlan 'kendi poli

tikaları.na ona göre ~·enı cK~ 
vermeğe çalışırken Rusyada da 
ıbiT ihtilal çılkıverntiŞtir· Çar 
tahtrıdan indirilmiş. yerine lkal"l>
sı g~'.'l'ıştir. İkinci Katcrin diye 
me;: ur .:ıla"l ':ıu kad nm ılk işı de 
İkırci Fred.ike kar~ d4nanlığr 
m usterıır~ ol tur 

Bırlıırc sU.r'atle takıp eden 1Jıı 
vekay, nibıyct yme çok geçme-
den şuna var(, K:ıterm ile 
Fredri.k Leh ..anın tııksinu iç• n 
anl.ışmakt.ı geclkıınPmişl<'r<lir. 

Ru.s - Alman doıstlugur·ın iıöyle 
bir .ızısi vardır. Bu d061.luk muh
telif zamanlarda bağlanmış, ÇÖ
zUmuş, fakat iki tarafı'l da me
md'in: bunun cdvam da gıören· 
ler er kı tarafta da l·cr \ nkit bu
lunmuş. LM<ın şimdi yıne o dost
luk diisme.nlı' oldu.. 

Rı.ı.; - Alman doGtl~u rnuhteliıf 
urnanla,da bağlanmııı, çözülmüş, 
yine bağlarunıştı.r Faıkat ş1mdi 
dootluk dii"1nanlf.c oldı... ı nazik:Iıne old ,... ı:adar da 

irmc ol:!r.tı:j. ~8.6 ) u1.an y.ız- !"'======~======= 
cevab nda M"le denııı; diyol'- HALK~ 

SÜTUNU-J 
'! • ~ın, tevC\:c~ lcrınize çok 
':ur cc1e~m. Fakat ibcn nrt k 

d m. l!erşcyılı>n C'\ ·el me<m· 
1 .ın menafıini d uncceğı.ın. 
·!' tıki nazari;eler şöyle bir 
! a dursun. ' saırc 
• ılokat c<lilccc'k şaı,,;, et, om
z b •...nur.birhükiiındar Ha

:iylıık. bir tesu" ve ntıfoz 
rnış, kend · i eğenenlcr 

ld ;ça ~"OJ!al 1ı.ş. Sankı bir 
tb<12 giı>i .ıı ·alaruu kendine 

ilıyor. Volter onun ze'klisına, 
.cııcıey ı gi.ıze.l ~·a2Xiığına ve 

b fikirleri111 kabul ederek o 
r ben~ine ır.eftun ve 

tan ladursun Rusyoda da Çar 
'Jlcü Petro onun resmini ıbaşı.
ıı.ı a.smaktan kendini a ama· 
Megcr R...,-ya ile Pı-usya ara
uzun ıbır mWıarEibe ,·armış. 
t~ "1a çıkım adan çok ('V\'el 

tik ıç;n ne derin lbir tıt1aiır 
4~ğunu aıldamazdı. Oııun i
V'eü tı harue ve Ruııyaıwı 

ine da.r müzakerelerde bu-
ak uzer.e toplanan saltanat 

erine iccbıı.l etıneı.lcnıuş. 
ltü orada k.onuşulanlan belki 
1>1'U3yanm JcnıLna haber ve
üiye \-ekinırll'rmıiş. Petro l 76.2 
~ar olunca itk i.şı iK n<:i Frl'<i
~arşı beslectıgı lı>s.siyotı lhe
filen d•• ~rmek ol.ınuş

Birbırılc mu;: arobe eden RUb
v Pn., a .ırt k o andan iti
n sade barışmakla ~alr-ı w
lı,rbirlerilc .ttifak da oo•)"Or
Su kadar çııbuk bir deği:şik
lturnaz Fredrlk de şa tı mı, 
adı mı•. Herlıaldl' Şarki 
ay da Rooyaya .ıı. aJcmağa 
olduğuna g<>re uzun bir 
len ıbir an l!\"Vel lourtukna.l; 

inı göstcri.vw<lu. Falkat i.ı
Petro şö ·le cerp vermiş· 

Ben . Fredrike knı'Şl be;le-
'ıt ta:kdiıık:iırlı o ıkadar b:ı-

· r kı Şaııki P• i.IS)arm 'akır 
bıle e nem. Onda.- tbirşc\ 

·acağ;m. Onunla mütt ik o-
•ıın, 

ı zaınan .buna büttin Ar.•11M 
<ılm'!Ştır. Çarın sarnyın<h dı

\ ~·ilerin elçıleri art k )'\i 

a o' nuşlar, ,.a • .ı yolks~ 

ıtOl\l .\N: 4:l 

11 Ve lıçi Ar•ya"lar, 
ıilı.iyetler, temenni

ler ve miifkiilla 

İt Arıyan Bir Genç 
Orta mcl<tebı P. iyi derecede lk'.?181 

etmiş 16 yaşında zeki, çalışkan; yetım 
bir genç husus! mucssesel~rde, yazlha
nelerde, bürobrda, ktiluphanelerde 
kanaatkar bir Ucrctıe kendisine r1iı
nasip ~aram tadlr. Ba.kırktıy Osma
niye mahallesi Kireçocagı sokagtnda t: 
nlımarada Recep Bulçın a mektupla 
nıüracaat. 

Hueuıi dere vf'riyor 
İlkokul ı;ocukJ~rına yenl sis!oı•m u

sullerle tecrfibeli bir 1nualhm ders 
vermek istiyor. Arzu edenler Ştşli, E
bekızı sokak 1/2 nı.mıarJl<la Ziya Veh
bi adresıne müracaat eh:nclidirle:r 

I~ arıyaıı bir gı·ııç 
E71Qlde liae olclınluk. imUbanızu 

verecek olan çalı an1 Fran. ızc.a da 
bilen bir ıenç; az bir ücretle bir iş a
nmaktadır. Talıp1erin IUtfen Son Tel
graf l-lalk stltwıunda cTürksoy• a mü.
racaotlan rica olunur. 

Talisiz bir genç kız it arıyor 

Orlanıektebin 8 inci sınıfına kadar 
oku1rıl1$ \'C r.oaıt \•az.iyettnin darlığı yü
zünden tahsili htrakm:ık tehlikt":>inde 
kalan 15 yaşında zeki, anr. mahcup 
bir kız, talihsiz annesıyle kendisıniQ. 
maişeünı temin etmek için h;,ty;:ıtil a
tılmak gayes.Lrıdedir Ten.ih.aue, atöl
ye, imalaUuıne ııbi yerlerd kanaat
kaı bir ucret•e ış ,·er•nek suretıyle bLt 
fakir aileye yardımda bulunmak bh
yen oi.licerılılp t~ sahiplerinin Son Tel
ıra.f Halit Sütununda Aytene ya7.ıoa

lan rica olunur. 

İt arıyım geD4( kıs 
Ortaokul 1 lnti sını!ındon tahslli 

bırakmıs 16 yıı;11ıda mlitf'vaıı, tenıiz 
biı· aile kızıyım. Yaşn 1 \·e tahsiliın 
ile mütenasııı bir iş bulıırak çall:1ınak 
isliyoruın. Arzu edenlerın Son Telgro.r 
llalk Süluuunda Met •• hatc bır n.ek
tupla ml.ıracaatlt•:·ıni dilerim. 

it arıyol' 
Tjcalet Lisesinin 2 incı sınıfında, 17 

YliJ.l'tda bir gencını. Dak Lilo \'C 'nL 
hasebe bilır·nı. 25 lıra o.ı)'lJk ucretle 
ııs anyor~m. ·ralı.pleru1 Son Telıra! 
}laik Sutunıınd;a Abbasa n1Ur .. caatle
rıni rica edıl!"run 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

l{enıfoine Vedadııı adaı ve- ı 
lti.ndır? 
llkiınce ferdi sö~·Iedi. 

tilin Vedat olduğu üıcriııdeki zan· 
ları ku'' etlentlirnıi lir. lleın bu 
hususla tctkikııt yapaıılanlan bas-

h r b kışmadan katil ol:d>i
'1ıni akla ı:ctirdi1112 rni? 
• lbcth ki g..ti,..tik. 
Ne 'opt ı ıı? 
\;,un dkikler ~·aplik. tıid· 

~· uını de d~ rw:a tetkikat ve 
1~at ).ıptı. 
l'&ua\.:ti siıc haber ,·crt'"nler 

'esediıı drafındn bulunanlar 
~· bulııııdul.l.ırı lıall'ti ruhb·e

lkik ettiniz mi'! 
l.ttün, llep.si son d~rere mü· 

r \e a kınd. 

1 
•:ıdekilerden bir ha kasının 

1 ı ihtinınli üı.crıne du

l udur'? 
l)\lrul ' . herk in a) rı ayrı 
i ili n ır. r t il tice ka 

ka ınuddciunıwni olarak :-.İ\'İl eın~ 
niyet baş ı;c.ııuru Şc' ket, cina~et 
ma · ı ,efi ('ahit parınak i7i ıne
ınuru gibi ıuiilehassı~ ,.e dei:crlc

rilc uıntnuıı.: polislerdi, 
- Cinayetın ~aat kaça doğTu 

yapıldığuıt tnhınin edersiniz? 
- Bana ha her 'erilmeden hl<: 

olmazsa iki iiç saat öne" olınıahy· 
dı. Ceset iyice soğun>~ kanlar 

1 pıhtıla~ın"?tı. 
A\·ukat Muzaffer yalnr;; kendi 

taktiğine uygun gelen bir ekilde 
suallerini. arttırıyor, fnkat, bu 
sualler i ind hiç bir zaman ka
n at ni ilısa etıııı or, objektif ka
lı\ or \• lnrz muhak me~i dinli
ycnlerİD •uernkıııı arttLTt~ ordu .. 

MAHKEMELERDE: 
Fatlh-Çar,amba yolu<< REFİKAM CARİYENİZ SiNiR R0-

1 

~~:::~:3i:r~~~; IMATiZMASINDAN MUZT ARiPTIR )) J 

dilekleri vardır: Fatih-Çar- · 
ıamba yolunun yapılman. Şe
hirde bir ço/ı yollar tamir gö
rüyor. Veya yeniden yapılı
yor. Fakat, her nçdenıe, bu 
yol, ihmal edilmiıtir. Uç sene 
kadar evvel, burası güzelce 
yaptırılacaktı. Yolun taşlan 
söküldü. Fakat, sonra, öylece 
kaldı. Şimdi burası topraktır. 
Yazın müthiı bir toz deryan 
halindedir. Klfın da, tahmin 
ettiğiniz gibi, çamur içinde
dir. 

Bu semt çok kalabalık ve 
bu yol da çok iflektir. Civar 
halkı, muhtelif kanallardan 
müracaatler yapmıflar, yo
lun yapılmasını istemıilerdir. 
Nedense, bir ses, sada çıkma
m1ftır. 

Bize ya,,.lan müracaati, bu 
sütunda kaydetmek zarureti

ni duyduk .Halk, yerden gö
ie kadar haklıdır. Madem ki, 
yol vaktiyle yapılmıyacaktı, 

ta,lan nıçın söküldü, eski 
hayrat ta bozuldu?. Herhal
de, bu çok iılek ve mühim 
yol, bir insaf eliyle derhal bir 
hale yola konacaktır. 

Buna ümit ediyor ve ala
kadarların dikkat ııözünü çe
kiyoruz. 

BURHAN CEVAT 

Çorap lhtlkArı 
yapmı.ıarl 

Aılaıarayda manıfoturncılık yaıp
ma:kta olan Mustafa adıı•da biri 
kadın çoraplarında ihtikar yaptı
ğından dün Müddei1.1mu.milij!e v .... 
rilmiştir. 

Manifaturacı 120 kuruşa satıl

ması lazmı. gelen Kiibar marka 
çoraplarnn 176 kuruştan, 150 ye 

satılması lazım geleni.eri ise 2ıOO 

kuruştan müşterilere satımaktan 

suçludur. 

ti!X•llJ~ 
El•l·) ~Lll 

8ayrl tabii 
eıaameler 

Esnenıe, bir nevi kuvvetli uzun 
bir teneftüs sayılır. Ciğerlerimize 
;ıdi teneffüsten ziyad~ giren hava 
dolayısiyle gayriihtiyari esner, bu 
fazla havayı dı.şarıya salıveririz. 

Esnen1ek.le h~rekütına yavnılık 

gelen kan, tekrar kuv\'etle devera
nına devam eder. Esnemiye ek
seriya cerinn1ek te terafuk eder 
ki, bu da a7ni neticeyi kolaylq-

ı rır 

Uyuınak: ihtiyacı, ıç sıkmtısı, 
uzun bir nutuk dinlemek, kitap 
okumak vesaıre gibi h1ı1ller esne
rneyi d:ı1vet etler 

Fakat esneme, baznn ma.razt 
ı.ebepleı-den ileri ıelir ki, tedavisi 
lcizımdı.r. Yeır.ekten. sonra uun 
ınüddet Otil\enH!ık, hazlınsizliğe 

demet od<>r. 

Bir soru daha ~·apb: 
- Cinayet yatağm içinde mi ya

pılmış dcrsiniz't 
l\lerkl!'l memuru bu sual kar<jı

smda birden müşkül vazi)·ette kal
dığını hissetlirerek bir dü~ünre ile 
<hırdu. Fakat. kenidni çabuk !<>
parladı: 

- Herhalde yatağın içinde ola
cak. Çiinkii odada ba,,ı..a ~ekilde 
boğusmayı, nııicadeleyi .JıildirNO<'k 

bir karı~ıklık olmadı!: gibi ecset iİ· 
zerinde de herhangi hir taz~·ik e
heri yoktn. 

- ~ükriyenin an•zın öldürül
mü~ olduğunu ka.hu1 l'<lebilir mi· 
sini?? 

- Herhalde ct">cdiıı valiyeti 
bunun bö:vll' olduğunu anlatıyor
du. 
Muıa(fer bir .ııal daha sordu: 

Kur~lU\ ko\·an1 tabanca uda~ 
da bulunnıadı d ,.il n1i? 

- Bulıınınadı. 

"Üzerinize afiyet, geceleri, gözle
rimize bir damla uyku girmiyor.,, 

--1- Yazan: KULA 

Mıibaşir, onların adını söykyin.. 
ciyc kadar, kondorda münakaşa 
ettiler. Ablak yuz'..ı, sivri göbekli, 
bir gözu hafı( iCh .S. olan kıranta 
adam, bır tarartan. mütemadıyen 
alnında biriken terleri sılen·k an. 
latıyorılu · 
•- Eiendim, üzeıınize tıfiyet 

gerek ib<'ndenız, gerek refikam ca
riyenız esase:l. rahatsız bı..lunu -
yoruz. Geceler1 gôzılmu:ni uyku 
tutmaz. Rahibim, bize şöyle bir de-
1.ı.k:;iz uyku nasip etmemiştir. Bir 
taraftan sivrisınckl<'r, bir taraf -
tan kara sınekler, bir torartan sı. 
cak .. Miıddeti ömrümüzd" bütün 
uykumuz bir veya !ki saa'ciktir. 
Huzurunuzdan uzak, saat on su
larında soyunw-uz, yatağa gire. 
riz. Fakat, mümkün mü?. Gözü -
müzü kırpmayız, bile .. Sağa dö. 
neriz, uyuyamayız, sola döneriz, 
uyuyamayız.. Saatler böylece ge
çer. 
Kendı üzüntıimüz ken.iiınize 

yeter. Bir de, elalemin gürültüsü 
ile uğraşmağa vaktimiz yoktur ki. 
Ses mi dediniz?. Bütün tüylerim 

diken diken olur .. Gürültüden ka~ 1 
mak içırı, bendenız. ta, Anadoluhı- 1 
sarı dağlarına çıktım .. Orada ika. 
meli ihtiyar eyledim .. Sanki, a

sude, rahat bir yer bulduk .. Ne 
gezer? Efendim, orada da, kom
şumuzun radyosu başıma bela 
kesildi. 

Az ileride, !'an gözle dık di.k da
vacıya bakan radyo sahibi bir an
da feveran etti: 

- Ağzını topla .. Radyo, nl'den 
bela oluyormuş!. Radyo benim, 
keyf benim, çalarım a ... Senelik 
abone bedelini de, daha geçen gün 
götürüp yatıraım. 

Davacı, sıcaktan uflayıp puf
layordu. 

<- Canım efendim, d<.>dı, Gece 
yarılarından sonralara kadar da 
radyo çalınmaz }il .. 

Sonra, etrafındakilere dôndıi: 

- Beyefendinin merakı da, 
Hindistan müziği.. Nereden de bu. 
luyor, nasıl yapıyor, Sanki istas
yondan arıyor. Bir curcunadır ko. 
puyor. Hep &vnı nakarat, ayni 
hey hey .. İnsanda ne kafa kalı -
yor, ne beyin.. Gel de uyu.. Ra.. 
hat bir gece ~çir . 
Münak~ ve izahat, kimbilir, 

daha nekadar devam C'decekti. 
Bu su·ada mübasir s<'Slendi: 

- Da\·acı Murtaza ... Murtaza!. 
Radyo şikayetçisi, hemen der

lenip toparlandı. 
Az sonra hakim huzurunda idi. 

ler. Mutat suallerden sonra, ha. 
kim davacıya sordu 

- Şikayetiniz nedir?. 
- Ah ... Ah ... Uzun efendim, u. 

zun.. Ben şekva -etmezsem, dün
yada kimler şekva E'der?. Allah 
sizi inandırsın, Bay h5kim. Ana. 
doluhisarına taşındık taşınalı, gö
zümüze bir damla uyku girmıy'l 
Üzerinize afiyet, refikam cariye. 

beklemeden: 1 
- Görüyorsunuz J&, ~ üksek bi· 

kimler, katil biitün dclaili cünni- ı 

Y<'Yİ beraberinde götürmii~, ciııa· 

1 
yeti sanki örtiile.:ek, Allahın ve 
kulun ~·anında belli olmıyacak, 
kendisi adalet lıurnruııa ~ckilıni
yecek gibi ı:a~·ct nıc lıardlt• 'e be- ' 
t:eriklikle hareket tıni ... tir. 

Dctli aa,·e etti: 
- Ciilıin bunlar katilin ta. nv

\:uru tns,nıirn \C laanııniilten ba

rlı deltlleridir. )lcrkez. ıneınuru
nuu bize bütün hunları anlatan 
\C gö ... teren cevuplarınuı k.eli111e 

kelime 'e ayne-n zapta g~ı11~ini 

dileriın. 

Avukat :IJuzaf(er lııı. •rılere der
hal ai!'ırb~Jı bir görüni.i~ \'e sô;y
leo;işle mukabele elti: 

MISAnBI 3ı--
nız si"c.r romatizmasından muz -
tariptır Ah, bu d-crdi sormayın.. 
Bir türlu tedavı E'dileıniyor. 

Hakim, ıhlar etti; 
c- Davanu:ı anlatıruz .• Hasta.. 

lığı değti . Asıl şikiıyeliniz ne -
dir? • 

Bay Murtaza. tekrar alıunın 
terll'rin, sild .. 

,_ Etendım, hulasai kelam, ben, 1 
bu koınşudan şikayetciylm .. Ge. ı 
ce yarıbrından sonraya kadar, ~ 
durmadan radyo çalıyor. Ne kom
şuluk hukukuna riayet E'ttiği var, 
ne de hatır tan•dıi:ı. • 

Hakim, şikayet edilene sordu: 
•- Ne dersintz, bak.nız, sizden 

davacı, bu zat ... 
Radyo sahibi, kulakları ağırca 

işiten, sağ eliru mütemadiyen ku. 
!ağının arkasına götiir<'n, kırk ya§
larında görünen, kılığı kıyafeti 

pejmürde bir adamdl. 
•- Bay reis, dedi, kim kimden 

acaba şikayet etsin, kim k,mden 
dava etsin? .. • 

•-Sen de ondan mı davacısın?• 
•-Tabii.• 
<- PekiılL. Nedir senın der -

din?.> 
<- Efendim geçen yıl son ba. 

hara doğru idl. Bu 1comşum, bana 
müracaat ederek, radyomu satın 
almak istroigirru sciy ll'dı.. Rad) o
yu nasıl satanın?. Makine benim 
değil, oğlumun sünnet hedıyesi.. 
Satmadım .. Bana kızdı .. Şimdi 
böyle iftiralar atıyor. 

Relll. dawcıya ııocdu; 

<- Ne dersin bu işe? •• 
•- Yalan e!endım, hepsi yalan .. 

Bendenizin şahitlerim var .. Bü. 
tün köy halkı şahittir. Gece yarı
larından sonralara kadar en yük. 
sek perdeden radyo çalıyor mu 
imiş. çalmıyor ınu ~mlş, bendeniz, 
isbata hazırım.. Hakkımdaki if -
tirayı şi:idetle reddederim. Şa -
hitlerimı getirip dinletecoeğim .. 

Reis sordu: 
c- ŞahitlerınıE buradamı ?.• 
c- Hayır .. Köyde ... G<'lecek cel. 

seye getiririm, erendim .. • 
•- Pekaia .. Gelııcek celseye şa

hitler dinlenecek .... 
Muhakeme, şahitlerin celbi için 

gelecek celseye bıraklldı .. 
Davacı Murtaza korıdora çık • 

tığı vakit bağırıyordu. 
- Bir de iftira, ha?. Her gece 

kafayı çekersin .. Radyoyu alabil
diğine açarsın... Ustıelik iftira, 
ha?.> 

Bir çocuk ajaçtan 
dişti, yaralandı 
Eminöniinde Katipkasım ma 

hallesinde Bakırcı sokağında 18 

numarada oturan 9 yaşında Cahit ı 
Dün Kemalpaşa cadd inde üze
rine çıktığı aı:!açtan düşmüş, ağır 
surette yıaralanarak Ccrrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

aydınlatacak izahatı rica ettim. O 
noktalardan bir hnll8i de ~u.ıur, 
lii1fen ona da CHap \·ermelerini 
istiyorwu: Yatakta ae kadar kan 
birikmişti?. 

Merkez m<'ımıru bu ualleri çe
tin buluyor, t=c\·ap vermt>kte zor

luk çeki~ordu. Şiiyle bir '"""P 
verdi: 

- :-ic kadar birikti((iııi tahm.ia 

edemem. 
A\ukat &ualini tanih etti: 
- KilottURU on-nuyorLLIU. 
Ancak az nıı~·dı, çok muyılu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 
Merkl'z memuru bu 'ııal k~ 

sınıla, dudakları kuruyarak: 
- llerlıakle pek çok değildi. 
Dedi Şükrünün bu <:evabıtıdan 

~onra. :\1uza(fer uzun siyah biraz 
da ) ağlı sa~larını eliyi" oksrya
rak hir ba ka soruya ı,:eı:ti: 

1 'de A)Ş~ adlı bir kn var, 
onu tan lor m• l nuz? 
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Ba muharrirler 

Ne Diyorlar? 

B.. blılla Dıı.ve. .ı:w klye İ.n&i.lla 
iı.tilaın= Adıl<ı.n iıılmll bıı&ü:ıııl.>U ""9 
yaa.a,sıL i.ocJb Ua.ı1ciye !\arı:ın F.d.e
nin Avaın .K.am.ı.raııiıu e\.·vtlki IÜD 
...Oyledfii •Türki7e tNdm dg(*nPN··- 1 
dur, mui.ter+=wı., au:aiAü t.abl.iJ. ei-· 
me&t.e ve: 

cHJ.riciye Nazırını.n beyanatı, Tür
kiycnin g:ı.yet durust ve lngilı.ı iıtu: ... 
kına sadık siya~ct.Jıin lngılız ııük.U• 
metı tarafından rcsml ve aleııl tak.dl· 
ridi.ı.·. Eden'ın c·ruıkıye, AJmanya ile 
hıç btr muahede akdetıne ..:.z olmasll'U 
tabıauyle tere h e ... tııırr. . .z.i soyler>Cm ı 
herhalde bir sır iip cL lma.m.> de--o 
m nı, bız de tabıi buluyoruz. Cunku, 
ızısaruar gibı devlet er de bıraz klS
.KaDÇ ve botlc L lar. Sevdik cruwı 
yalnız kendlleru- ın.: r .l. 

ter -· Fakat 1 ı:. t..ete Hane ye N;;:.ıırı 
Tu...kıyenıJ , Alnıanya ıle bı..: do • :.ık,, 
bitara.Oık ve adenu tec vüz paktını 

Ingiltere ile do t ve nüttcf k kaln1 ·· 
ı• l.yle lr.ızaladığıru koydotmlş ve bu 
sıy~seLn manasını ıın.Lı.mışt.ır ki bu 
nıılay~ takdire d er.> dcınektedir. 

CUMHURiYET 
- -ı 

B. :Sa.clir :Sıı.dl •SOV)'•tler ııolltlkıı.
•ıDUt _.. taı-..rla.n• isimi bıı& üııldi. 

bat )·a.zısında eııcümle: 
.. sovyet Rusya, empcr) t devlet-

ler bı 1b yl ç p tıran bu Adıre

oljcn ak " nak ıster tini he z:ıman 
tekıar ett , haldP bugwı un ·n u;ıne 

gırnu.ş bulunuyJ , bwıd , 1oıakO\"a 

hükümeı.. tarafından ık. senedcnberi 
!:ık.,> edılen nOvhcm polıtU.a baJlıc;ı 
Amile-, diyebllaız. 

).~arbi kendi hudutlaruıa yanaştır

mamak gayeslie, Al anlarla bir ade
mi tccavuz paktı imzaladlktaa. sonra 
?tloskova htikUmct, iddıala lna uyıun 
bir hareket hattı seçınedi Polonyanın 

yarısını aldı, Leningrad'll! emı:Jyetlııl 
tehdit edıyor tHyerck lk..ı. butuk mı.ı.
yonluk Fınl:ındı> oya harp a,ıı, Baltalı: 
sabilledindek kuçuk, milstakil c' !et· 
teri \ e Bcsarabya ıle Bukovina,.. ilhak 
etlı. 

Butfuı bı.nların Almanyaya kal'Jı 
bir korunma tedbı.rl olarıııc yapıldığını 
kabul etmek ~ tu:, Mesela duz hır 

ovadan ib:ıret olan Polonyanın yan::ı 
veya bcp.:.ı Rusyanın e ne ıeçm kle 
Almanyaya karşt nuıl bir kor.tnrna 
tcdblri alınmış olur? Eğer r. ya ha
kiki \'e samimi bir mudafaa tıy .. ciy
le ha -eket etseydf. et •ındakı hür ve 
müstakil milletleri mahva ıürük.liye
cği yerde onlal'a mılrnküu olan yar
dımı yapar, hlC olınaz.sa. zavalhlarl 
harek tlerinde crbest bL akarak Al
ınanya ile hudut komşuluğunu gecl.k
t.irmı,.e bakardı.> demek.tedir 

VATAN 
B. Ah- Emin l'alnıaG •. ~man n 

Rus dahUi ceplıtlerb i*tl! bııcııol<.u 
baş yazı.sında .ı•ovy•\ - .tjroaa bal

blııin ne vıı.kit blle.qi v• orilct9! hail· 1 
kında l&lunlod.- bulunmalı. i<ln -
kudrt'IUerl,,vlt biri-~ W iki nwmlekt:&Mı 

dahili oephd..-.obı halinin de billn
~i ·ap t"'d«tilni ıM>yHyett.k. bıuılan 
Wılil elmelı:le ve blliılıart: 

Rusyaya kariı açdan bır harbı hem 
boioevlk düşmanlığ. hem do yıyecek 
içecek bolluğuna ait ümitler yüzan~ 
iyı k sılıyacak Almanlar ~uktıır. Hat

tıl Rus taarruzunun harbııı uzaınasın
dan dolayı Jçi sıkılan Alınan milletı
ne kar~ı yeni bir yem borusu oldutu, 
Alınönyada sarsılan dahili birliği kuv
vetlend1rmek içın buna ihtiyaç a:önil
düğü ve her türli.ı risklerin bu yuz
den güze alındığı da söylenınektedır. 

Bizi pek tahıl olarak pek yakından 
atik.ada, eden bu koc-aman çarpışma
nın ne kudar süreccğ:rıı ve ne o~ 
alacağını kestirmek için pek çok belı:· 
icmek !hım eelmıyeceldir. Rusyada 
dahili çökilntıı, panık ve sevk ,.., ida
re illlısı olup olmıyacatı pek yakında 
kendini belli edecektir. Bununla bera
ber Rusyada ciddi mukavemet gÖ6tf.
rilemiyeceit kabul bile edilse Rus lok
masın yutmak herhalde aylar sürecek. 
bu esnada İnıi •e-re uzerindeki Alman 
tazyiki ister istcnez az.alacaktır.> de
mektedir. 

Ft'1 S.... lıkllmoı Holt1* Hıilıloıö
ı-n: Eoa.s: :So. 1941/U 

l - Şetik1.: Btyant, T&vpnıa_ı, Bil
J'iık Baydar Efendi, ıd<ak 1t 81.Jılı 
\'ehbl Aparlunam Daire 3 ek 

ı - Meb- Tal'at; Fıı.tliı, . ı_, ... 
be7 ma.iıalasl, Krııa.ı coıddeııi, -

- 5 ıle :r*o&. Be7-. T&v-t.
fl ma1ıaııeot. nı.r:,.;ık 1111,yda.r Ef...ıl 

- 10 _,ıı Apartmıan - 3 de, 

Hissedar bulunduğunuz, Kazlır;~me, 
Tabakhane, Haeı Ila3"n sokağı kC!iesiııı
de ~ki "12, 22, 26, yeni 23 numaralı 
Gayriınenkulün şııyuunun izalesi hak
kınd:ı. 941/44 sayılı Ali A!car taratuı
dan atılan davanın ruyeti için Sefika· 
ya çıkanl::ın gıyap k.'lrarının mazrufu
na bir buç:.ık ay e\ 'li el çıkarak mem
lekol' olan Yahya &lıt.ğl ve oraca ad
resin n meçhul oldutu lı<"yıınlyle iade 
edildıgi ,.e Mehmet Taı•at'a yapılan 

i!Anen davetiye tcblitine rağmen hor 

Jkinlıin bulwımadıiı muaneu d~
mada bittalep a:ıyabınızda davaya ba
kıldı. ZapLı sabık, r&)M'r, diğer evrak 

okundu. Dava hüküm aafhaı-;ına eel .. 
mlştlr. Gayri menkule 16270 lira kıy
met t.ıkdir edildiği ve kabili 1ak.silll 
olmadıı:ı tasrih edilmiştir. iurazınt
zı muddetın<lı! tsl.da ile bıldlrml!lt ve 

muhakemenin bırakılJılı 18 Tenunuz 
4 t Cuma sııat on<la duruşmnya gclmez 
v~ya bir \:ekil "Julundurmazsawz vA-

lnr kabul etmııı sayılacağınm il
e!.. --en ı~bu muamcle-li gıy-J.p kararl t 

Avansarayda, Molla Atkı 
mahallesinde, esnaf lonca&1 
caddesinde oturan Hüseyin 
Güraes imzalı bir okuyucu, 
bizim gıı.zeteye yolladığı bir 

.mektupta, §U satırları yazı
yor: 

ttK.üçük maa§lı, orta halli, 

bet çocuk sahıbi, bir aıle re

isiyim. Evim yok; Allah ver
medi. Kiracı olarak gezıyo

rum. Hayli zaman var ki ev 
arıyorum. Ev yok degil, var, 

buluyorum. Fakat, ev sahip
leri bet çocuğum olduğunu 

göruııce, bana ev vermekten 
vazaeçiyorlar. Be!i çocuk sa

hibi olmak bir suç mudur?. 
Bir inaan nıçııı evlenir?. 

Memlekete çocuk yetİ§tİrmek 
için değil mi?.. Acaba, ev 

sahiplerinin çocuğu yok mu?. 

Onlar da benim gibi kir cı 
olsalar, ne yapariardı?. 

Halim maliım.. Büyük, 
konforlu apartımanlar kıra
lıyamam. Pek küçiık ev de 
bana kıifi gelmez. Bu tartlar 

dıtında kendime münasip 
bulduğum evi de bana ver

miyorlar; çocuklarımı bir 

mani olarak ileri sürüyorlar. 

Bu manazra, bende derin bir 
teessür uyandırıyor. 

Günlerdenberi, bir evde 
misafirim. Fakat, artık, his

sediyorum ki, ev halkını bık
tırdım. Üçü erkek, ikisi kız o

lan yavrularıma bakıp bakıp 

meyus oluyorum. Bana bir 
çare bulan yok mu?.» 

Yukarıya hulasa ettiğim o
kuyucu mektubu, yerden gö
ğe kadar hakh bir davayı or

taya koyuyor. Memlekette nü· 

fua siyaseti takip ediyoruz. 
Devlet, çok çocuklu ailelere 

yardım için tedbireler düşü
nüyor. Fakat, beri taraf ta, 
bet çocuk babası bir vatan

dllf, sırf çocukları olduğu 

için, oturacak ev bulamıyor. 

Biz, bütün ev sahiplerinin 
bu derece insaf ve idrakten 

uzak olduğunu bittabi kabul 
edemeyiz. Fakat, bu okuyu

cunun bllfına gelen hadise 
de, maaleıd bir hakikattir. 

Bu vatanda§, verdiği adresi 

civarında bir evde oturmıya 
iti icabı mecburdur, sanıyo

rum. insaniyet namına, o ci

varda bot bir evi olan ev u.
hibi varsa, yukarıda kaydet
tiğim adrese bildirsin. 

Bet çocuk sahibi bir aile 

reisini üzüntüden ve içinde 
bulunduğu mütkül vaziyet
t,en kurtarmıı olur. 

R. SABiT 

f \ 
Biri !"'i.zi·"DEgoı· 

..... tiepımızm I 
Bahçe haline gelen 

damlar! 
Oık.1lJ'llıC"1 ...... _ .... , ...... ~ 

~Ol': 

t.Bir J.1 doUlyısiyle Galata Boılık. .. 
pazarındaki ~Iuamele lstilıl!ı.k ver
ıilcri dairesıne gıttım. Bu daıre
dek.l pencerelerden birinden bll'D.Z 
sokağa bakayım dedim: Bir de rı~ 
goreyun. Bu dau·t'nin itti.ısa.linr!e 
bulunan meşhur KIJl'IWllU Hanın 
damı bahçe h:ılinde d n ını" Bü· 
:-ruk büyük ajaçl:.ır, otlar \i• ıre, 
bir de buna benzer btr ;)'er daha 
vardır: O da b~apıd:ı Ya -
cılar sokağındaki nltı yntcı dilk
kinl.an tıstleti odalar vardır Bu 
odaların damlan kurşun olup yu· 
kanda sbylediğim gibi bahçe ha· 
lmdedır. Burada da bOyük ailytilt 
•"1tlar yetişınlştır. 

Yine Balıçekapda altı bır mu· 
~ia amHrı bulı.man ve U5-

tü cami olaa ı.u binalar kıme aıt.
tlr. A!alı:adar olan daire bu bina
lara hiç bakmaz ın!. E r ki -
serler detilse yıkılarak ~rlerın• 
başka daha ;,yi binalar )"1'ılsın. 
Yok mubalaza01 ~!zem ulan bina
lardan ise tamir eumle• ve a!A
kadar oh-unlar, pelt çirkin dunı· 
yorlar, denı Jmelttedir. 

!lON TELGRAF - Al.Uıaciarla· 

~ terkez. n1en1uru hu Cl'\ ulıı 'e· 
rir vermez profc •r C ınil ) ine 
n ut ıd hevt .. canı ile · '" unun iize· 
r ne kur un l.alc1nı ·ıe ~a \ ur,1 
soz , cdi 'c hak ?"P- n lıİ.) ec 1 i.ni 

- Yıiksl'k avukat ınofeo;ör Ce
mil h;ikiimleriııde acele edi~orlar. 
llcniiz hen rina~et hiıdı esi üze

rind<' hiçbir rey \e hüküm ihs:ı< 
ehni..;;; değilirn. Yo.lnız ziluı· ni kur
culıvan bazı noktalnr 11 kkında 
nırrkl"Z meın""rundtt.n bu noktalan ı 

- Orada gurdıını 1 ı k '1lak olmk oıı rın n zan cLltka ce eriz 

I Ark ı v~) bel ııu m JdcUe illıı olur.ur. 
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KANLI İŞARET! .. 
__ -1= Yazan: CAHIT UÇUK =1--

Basrı, kava: ça:a•ak, göz ala - \ 
bı.Jıgın.o .}"E:şi .. , ~·içE:k.cr;'"' örtUıÜ 

yJma~ta sürusun.ı otlat,y.>rdı... De
n z kıyısının kıvrımlarile ortala
narak ta uzakardan gelen tren 
yolu, ta · ı bır meyı le aşağı inen 
' ıl sırtın bittiğ; yerden geçiyor, 
~c epelcnn ardında kaybolu -
yordu. 

Keçılerinin, koyunlarının ray 
bo) una ınmem~ı. kentli etrafında 
topıu olurak otlamaları i~in, hi0 

durmadan kaval çalıyordu. 

Bır aralık yoruldu. Bogazı ku -
rurr.~, solumı kesılmişti. Kavalı

nı, dudaklarından ayırarak, sır -
tını arkadaki büyük topra!:: yığı
n,ra dayadı Koyunları, keçileri, 
k d ne ,·akın verde otluyorlardı. 
Bır ses duyarak başını sola çe -
v rdi. Ta uzaklarda başlıyan, kı
~ .!arın kıvr mi arına uyarak, döne 
dr.ne arn1< ar.nın dibine kadar ge
len tren hattında uzun bir katar 
llerlıyordu. 

Basri içini çekerek mahzunlaş
tı. Onun ideali, emeli trende ça. 
Jıımal<tı. Fakat, kadc-r onu, dağ
dan da a sıirüklüyor, kuzuların, 

ko' un 3r 'l'.l, keçılerin oğlakların 
1><' i sıra ko urı ,. du . 

S.rt m da)aC:.ğı buyuk toprak 
yı , ı kıpırdadı. Bz. h·i önd kı 
meyilli sırttan aşa6 atmak ist -
) or gı,; ). ı. Fakat o, bu k p>rda-
1' duymadı bılc Gözleri trenin 
dom dene, kıvrıla kıvrıla geld,ğo 
yola dJlm , beyaz bulutlar gibi, 

halka halka boş:ı.cklara dağılan du. 
n.anlara ba <ıyor, arada bir keskin 
ötuşlle or a! !<' cınlatan düdük 
sesıni zevkle dinlıyordu. 

Arkasındakı toprak onu fazla 
itmeğe başlayınca, h şeyi unu
tarak, bırkaç gun evvclkı şiddetli 
y gmurları selleri hatırladı. 

Babasından toprak kaymasına 

act bırçok \'a'<'alar dı~liyerek, yıl
"'"'' nbcrı kıt . .ır<!.ı .:ırak ta
bıatir hu rını ögr mış bir ço. 

cuk ll. l r . ray\'anlara ııal ~ı.:s 

b r zi e tc lıkcv i t" k l& n ış, 

b lunıkklrı yer n s dak, dcız
liık.crc doğr.ı ka ) • rd • 

Basrı d c .ı n pc ı s.ra git~ck 
,,ır, olurd ı ycrd 1 fırlıyaruk, 

topra'< ) • .,.nının önün_ n kaç•ı. 
B... rada büyük b:r gu burtü 

lle o !< ~ıik tepe ve civar tıi'.'l -
kler ><.ıyar k y~va • .ı .. dı. Tre

n n btraz s nra geç ceği, aşağı dar 
g.~idi ijrterek doldurdu. 

Bu manzaray gören Basri, bir 
an ı ı<lerınc kadar urpercrek, kı. 

sa b:r zaman sc!'~a olııcak faci -
ayı görür gibi hıssctti; 

- Bir care! .. Bir çare bulsam? .. 

Diye rr.ırıldanırken ba.~ının çi· 
ne, bir buluş aydın1'J:lı doldu. He. 
men belindekı kırmızı çoban ku. 
§3gını sökerek, çakısile iki parça 
h--estı. 

Artık sürü' ü, mes'uliyeti u -
ııutmu~. yalnız daha sür'atlenmiş 
gibi koşan treni görüyor, onu dur-

durmak içın. butün kudretini el
lerine VPrerek çalışıyordu. 

İlerideki f..ındalıklara seğirterek 
oradan uzun bir dal kesip, ikiye 
böldü. Üzerlerindeki yaprakları 
yontuyor ve o kadar acele edi • 

yordu ki, bu şol elinin yüzük par
mağının kesilmes:ne sebep oldu. 
Avucunun içınde büyük bir yara 
açılmış. patlıyan damardan oluk 
gibi kan fışkırmasına rağmen, o 
hıç aldırmıyarak işini tamamla
dı. 

Fundalardan, çalılardan atlıya

rak aşagı hat boyuna indi. Tren 
çok yakınlarda idi. 

Basri, kendini unutmuş,, avuçları 
içinde sıkı sıkı tuttuğu bayrakları, 
geniş kol kareketlerile çaprazla. 
ma sallıyarak, kendine doğru ge
len tren~ koşmağa başladı. 

Fakat lokomotif siyah düman -
!ar savurarak ona yaklaşıyor, yak
laşıyordu. Daha büyük bir gay -
retle, daha genış kol hareketlerile 
bayrakları osanmadan salladı ve 
bir an sevinçle, trenin homurtu
larının. muntazam hareket ses -
!erinin yavaşladığını, sustuğunu 

duydu. Kendinden biraz ileride 
tren, büyük soluklar alarak kara 
bir canavar gibi durdu. 

Lokomotiflcn ilk inen makinist, 
at-eşci, şef dötren, bu sapsarı yü

zünde, büyümüş mavi gözlerle 
kendilerıne baka!" elindeki kır • 

mızı bayrakları durmadan çap -
razlamJ sallavan, genç çocuğu, 

hır delı sandı:.ır. Makinıst. onun 
yakasına yapışarak, hiddetle: 

- Kerata! ... Senin maskaran 
mıyız? 

Diye bağırınca, Basrinin kolları 
ikı yanına düştü. Elinden hiıliı 

kan fışkırıyordu. O zaman kendi 

ıztırabını duyarak inledi. Yaralı 
elile gerıleri göstererek: 

- Oyun değil, dedi. Heyelan 
var! .. Gidin görün inanmazsanız!. 

Kısa bir zaman sonra, hakikat 
anlaşılmış, genç çoban çocuk, mah

şeri andıran kalabalığın ortasın

da bır kahraman mevkii almış • 
tı. Arkadan yetı,'p gelen mühcn
dıskr vak'a h0kkında ondan ma
lümat iste rlcrken bir tanesi 

- Bayrakları nereden buldun? 
İşaret verme} i n-ereden biliyor -
dun? .. 

Diye sordu. Basri, mavi gözle. 
rinde ı ıklar. sarı yüzünde gülüş
ler aydınlanarak cevp verdi. 

- Babam eski bir trencidir ... 
Artık çalışamıyor. Ben çobanlık 
ederek ona bnkıyorum .. Trene ait 
bütün işaretleri daha pek küçük
ten öğrenmiştim ... Bayrakları ku
.ağımı :te<crek yaptım. Hatta e. 
!im bile kesildi. . 

Elindeki yarayı, akan kanları 

sükunetle gösteriyordu. Büyük -
ler, küçüğün metanetine havr"• 
oldular. Yüzlerce insanın ölü -
müne sebep olacak kazayı önleyen 
çocuğu, yaşının ufak olmasına 
rağmen, bu vazifeye aldılar. 

Basri, sürüsüne. kırmızı kuşa -
ğına veda ederek, üniforma giy. 
di. Parmağı büyük bir itina ile 
tedavi edilmiş. fakat siniri kop
muş olduğundan hareketten mah
rum kalmıştı. 

Önüne geçtiği bu tren kazası, 
onun bir parmağını sakat bırak -
mış, buna mukabil idealine kavuş.. 
muştu. 
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Hünyadi Bulgaristana da girdi 
i\'l~ınden kvrku ile fırar ('(]en

kr•n e\ !eri müıhurknec< k, "'?Ya 
defterlere ka) dolunacak, üç aya 
kadar a\•<let ede<>eklerin l'mir ve 
i hatlarına :na uz bırakılaca>k. şa
~ et ,iç "Y zarfında g<'lcn olmazsa 

c<>k oylelerın emlak \'e ·ası 

h.z~<Jece zaptc<lilecelnı 

füitü-" .bunlar Tü~kJüge şnef 
verecek ıkararlardan ve vukuattan 
idı Fa•ıh Sultan l\lehmet İstarlbu
la g.railcten sonra .;dılane hareket 
ett •. 

Faıkat, bazı ecnebi ımü\'erri!ıl& 
F'at.lı hakk:nda bazı muıı~lagalar-

da ·bulunurlar. Ml'6ela: Hammcr 
gibi bir m\iverrih şöyle yazar: 

•Fatih Grandük Notarasın evin
de zivafeti ka'bul etti. Ni!lbetinden 
fazla şarap içti. Sarh~uk halile 
Notarasm oglwıu istifraş eıtmeık 

"L>tedi. Notaro.s muhalefet edince 
iStediği genç oglanclan maadası o
lan oğulları ile Notara.sın boynu
nu ''urourdu .• 

Bunu yazan Ham.mer, tamamile 
garazkôrlık yapmı.ş bulu.rıuyor. 
Fatih lı.._,bir vakit lböyl., hareket 
e t:nemıştir. 

Hatla, Fatih Su.itan Idımedin 

• 
ıy 

A 

Bu günkü Sovyetler Birliğinde idare tarzı na
sıldır, bu geniş memleket nasıl idare edilir?. 

V inninci asrın başında, Avrupa 
ve Asya kıt'alar.JJın miiliim 

bir kısm;nı ihıtiva eden Rusya Çar-
lıgının iııuıdul;Ja.rı, Avrupada şiına
len Bahrirnüncemid i.şimalidcn b~ 
lıyarak Niaınen ve Karadeni:ze ka
dar, Aısyada da Amu-Daria ve 
Tien...Chan, Sayan dağlar:ndan A
mur nehrine kadar imtidat eden 
vasi aıraziyi içine alan ııııuaz:zam 
bir varlııktı ve payltahtı Senpet
reısburgtu. Şimdi, U. R. S. S. rem• 
zile üade edilen cSosyalist Sov
yetler Birliği Cumhuriyeti> nıı

mile arulımak.tadır. 
Bugünkü Sovyet Rusya, Baltnk 

deınizinden tamamen tecrit edil
rn;ş olımasına rağımen, Çarlık Rus
yası zamanında ne ıkadar araziye 
sahip id;yse, h"1.len de ufak bir 
faı:ıkla hamen hemen ayni ııııi.ktar 
araziye sahiptir ve rncı<kezi lhıü

kümeti Moskovadır. Bugünıkü 

haliyle dünyanın en vasi mcınıle
ketidir. Eskiden de olduğu gibi, 
Sovyetlor iki kıt'a oiiwrine yayıl
mıştır: A~ ve Asya. Avrupa- 1 
daki mesahası 19 ımilyon 700 bin 
küsur kiloanetre olu.p nü.fusu 120 
milyonu geçmektedir. 
~ ovyet Rusya, beş denizle çev
;;;;;J) rilmiıştir. Bunların en m'Ühim

mi ,bulunan Karadeniz lbaşta ı>l

mak üzere, diğerleri Azak, Hazer, 
Baltık ve Şimal denizleridir. Bu
radaki saıhlller arızalı ve sarp ,ka
yalarla muhat olduğwndan sey
rüsefere pek elverişli d<?fıi!dir. Yal
nız Port - Kailin denilen ,.e Ba
rentz denizinin diğer ksmıların
dan farklı olan 'bir 1 man vardır 
ki, kışın donmadığıından. hinnisbe 
keındisindeın i.."'üade l'dılm< kte

dir. Kar.d nizdeki Sh a: opol 
miiE.ta k!.'m me\'I<, en 'l!''l.im li
l!'an.arın-<3n biridir Ond&, =
ra Yalla ve 1:.ahı:i üs o' ırak kul
lanılan NOl\•oroısisk gc'ir; Sokum
Kale limanı da Nıcrrmiyctten ari 
değildir. Bu limarılaı ın h~psi bi
rer ihraç merkezı ve Sovyetlerin 
en i lek iskeleleridir. Hazer deni
zi, diğer denizlerin sat ıından yir
mi metre daha alçaktıır. Baltıık de
nizi 1918 den evvel Rus füosuna 
mühim 'bir üs teŞkil ediyordu. 
Harbi umwniyi müteakip Finlan
diyanın istiklali d;))ayısile, Sovyet
ler bu deni.:den mahruım eclilım~
tir. Yalnız Finlanıdiya körfezin
de kendilerine kıüçi.ik ve dar bir 
mahreç bıra.ldmıştır ki, deniz ta
rikile Petersburga, •buradan 'bir 
şimendifer hattile gidilir. 

• • 
1 klim: Arazinin v>lis'ati ve do-

layL>ile denizlerden lüzumu 
kadar istifade edememesi, &wyet 
Ru:.ya iklimini umumi bir yekna
saklığa rnahklını etmiştir. Yazın 
gündüzleri sıcak, geceleri fevkala
de serindir. Kışı.n havalar çok oo.
ğuk olmakta ve yerine göre 4 • 5 
ay müddetle don tutıınalktadır. 

K:,t'anın tam merkezinde yaz ile 
kış arasında derooe farkı hayret 

ziyaretinde Notaras bütün serve
tini ve .müeevherat:nı Fatihe ver
diği halde reddetımişti. 

Ecnebi müverriıhlerin yazdıkları 
hep yalan yanlış şeylerdir. Bazı 
Türk tarihleri de bu ecnebi mü
verrihlerini lropye ederek Fatihi 
lı!keleıneğe çalışmışlardır. 

+ 
İstanbulu fethinden sonra L~leri 

tanzim eden Sultan Mehmet, E
dirneye döndü. Ecnebi devletler 
padişıxha arzı hulıis i<;in elçiler 
göndermişti. Bu meyanda SLrp 
Jaalı da bir hf>yet gönedrm i ~i. 

Evvelce Türklerin eline geçımiş 
iken sonradan Sırplar tarafından 
alınan kalelerden birkaçının anah
tarlarını Sırp kı·alı lıcyet vasıta
sile padişaha takdim için g<'lirmişti. 

Sırpların gösterdikleri bu iıu
lüs, 'bıxkiye kalan Sırp ülkelerin n 
kendilerine bağı.şlanmasım le
minden ibarettı. 

Fakat, Sırp heyeti hiç me'mul 
etmediıkkri bir mu1'.abele gördü
ler. Heyet padişahtan teşc..:rur 
beklerken şu t.elıdıl iıe karşılaştı; 

r- Yazan: 
1 HİKMET NiSAN l 
verici l:ııir ma11iyet alır. Peters
burgda 27, Mookovada 30, .A.:,i.ra
kan.da 32,7, Orenıburgda 37 dir. 
Kı.şın ise, kanunuı;ani vasatisi Yal
tada (Kırı.m) + 3,5 iken Astra
kanda taht=.fır 15,4, Moskovada 
11, Petersburgda 9,4, Arkanjelde 
13,7 dir. Bu it.ibarla Torik dağ sil
silesile muhat .olan yalnız Kara
deniz ımıntakası, sı,fı.r;n üstünde 
kalarak Rusyanın bir nevi Ri\'ie
rası halini almaktadr. 

Ahalisi: Sovyet Rusyanın bu
gün mevcut aıhalisi büyük bir 
ekseriye•tle Hindu • Avrupai veya 
Ariyen ve Ural - Altay ırkına 
mensupturlar. Slav köküne men
sup olanlar, 'bil{lassa Sovyet Av
rupasaıda yaşıyan ırktır. 

T eşl<ıilat ve coğrafi malıimat: 
Sovyet Rusyan n halihazır 

teşkilat e<;aSları, U. R. S. S. tara
f.ndan 6 temmuz 1925 de kabul e
dilmiş, Çarı1k RuS>yadan miras ka
lan bütün bölgeler bı.. nam al
tında ıbirleştirilmi.ştir. Awupa ve 
Asya kıt'alarını ihtiv,a eden bu 
birliğin kanunu esaı;isi 1917 ilı.ti

lii.lindcn sonra vü.cudc gelımiştir. 
Kanunu esasiye göre, sade mesai 
adamları yani tra\'llillem denilen 
amele tabakas~ m<Xleni ve siyasi 
kanunlardan miistef't olmaktadır
lar. Şeh rli amele. köylü rens-per 
ve züaa sınıfına nisbetle deş dda 
fazla hak'ka malik bulunımakta
d.ır. Şeh'r ile küy a•a ~ndakıi fark 
intihaföatta da göze çarpma.kıtadır. 
1'1uazzam Sovyet t prakları brrf 
Srvıet Ruslarcbn nı'.it'1E'·ki! ol
mayıp birçok !"uhtelif ırk ve 
unsurları. da ihfü·a ,etmcJktcdir. 
S.rasilc: 

Volga Alımanların•n mü,takil 
Ct!mhuri)eli, KıT ın. Karcl>, Baş
kire, Daği, tar T ~ • r, Kasaki, Tu
va Cumhliriyctleri. 
~MI ü<ıtaki~ memleketler: Simali 
UWU Kafkasya. Bu da şu bölyelere 

taksim olunımu,tın: 
Kabardes - Balkares, Karaç, şi

mai Oset, Çerkes - Adige, Çeçen, 
Ural. 

Müstaloil araziler: Kalmuks, 
Cerems. 

Hi.iıkılmetler: Arkanjel, Astra
kan_, Brianks, İvanovo - Vosse -
nensk, Kaluga, Kostroma, Kurıık, 
Moskova . Nijni-Nogorod, Orel, 0-
renıburg, Pensa, Riazan, Samara, 
Smolensk, Stalir>grat, Tula, Vla
dlrn.ir, Volc:;de ve saire .. 
etmesine rağmen, ilctıı;adi m rnta
kalar ne\'i itibarile ehemmiyetten 
ari değildir. Bwıu da arazi ,.e ;k
lirnin tenevvüüne iborçludur. Şi-

İktısal: Tabiat, bu mmleketi 
bir çok lıituflarından mahrum 
maide, Bahrimüncemidişlınali ta -
rafları tamamile ~e yaramaz bir 
haldedir. Fakat ıbuna mukabil llıi-

- Bir iki parça köhne lkale ile 
Sırp kralı brzi aldatmak, hukuku 
devleti gasbetmelk mi istiyor?. 

Heyet fena vaziyete <!üştü. Çün
kü Sırbistan 'kralı Lazardan ron
ra irsen İsti!ana intikal etmiş. İs
tiiandan sonra Fatihin ıil•·cy vali
desi bulunan Prenses Maraya ge
çecekti. 

Kral Yorgi ise Prens Volkun oğ
ludur. Smbistan krallığına tıakk.ı 
yuktu. Olsa alsa Sofya ci,·arında 
küçük bir sancağa hıııkkı olabilirdi. 
Bütün lbu fikirler Tüıık noktai na
zarını taşıyordu. 

Kral Yorgi bunu haber alınca 
dahilen bazı tedarika t icra etti. 
Sonra ailesi ile beraber Macaris
tana geçti. 

O vakit Macar luallıgmın kay
makamı bulwıan meşhur Yan 
Hünyadin himayesine iltica eyledi. 

Hıinyadi ile Yorgi hafif S'Ü\'ari 
alayları ile Swbistanadn Bulgaris
tana dahil oldular Ortalığı ate:ı ve 
kana boğdular. Ve hatta, Torno\·i 
civarına kadar yüı·üduler. Tü~K 

.. kı:ncılorı uzer..ıw :urıidll vc fi-

raz cenuıba inilince muhteşcım or
manlarla kaırşılaşılır. Buradaki a
sırdirle çınar, ke5tane, meşe, çam 
ve serviler dünyanın en maruf a· 
ğaçlandır. SnV)ct Rusyada birçok 
vah~i ve ehli hayvan da yetiı;tiri
lir. Kafile halinde gczen 'kurt ve 
ay·lar, bazı mııntaJrnlarda yaz ve 
k.ş avlanmaktadırlar. 

O utre, Kakum, Skongs, Samur, 
16 \'e saire g'bi kıürklü hayvanlar 

da vardır ve birç k Ruslar bunları 
avlamakla hayatlar.nı kazanmak-· 
tadırlar. Mezru bölgelerde, koyun, 
sığ .r, d-0muz ve saire mevaii de 
beslerunU:otc L>e de köylünün fak
ri halinden dolayı münasip bir 
şekilde inkişaf etımcnıiş, iyi ne
tieeler vermenıi§tir. 

Rusya ezeldenlberi toprak ve 
mahsul memleketi clarak tanın
m;ştır. Bugün bu hal ayni şe" '.de 
d€'vam etmekle beraber. yavaş~ a
vaş sanayie fazla clıemımiyet ve
rilmiş ve son senclerde bu h"'US· 
ta mühim tera!<kiler ka0 droi' ı · 
tir. Arazisinin altı fevikalade zen
gin maden \'e sair c6'\'her gizlc
meMe, yapılan ara<tırmalar ve 
son<lajl,arla g1'nclen güne bu ha
zinelerden istifade edilmektcdir. 
Son on sene zarf:nda i~ihsaliit art
tııkça artmış, son kertC'Sini bul
muştur. 

Kısaca bu yeraltı c0\ıherlcrine 
bir göz gezdirelim: 

Donetz, Tula ve Ran.burg ha
va!ilerinde: Kömür, Ural rnıntaka, 
sın.da: Demir, bak.r, altın, platin 
bulunmırktad.r ve bütün bu ku
yulnr !>ali faaliyettl'dirler. };los

loova • Pete-oburg havalisinde 
mensucata da fcvkalilc! ehc'"C"Tli
•et veri , muazz m f ka ve 

atölveler viıcuı::le gctirilrr ır. 
Ti<!aret: İ racat, Sovve• huk'ı

rnetin!n bır nevi ~nhısarı §ek
linde cereyan et-n ktec.ıır Rusva
n.'1 belli başlı J,terıknnin ba
şında AlmHn) a gelmektedir. Çar
ların zan':.nınclı ticaret oldukça 
inkişaf ct.rr i'ti. S()vyetlerir z,:mn
nında günden ı:'Üne barız bir te
denni kaydo:lilımckteclir. Bununla 
berabı>r, gerek Avrupa ile, gerek
se <Maverayi Srbirya• dcmiryolu 
savesinde İran. Türkistan, Orta 
Çi~ ve U~ak Şark memleketlerile 
ticari münasebetler idame edil
mektedir. 
~ rdu: Sovyctlerin as.lceri teşki
~ latı 1925 de tamamile tadil e
dilmiştir. Hazari ordu katlrııo;u 562 1 
bin k~idir. tki "ene hiızmctle hu 
rakama her sene 260 bin er ilave 
edilebilir. Senelik kur'a efradı J 
milyon 200 bindir. Sovyet Birli· 
ğinin müdafaas~ kadınlar da da
hil olmak üzere bütün vatandaşla
ra aittir; fakat memJ.,ketin askeri 
müdafaası yalnız amele tabakası
nın hakıkıdır. 

Kumanda heyeti: Umuru aske
riye halk komiseri, emri al
tında bulunan, deniz, kara ve ha
va kunetlerinden mes'ul ve on-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

rar ederek Tunayı geri geçip kaç
tılar. 

Pacli:;;ah hatif süvari asıkeri ile 
Sıııbistana dahil oldu. Bir ~'Ok 
yerleri yakıp yı.lctı. Elli bin ikadar 
esir alındı. 

Padişah Sırp memleketinin mer
kezi olan Seınendire ve Sivriılıl.ı;arı 
muhasara etti. Sivri:hisarı fetllıetti. 
Kaleleri tamir etti. İçine muhafıız
lar koydu. 

Avrupa rnüv<•rrıhl<>rine na7.aran 
Sivrihisar muhafızları mukavele 
hilafında olaraık E'6ir edilımi')lerdir. 
Fakat hilıi.fı hakikattir. 

Türkler, Semendire lkales:inin 
muhasarasını bırakıtılar ve kale
nin şimdilik fethinden sarfınazar 
eylediler. 

Sırbistanda Firuz Bey ile bir 
mlktar asker bırakıldı. Bunlar, 
Tuna boylarını mıılıafazaya me
murdıılar. 

Pad-'jah S. b:..tan har katından 
sonra &lirncJ e döndü. Halbuki, 
Hünyadinin Macarıstanda a er 
topıarNkta Ye etraftan Ehlisal.p 1 
ordul;ırı bçklemt •• te old ğ ı lıab ri 

o 
Hayatını Anlatıyorum'·~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 26 

"Bu güzel geceyi uyku ile zi
yan etmek günah değil mi?,, 
. Ateşli gö.Je ·iın.z en haris bir ı Tabiiliğını nnsıl muhafaza ctll· 
ı.ncızaplı. kar'iılaştı. Bakışlanmt7 ğine şaş! ğııın bir s e 
birbirimizin ruhunu bütün bir •- Biraz daha ot 1 l-hk· 
mesti ile içeııken titredi.m: met Bey ded·m Bu ura 

1 
•• 

E . ' h' ıı . Gect> ıtç uy 
-:-. Y 'a .. . . kum yok.. h-tiyorum ıkı ' , a-
lçım de suı hır çarpı~nıa oldu. • 

Dimağım gözlerime itaat etmiye- ymn .. ~u kadar n••fa bır b'<cey ı 
rek varlığımı ·bir anda ioyanla dol- u~ku ıle z.ryan etmek ) •.ıilk clegıl 
durdu: Şimdiye kadar hep mell'k- mı? .• 
!ere yaraşır bir sevgi gibi terle- Belki 'başka zanlarla, la-k .. ar· 
miz, yalnız ru>h. muane<kası içinde ııularla söylediğimi sıınn Jı ki 
geçen aşkııınıza bu gece, ,bu oda- gözlerinde sevinç parıl! !arı le 
da i·kinl'i katil darbe indiriliyordu. c- Peki yavrucugum dr<li ,-e 

Birinci zalim te~ebbüsünün a~ avını kurban rtrrc<l.en e'V'\ r keıı ... 
cısını en ul\'İ a .k nt:....:idelerile, en şısında, itminanla eın nı' rtl t.c~ ... 
saf hayallerle henüz gönıımüşkcn !iyen bir işt:.t.a ı'e .ı"ve c.• 
ş1mdi bu teklıf yeniden sevdamı •- Öyle isp hır sıgara 
kirletiyor, mülev,·es çamurlara Bitince yatarız .• 

:r .. 

obuluyordu. 
Fakat; daha demin; en kavi bir Bir küçük ~·garal".n h, tl. ne 

teminatla b<'kliyeceğini söyli~·en, büyü•k eherr.mı. Oi o abı eeqını. 
kimse benim \ azi t~ ım ı SOT • f I1 uslu uslu hep safivctten bahseden 

hu adam nasıl birdenbire hu ka- anLyamaz, takdir' dem• 
dar adileşiyordu? Şah:>iyetındeki Başımı daha •iyad<' ("tg üne 
ani de~icikliğe hayret cdiyord•ım. çekmi~. birş<>vl<r anlat rkrn ı T •.ıfJf 

Seb<'bini ·bir anda arad m ve de halkalanan clu nJI', ,. ıcıe 

buldum: ürpere bakıyor ve. 
İkimizin de damarlarında genç- •- Eyva 1. <; "l'l<tı ,, ro ti- t 

liğlmizin o söz dinlemez ate§i do- tecek'.• diye k•.ırkarr.< bu s g,ııa· k 
la-?1:vordu. nın sönımcnıcs ni, niha ctlLnr ~ b 

Kalblerimizde yaşı.yan SC'Vgl ibu mesıni ıstıyordum. Bt.. uK k P •.• ıır 

la sozlerini .biıe din ı) "' 

Sadece; onu nasıl 1.e : •. kın co.~ce ,.. 

ate•le zamar. ıaman bir humma 
olup ' cudüm · -e yayıl~·or, ta?i
at n ezeli ıtaP nları hükr:n;Jnu ya
parak içler;:nızde ihtiras f rt,na
lar, dö~iışüyordu. Ve bu fırtına ile 
his kalbe u;omııycrdu Nasıl ki 
ben de nclı.n daha fena daha faz
la bu duygunun esiri d l miydım" 

rr ı. na• 1 bir çare bula ak .ımrtuJa• t 
bıleceğimı GJ§uımyvrd rn. h 

Kollarının harareti içınde. taz
yikinin, bakışının sıcaklıgı altın

da ruhumun dııyduğu senmesti ... 
Bunlar şimdi bile mesamatma, 

zerratıma kadar bütün vücudüm
de yaşıyordu. Ayni halin tabiati
le cp~ekte de mevcut olduğunu 
düşündüm. İşte •imdi o da asa
bında yeni bir f rtına geç iri; ordu. 

İhtiras nöbeti ilc bu tckli!i ya
pı, "du. Biraz sonra belki fırtına 
si'.'ön bu1acak h<'r y geçecek 
ın •r u.rnankı mt•t olacak- ı 

tı. B·ı muthiş, , 1, elim · 
Tar atlv.t·':>i'-ne< sade SC\ ·miz1 
dPgil, he şeyim>. aile şerefimi ku•
tar~cakt •. 

Jler<cyim "" aile ştrefirn_ 
Bunların t.ı •. atturu asab mı dııy

gw: •z b.raktı. A_ ltcm:n ve namu
sumun haliıs. iç sanlti Allalh oba
na acıdı. Yepyeni, taze bir kuv
vet verdi. 

Baş:mdakı bu kasıı-g .. r a od3" 
yı bü<bütun d nı2n ı ınde gau· 
; ordum. Çimk sıg a a a· 
rıyı geçmiş, bitr-eğc yakla '. 
Bir yandan da parma ı., liıuıb3lı 
bir nüvazişle çoraplart'"'lın u tun· 
den bacaklarımı okşamai;a başıa· 
mıştı. 

Aman yarabbi?. Ş mdi ne y.ra· 
cakt m ?. Ne yapabilırdi.'TI? J>tl 
öyle ·kahhar, yırt"' bir bek C') ...ti 
ki. .. Bir vandan eıınin tC'm Y"

9 

• • "!luka\"e etr mecbur b lun..rk 
öbur tarat a sıgH g <' 
1, ..ır -~ ı h nefrr 
mın n .. ıe b.i.kı 

ah yord -n: ı,: n u, 
tıin manc,·i 2t ı 

rı~an bu o.d'"nl şırr dı 
genç K zl nıın en 
zinelerini '- çı <l~ ) 

Mini" tle b~kıvorc m: Cu 

ku 

ilk a~k .,, b ne k erke "'· f 
S ı 

,,. 
se,·g·vi tan t tı. E'V • o 

retm t . 
(Arkası '\' .. ır) 

---- -----
Eyüp Sulh Jlukuk tıalı.lmlltin-

den: 941/ 1'.?Z 

Hatire ve \'as(ıyc tarafından mah
cur r-ırerkeze aleyhin<' ac;ılan 129 lira 
46 kuruş alarak davu:-ınn duruşma-
61nda: Mütldcıaleyh ~erkizenin ve ko

cası olan Raınide Yeni mahallede Pa
~ababa caddesinde nurrıaı·a:-;ız C\'dc sa
kin iken ı tamctg~hı nıec;hul bulunan 
ve e\"velce il;"ınC'n tebligat ynpılan E
yübün davacı tarı\fından teklif edilen 
yemini eda ve ifa etmek için mahke
meye gelmE':Sine, gelmediği takdirde 
yeminden kat;ınınış ve vtıkıları kabul 
etmiş addıne karar verilecegine ve bu 
karardan bahisle bir ay n1üddctle na
nen tebligat icrası suretfyle gıyap ka-

JsuLMACAt 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1° 

1 
2 -----. 
3 -- - - . 
4 
5 
6 • • 

• ,.ı 

79 • 1 

h 
hı 
b 

ran tebligine ve duru:;;manın 6/8/94.1 
saat 10,30 a tAlikinc karar verilmiş ol
n1akla uıahkcnıcye gelnıediği veya bir 
\'ekil göndermediği takdirde karar da
iresinde n1uamele ifa olun::ıcağl lüzu
mu gıyap kararı makaınına kaim ol
mak üzere ilfınen tebliğ olunur. 

~ -- ---• •ı•ı•ı -ı~ı 
10 • 1 1 1 1 

, 'la 

Soldan Safi,: 
• 2 / 

ı - Büyük camilerıırıızdcn, 
111

, 
Nnmaza davet, haın, 3 - Ked:nıfl. / 
ğırışı, su, 4 - Yama, t{3Ç Wnc' :ı ~ 

geldi. Hatta Sernendire önünde zi- Koltuk deris~ 6 - <,:alıom•. i ~'"0<1> 
hın bir E:cıntind"n, 7 _ K~lın kıııtl / 

yade lbeklenmemesint· sebep oldu. Türk ka\·:ni, 8 _ Diçıni)·e yarı:ır, 9 1~ 
Bunu1n için padişah111 Sırbistan Ekınek. bir rakı ınezt"·>i, ıo - c;rıı 

seferini bırakkp Edirneye dönme- dünyanın dortte tiçü. 

sine bir mana verilemedi. HPrhal- Yukarıdan Aşafıya: 
de düşman hal<ıkında iyi haber a- 1 _ Bir nevi papuç, ne sa""· ıu' ~ 
lınamamıştı. na, 2 _ Pe<otil g•bi. bir c,;~i. 3 - tl'ı 

Çünkii Hiinyadi ile Yorgi kuv- çalgı, bina t>rlrn, 4 Dngr bıir• 
vctli kıt'alarla Türk askerlerine 5 - Arka. 6 - Bn·az ohun. """'ı· 
hücum ettiler. Firuz Bey kuman- isim, 7 - ~IO\·kiler, notu. 8 ' tel 

yet, ya~lı derv• l<:r !l ?'\-fıı"ak1l 11 
,, .. 

dasında bıralulan kuvvetleri boz- teslim etnı•k, not•, ıo _ ırat, ı 
dular. Şehir köyüne kadar geldi- um1a. ~ 

ler. Sonra Vidine doğru gittiler. Dunkü Buımaraınmn hall.-.!Um1' t''ıo 
Geçtikleri mahalleri harap ey le- 9 
diler. Ahaliyi kestiler. 1 2 3 4 S 6 _7 8 1CI 
BuITT"adapadiphask<'rileŞ«hır 1 p E'YJA JL E'• E ~ ~ı 

köyüne doğru sefore çıktı. Fatih, 2 AD AIVIE T 8 S f, 
1
, 

yıldırım ~'Ür'atile düşman üzerine 13 
yürümüştü. 3 D A L V 8 "" tJ ı 
H~.nyadiSulta~~r_e_Jı~~mbiz- 4 1. A · J.IAIM,]ıT Z j 

rıat llZNine yuru<lugunu Jioıtınc S Ş j ı J K Z J S 1j\J 1 ı-: 
a!clacele askerini topl.yaraı< Tıı- 6 A L • K J Z A M 

1 
l 

nayı aşıp .Ma~arstar.a rıe'a• ı;tı•._ 7 Hl ı ı R j A 
1 
M A 1N1 jl p. 

Bunun uzcrıne S.rp kralı \orgı B '• K A ·ç 81 A S 1 .! 
senede otuz b:n alt n ,-e1gı \'er- 1- 1 I ' 1 1 J" 

me'k iizf're su:lha ta1 ip Qldu. Pa- 1 91 A •ı Z J A 1 f O ,<, i I .~ 
di~alı lcr;.lın sulh talebini kabul et- 10, F J L j J KIA , S, ~ 
ti. ( 4\.r"L...,.ı \".ı.r) 1 
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lHU ya.zıwn metırum JUıaoos• 

Ajansı billtenlenndcn alınmıflu) 

l'elhis eden: Muammer Alotc 
• 
• Surivcd ki hareknttan bahse • 

den so~ İngiliz tebliğine göre, müt
t t:k kcıvvetler Merceayunu ve 

" 1rr alessaKi'yi yeni<k>n işgal et-
ttı· ıru,, erdir. Şamda sükünet vardır. 

, Diğer mıntakalarda Vişi kuv • 
iJ<.· 

1 

Vet!crinin mukavemeti devam et.. 
JY• ıne · tcdir. İngilizler 9 tank, 3 zırhı! 

' 
a· otomobil almışlardır. 

eyı Sahilde donanma Damur mın-
,gıl l:cka.,ında Vişt mevzilerini bom -

bardunan etmiş, Avustralyalı kıt.. 
alarm ilen hareketlcirne müza -ar· 

:Jd lıerette bulunmuştur. 
Habcşistanca ve Libya cephe -

sırde bir değişikli'< olmamşıtır. 
ve 

Sımali Afrikada 23 • 24 gecesi 
r· 1 • k· ngı z tayyareleri Bıngazıye ağır 

bir hücum daha yapmışlardır. De
ıı, tayyare!cri de Trablusu ve de· 
lıüryollarını bombardıman etmış
lcr".!ir. 

e Bır Londra haberine göre, Hu-
,;. ınustar 50 kilometre mesafede bu
ıtll lunan Palr:>,rdekı Fransız kuvvet. 

le. Ebukcmal'd<'n ilerEyen mill
e !cf,k k.,vvetler tarafmuan tama -
~ le rrubasara edilmişt.r. 
Burası ele geçirildikten sonra, 

fr.ü,•efik kuvvetler, arada müs • 
ı· ta: kem bir mevki olmadığı için 

a· kolayca Humusa doğru ilerleye • 
bileceklerdir, 

AL'.\!ANYA ÜZERİNE YEl'.i 
AKINLAR 

;.. Salı • çarşamba gecesi İngiliz 
·~yyarcleri Almanya üzerindeki 
hücumlarına devam etmi~lerdir. 

-

-Suriyede müttefik kuv-
vetler Merceayun kasa• 
basını yeniden iıgal et
mişlerdir. Şam'1 İşgal e
den kuvvetler daha Şi
male doğru açılmakta
dırlar. Palmir muhasara 
altına alınm1ıtır .• 

Kiye!, Kolonya, Düseldrof denız 
üsleri tekrar baınbardıman edil • 
miştir. 

Son 15 gün içinde Almanya -
daki bedefier üzerine atılan bom
balar bütün nisan ayı içinde atı. 
lan bombalardan fazla olmuştur. 
AMERİKALILAR İNGİLİZ 

ORDUSUNA GİREBİLECEK 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, 

gazetecilere beyanatta bulunarak, 
harp techizatı istihsalatında İn. 
giltereye yardım etmek için geniş 
teknik te~kilıit vücude getirilmek
te olduğunu söylemiştir. 

Ruzvelt İngilterenin şimdi At -
lan !iğin öbür tarafına geçmiş bu. 
lunan bırçok doktor ve hastaba
kıcılar kadar gençlere de ihtiyacı 
olduJu fikrindedir. 

Amer · kalılar:n İngiliz ordusuna 
yazılmalarını tasvip edip etme -
diği hakkındaki bir suale, Ruzvelt 
doğruda'l doğruya cevap vererek, 
cher genç Amer'kalı bunu yap -
mak hakkına maliktir.. demiştir. 

AVAM KAMARASINDA 

Avam Kamarası dün gizli bir 
celse aktederek, İngiliz ticaret fi.. 
!osunun vaziyetini müzakere et.. 
miştir. Başvekil Çörçilin bu hu
susta tam izahat verdiği zanne -
dilmektedir, 

DARLAN PARİSE GİTTİ 
Fransız Başvekil muavini Ami. 

ral Darlan Vişiden Parise git • 
miştir. 

Ji 

Meb'uslar Refik 
Saydam Hükumeti. 

• 
nı Tebrik Ettiler 

9 (l ıııeı Sayfadan Devam) 1 
?a.k tercihan ve gerek ınüslacelen müza 

'!'1 ~er ı huswılannı ayrı ayrı reye koy .. 
"1uıı ve kabul edilmi<lir. 

Bundan sonra Hariciye Vekili 
e l<:>krar kürsiye gelerek, muahe • 

~nin muhtevasını tahlil ve teşrih 
et:nış ve muahedenin bir sullı e
e.,ri olduğunu tebarüz ettirmiş • 
lir. Vekil bilhassa demiş:ir ki: 
•- Hükiımetinizin bundan bir 

1 hafta evvel Almanya ile imzala -
lnış olduğu dostluk muahodesi ka
bul ve tasdik edilmek için bugün 
~üksek t.uzurunuza gelmiş bulu
nuyor. 
İki devletin mütekabil münase. 

batını vazıh, açık ve ~amınıi fikir. 
l~rle tanzim eden ve bu münase
batın dos~luk yolunda inkişaf 
ecıeceginı gösteren bu siyasi mu-

0 ahedenin mukaddemesinde ve di.. 
ğer manalar yanında iki tarafın 
!tıevcut taahhütlerinin masun kal. 

nuza çıkan esere vasıl olduk.• 
Sık sık ve sürekli alkışlarla k31'11 -

lanaıı bu beyanatı takiben Cümhuri -
ret Halk Partisi Meclisi Müstakil Gru
pu Reisi Ali Rana Tarhan •İstanbub 
Hariciye Encümeni Reisi Muzaffer Gö
kcr cKonya> a:ene-ral C~ Afersin.li 
•İçel> Feridun ~~ik.ri cBinaöb söz al -
rnışlardır. 

Hatiplerin bu beyanatlarını mü
teakip reye müracaat edilmiştir. 

Tasnifiara neticesi, Tüıık _ Al
man dıostluk muahedesinin 300 rey 
ve mevoodun ittifakile ka.bul edil
diğinin riyaset makamı taraf.ndan 
tebliğ edilmesi sürek.lı alluışlarla 

karşılanmlljtır. 

Nakil vasıtalarına· 
zam 

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

• 
Ineiliz heg'eti 
henüz Mosko
vaga gitmedi 
Londra, 28 (AA) - Röyter diplo

matik muhabirlııin örendiğine &öre., 
Çörçil'lıı Avam Kamarasındaki nut
kunda bahis mevzuu ettiii Moskova
ya gidecek İngiliz Hey'et.i, donanma 
ve bava kuvvetleri mümessillerinden 
ve ekonomik t.eknislycnlerderı mürek
kep olacaktır. İngiliz hey'eti, pe-k ya
kında Moskovaya hareket edecektir. 

İngilterenin Moskova Büyük Elçis.i 
Sir Stafford Cripps, halen Londrada 
görüşmelerini nihayete erdirmek üze
redir ve muht~mel olarak bir kaç gü
ne kadar vazifesi başına dönecektir. 

+ Londra, 26 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine gôre, İngilterenin A1o!>
kova Büyük Elçisi Si.r Staftord Crip
ps'e, müşavirihas ÜJlvaru verilmiştır. 

Mecliste bir s:ııaı 
t kr.rl 
(1 lııcl Sayfa.dan Devam) 

adrlet:mektedır. ~ni zamanda bu 
ıkarann Daıhil~e Vekiıletiııce ya
pılan talıma namey" de muhalit 
olduğunu sual takririnde zikreden 
Refik İnce, ıbaşka belediyeler için 

de fena bir misal teşkil edeceğin
den endişe ode1'e>k Dahiliye Ve
k.fıletince bu hususta ne tedil:ıir a
lındığını soıımaktad,r. 

Sovyet tebliği 
(Başmüa.ledf'D Devam) 

Brodsk mınlakasında makineli 
Alman birlıklerine ağır zayiat 
verdirilmiştır. Şlrnal ceph<>sinde 
düşman b,r miktar terakki elde 
etmiştir, 

Vilno mıntakasında, dlışman 

kuvvetkri Sovyet ordusunun son 
derece anudane mukavemeti ile 
karşılıışmaktadır. 

Besarabyada Rumen • Alman 
kıt'alarının bütün hücumları, 

düşmana ağır za}1at verdir•lerck 
püskürtülmüştür. 

Sovye: kıt'aları Yaş mınta\ca • 

sında kuvvetli bir hava müzahere
tile muvaffakiyetli bir mukabil 
taarruzda bulunmuşlardır. Prul'~a. 
Rumen ve Alman kuvvetlerir.in 

bütün teşebbüsleri boğulmuştur. 
Bir nr,ktada düşman kuvvetleri, 

Prut'un öte tarafına atılmıştır. 

Birçok esir alınmıştır 
Sovyet tayyareleri düşmana e. 

zici darbeler indirmeğe devam 
etmişlerdir. Kös ence limanı ve 
Kalas şiddetle bombardıman e • 
dilmiş, !"'!rol depolarına ağır isa
betler o 1 muştur. 

25 haz;ranrla Kıı:ıl hava kuv -
o:ctleri 76 Alman tayyaresini dil. 
şürmüşierdır. 17 Sovyet tayyaresi 
geri dönmemiştir. 

Alman tank· 
ları cephenin 
bir kısmını 

yardılar 
Mookova 26 (Radyo)- Bu sa

bah erken neşredilen Sovyet ıtel>
liğidir: 26 haziranda düşman ta
arruzlarına devam etım.iştir. Taar
ru.zlar Vilno ve Bara=viç nunta
kalarında inkişaf etımiştir. Büyük 
Sovyet hava teşekık:ül:leri düç tan 
tanklar:na taarl"U2 etmiştir. Bazı 

Alman tank 'kıolları Sovyot kıt'a· 
!arından birinin cephesini yarma
ğa muvaffak o1'111uştur. Anudane 
m.ıı<avemet eden Sovyet askerle
ri bu kuvvetleri Alman kıt' alarm
dan ay1ııınağa muvaffak olmuşlar 
ve a!":ır zayiat vcrdirmiıperdir. Bu 
mmtaıkada çarp:şma dC'\•am ediyor. 

Sovyet kuvvetleri Perzemişl'i 
tekrar geri al.ınLçlardır. 

Cenupta Alman - Rumen kuv
vetleri Sovyet Rusya ile Romanya 
arasındaki hududu teşkil eden 
Prut nehrini geçmeğe teşebbüs et. 
miş!erd·r. Düşmanın taarruzu tar
dedilmiştir. Sovyet kuvvetleri 
nehrin şark kenarındaki mev<ki
lerini muhafaza ediyorlar. Ayni 
mıntakanın diğer noktasında ta.. 
arruz ed~n Almanlara zayiat ver-
dirilmiş. müteaddit Alman ve 
Rumen askeri esir edilmiştir. 

F n Meclisinde 
(1 inci Sayfadan Devam) 

toplant:sında, devlet nazırı jan
gell, -bugünkü vaziyeti ve bu va
ziyeti doğurmuş olan şeraiti anlat
mHıt:r. Devlet naz:n., bu sabah
tanberi Finlandiyanın Sovyet te
cavıulerine hedef tqkil ettiğini ve 
Sovyetlcr Bir\iğinin Finlandiyaıya 
kar~ı hasmane harek<'tlerde bu
lunduığ'unu kaydetr.TıişUr. Bunun;. 
çindir ki Finlandiya, memlekoti 
müdafaa için bütün ask.eti tedbir
leri almıştl'l'. 

Devlet naz:rının ıbe)•ınatını lnii
teak.ip, me-b'usan rnecli.•i :hJkume
te müttefikan itimadru bildimıiş
tir. 

iki çingenenin 
bir iddiası 

Güllü ve Sultan i5imlcrinde iki Çin
gene Mlıddeiumumtliğe m\.ıracaatla 

Kuçilkçeknıece ile Florya arasında 

bir memurun: 
- cBurada ne arıyorsunuz? Size bir 

ceza yapayım.> 
Diye saçlanru kestiğini iddia etmiş

ler VP Kıp~ar arasında saça ehem
miyet v<.'rildiğinden kocalarının ken
dilerinl eve alrnadıtını iddia ederek 
memuru dava etmek istemişlerdir. 

dığmı gostercn sarih bir kayıt 
!tıevcuttur. 
Dostlarımıza vnktile verilmiş o· 

lan sözleri tutmak için asli şart o
larak ileri sürdüğüm üz bu kaydi 
llabul etmek suretile hepımıze 
Alman • Türk dostluğu etrafıı da 
hararetle çalışmak imkanını ver. 
lııiş olan Alman devlet adamlarına 
hıızurunuzda teşekkür etmeyi bir 
~azife -bilirim. 

Diğer taraftan belediye, asker 
ailelerine yapılmakta olan yardı
ırun genişletilımesini temin için 
\'esaiti nakliyeye yapıIDıasi kar
laşan zamdan sonra muhtelif yer
lerde kul!anilmak üzere pullar da 
bastırmağa karar ve11miştir. Pul
ların bugünlerde basılmasına ıb<lf
lanacak ve eğlence yerle.rile dü
huliye ile girilen bilümum mahal
lerde halka 'bu pullar biletle ve
ya hesap pusulası ile iberabcr ve
rile(:ektir. 

HARP VAZİYETİ 

Bu eser harp yangınları, hal'] 
Çöküntüleri, harp yıkıntılan orta
•ında Türk milleti için, Alman 
lıı.iUeti ıçin, hatta bütün insanlık 
'Çın güzel ve mes'ut bir sulh ese
~idir. 

4 rnayıs 1941 tarihinde de Hitler 
llaystagda söylediği bir nutukta 
'l'ürkiy-e için, Türjı: devlet adam
ları için ve fakat bilhassa Büyük 
t\tamıı: Atatürk içip güzel ve 
tii.zei olduğu kadar doğru müta. 
leaıar yürüttü ve hıikümler ver-
~i. Kalplere ve vicdanlara hitap 
e•mnsinl ]X'k iyi bilen Bitler bu 
~:.k söy:enen mütalea ve hüküm
·eı-i. ile de Türk mllletinin ve Türk 
~cuğunun kalbini harekete ge • 
~re.:. 

Bu ç ışına esnasında iki tara1 
>alnız diirüstlükten ve açık yü. 
~ k en vapılmış bir tek yol üstün

vüriıdü. 

l3ı.mr!an ba•ka b'ı Almanlarla 
~lan mıizakerelcriınizin mühim 
~llta a"•nr!an İ<ıgıliz, dostlarımıı:1 
1 •berdar dt'!: ve yer yer kendi -
ti", e istişarekrd · bulunduk. Bu 
(i ar v konuşmalarımı 'dan bit. 
•- A !!lan dost' ar "nıZ! da haber. 
"(i;t fl t1 
> l ,. l yle~ V'C sadece doğru 
~ ı. n 1uruyerclt bugün "'•zuru· 

BELEDİYE NE DİYOR? 
Mevzuu baıhiıı sual takriri fuze

rine bu saıbailı Belediye edkanile 
görüşti1k. Vesaiti nakliyeye yapı
lan zamlar bakJı:ı11da bize şunları 
söylediler: 

•- Mükellefiyeti askeriye !ka
nunu ask ece gitmiş olanlar .n muh
taç ailelerine hal ve va'k.ti yerinde 
bütün halkı yanimıla ıınükellef 
tutmaktadır. 

Ayrıca bu yardımın ne şekilde 
yapılacağını !esbit işi de yine ay
ni kanun hükümleri ile daimi en
cümenlere verilmiştir. Binaena • 
!eyh İstanbul daim! encümeni 
kendisine verilen kanun salahiye. 
tini kullanmış ve asker ailelerine 
İstanbul halkının yapacağı yar -
dımı bu şekilde kararlaştırmı.,tır. 

Tramvaylarda ikinci, trenlerde 
üçüncü ve diğer vesaitle de ikinci 
sınıf mevkilerden zam alınmıya
cağına göre, ancak halüvakti ye. 
rinde o!anlar bu zammı vermiş o
lacaklardır. Netice itibarile Bele
diyenin tatbik edeceği bu şekilde 
kanunsu>. bir cihet yoktur. 

f r il yon ı an eri 
(! !Del S»fMl:uı 1><-vam) 

Şirrdiki ha.:de bir milyon Alınan 
askeri murarabeye iştirak et!"lek. 
tedir. Diğer taraftan bir milyon 
asker de ih tiy attad.ı.r. 

(1 inci S•yfad&n Devam) 
yarlar; fakat Finlandiyada A1man 
kuvvetlerinin bulunduklarını da 
inkar etımiyorlar. Lcnirııgrad isti
kametinde bir Alman taarruzu 
yokıtur. Fakat bütün bu karışık 
vaziyet Rusları bu ceplıede lruv
vetli bulnunmağa medbur eotmek
tedir. Eğer Finler Alınanlarla be
raber taıı=a geçselerdi Rusla- . 
mı vaziyeti taıbü daha müşkül &

l~a!lm. 

Merıkez ceıi>esinde, tahmin et
titirrıiır: veçhile şiddetli mtfıare
beler olmak;t.ad.-r. Bu ceı:lıenin şi
mal kısmI11da yani Litvanyanın 

Baltık sahilindeki Llhan 
Kovno - Grodno ha,ttıında sıkı ·bir 
muhare<lıe cephe'i teessüs etııtiş
tir. Almanlar bu ik:mmda ,biri Bal
tık sahilinde RJi.ga istikametinde, 
diğe'ri Mins istikametinde taarrtı
za geçmişlerse de, esas Rus kıt'a
larının ımuka Ve'!lletlerile ve mu
kabil taarruzlarile k.arş!laşrtl!ilar
dıır. Mirulk civaıııru:lan ç kar ak 
Grodnodan ,geçen ve :Meme! şiaJıa
linde Baltlk den.izine dökülen Ni
yemen nehri ıboyları şimdi büyiik 
bir meydan mtJharebesine saihne 
olmaıktruhr. Gerek Rus ve ı:<'rekse 
Alman tebliğlenmen an1aşıldığır 
na göre Alman motörllü taarruz 
loolları bu neın tamamile şimale 
ve şaıika geçml"ğe henüz muvaf
fak olaırrıımışlardır. Fakat 1kiiçük 
Baltık memleJ..-ctlerinin lstiiAsı 
teh.lilkesi tamamr~ önlenmiş de
ğildir. Ruslar Gr?i'lO 1lıölgesiııde 
dayanmak şartile Lttvanyada 
Prusyaya doğru bir mukabil ta-

arruz yapabilirler. Buna mıwaf
fak oldukları ta,kxl iroe, kıiiçük Bal
tı.k mE"mlcketleri ve Rus donan
ması frk meydan muıharebelerile 
kurtulmuş deme'ktir. 

Alınanlar ve Rumenler Pruıt 
nehrini şarka geçlıi!clerini, :Kişnot 
ve Çernoviç şehirlerini işgal ettik
lerini ·bildirmişlerdi. Fakat ikıi 
gündenberi Dinyester lboyıına var
dıklar:nı ve asıl Rus llouvvetlerile 
muharebeye t:utuştuklaıını söyle
miyorlar. Halbı.ıkıi, Ruslar Alman 
ve Rumen kuvvetlerinin Prut şar
kına henüz geçmedlıklermi bildir
mi.şlerd·ir. Anlaşılzyor ki Rus ilerıi 
lruvvetlerile 'hud tJt lal' aları Besa
rabyayı henüız tMıliye etmemişler 

ve Dinyester şarkına çekilmem~ 
!erdir. O !halde iıu cephede Ru.;lar 
için h~anlı ıbiı- vaziyet yaktur. 
Odesa - Kiyef istiıluımetleri Al
man - Rumen kuvvetltrirıe karşı 
kuv->etle kaopa~ı.loınlfi dernektir. 

Hulasa 2400 kilometre cephe il· 
zerinde cereyan eden har~ 
şimdi eu mühim mııiıarebeler Ni
yemen nehıi boy!annda vukubul
maJctad.r. Bu muharebelerin neti
cesi iki tarafın umwn.i vaziyetleri 
üzerinde lbüyük tesirler yapacak
tır. İk1 tarafın hava ku11vetleri ve 
motörlıü ıbirlikleri ll:ıu <bölgede çar

p~ma.ktadır. Beş günlük mooa
re<beye bakılırsa Rı.ııslann Alman 
motıörlü birliklerine iuuşı iyi hllI'
bettiJtlerri anlaşılı!r. Böyle o~a
saydı,, şıındiye kadar Alman ıı:ırlı
h tü enlen Rlga ve Minsk mev
kilerine girmiş olu.rlıırdı. 

Sovyetler 
Fin şehirlerini 
bombalıyor 

Helsinki 26 (A.A.) - Bu ak • 
şam saat 22 de nC§red'len yeıü bir 
tebliğe nazaran çarşamba günü 
sabah saat 7 /15 de dört Sovyet 
tayyaresi Pyterlahti körrezini 
bombardıman etmiştir. Hasar ol. 
mamıştır. Bundan bıışka 20 Sov
yet bombardıman tayyare.; saat 
10/50 de Kotka şehrine hücum et
mişlerdir. Yapılan bombardıman 
neticesinde yangınlar çıkmıştır. 
Öğleden sonra ayni şehir 12 Sav. 
yet bombardıman tayyaresi tara. 
fından tekrar bombalanmıştır. Ak· 
şam saat 8 de Poorvo civarına da 
birkaç bomba atılmıştır, Sorsby 
ve Tov'-sa şeh.rkri de bombardı
man edilmiştır. A•ııan bombalar. 
dan biri bir hastane üzerine düş. 
müştür. Bir yangın çıkmışsa da 
derhal sondi..rülır.üşt~r SCY\-yetler 
tarafınddn kiralanmış olan mınta
kada bulunan Banko etrafında 
Sovyet hava faaliyeti çok hara -
retli olmuş ve 20 So\'ycl tahrip 
tayyaresi civar adaları bombar • 
dıman etmiştir. Sovyet Topçusu 
da Finlandiya toprakları'1a karşı 
ateş açmıştır. Saat 8 e kadar F1'1. 
landiya Lzcrinde uçan Sovyet tay
yarelerindcn 21 i Finland•ya hava 
kuvvetleri tarafından düşürülmüş
tür. Bunlardan başka dafi batar • 
yaları da 2 Sovyel tayyaresi dü. 
sürmüı;:lerdir. 

Tahrip edilen Sovyet 
tayyareleri 

Londra. 26 (A.A.) - D. N. B. nin 
bildirdiğine göre, Alman hava kuv
vetleri bu gece So\·yet mryda.nlaru1-
da ve hava muharebelerinde pc-k çok 
miktarda Sovyt tayyaresini tahrip et
mişlerdir. 

-
Alman • Sovyet 

Harbine Bir Bakış 
(1 inci Sa.yf&dali. Devam) 

Kaikasyaya \"anr ve burasını iş
gtle muva.f(ak olurlarsa. Hitlerın 

bundan sonraki hedefleri İran ve 
Ltak olacaktır. 

GiırcJsLan petrolleri, Basra kör1'ezi 
yakınındaki İran petrolleri, nıhayet 
.Musul petrolleri bu şuretle ele geçiril
miş olacaktır. Alıne.nlar Büh'.ıcistan ve
ya Eigonistan yoluyla Hint bududııntt 
da tutabileceklerdir. 

5000 Alman seyyahının ha!A İranda 
bulunınası İngihz ve Sovyet bükü.met
lerini 7.iyades;yıe meşgul et.mekl.e
dir. 
MUHAREBE NASIL 
İNKİŞAF EDİYOR?. 
Muhasamatın üç-üncü cününde Al

man tayyarelcrı, bi.lhassa asker taşı

yan Sovyet trenlerini bombalamışlar
dır. Tayyareler ayni zanlanda kara 
harck.i.tına da müzheret etınrktedir
ler. Çok şiddetli h:ı.va m ıharcbeleri 
olmaktad;r. 

Sovyet byyareleri tarafından yapı
lan üç hücwn net.t·esinde Kostence 
yanrr.:ıktad1r. \";.ırşovada da pc~rol de
poları yakıhnıştır. 

Trodsk ınıntak:ısmda cereyttn et
mekle oıan meydan muharebesinde 
her iki tarafa ait büyük tank teşek-

Türk-Alman 
Mua edesi 

{Bapııa.lı.aleden Devam) 

dil taraflar i\in ortaya lko) duğu 
loüyük nimetleri de tebarü:z ettir
mek yerinde olur, Bütün artlan 
ve hıtsu-'i)·etlm ile devam eıde:ıı. 

Türk • İnı:ili7. ittifakı ve dostluğu 
harbin ilk günündenberi İngilte
rcnin Irak, Filistin, Suriye, Hicaz, 
Arap yarımadası, Mısır üzerindeki 
hayati ve hak.lk! menfaatlerine 
mulıalızlı.k etmekte devam eyle
mektedir. 

Türl< - Sovyet ademi tecam 
paktı \'e Balka.n harekatma tckad· 
düın eden Türk • Sovyet dekll
rasyonu; Rusların Almanlar ne> 
dinde Boğazlar hakkında metalip
te bulunmalarınm uyandırdığı ha· 
kiki hayrete rağmen; bu şimal 
komşumuz hakkında, şUtıdiki hal
de, bilhassa büyiik bir rahatlık ve 
huzur mesnedi olmuştur. Sovyet 
Rus~·anın herhangi bir har'be gir
mesi takdirinde ademi müdahaleyi 
ve bitaraflı!;ı esas ittihaz eden mu
ahede, deklarasyon \'e Türk milli 
siyaseti: §imdi Rusyaya cenup 
lıudutlarını ve Kafkasya)'1 hiç 
diişünmeksizin; yalnız Buz deni
zinden Karadenizc kadar uzanan 
binlerce kilometrelik cephe üze
rinde döği.1ş:n1ek huzurunu ve 
bütiin iktidarını o cephe üzerinde 
toplamak imkanını bahsediyor. 
Herhangi fili bir ihtili'lftan esasen 
azade bulunan hakiki v .. •amimi 
Türk • Alman dostluğunu tahkim 
edf'n \'e dün !3)'ık olduğu tezahü
ratla Rii)·iik Millet Meclisinde tas· 
dik \'e kabul edilen muahede ise; 
Almanyaya giri.;tiği im hayat ve 
memat mücadelesi derl't'e indeki 
muazzam harpte Balkanların ra
hatlı~nı, Boğazların emniyetini; 
Türk • Sovyet hududundaki ve 
sularındaki ve Tiirk ülkesinin, 
Türk havalarınm her nokta'1nda· 
ki kafi bitaraflığı temin ediyor ve 
biitün güç ,.e in1kanları ile naziz
rnanın kfflllilnizmaya !iöaldlrışını 

t:pkıtıı>kısına So\·Ietlerin vaziye
tinde olduğu ı,ibi: gen~ öl~üde 
koJa,·lastın\·or. 

TÜrkiyenln bitaranıtı \'O dost
lukları mücadil d"Vletlere bu fay
dayı temin ettiı(i kadar: kendi em· 
ni)·otine bağlı biitiin Orta ve Ya· 
kın Şark afominde de tli idere ve 
derinliklere kadar insanlığın sulh 
ve selamet içinde ya"'"'1tasmı 

mümkün kılıyor ve .. bütün dün
ya)'a bir sulh ve insanlık rehberi 
olmak vasfını biitün hususiyeti ile 
mtrhafaza ediyor. 

Bu düriist, bitaraf, sulh ve İn· 
sanlık nimetlerinin sembolü ve 
rehberi siyasetimiz yerine; bir de 
macera \'e genişlrme hırsı peşinde 
koşan bir Türk iktidar ve si;vase
tinin mevcut oldı•ğu ferz ve tasav
\•ıır edilse)·di; hiç şüplıe yok ki, 
Avnıpa harbi0 in ifade etti.lti bu
gi.inkü manzara bamhaska olur; 
Anupa . Asya. Afrika İn~iliz ve
~·a Almanlarla birlikte harbe gir
diiYimize gfire: banıbaşka "e deın
değisik vazivctı .. r içinde bulunur
du. Tiirk milleti insnnlık, dostla
nmız Vf' müttefikl~rimiz huriinkü 
\·azi:\"etlc-rini, hic siiphe~İ7. milli 
iİYa~etimiı:in i~abl'tine, . li11i Seti
mizin dünya hacmindeki tekli~ine 
ve ~·üksek delııi<ına, Refik Sayda
ma ve onun tathiki ve hakiki ha· 

An karada 
-gec ki 

··ky ın 

2 saatte 5 dlkkA -1~ 
2 ev tamamen y dı 

Ankara 26 (Telefonla) - IBu p
~ saat .M te .Mpazarında c.Ah.iev
ren. caınıii yanında ıbüyük bir y~ 
gın ohnuş, kalaY'M. men ifatur;;cı, 
lastikçi ve bir~ teni düWm o~ 
maılr. üzere dört dükk.ı.n lbir kab
velıane, iki f!!V tama.ını.n y ~ 
tr. Yangııun neden ve ne feiı:ilrle 
çlktığı tahkik olunmaktadır_ 
Mcş iki saatten fazla devam et

ntiş ve itfaiyenin büyük gayYeti sa
yesinde söııdürulımüştür. 

Beri in bildiriyor 
Cl ln<i Sayfadan Dn'am) 

hücumlar y ~ılım ıştıır. Yalnıtl: b i.r 
hatta 17 trene is<',betler olımıış Ye 
bunlar ktıSıncn yll'kılmıştır. Dığer 
bir hatta da 6 trene bombalar iıia
bet etmiştir. Bu trenler asker • e 
otomob.l!erle dolu idi. Raylar tah
rip edilmiş, birçok gar• ar yalı:Jıl. 
nuştır. 

Alman tayyareleri kara muıha
rebelerine de y:ırdmı. e<brişkr<1ır. 
Tayyareler kr"i f h11TeGcfıtı da ya
parak, kıt'alaııı ön!erbıdelki va
ziyetlerden habl"rdar etıım;:ler ve 
bu suretle düşman n l'l'Us=em 
mukaıbil hücumlarını kl'rmışlardır 

--<>--

Akşam ticaret 
okulları 
(! loci Say!Ml:uı 1"vam) 

Bu okullara on ki ·a ,nd·"l kü
çük ve 45 ya•·n .a buyuk ta e • 

beler alınınıyacakiard r Talıp • 
!erden 12 - 16 } as arasında buıu
nanların 5 yıllık ilk okulu, 16 • 45 
yaş arasınr!ak !erin ele en az 3 
yıllık bir ilk m.:ktebi bitirmeleri 
veya Milleı mektebı mczur._ o!. 
maları irabetmektedirler Dersler 
iş saatleri haricinde verileceı<lir, 

Piyanko 
(1 ın.ı Sayfadan !Hvam) 

memlekel!erinden piyango r.ızam. 
naır.elerı retirilmi~tır. B:ı nıı:aın.. 
naı'leler te' :.:ik edilmek<:edır. Bu 
tertip bittikten sonra yen! karar. 
laştırılacak şekilde keşideler ter. 
tip olunacaktır. Piyangonun daha 
çok ikramiyeli bir şekilde genif· 
letilmesi düşünülmektedir. 

e ; ~ i 
~ i !liö • 

~---

Ağız ve boğaz iltihaplan RİDA ru. 
suyu mah.IUlünil.n gargarasile şifa bu
lur. Salgın ha.stalaıklarda gargara ya
pılması tavsiye olunur. 

şarı<:ılığına borçludurlar. Muhak
kak ki, bu durumumuzla kendimi· 
ze, sulha ,.e i.nsanlıi;:a yaptlı:"lltllZ 

hizmet; biç bir başka şekilde ifa 
edil!'ınilec•k çok hü~·ük olçüde 
bir hizmettir. fn.,anlıktaıı, nıııha· 
rip ve mücadil devletlerdrn Türk 
iktidar ıne\ kii ve Tilrk milleti 
şiındilik nnrak şlıkran mukahrlcsi 
b .. kli~·or, o kadar. 

ETEM iZZET BENiCE 
külleri çarpışmaktadır. 1-------~----

Jı.tühim tank cüzüt.amlannın Brodi ı t b 1 D f t d 1 v d 
istikametinde verdıkleri muharebeler s an u e er ar ıgın an : 
de devam etmektedir. Sovyet tebliği 
bu muharebelerde Almanlara büyük 
z:ı.yiat verdirildiğıni b.ildirmektedır, 

J>o<ı;ys No. 11 Nev'i Mııharnmm B. Tem.bw.iı 

Sovyet hava kuvvetleri 22. 23, 24 
Haziranda ekserisi hava meydanların
da tahrip edilmek suretiyle 374 tayy
yare k.aybetmi.$lerdir. Aynl müddet 
zarfında 161 Alınan tayyan'Si dOJürul
müştür. Bütün hava meydanlarında 
da takriben 200 Alman tayyaresi tah
rip edt1nıı.ştir. 

Almar_ - Rumen teblitine göre, ka
ra barekJtı tesbit edilen plfuı dahilinde 
cereyan etmektedi:-. YalnlZ Rumen 
tayyareleri ve Rumen dafi toplan tiç 
ıünde 30 Sovyet tayyaresi düşürm!tş
\erdir. Yerde de asgari 40 Sovyet ~
yaresi tahrip edilmiştiı'. 
HİTLER CEPHEDE 

Ankara Radyo Gazetesinin verdiği 
malUmata gdı·t', Hitler teftişlerde bu
lunmak tızere Şark cephesine &itmiş
tır. 

z'İN ll!ECiliİ 
TOPLANı:.i 

Helsinkiden bildirildiğine ıı:öre, Fin 
MC'Clisi yarım saat suren gu.li bir celse 
akdetmiştir. Meclis s:ıat 21.30 da ikinc::i 
gizli bir içtima daha yapmıştır. 

İsveç Par!Wıentosu da gizli bir cel
se akdt"tm~tir. Kral Güstav'm riyase
tinde Nazır)Jl.r Mecli..s.i de bir toplantı 
yapm~tır, T~blll n~redilmemlştir, 

Finl.1ndiyanın, hidiselerin bugünkü 
seyri ve şartlan !~inde daha uzun 
müddet bitnra! kalabileceiJ filpbeli , 
görünmektedir. 
İSPANYADA Z..'ÜMAYİŞI.ER 
MENEDİLDİ 

İ<ı>:ı.nyada SovyeUer ale7hfn• yapı
lan nümayişler dün tekrar edi1"1emiş
tlr. Her ne laıdar hüldlmet halkın bu 
tezalı._llratınd:ın ınn derece ınemnuıı 

ise de, oka!ı: lıar<kAtın• nll>ııJoet V<lril
ınesl lüzumlu ıı:6'1!1m ıı.ıar. 

Lira Lir& 

1/7513 

3/3419 

l/Ul! 

75/52301 

3/2097 

1/377 

52301/2375 

12301/23'15 

M•hmutpaşada Çuhacı. Rltll llst katta 
E. ve yeni 22 kapı No. lı dilkl<Anın 21' 
hisse.!. 
Galatada Sultan Beyuıt mahallesınin 
Mumhane So. kAin 7,9 sa :rılı mağazanın 
'!12 his.esi. (Mübadil) 
Tophanede Tom\om malı. Acıçqme çılı:

mazı So, E. 4, yeni 2. No. h Apartunanm. 
1/8 hisoesl (Mübadil). 
Kumkapıda Muhsine Hatun mahallesinlll 
Telli oclalan So. E. 118 Y. 50 No. lı bah
çeli kAgir ""· 
Büyük Çarşıda Çukur Han iç han üst 
katt.a ıs No, lı oda. 
Beyoğlu Tomtom Mab.. Ye'nl Çarşı cadde
sinde 54 No. lı UR,50 met re munbbaı ana. 
Büyllkada Yalı maııaıı .. ın in esiri A,1adi
mitri Y"!"l Alaçam So. 12 sa7ı4 ev. 
Büyük Çarşıda Bodunım hanında alt kat 
ta E. ve Y. 21 No. lı 9,50 metre murabbaı ana. 
Büyük Çarııda Bodurwn hanının alt ka· 
tında e. ve y 22 No.lı 7,75 metre murabbaı arsa. 

52301/2375 Büyillı: Çarşıda Bodurum hanı alt kalın· 

180 

2603 

1774 

1170 

300 

1939,50 

1800 

60 

da E. ve yeni 23 No. lı il, 50 metre murabbaı -· 60 
52301/2318 B•:vollu Koaıl.epe mahall esiıılnl Çarılı: oo-

kaltında E. 17. Y, 11 No. la U,71 n>elr<ı 
murabbaı ana. 

551ti/!Ul Fatihte İnebe7 mahal!-in E. İmrahor 
Y. Tiryaki Hasan Paşa ııo. E, 136 yeni 23 
No. tal 47 metre murabbaı arsa. 

88/51332 Sultanahmelle Tapu Dair esinin zemin 
kotındakt merdiven alt.ınd a pul sal>§ ma-

.. 
halli (b>r senelik !can) 225 

Yu!arda yanlı ıayrlmenkul'er 3/7/941, ~e saat U de • ' 
MUd1lrlQ!ünde mnteşekldl Kom ı;yonda a1n ayn ve açık artı 
tır MObadQ işı.rdll emvalin sa~ bedeli ilt!ncı t..-t p ır. d 1 
le de 'Sdenebıl!r. Fazla izahat lçm Milli .EınWı: Mll«Urlui 4 ilnc" it 
raca.at. c'655.> 

12,58 

11111 

113 

81 

:!'T 

87 

135 

4.50 

4,bO 

• 
12 

7 

ı·m 

,,,. , 
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KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
O .U-s 1..ı ders :rık ltla talebe lıa:rdma ı.a.ııaJDt41ır. 

OKUL GECELi VE PARASIZDIR 
TlıMll ~ mç :rıım. 
K&lıwl .-rllan: 
1 - Tliı'k lebusı obu.k, 
ı - Bıhloatl :rerinde olmak, tall511 n hl:aM!e aiBi lıa&talılı. Te lıu· 
..... olmamalt. 
ı - Y&4• 18 • .,. apiı ve U l<tı :r.ı.an .ım.amak. 
4 - iıret elıli ve 19'1 r.lılilt sa.bibi olmalı. 
5 - En u ena taıı.lllnl bMlnıılı olmak. 

Xııı:rdolma ve:ra d&lıa fula lzalıal ..- !ela isıu.ı.aJda A......,.:r· 
da H~ c•d't<aıdekl Okul Dlrdı:t.irlü;;ü:ne alirua.ıl M!lmelldlr. ha· 
lıal almak lelA :razı lle de müracaat edUebtur. 

Nafia 
4.7.941 Cuma ıünil saat 16 da Ankarada Nafia Vek~letl binası içinde mal

zeme müdürlük odasında topl:ınan Malzeme Eksiltme Komisyonunda bu sen& 
içinde ödenecek basım {;cretl takribi 6000 lira bedel tahmin edilen Vekl!eün 
neşretmekte oldu,tu fenni ve idart mecmuaların tertip ve tabının kapalı zart 
usulü ile vahidi fiatleri üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teCerrüah bedelsiz olaralt Malzeme MüdilrHiiündcn 
alınabll!r. 

---•27 Ha.ziran Cumartesi günü--•lııı 
Muvakkat teminat 450 liradır. 
iıMklUerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve prlname de yazılı 

vnalk ile birlikte ayni ınn saat ıs e kadar mezkilr komisyona makbıu muka· 
lAKSİM GAZİNOSUNUN 

bilinde vermeler! lhundır. c3419 - 4828> 
Taracasmda mqbur PavfyonWlun 

YAZLlll KISMI AÇILACAKTIR 

Devlet Demiryollırı ve limanları iıletme U. idaresi ilinlırı 1 Ayni ıilzelliltte olan bu yeni pavlyon, bütOn Boı:azlç!ne Mklm ve en 
ıık halkın yeni bir Toplantı yeri oluyor. 

Muhammen bedeli (1096) Ura olan Bil-O kilo Kaynamıı ineiliz bezir! (8.7. 
1941 Salı ıünil saat (10,45) onu kırk beıte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
Komisyon taratından açılı: eksiltme usu!Jyle satın alınacaktır. 

Askeri Tıbbiye okuluna 941 yıll 
ahnacak talebe 

Bu ile girmek iıti)'enk!rin (82) Ura (20) kuruşluk muvakkat tenlaat ve 
kanumm tayin ettiği vesail<k birliltte eltsiltme ıünü atine kadar koml!yoD& 
ınılracııatlan lilzımdır. 

1 - Bu sene okulumuz Tabip, D~çl. Kimya, Eczacı, Hulrulr. ve öğretmen 
smı!larma alınacak. talebe kaydına 15 Temm\llda başlanacktır. 

Bu Şe alt ıartnameler komisyondan parasız olarak dağılılmakladır. (4984) 

2 - Kayıt ve kabul şartnamesi asker! ~belere, lise müdürlOl;üne ve askeri 

hast:ınelcre ellndcrilmlşUr. Alakadarlar işbu m:ıkamlarn m1lracaat ederek prt
namemizi okum:ısı • 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 
Taksitle Emlak satışı sekiz 

senede 0/o 5 faizle ödenir 

3 - Şartnapıedeld vesaiki ilr.mal ederek 15 Temmuzd:ı okula müracaatları 

Cinsi 

UskOdarda Pazarbaşı mahallesinde Ka- Ana eo 
rall"anlı sok tında eski 27 mil. 21 No. 
Uııkildard:ı Se~mı Alle1endl mahalle- Arsa •o 
linde Keresteci aok.aj!ında eski 2 yen! ı 
No. lı 

Beylerbeyinde Bürhanlye mahallesinde Ana '5• 
Rasirnala ..,katında eekl 12 m.ı. yeni 
16/1, 18/2 No. lı. 

B•ylerbeyinde Bürhanlye mahallesinde Arsa fO 
•la - Abdullııı.aııt sok.ağında es· 

ki 12 mü. yeni 12/5 No. lı 

Çarşuyukeblrde Keseciler sokağmda 88, Dört dilkklının 1/2, 
sa, 40, 42 No. ıı 1/2, 1/2, 2/6 hisseleri 400 
Kartalda Yayalarköyü Derebaşında eo- Ev 800 
iti l/ l :reni 1/1 No. lı. 

Çemberlitaş Mollalenarl mahalleainde Maabahçe !ki ev 2000 
Medresecamil ııokatında eski 2, 3 mli. 
-4, 4, MU. 3, 5 7eni 31 4, 6 No. lı 

1 _ Arltırma 3 Temmuz 941 taril!.I ne dDıen Peı'l"mbe filnü yapılacak ve 
14 den 18 :r• kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek ebdel verene yapılır. 
2 _ Arttırmaya elnnek !çın m•ıham men kıymetinin % 15 1 nıabetlnde pey 

akçesi yatırmak !Azımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri ı><'Ş!n geri lr.alanı sek.iz ıenede ıekiz mil· 

savı talL!litte ödenir. Taksitler % 5 falze t!bldlr. 
4 _ T;okal\ler ödeninc;ye kadar ıayr!merılı.ul Sandıt;ı birinci derecede ipo

Wlı:l! k.alır. 
5 _ Binaların fototraflan Sandık 'dahilindeki Satış •alonunda lefhlr olun

maktadır. Fazla taf&11lt almnk Jçin salona müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak isti yenlere 
istanbulun her aemtlnde Jııer çeıit emlik almalı: ,.. aatmak için en kısa yol 

ıatış salanwnuzu ziyarettir. ' 
İstenildili takdirde sa\ılıfa konan emlAk mukabilinde ne miktar borç veri. 

!eceli tayin edilerek alAkadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücret alınır. 
Teşhir ücreti; Bir liradan aşağı olmamak Qzere Oç ay için bin lirada on iki 

buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alınmaz. •4767> 

ÖKSÜRENLERE Kl TR M fh\KKI [KREM 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 51 

Din olunur. (28 - 4902) 

HARP ANSİKLOPEDiSi! 
(Dördüncü SayfMLuı Devam) 

!arın başkwnıa.ndanıd ır. ASker li k 
bakımından Kıı.ııl<>rdu, Sovyet a
razi.Sinde 9 mıntakaya ayrılıınıştır. 
Buralardaki teşkilat o kadar .ınun
tazaJmdır ki, pek kısa bir .müddet 
zarfında bütün kı.i'alar seferber c
dilcl:Wir. Bu dokuız mıntakn şun
lard;.r: Moskova, Leningrad, Sa
mara, Khankıov (Ukranya) Rostav 
(Kafkasya), Smoleıııik, Ta~ent, 
Novosibruk (Siblrya) Ti!lis ,.e 
Kaza.k orduları askeri komisa-liği: 
Kisil-Orda. Hazarda 1 m il,yooa ya
km askeri olQJI Sovyctler, scll!f' 
halinde bu raloaınıın 18 milyonu 
buılacağını söylemektedirler. Sov
ye't. baMiyesi üç mııntakaya ayrıl
mıştıx ve Baltık denizi, KaradeniZ 
V1! H au-r d!!Jl ııd.nde harp fikılan 
bul ı:ındunmıı.Madır. 

• • 
1917 de ihıtilıili müteakip <Rusya 

Cumburiyetı. unvanlle yeni bir 
§ekil alan ~i Çar!uk Rusyası, ay
ni senenin 17 teşri.nisanisinde U. 
R. S. S. e ta'.hvili unvan e1ımiş V1! 

15 klmunuevvekle AJorrıan!.arla 'bir 
mütareke aıktederck, lbu mütare
keyi 3 mart 1918 de Brest-Ll'tıavsk 
daimi bir sulh ile takviye ederek 
Ru~"Q.:lan birçok bölgelerin ayrıl
masına sebebiyet vcrmiŞtir. 

14 martta jayıtaht Scn.peters
bwgtan Moolrovaya naltled~
tir. 

10 temmt.17.da Sovyet umumi 
kongresi mcınleke\e·birkanu.nu e
sasi bahşetti, Bu aral:k çar ve ça
riçe ile imparator aile5i, il!OOnce 
sıirgilne giinderildi, bi!iıharc kat
:ıedildiler ve bu tarihten itibaren 

vazifeye cdedık'Jdu derlemesi. der· 
ler. Bunu derk..mtjie muvaffak 
olanları biz takdir eder z. Zira, 

.bir dedikodudan ~azan bil'Ç(ık ha
kikatler mt-ydana çJkarılır. Ancak, 
duyulan dcdikodulan aynen not 
etmek V1! bize aynrn bildirmek 
faydalı olur. Ufak bir !kelimeyi 

Yazan: Fro.ncis Macho.rd Çeviren: lskenaer F. SERTEW değiştirerek nalclet.ır.ek bile ek· 
serıya çok zarar verebilir. Burada 

Bu sinekler kıyafete çok ehemmiyet verir- tıpkı bir !otıoğrat objekti!i rolünü 
oynıyacakliı.nııı:l. 

ler, onlara biraz nazik görünmiye çalışınız Ti-VoJ1€ 0 gece bana l:ıu direk-

- Ben de böyle göriiswum, 
Misler!. 

- Mösyö jan sineklerden lbah· 
setti. İngiliz bafiyelerine biz (E. 
S. sinekleri. deriz. Fakat, bunu 
siz nereden öğrendiniz? 
Tahminınıde aldanma<iı.ğımı gö

rünte sevindim: 
- Bunu iki İngiliz ıkonuşurken 

duyduR1; •jaıponlar lbi2i sille'k sa
nıyorlar. Onlara irer fil olduğu
muzu göstereceğiz.• diyorlard~ 

Ti-Vong güldü: 
- Hakları var .• fil olabilirler ve 

bize karşı bir fil azametile var-

l: klarmı g~lerebilir !er. Faka.t, ti!i verir«.en, harekt'tlerinde ŞÜ>p-
lle uyandıracak ufak bir fah;o hiçbir zaman •tilki• olama:otla•-. Biz 

filden ziyade tilkiden korkarız. yoklu. 
Bu, güızel, fakat manalı bir SÖ'Z- Sözlerinde ve gör<inüş;lnde ı;a-

dü. mimi miydi, su.n"i m~di? 
Biraz ~ndüın ve cevap ver- Bunu i!ceşfetımek imkansıııdıı. 

tJim: Bir aralık ba11a oondü: 
• - Onlarla ·mücadeleye beşMıya- • _ İngili:zcede, Ameriıkan v'(' İn-
cak ~? giliı: ahanları arasında bit ı,ayli 

- Biz zaten bu sinek.lede mü- fark vaııdır. Siz galiba bir A.meri
cadele halindeyiz. Yarırulan iti- ikan mualliminden ders gönnüş.-
'barcn senin yap~cağm if: Onlara &iinüz.. ingilirlceyi Amerikalılar 
yaklaşıp, neler lronuştukları1u ve gibi lrtmuşuyorsıunırz. Eğer b'J' 
neler düşündü:klerinl duymağa İngiliz gibi :konuşmağa muv~k 
öğrenme~ çalışmaktır. Bizde bu olsaydınız, sizden başka tıürlü is· 

BORSA 
25 Haziran 1941 

Aeılıt ve ltap&Wf 

1 Sterlin 5.2375 5.24 
100 Dolar 130.- 131.-
100 Frank -
100 Liret -
100 İv Fr 30.1875 30.2025 
100 Florin -
100 Ray istn:ı.tk -
100 B•lga -
100 DTnhm! -
100 Leva -
100 C•k Kronu -
100 Peçeta 12.9325 12.9375 
100 Zloti -
100 Penıö -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Yen 31.1225 31.1375 
100 Lıv Kr. 30.73 30.7450 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
Anadolu Dcmiryolu 
I. ve II. 44.50 
Anadolu Dem!ryolu 
'l(, 60 25.30 
İttihadı Milli Sljıorta 
Hl.sc;e • 25.-
Arslan ve Eski Hisar 
l\!Qtlehlt çimento lıWe 8.20 
İstanbul Umum 
Tiyatro Hisse 30.75 

tam w nizamlı blı- diktatör bütün 

kuvvetile memlekette hüküm sür
meğe bll§!adı. 

Leninin öliiJnünden sonra Trotılııi 
bazı şahsi ve siyasi sebeplerden 
dolayı memleketi terketmek mec
burioyetinde kaldı ve hundan bir 
kıaç ay evvel cenubi Aımerlkada 
bir suikast neticesinde öldü. 

O vak;tterı.beri Sovyet mukad
deratını Stalin yobd~ idare el· 
mektedir, 

tifade etmek de milm!kiin olurdu. 
Halıbuki .ben kasten böyle lro

nu uyordum. İngilizceyi İngiliz 
ak.anile· lwnu.şsaydım, Ti-Vong 
hiç şüphe yok ~i 'benden şüpheye 
du~ckti. 

Şimdi, bl'n'm ingili:ıx:cmden is
tifade etnneyı düşünüyordu. 

Ona: 
- Ben, İııglliz aksanlle de ke>

nuşmasırıı bilirim. 
Diyemezdim ve bunu dememek

te büyük isabet gösterm~im. Zi
ra Ti-Vong o kada.- zeki ve anla· 
yışlı bir adamdı ki .. nihayet bana: 

<- Senin ingilizcen, fra=an· 
aan daha kuvvetli!. Nasıl oluyor 
da Liyonlu olduğunu iddia edi
yorsun?• 

Diyebili.r<li. 
O gece bana çok ı.timat g&tel'

mişti. Hatta: 
- Bu sineklere karp iıiraz da

ha şık ve kibar görunmeğe çalışı
nız!. Çünkü. onJ.ar kıyafete çQk ~ 
henımiyet verirler. 

Demeıkte.n de kendini alama-
111ıştı, ~ 

26 Haziran 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.15 Konuşma Memleket PostasL 
18.40 Müzik: Radyo caz Orkestra-

sı (ibrahim Öı.gilr ve Ates 
Böceklerl) 

19.00 Konuşma : (Dcı:tlc:;me Saati). 
19.15 ll!ilzik : Radyo Caz Orkestra

sı Programının Dev:ı.mı. 

19.30 :ı.•emleket Saat Ayarı, ve A· 
jans Haberleri. 

19 45 l\'fıızik Dunya Şark1Ian. 
20.15 R.1dyo Gilz<'lcsı. 

20.45 Miızık; Scvllen Pi/ıklar. 
21.00 Ziraat Takvim,! ve Toprak 

l\!ahsullerl Borsası. 
21.10 Müzik; Solo Şarkılar. 
21.25 Konuşma (S<Jn'atk5rlanmız 

Konuşuyor). 

21.40 Muz it: Rad)o SenConl Or· 
kestr:ıs (Şet: Ernst Praetori
us) 1. j. Brnhm~ ; Akadcuik 
Tören UvcrtUrü, 2. R. Schu
mann: Dördılnctı Scnfo:ıi, Re 
l\.llnOr, 3 F l\" 9\d f"lsohn ' llar 
thoMy. Düğün llfa rşı. 

22.30 Me..,Jckct Saat Ay 1, Aizns 
liabcr eri: Esham - Tahvi
l • Kamb ycı - ?\' l:ut Bor
"" ' (Fiyat). 

22.45 Mu<-11. Dans MilzıiU (Pl.) 
23/25 23.30 ·aroı'·i Pl"grnn ,.e 

Kapanı~. 

YARISKi PROGRAll 

7.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzik; Halil Program (Pi.) 
?.45 Ajans ll&bcrleri. 
8.00 Müzik: !{afif Programın De

vamı (Pi) 
8.30/8.45 F:vın Sant!. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Mılzı k.· Knr~ık Fasıl Prog-
ramı. 

12.45 Ajans H berlerl. 
13.00 Mıız.ık ; Karışık Program (Pl.) 
13.15 l\lüı k: Karışık Fasıl Progra-

mının Devamı. 

13.30/14.00 Müzik: Karışık Prog· 
ram.ı.:ı Devamı. (Pl.) 

• TAK İM e 
a.u.mi 1!5'7 Hızır Hlcrl 1311 

HAZİRAN c. AHİR 
13 52 1 

Yıl 1141 Ay t Va a.tı Ea&n! 

HAZiRAH 
S. D. Vakit S. D 

5 30 Gün~ 8 45 

26 
13 16 Ötl• 4 32 
17 17 İkindi 8 32 
20 15 Aq&m 12 OG 

Perşem~e 22 4fı YMoı 2 03 
3 09 lm:;;;k 6 24 

Miste Ti-Vong o gec" ana, kJr 
yafetı.mi biraz da:lıa şrklaştırnıam 
için beş bin frımk verdi. 

- Yarın akşamki raporunuzun 
bizi'l1 için daha enten-san olaca
ğını umuyoı um. 

Ikdi. Fa.zla görüşmedi.. ayağa 
kalktı .. 

- Çok uykum var .. yatacağım. 
Diyerek şı>pkasmı aldı: 
- Gudbay .. 
Kendisini selamladık. Bell de 

gitmek istiyordum. Kapn:ı: 
- Hele biraz otur da, baş'başa 

lıirer şarap içelim. 
Dedi. Dolalbıaıı açtı, şarap şiş~ 

sini çikanlı. 
İki Şİi'! de soda açb. 
- Şaraıbı soda ile kanştmp ;,. 

çince tıpkı şampan,ya gibi lezzetli 
oluyor. Bu. ·benim keşiimırır. 

Kadehleri doldurduk.. içme~ 
başladık 

Kapıcı ile şuradan burailan lko
nuşııy-0rduk. jmı müthiş İnıgile 
diişmamydı. LM arası:nda daima: 

- Ben 1"gi!i2leri sevmem. ~ 
kii sözlerinde dıı.ımıKlar. 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Geon.çl..:1t111'1ine mafrur olarak güzelliltlcı·inin tcmad ısini rr. lm

kiin kılacak ola."1 yüz tuvaletiLe bigfıne kalmı.;lardı . Kadın
da dikkat edilmesi pek ırıühlm olan nokta: Cil in ı: celJk \'C 

taravetini ebediyen muhafazadır Seneler, binbir vaz;re i(' "1-

dc çalışan ve yorulan eenç kadınların b1aman Qü:;1nanıdırlar. 

Beden! ve 9imağ1 yor&unlukların neticesi g\..<ldeler eI:i t k'· 
7etinl kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edilen av~r ":l 

(riiz&Ar ve &üneşin de tesiriyle) husule getirirler. İ-:ite bu gıbl 
hfıJ3tta ve bu &ibi avarıı.a karşı Krem Pertev; terkibinin kuv
vet \·e kudreti sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

YOz binlerce kadının tecril be ettiği ,-e sevdiklerine tav&iyoden h!Iİ 
talmadıiı Krem Pertev ile &il nde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir zamanda siz de mu
terif olacaksınız. Krem Pertevin yarım asırlılı: beyııelmılcl föbreli 
ıuılsız detnd:r. Ondan lsU1ade ediniz. 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
Bu ıene subaylığa inha edilmiş olan Askeri Tıbbiye son sınıf tabip ve ~ 

yager mezun talebelerınln Ağustos iptidasında tatbikata başlamak uzere mc>: 
be iltihak etmelc ı iUn olunur. (H6 _ 4996) ________________________ /. 
ı· iST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 

Darül3ce7e mOc>sst"seslnfn yıllık ihtiyacı için alınacak 14 knlc~ yas 
açık eksıltmeye konulmuştur. • Iecrnuunun tahmin bedeli 38JO l r ve ilk 

l minatı 287 lira 25 kuruştur. Şarblame Zabıt ve J\.Iuaırıcl~t Mi.odu uğu k lf' 
de g11r ılcbilır. lha le 30/ 6/ 941 Pôlzartesı gunu saat 14 de Daıı ıl E nc1 n n e 
pılac-ı ktır. Taliplerin ilk teminat n1ahbu~ veya mcktupl:ırı ve 941 yııcıa at 
caret Odası \E'slkalarıyle ihale gunü muayyen s .. ı.;ıtte Doı mi Encümende b 
malan lazımdır. (4715) 

Türk Hava Kurumu Genel merkez 
Başkanlığından: 

1 - Genel me•kez ihtiyacı i~ln nümun•lcrlne uygun y ptır acr.k 
bronz, 1000 gümQıı madalya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 
hammcn bedeli 5250, mu\-akkat ıe inatı 393 lira 75 kuruştur 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 9H Cuma gtinO saat 15 de Türk Hava Ku 
Genel Mer ez binasında yapılacaktır. Şa ~tnarr.esl Alertez \'C İst.'.ınbul Şu 
de parasız verılır. Nilmunclcr gOsterılir 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncQ n adıiclcrind<' yazılı v ika ve tc 
!arını havı usulilne göre hazırlanmış mü'-url ı ve kap:ıh zarflarını saat J4 
kadar t.esllm e:.meleri. Postada '\'Uku bulacak gccıkmclcrln dıkkat 

' 

cağı lliı.n olunur. c5105• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-../ 

, 
ttt.&P • 
ffW&.\'S.f 

,Sl,. 

~~~~~~~"Küçük 

Hesapları 1941 
Keıldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İk.nc!teırln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

11 

8 adet 250 liralık - 2000. - !iti 
35 • 100 • - 3500. - • 
80 • 50 > - 4000. - • 

300 • 20 • - 600~. -- • 

~ ı adet 2000 liralık - 2000. - Ura 
~~ 3 • 1000 • - 3000. - > 
~ 2 • 750 > - ısoo. - • 
~ 4 • 500 > - 2000. - • 

Kazanç vergisi mükellefleriniıl 
nazarı dikkatine 

lstanbul Defterdarlığından· ıı!' 
1) JHl mall yılı için tahakkuk ettlrilen kaumç vergileriyle za_~ıarııU"~ ·1 

rinci tak.ait tediye müddeti bu ay sonunda nihayet bulacaktır. Bırınci of'1" 
ver.Uerlol bu müddet zarfında bailı olduklan Maliye Şubesine yatırmai11ıl ~ıP' 
mükellefler bilahare "o 10 zaı:nl~ borçl~nnı ödeı:nek m~bu~iyetinde )ı;al:l~r' 
dır. cezaya maruz kalmamak ısbyen mükellcllerın taksıtle.-ınl 30.6.1941 
tesi günü akşamına kadar ödemeleri; ıııt' 

2) iradı iki bin liradan aşağı mahallerde çalışıp gayri san !rad esaıı i(iJI' 
rlnden ver&1ye Ubi olan mükellefler nezdinde çalışanların da Hazirnn 3 >' 1 ı:\:Z:ıdi' 
de vergi karnelerin! batlı bulunduk.lan Maliye Şubelerinden almaları ~.1ııı"' 
dır. Aksi takdirde ver&ilerlni cez.alı olarak ödeyeceklerdir. Buna mahal tııt1\)f• 
mak llzere al~adarlann Hı:r.iran ayı içinde karnelerin! almalan r1"• 1°11• 
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