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Türkiyenin 
bitaraflığı ve 
dostlukları 

Ankara - Lon
dra - Moskova 

Türkiyenin, ne Sovyet 
Ruayaya karşı hareket
lerinde bir değişiklik 
vardır, ne de bitaraflığı
nı bozmak hususunda 
herhangi bir niyeti. Lon
dra ve Moakova rahat 
edebilirler: Türkiye rey 
ve kararında daima is
tiklal ve tam hi.kmiyeti
ni muhafaza edecektir .. 

\Y'uan: ETEM lZZET BENlCE 

Taş Ajansının bugii n çıkan son 
bir tebliğine göre; Boğazlar bölge
ıinde Sovyetlerin Almanlara mü
racaat ederek üs ;,,temek hakkın
daki istiınzaçlan etrafında; Alınan 
Devlet Reisi tarafından yapılan 
ifşa münasclıetile Tiirk matbu
atında göriilen hayretle kairlŞık 
neşriyat Sovyet Rııspda da hay-
ret uyandırın~!. . 

Yine, Londradan gelen bır tel-

grafa göre; Tevfi~ Ri'.?~ Ara~'.ın 
Bay Edenle yaptıgı ınulakat Tur
lriycnıin 50 ,,yet Rusya aleyhin~ 
'kuması ihtimali kar~ısında İngı
ırz' endişelerini tecelli etti<en bir 
mülakat olmuş!. 

Her ki telgmf -.eya tebliğin al
tında da Anadolu Ajansının kısa 
ve fakat çok manalı birer notu 

vardır. 
Bol.'llZlar hah.inde, :Molotof tek· 

sibmde berşcyin başında çok geç 
kalnuş olmakla berabtt; resmen 
ve aknen, kat'iyet ,. rab tle: 

_ Ben Dillerle Boğazlar mev
zuu üzerinde talep, teklif, dilek, 
işaret, ihsas halinde dahi tek ke
lime konuşmadım ve hu bahis ü
:terinde, hiçbir yerde, hiçbiT kim
seye de tek imada dahi bulunrna
dmı .. 

ı 
r MiLLi ŞEF 
Bu sabah Ankaraga 
avdet buyurdular 

Ankara 29 (Hu>usi muhabi
riınizdcn)- Birkaç briinden· 
brri i.stir:ıh~ıt etınek üzere Ya
''" ada bıılunmakta olan Milli 
Şef İsme! İnönii bu sabah 
Ankara;ra a\·det bu~·urmuş
lardır. 

Milli Şef diin öğleden sorıra 
\raıovadan Savaron.a y&tına 

binerek Derinceye geçmişler 
\'e hususi trenle ha-eket et
mişlerdi<. Milli Şef, DerU..,e

de İstanbul Valisi ve Belediye 

Reisi doktor Liıtfi Kırdar, 

hükumet, Parti erkanı ve ka
labalık bir halk kütlesi tara-
fından uğurlannuşlardı:r. 

~---------------------------J 
Kahve tevziatına 
yarın başlanıyor 

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

Her aile 71 kuruş mukabilinde 
250 gram kahve alacak 
Şehrimizde halka kahve tevzi- 1 

altına yarından itibaren biliil baş
lanacaktır. Halkımız kendi mınta. 
~~1annda bulunan Nahiye Müdür. ı 
luklerıne müracaat edecek hangi 
evde oturduklarını söyliyecek ve 
Nahiyenin mühürünü taşıyan nu-

!Devamı 5 inci Sayfada) 

Finlandiganın 
Şimalinde 

geni bir cephe 
daha açıldı 

Almanlar Murmanska 
doğru şiddetli bir 

hamle ile yürüyorlar 
Londra 29 (A.A.) - İstokholm. 

den gelen haberlere göre, Alman
lar Finlandiyanın şimalinde yeni 
bir cephe açınışlardır. Almanlar 
Murmansk'a varmak için şiddetli 
bir hamle yapmaktadırlar. 
Maliımdur ki Amerikalılar ta

ra!ından Sovyetlere gönderilmiş 
olan harp malzemesi Murmans'ta. 
ki depolara yığılmış bulunuyordu. 

f ' Minsk civa-
rında 8000 
tank arasın
da şiddetli 
muharebe 
Blyaıostokta da 
şiddetli bir mu

rebe oluyor 

Almanlar he· 

l
nüz Lember
ge girmedi 
Lon<lra 29 (AA.)- 1200 kiılo

metrelik cephe üzerinde, Alman
lıarın büyük mı>Va.ffalJtiıycller el
de ettikleri ılıakıkındacki idd.ialarır 

nın doğru olduğunu teyit eden \hiç 
bir h a!ber yoktur. 

(Dewmı 5 inci Sa7fads) 

Dememiş oln1asına rağmen, Sov· 
yet ajansının teminatım esas iti
barile güvene salih bulsak dahi; 
Moskovanın, Türk gazetelerinin 
yirmi yıl boyuD"a, en hararetli bir 
do. tluk ve samimilik havası ve 
itimadı içinde sürdürdükleri Sov
yet komşuluğu duygusunu ciddi 
lıio: inkisara sevketıı1iye muktedir 
bir ifşa karşısındaki hayretlerini 
hayretle karşılaması cidden hay- 1------------------------·---

Almanya'ya 
17 inci şiddetli 
hava hücumu 
Alman elektrik lab
r i il ala r ı acayip 
ışıklarla semayı I 

aydınlatıyorlar 
Londra 29 (A.A.) - İngiliz tay- 1 

yareleri on yedinci gün olarak 
gittikçe artan bir şiddetle Alınan-
yaya ve ışga\ altındaki araziye 
hücum etmişlerdir. 

Bu gece Brernen ve deniz tez
gahları bulunan diğer limanlar 
devamlı hücumlara maruz kalmış. 
tır. Tayyareciler büyük yangın. 
!ar çıktığını görmüşlerdir. 

İngiliz tayyarecileri Almanyaya 
öyle inatla hücum etmişlerdir ki,/ 
daha emniyetle vurmak için al -
çaktan uı,muşlardır. Bu dcfaki za-

<D•vamı 5 inci SayfMI&) 

Şimali Fransa 
Üzerindeki 

hava akınları 
Londra 29 (A.A.) - Manş ve 

şimali Fransa üzerinde tayyare. 
leriıniz, şimdıye kadar olandıtıı 
çok şidddli bir hücum yapmış -
lardır. Bu tarafta hiçbir tayyare 

kaybedilmemiştir. İngilizler beş 
Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Bu tayyarelerden ikisini bir Po
lonyalı pilot düşürmüştür. Bu pi. 
lot da denize düşürülmüş ise de 
kurtanlın~. 

Umumiyetle müşahroe edildi. 
IJ>evamı 5 inci Sayfada) 

Alman • Sovyet 

BABBINE 

BIB BAKIŞ 

Şiddetli tank 
muharebe
leri oluyor 

Bitler we Stalbı 

1 cephede orda· 
larıaın b&Jında 

J 

Merkezde Sovyet
ler muharebe ede 

ede çekiliyor 
HİTLER VE STALİN 
CEPHEDE 

Anadolu Ajansının ve Ankara 
Radyo gaz.etetiinin Sovyet - Al
man muharebesi hakkında ver
dikleri malfimata göre, Alman 
Führeri HitJer ve Stalin cephede 
ordulannın ba~ında bulunmakta
dırlar. 

(Denmı 5 bıel Sayfada) 

Banatta gönüllü 
yazdan Romenler 
Bükreş 29 (A.A.) - Yugoslav -

yanın eski Banat kısmına ait olup 

Sovyetlere karşı harbetmek için 

gönüllü yazılan ve Rumen hüku
metinin müsaadesimı intizaren hu. 
dutta bekliyen Rumenlerin saylSı 

iki bini bulmııstur. 

rete şayandır. r .. .. . l 
BirDevletReisi: BUYUK ANKET 1 _ Ruslar benden Karadeniz ve 

Akdeniz Boğailarında ve bu böl- .~ 
ıelerde üsler edinmek hususunda 
reyimi ve muvafakat dereeeıni 
sordular .. 

Derse ve :Moskova da bunu mu
kabil sal8Jıiyettelıi dillerle gün
lerce kat'iyet n sarahatle te.la:ip 
etmezse; Türk gazetelerinin hay
retini elbette ki tabii telakki et
nıek yerinde olur. Hatta Tiirk ga
ıatelerinden böyle bil' vaziyet 
karşısında l\foskova sadeee hay
ret değil, şiddet ve inlial bile bek
lemeyi tabi1 ve yerinde bulmalı 
İdi. Buna rağmen; yine Türk ga
t:eteleri ve Türk efkarı umomiye
ıi bir ölüm ve dirim mÜ<,odelesine 
girişmiş bulunan komşuları hak
lnndaki dostluk duygu~uııu baldın 
kılarak, sadece makul ve mırtcdil 
!lir hayret ifadesi ile iktifa etnıiş-

(l><!vanu 5 inci Sa:rfMl&J 

lı BUOGN il ' 
HARP 

Ansiklopedisi 

1 Finlandiya 
Bu §•yııoı dikkat 

. tedk.ik yazısını bugün 

4 tlactl ıab.lf e. 
de OkDJDDD.Z 

• Harbin insan ruh ve 
siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 
Bakırköy Emrazı Akliye, Asabi
ye Hastahanesi Sertabibi B. Ruştü 

Recep bu mavzuda ne diyor ? 
Anketi Yapan: JJülent flamdi ERİM 

Şimdıye kadar dünyanın eşini 
görmediği bu harbin akıl ve sinir 
hastalıkları bakımından iıısalar ü
zerinde yapmakta olduğu ve ya
pacağı tesirler hakkında mütehas. 
sıs doktorlarımız arasında açtığı
mız ankete devam ediyoruz: 

Profesör doktor Mazhar Osına
nın bu husustaki <ayanı dilclı:at 
fikirlerinden sonra bugün de Ba. 
Kırköy Emra zı Akliye ve Asa • 
bjye haslan•·si Sertabibi dokıtor 
Rüştü Recebin söylediklerıni ya.. 
zıyoruz. B. Rüştü Rece!> J.ıkırlerini 
şöyle anlatıyor: 

c- Harp, muhaceret voe zelze
le gibi içtimai ve ruhi bünyeyi 
sarsan amiller daima akıl hasta
lıklarım ve hastalarını çoğaltrr. 
Harp nekadar uzarsa tabii bu iç. 

(J)e"f- ~ inci S&yt-) 

' 

BııJa.rkiiy Akıl Hııstalıklan 

hastah.aneri Serl«bibi doktc-r 

. ~ 

Bi.r tcmk kolu yürü.yii.§ halimle 

Yugoslav Kra
lının millete 

bir mesajı 
Londra 29 (A.A.) - Yugoslavya 

Kralı Piyer Kosva muharebesinin 
yıl.dönümü münasebetile, Yugos. 

lav milletine bir mesaj göndere
rek, Sırp, Hırvat ve Sloven Bir. 
liğinin Kosvada perçinlendiğini 

(Devamı 5 lıı.cl Sarlada) 

NOTLAR: 

Dost ve dlşman 
tanımak bahsi 

Tass Ajanııuun Boğazlar bahsi üze
rinde bugün gazetelere verdiii teb
liğde bir takmı nasihatler arasında 
bir de :.;öyle fıkra var: •Türk matbu
atının, Türk.iyenin hakiki dostu kim 
ve düşmanı kimdir.. Meselesini ince
lemesi daha münasip olmaz mı?> Türk 
matbuatı hak.kında bir hitap mı, itap 
mı ne olduğu belırsiz bu fıkra hakkın
da bizim mahut arkadaşa: 

_ Ne dersin?. 
Dedim. GU.lerek: 
- Hitap ta olsa, itap ta olsa Tass 

Aj.unsına bu nasihat ve ikazından do
layı yine teşekkür edertı .. Amma, be
nim de kendisinden bir sualim var .. 

Diye devam etti: 
- Tass Ajansı m;idem bu prcnsipi 

ve incelemeyi biliyordu da ne diye 
'enci.isi bizzat dostunu ve düşmanını 
te!rik ebnelırte son Ane kadar daima 
~s bat.asına ııj:radı?.. • • 

Akdenizde6 
ltalgan tayya
resi düşürüldü 

Londra ~ (A.A.) - Şarkta tay. 
yarelerimiz, garpte Almanlara ol. 

duğu gibi, tefevvuku dde etrn~
lerdir. Akdenizde bir İtalyan hava 

fil-Osunun yolu kesilmiştir. Altı İ

talyan avcısı d~ürülmüştür. Di. 

ğer İtalyan tayyarelerinin de üs. 

!erine döndükleri şüphelidir. 
Bingazide tayyarelerimiz şid -

detli hücumlarda bulunmuşlardır. 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

L E A 
.•. . "'.• ..... ~..,, ~.,,.; ,. 

.-• -· '· f'0<4Tl~ 

' 

~ ,-' , 
>-. 

' I 
I UJ ; 

p N YA 

Sovyet • Alman cephe sinde soıı vaziyet 

(HARP VAZİYETİ ) 
Alman orduları, Minsk istikame
tinde Napolyon'un 1813 deki yo
lunu takip ediyor; fakat büyük bir 
yarma ve kuşatma olmamıştır 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SOVYET - ALMAN CEPHELE

RİNDE: 

Şimalde Norveçten gelen Alman 
kıt'aları Moınarudka ilerlemeğe 
başlamışt>r. Finlandiya k:t'aları 
Aland adasına çıd!!mışM:rdır. Faıkat 
Leningrad veya Ladoga gülü ta

rafından cenUJ> doğuya doğru he
nüz bir Ahnan - Fin taa.ı..-u.zu yok-
tur. 

Merkez cepheısined lbir küçük 
Baltık memleketlerinde ve ıbi!r de 
eski Polonyanın Pinsk 'bataklık· 

larımın şiır.al ve cen'l!p bölgelerin
de .büyük meydan muharelbeleri 
devam etmektedir. Küçük Baltık 
memleketlerinde Almanlar t~ 
ben 100 kilometre kadar ilerlemiş
ler, !bazı aırazi kazanımşlar, fakat 

(DenmJ 5 iııcl S&yfada) 

KISACA 

Alman. Bas harbi· 
ala ikinci haltaıı 

başlarken 
A. ŞEK.iP, 

Devrin en büyük barili &lan 
Alman. Rııs çarpışmasmm tal
silatı geldikçe, bu kavganın ne 
muazunı, ne müthiş birşey ol
duğu daha iyi anlaşılıyor. 
Yapılan umumi tahmin şu

dur: Alınanlar, Rusların bu d& 
rece muannidane muka,·emet e
deceğini ve bu kadar fazla mal
zeme ve askeri gözden çıkara.
cağını iinıit etmiyordu. 

Buna mukabil Ruslar da, Al
manların bu kadar ağır basaca
ğını ve her türlü büyük zayiata 
:rağmen, birbiri arWsıra taarruz 
daJgalannı devam ettirece(ini 
l>eltlemiyordu. 

Evinin bahçe
sinde bir küp 
dolusu altın 
bulan arabacı 
Altınları gizlice 
bozduran Ali Top
il a p ı da tutuldu ı 

Edirnede oturan Ali isminde bir 
arabacı ustası geçonlerde evinin 
ba'hçesinde lbir küp dohısu altın 
bulmuş ve bu d!lfineyi hıülrumete 

(Deva.mı 5 lncı 1a7fada) 

Şimdi. şark cephesinde, çok 
kanlı bir harp \·ardır. Bu har
bin neticesi, bir ı\lınan '~~·a bir 
Rus zaferi, ve ~ah ut moğliıbi
yeli değil, bir diinya istikbali 
meselesini tayin edecektir. 

En büyük kozlar oynanıyor. 
Alman ordularmrn yanısıra, 

Rumen, Fin, l\laur orduları da 
saldırmaktadır. t,ı>anya gôoüllii 
kıt'aları göndere<:ektir. 

İtalya, sembolik asker yollı
yacaktır. 

Bugün, Alman - Rus harbinin 
ikinci hartası başlamıştır. Bu 
ka,·gada, haftaların çok ehem
miyeti vardır. 

Alman taarruz pHinlarının al· 
tı haftada ikmal ediltteği söy
leniyor. 
Bakalım, öniimüzdeki günll!

rin inkişaf ve siirprizlcri diinya 
e-fkirı unıumiye!-'inin gözleri Ö· 

nüne nasıl lW: netice çıkarıp ko
yacak?. 
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!SEYYAR 

AD At.AR 

AYRAMJ 

Y • ında, ada,arda, bir u.A
da L~)ramı» yapılacK, q
lenc~ıer tertip o.uac:ık, çı
çek er ıerpııece ·, gül uha-
rebelcri y pı acakml! ! 

1 
Dunya, ne ınuammadır, 

bir tarafta, top, bomba ile 
muharebe edilır, bir tarafta, 

alar • 
j 

P rti fstanbul köyle
rinde sesli filmler 

gösterecek 

D ny mtlvazenesı 
Tarih yanılmıyor. 1939 harbi-
.baş( ıcında, dün a ••a etle-

rinin saflan vo cepheleri baınb~
ka iıir manzıırn an: I} onlu. 

Aman rııman goçti "onnale 
ğru bir tıkış oldu. Bı~iia ~i;rılü

ğünüz man.,.ara, 1914-1918 harbi 
manzarasının lıeınen hemen ayni
dır. ıua-ya il a ile döğüşü· 
yor. Alman,ya istiyor ki, bir ı;iin, 
keadis.iııi sırtından vuracak lıir 
kuvvet oriadnn kalks1n. 

Günün meselesi: 

aliç Vapurla i 
e ediliyor 

işletmenin Denizyollarına 
geçmesi hakkındaki kanun 

layihası Mecliste görüşülüyor 
Hal ç vapurlan işletme inhisa. len İstanbul Belediyesine merbut 

nna daır kamın layihası Mcclısin muvakkat bir idare altında bulu-

Mahsul 
satımı 

Toprak mahsulleri O
fisi mıntakalarda mü
bay aay a başladı 

Toprak Mahsulleri Ofisi bıitiin 
mıntakalarda buğday, arpa, çav -
cl'ar ve yu al mubayaasına baı; • 
lamışlır. Fiat er hükumetin tayin 
ettiği nisbetler dahilinde ıınalın 

kalitesine göre teshil olunacaktır. 
Olis her taraitan ihtiyaç ruşbe • 
tinde mübayDatta bulunacaktır. 

at 
nin tat 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM 
Türk.; e ile A.ına"JYa ar da 

evvc:ltl çarşamba s u •-~ 

çiçek muharebesi yapı ır. 

1 

İlc:iıinin ortasını bulmak 
galiba en güzel fCY: e bom
ba muharebesi un, ne de 
çiçek muharebesi! 

Ha Partı: bır seyyar ll<'ma 
ı:- ..,u t ki. etnreğe karar ver • 
mişt..r. Bu grup kb n dolasacak 
ve köy .c.lerC' iaydalı fCltilde mu.h.. 
td.f fılınler gostercc t.ır. Bu su
re e koyliılere müteaddit, 1ay -
dab,, teri: y~vi, zirai, slh1ı.i, ticari 
iki :sadi, sınai filmler pıırıı= gös. 
terlk>t'.e!rt r. Vilayetimlz köyle • 
rmde gostenlecck fılmlerle za -
manları t~sbit olunmaktadır 

Bu kuvveti tllbfiyc ettikten son
ra, Al.mu.ya ı:-artı tevttcüh eıle
cek. 

a15kalı E'nciimenlerinde görüşiiL nan gemiler, islrelcler, tamirhane. 
miiştür. Layihanın esaslarına gö- ler vesail' bilumum işletme le • YClzde 50 tenzllltb 

Deniz tarifesi 

dostluk .nıuahcu i evvelki fi" ı 
Büyuk .Millet Mecl..sı tarafım! 
ittifakla ta&..k ed lmiştrr Bu \ e
sile ile Hariciye Voki.J. " terem 
Şül<'rü Saracoı:ıu, ~ır nutuk sor 
liyerek, muaiıedC'Oin şumui ve 
manasını izah ett. • ı gıbı, ımzaya 
tekaddüm eden sa!halan olk.:.\k.ll· 

SELAMrNIN 

TELEFONU 

Bizim Selfuni fzzet Sedea, 
Y alovada bul n n • r za 
telefonla konu§mak is 
Galiba, te e on ttuıı bıraz 

geç vcrnıİ§ <!r, ainırlenmi9, bu 
hiıdıseyı, uzun uzun gaz<aeye 
yazml§! 

Ar datlaı- ded ıler ki: 
«- Yalova ıurasıd.ır. Ya

lan yer •• Boyle teletonla uc
raııp 5lnİrleneceğı yerde, va
pura a !ayıp gı..tıveneydi, 
hem ha a a mıt olı.ıuıu. » 

DEFiNE 

ARAYA LAR 

Gazeteler e okuyor 
Şehremınıa , iıç gun ur ı...ı
zans devrrnu n a ui· 
hit bir define ar J'orn.u1 ! 
Qyle bir defıne kı, ıçı a • n 
dolu. '[ ıpkı, mauill&ra& .a
tılan de. ineıec a:ıbi., 

Böyie, ara ura defineler a
ranır. Sonra, blllunur mu!, 
liıl i Bu seter ne oıa
ca ! . B li deı: •. Fakat, §lm· 
ili, deline alimıanm ı .. y. 
dua var: Al tın bulıırıuıı&ı.a 
bi e, bir hayl' derin k•rıldıgı 
için, sığın 
bilir. 

o 

ISTIK.BA.U 

GVRMEK 

Sayın Bayan S:tbilı.a Ser
tel yıudıcı bir ınııJ<ate1e ~u 
ııcırlevbayı OJmU§: 

İstikbali ııoı· ilmek mcae
lesi .. 

a, ah bu nokta.. Ne kadar 
mühiı1ui ir. İil a · cO 
:muharrir ve ona göre yazı 
yazan aiyuetçilcır, :ı:de ae 
u?. 

Bizzat, sayın Bayan Sabiha 
Scrtd'ia cazelıesi, yıllar ve 
aylardan beri Almanyanm 
So.-yetl~ \aarruza cea.ant e
demiyeceğini ya:ıı.p duruyor
du. 

AHMET RAUF 

ı.ıman mem rl r na 
fulık eWse 

h-taırıbul Mmtaka L:ına.a B.eu;
liği, 'bütiin liman memurlan için ,-u !le J'AP llliır. Be
yıa ftllltte ıve lııa.f.ii o1aa bot el b i. 
iR>leriJı ı,:; lir.ara çrlr-• lemlıı 

~· 

Edebi Roman: 105 

Tato.n lkramJJ eri 
tevzta aşlıyor 
'Harp malı'.lllerinc verılırekte o. 

lan t ·., ikram -eler.niıı tevzi
ıne temmuz ayı içinde batJanacağı 
!haber .a.lıı:uın tır. 

LEB 

j· ViLAYET oe BELEDIYEı 
* Sıncmalardaki ltontrc, lerde 

!.im gciste ı rk sıgara iç: diği 
go~· il?' 11 ve 5 - 'lcıruıya ceza ve
n.-nıştı. Bd d.ye alakadar me • 
ım ur ara yapt.ğı bir tamırıde Be. 

ledıye • ::.ıettış _nnin sinema! rda 

l 
yapacaklan kontrol rde s ma 
salonunda sıgara içı diği gnrülür
se o mıntakanın Belediye zabıtası 
men:ıurlarınm da ceznland•rılacağı 
lbJd rlm f..ir. * Fıatleri Mürakabe Bürosu 
B et at Miidürlıiğiine yaz-
dığı bir tezkerede SC'bze ve mey. 
va saUşlım hakkında bazı sualler 
sor= :tur. Ba snall('rde Me 7va 
Halındckı fiatforlc, perakende fi. 
atler arası.oda bü tile fac1t1ar bu
l~ndnğu ileri şürülmekted:r. Be

leiliye İktısat Mı.ıdürlıığü bu hu. 
susta tetk kler yaptıkta sonra, 
Fiatlcrı J.fürakabe Bürosuna ce
vap verccekl:ir. * Ü arcbn Şileye giden yo-
l.tın da tamir .ne ba~lenacakbr. Bu ı 
yolun tamir 14 hin 737 lira sar-
ied il ece lrtır 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

el:tep çocuk !kumpları 
·arın açılacaktır. uarif miıfet • 

t!şkti k<ımp yerkrine g· ek, son 

btr defa daha hazır 1 ı.kları ı:özden 

geç.mı.işlerdir. Zonguldalcta a_.ııan 
w Jcrunptan maada İstanbulda, 

Kızıltoprak 49 uncu ve 6 ıncı, E. 
reı:ıköy 38 inci, Maltepe i inci ve 
2 inci, Kar al "" Peodik l inci ilk 
mektep h:nalarında olmak iızere 
beJ kamp 'kurulrnırktadır. Kamp
lar bir buçuk ny devam .oCk'Cektir. 

MÜTEFERRiK: 

* "Eyüpte Dabağha"" cadde • 
siı:ıde 'benzinci Haydarm çırağı 
'322 doğamhı Asaf o.,lu Ali Çakar 
Eyüp hlttl.na ·ş113~ ' sayılı 
otobüste ibHetçi İı;maJ Eı:ıikı.ırt ile 
para yüzünden kavga etmişler ve 
Ali tsmaı:ın lı.atJ.lll ir demir vur.. 
malt suırlile bşmdan yam&mıi· 
tır .. Yaralı dal'i ed.ıJm. 5Uçl.U y&-

* M W:ılaaJ ulıman İ>t.a.ı:ıbul Nü.. 
fwı M:iidürlüğiinc ü:fus Umıun 
Jıl\ldiirl" - ikinci \lUhe ıd.i. llıı. -
ban-cm t.a:rUa edi"" i(.ir. 

re İstanbul linıarunın Galata köp- vazımı \'e bunlara ilave edilmiş 
rüşünden baflıyarak Halicin mün. olan emsali bed~iz ve her türlü 
lehasına kadar her iki taraf sa • harç ve taab hıiddcn vareste ola-

japo•)._ milıvcrdo old una 
bakmay nız. Bir japonya, a•la, Al
., ya ile ıemhudut olmak de
mez. Aradalri lnıskoca Rıısy n kal
karsa, · hali aereye vn
rll'?. 

lıil•"ld<' mevcut vey:ı atiyen tesis rak Devlet Deruzyollan İşletme 
ediJ PCCk işkelelcre yolcu taşımak Umum Müdurluğüne d vir ve tes-
için gemi işletmesi inhi ar mahi- lim edilecektir. Muvakkat idare 

Denizyolları İdaresi, İzmir fuan 
münasebct:ıe İzmir ilt> diğer li . 
manlar arasında gidip gelmeler 
için t.albJk edilecek yüzde elli ten. 
zılat:ı bilet satışına 10 ağuslo5ta 
başlamağa karar ver:nişt!r. Ağus
tos başlarında aynca limanımız
dan İzmire hususi bir sefer ya. 
pılacak ve Fuara iştirak edecek 
sanavicilcrin eşyaları taşınacaktır. 

Şu gttnlerde, jatM>nyınun ıl<'l"İn 

der' ·· 'nıliiğ· ü ü~ le.ıuek, a -
la, bir l.rhanrt saJ ılmaz. 

yetinde olmalı: üzere Devlet De - zamanına aıt bilümum muame • 
IJizyıılıan 'i let'!loe fdaresıne ve.. liıt ve hesaba! İstanbul Beledıye. 
r lec~· lır İmtiyaz mukavelesi sınce tas!.ye >edilecek ve bu tas-

'l'ıırih ez i 'ca bn, diinya 
müvazcncsinin ezdi kammbırı 
var Bn inıttlar ~e kRn r, bir 
zaınaı.ı fasıl:ısınıl.an onra dalıi <>l· 
sa, hii1'ı .. üııii hctımı,.hnl siirii)or. 

mı:f. bulunan Halıç vapur şır. fıyenın netavir ve \enibi mez • 
kC"'inden devlete intikal edip hiı- kur Beledl~cye r. ::ı bıı..• acaktır. .. ~-------

Kd>. nt ili naıhmacla, Musiki ktırsları 
ne koniinizmlMla, ne de deınokras-

yadadır. H H lk . d 
I>iin;> bir takım coğrafya t- ı er a evın e para-

larının esi~idir. Bu . artla~: bir tnü- sız musiki Öğretilecek 
·ase.ae dogur •·er. Bu muvazctıe, 

lı:ıJ·all!rt bdar 'r rH<kas halin· Şclırunizdcki Halkcvleriı:ıde li. 
de ;: ela sıllaıuıc:ak, yalp ı- san kurslarından ba~ka klz, kadın 

· cadel · · tlevam etlire- erk k halkımıza m.ıhtclıf musiki 

RE.ŞAT FEYZi 

Yeni 330 çöp 
r bası yapllıyor 

Belcd.;e Temızlik İtleri Mü -
dırrlüğii )"!!Il:den S30 ~p arabası 
yapUrma.kladır. Rr; ıar eski çöp 
arabaları gibi dc!lil daha müteka. 
mil bir şekilde olacaktır. 

alet r.:ııı öğretmek üzere musiki 

kursları da açılmas• kararla~mış.. 
tır. İlk olarak mandol.n, lkitare 
kursları açılacak ve he\·eskaclara 
pıırasız olarak bu çalgıların ça • 

•lwmas -O&re:ilecektir. B~oğlu 
Hall<evi bu hususta !aalıye~ geç
~. ---.....-* An'k-"..ra ve civarında venl se
ne arpa hasadına ba~lan~. ır. 

Ka ve tevzii 

Yarın her tarafta 
tev zia ta başlanıyor 

Kahve tevziatına yarın sabah 
her tarafta başlanacaktrr. Mahalle 
bclı:çileri evleri dolaşarak Kahiye 
Miidiirlüklerinin mühürlediği nu
mara'arı dağıtacaklar ve halle bu 
IIumaralarla gösterilecek kuru 
kahveci veya bakkaldan kahve -
sini alacak ır. Aile bapna 250 gram 
kah•·e dağıtılacaktır 1stanbulun 
ı:ıiifu.suna göre !azlasile kahve ay. 
rılmış olduğundan hc-r numara 
hiınıili muhakkak sure:te kahve. 
sini alacaktır. Bunun için telaş 
etmeğe liizum yoktur. 

___ r.... • • 
--LADLIYEve POL/S-J-

Tamir ıec !ı 
mckttıb er 

İs\anbı.I 6 ı=:ı, Beyoğlu Mi ve 
İstanbul 5 inci ilk okullann Be. 
ledı~ tamir b.-arlaş-

Şu ey davet 
= Aslrerlilt şubesinden: 

Yed ·, yüzbaşı Abdullah 
Rah Ha5an 1oWh1.is:n (337 • 

30) ve yedek lerızmı ~i Sa.. 

liıhad cğ1u Zeki Sayann 
(39il39 J çok ac şubeye miira -

* Yedek e en ii -
:ınfuı O.,. l\(. M -'ut (89946) adres.i 
Fatih Yener G.Ucami Mh. 'fıırağa 
mkak No. 10 da. 

acele 11ıibeye gelmesi 
olunur. 

~ 

Sakatlan yoklamaya 
da vet 

Beşiktaş A<Jcerlik şu beı;lruien: 
31? ili 332 doğumlu ihtiyat 5a. 

lca1J.ardaıı. ıoakatl.ılc dcrecesiııin ta. 
yini ve 11yni zunanda 941 ihtiyat 
7 a.<.mın yaptlırıası • çiD mü
aocaat etmiyeı:ı.lerin bir.azı nvel 
ıtııbembe miUacaat!eri. 

Büyük b ·r mağazadan bir 

Orozd bak mağaz.asmda QOk 
en;e.resan bir lursızlık vak"a.1'1 
o u 
li.aytiye ile Ze-liba a.clnda ıiki sa
nk~u kadın oroım • · mağazasına 

G4.rınişler ve lmmaş kısınma miiş· 
teri g;bi mi.iraeaa.t. e!:ınişlerdir. Bu 
s:rada Zelil!ıa te?;gihtar kZt liia 
tııtııı::uş ve ~ e de bir puntu
ruı getirip or da duran ince ku.. 
ınaşlardaıı bir topu c<t<'ltleri arası
na lmymu~ ve d en!e bı:k!IŞ~ 
tır. 

ili sah: alı kad dalla~ müd
det ada J..--a.ldıktan nra ayrimıış.. 
Lar ve Hayriye büyük bir maharet
~ yii:riimiye lıaşlamışlır. Fa.katma
ğazaya bir şey .almak üzere giren 
Q\Til taharri lıı:ıan.iserlerinıde>ı Nuri 
kadınları görunce hareketlerine 
dilokat etmiye başlamıştır. Hayriye 
ile Zeliha ise kı:ıırUsenn kendilerinı 
taru)lP §Ü.phelendiC;ini gorunce 
Hayriyeni:n diz.ledııin mğı ~zül
ıniq e bacakları .arasında tuttuğu 
1.ı.>pu i>ırak:ıvermiŞtir. Komiser Nu
ri vazıiyeti ao1aııruf ve suçlubn 7a.-

kalıyarak cürmü meşhut mahke
mesine teslim etmi,tir. 

Dün Sult.anahmet Üçiıncü. Sulh 
Ceza ma.lıkameslnde ya;p<Un du· 
rışnal1U"1 swıunda Ha)Tiye üç ay 
Zeliha ille üç ııy on beş gün hap
se mab.kı'.ım edilınôşler ve mı.thakı>
ID<'.Yi müteakip tevkif olunmuş
lardır. 

Bir yd içinde 
işlenen suçlar 

Adliyenjn hazırlamış olduğu bir 
istaUstige göre Türkiye dahilinde 
muhtelif setıelerde işlenen suçlar 

teshil olunmuştur. Bu islatis :iğe 
göre muhtelif senelerde işlenen 
suçların ıniktarlan §llnlaniır: 

1931 d~ 7?8:ıı0, 193% de 83469, 1933 
de .80547, 1934 de 82291, 1935 de 

79~, 1936 da 78105, l!l37 de 7'31K, 
1938 de 71734, 1939 da 72292, 1940 
da !19:il0. 
Diğer tıırnftan istmbıııl atlliyeı:i 

hazırladığı istatistiğe göre İstan • 
bulda ağır ceza mahkemelerine 

- Hayret!.. Meşhur bir adam 
ı(aliba. 

1 -o-

Mua 11 cflzdaDI ı 
ve pulları 

Fevkalade vaziyet dolayısile 
bazı rgı ve res:m \ere yapılan 
son zamlar dolayısile muallimle
rin sicil ciizdanlari e kayıt suret. 
1 r'..ııe yapıştırılmakta olan pulla. 
ra yuzdc elli zam yapıldığı Maa
rif Ve.kaletiı ce Maarf Müdüriü
ğüne tPbliğ olunmuştur. Emre gö. 
re badema sicil cüzıianlarile kay it 
suretkrınc 45 er kuruşluk, vrak. 

ların surellari hu!:isalarına ve 
terciimelerirıe de 15 er kuruşluk 
pul yapıştınlaca!,tır. 

Umumi siper kaz
ı dırılmıyan kazalar 

Bazı kaza kaymakamlarının mü
teaddit tebligata rağmen mınla
kaları dahilinde hali umumi si. 
per!er kazdınnadıkları görülmüş. 
tür. Vila)"'et bu hususta tahkikat 
yııpaeaktır. Kaymakamlara bu hu. 
sus!Dki emir tekiden yeniden bil-
dirilmişı;r. Vılayct Seferberlik 

ü ! 0 e e 
g~nlerde umumi surette kontrol 
edecektir. 

N f ilı sa ımı ve na. 
111 1 mes' eıeıerı 
İsta~ıstik Umum lüdürlüğii 

cnüfus sa:.-unı ve nüfus mesele
leri> isimli çok faydalı bir eser 
hazırlamıştır. Eserde nüfus sayım.. 
lan \'e nüfus işi-erimiz hakkında 
,;aze!elerde çıkan yazılar da top. 
lanmıştı". Eser her tarafa Ye hal
kımıza parasız olarak dağıtıla -
caktır. 

muhtelif senelerde in ikaı eden 
davaların mikt.arları da ~udur: 

1933 de 759, 1934 de 671, 1935 de 
617, 1936 da 608, l937 de 663, 1938 
de 719, 1939 da 747. 

Bu müddet içinde İstanbul as -
liye ceza mahkemel.eriııc verilen 
davalar da: 

1933 de 7545, 1934 de 5355, 1935 
de 8230, 1936 da 9628, 11137 de 10518, 
1938 de 10258, 1939 da 10205. 

Bu adetlere göre ııon seneler ıçıa.. 
de asliye ceza mahkemelerine ve.. 
rile.ıı. daYaiaruı epey arttığı görül
mektedir. 

- Niçin? 

- Bunların buı ar!r.adaılan o. 

KOLKOL 
Sı:ıoıarım siııe ablil;: zabıı ıa.ı bııgü
- lcad.a" aeye yaradı? Bir k.ı.ımaı:.. 
haneyi but.ık, yerinde bin ku • 
marhııne belirili. Meyhane}i er
ken kapattık, eovler meyhane ol· 
du. Sinema kıc-alarını koctn>l. sık. 
ıışmca ocalan ı;o;ıau sinema • 

lann miiştmlm arttı. Demek ki 
her -şeyin karşısında durulabili • 
yor. Fakat hır cemiyetteki umumi 
cereyan karşısında durmanın lın
kanı yoktur. Yeni devrin yeni bir 
ahlakı olacak. E{:er mutlaka bir 
ahlak zabıtası kurmak !Brımsa bu 
zabıtaya müdafaa ettirilecek alı
l!k, ancak yenı ahlak olabilir. 

Dunrdald saat tam on ikiyi 
~ı.-ıiıl. Bu sıra.da koridar

larda bır z.il sesi dcılaştı. Direktör: 
- Sizi yemeğe davet etmek .is

tiyorum - dedi - kabul ederı;iniz 
sanırım. Burada konıışamadığımıı: 
şeyleri de yemek masası ba}tnda 
tamamhnz. 

- Üs1.üne yoktur. Babası da 
öyie i.mfi. Bir defa kebabını yi -
yenler dükkanUllll esiri oluyorlar. 

- E5i.r dediniz de bizlınkileri 
hatırladım .• e yap•mn? İtiraf 
ettiler mi? 

rada olS1 gen:k. 

- İfadelerinden mi anladınız? 
- Hayır ... Bu sabah teleron.L.a 

Müellifi: 
- Böyledir d.e be l;ıı!raıier, ne.. 

Ocrı ır ah1ik tası Jaaarsın. 
NeıX!tı nbıtaya sinema Jocalarını 

lwn'.rol etmek cmriDJ wrir.CU.? Ne.. 
den kumoııiıaneleri bas'..ırır ve ni

ıizl.i e\"lerı!e bulı.ı.nlJl kadın.. 

ları muayeneye sevkıettimmı? 
e }<ıpah 1 II a.lık.la mü. 

~ada e elim i? 
- Bu bir h astrJc değtldır. M a

den ki herkes kumar o ar, ku • 
mar bir ahLi.kmlık olmaktan çık. 
mış demektır. Ma~ki herkes 
sircma localanna deva -ed bilı-

r Bu r.rt k bir Ahliikml ık ol -
ımakt n çıkmı t r. lbdeı:ıı.kl her. 
kPı ba lardn, t trla..'"lnda, 
ıçldi dan ng!e kadar ' 
içip sızabı. v r Artık ~uk 
ahlaksı.zlı.k ol.ınakt.an coluuıstır. 

AzlF 
Böyle mi! 

- N~ ırasuyorsunuz? Bir şe. 
Tin doğruluğunu tasdik etmemek
ten ne tayda elde edebilirsiniz? 

- Hadi.9eyi görüıı.ii.z ki illeti te
dan edebilesiniz. 

- Sözlerinizden ahlak zabıta • 
ınru faydasız bulduğunuzu anlar 
gibı oluyorum .. 

· - Bau oylc gcliyor~ - ._ .... 
- İu lı ı!deyi : Bu zabıta eski 

•blllkın zabıtasıdır. Dir kısım sı. 

ııt"ma localan ise yeni kadın ve 
erkef:ın modern ayat siln!..ığü 

_ Ahlak zabıtasına · a lo-
ca'.:ırını kontrol et k csk yi 
yeniye mU3allat etmek demcktır. 

Çantalı adamı daha !azla dm. 
lemcğe tahammülü kalmamıştı, 
•Allaha ısmarladık• d.jip ~ıvıştı. 
O zaman Emniyet Direktörü ma
sasının b· ından kalkıp gence yak
la il ve elini omzuna koyarak: 

- Siz haklısınız ...• dedi • biz 
kaldır~ınuz bir softalığın yerine 
bır baş!tıı sof'aıık Fka:mc etmek 
halas na tutulmuşuzdur Her gün 
elimden gcı;cn dosyalara bakıyo
rum da. 

- Öyle ya.. .. Bak, ben onları 
unutmuştum. 

SGk.ağa çık'..ıklan zaman dlrek. 
tör, hükümet dairesi.nlıı karşısın
dakl bir küçült cl:üki<lna doğru 
koştu ve ma;;alardan birine otu -
rarak Naciy-e haykırdı; 

- Çabuk olunuz. 
Naci kosmağa mecbur olmw;t11. 

Soluk soluğa ıiuklina girince .or. 
du: 

- Ne oldunuz• 
- Kışarak gelmez ve bır yer 

ikapmazsak aç kahTSm da. ondan. 
Borası mini mıni bir ~hapçı 

d.i..i<.kanı di Bakika C'n, üc beş 
dakika sonra Emni •et Dircl<üirü.. 
nün dediği çıktı. Bütün masalar 
do1muSİ'.ı. Gelenler ı~rs yilz edip 
gidiyorlardı. Naci gülumsedı: 

- Bülbül gibi. 
- İstaı:ıbula mı scvlcedeceksiniz? 
- Sızin ifadenizi de aldıktan 

sonra. Bugün ;71lctiııiz ,'ar mı? 

- Yarım saat kili gellne. 
- Çok bile. 
- Yaralan n.asıl? 

- ifne Siyınğı gibi ~ er ı:a-
ııım... Pek hafif. 
K~lar gelmişti. Naci; 
- GiiRl ikokuyoı:.,, • dedi • ga

liba adamc:ıağız beni de esirleri 
arasına ot:nağa niyetlendi. 

Gülü(.ü r., Emni et direktö
rü ıkop,:ırd•ğı · ekmek parçasını 
dııdaklarma dayayarak, hafif bir 

' sesll' 

- Sanıvorum ki. .. - dedi • biı; 

da"dald oteli gözden geç.irmeğe 
mecbur 'kalaca~ 

soranlar oldu da. 
- Erkek mi? 

- Hayır! Bir kadın sesi. 
- Ne öğrenmek istiyordu? 

- cMevkufl.arl.a kon.uşmağa mü-
saade var mı?. diye aordu. 

- Siz ne cevııp verdiniz? 
' - Gellniz de bir çaresine ba. 

karız dedim. 
- Ne yapmak niyetindesiniz? 
- Henüz bir fikrim yok. Fak.at 

tevkif etmeğe mecbur ol.aeağun 
sanıyorum. 

- Bir saat tayin. ettin.iz mi? 
- Hayır. 

- Ya gelmezse? 
- O kadar ihtiyatsız dl"ğillm. 

Şu da1n1<ada Bayan Seniha neza
ret al•ınd dır. 

- Seniha mı dedini7.? 
(Aıtlaa Vıır) 

da da erıteresan malılmat ver~~ 
t.ir. Hariciye V~kihtıin iza..~tındJ!D 
anla;.lan şudur kı, tcr iki tar6f r 
lc;:ncıe mes'ut olan bu neticl' 
d<>ğnı atı "ln ılk d.m 2!l ş tU 
Alman Fü:lır<"fi taraf·ndc> Mıllİ 
C'fiınize gönderilen br rı ı-:tup

tur. Şıikrı.. SaracoaJu tıu m<:ktup- , 
tan bahsederken §U ı,ozleri roy !C" 
mi tr: 

•B mektup Tür,., COTl'l I" 
!arı cinde ı:n 
ve Devlet Rcisimi ır 

mu\·azi n: le ı.arş !.ınd ı 

İkı taraf ır hetlcrinı ;carnr-
tan a"ll m"' l, • "'tn ul 
ru at.Imış birın< ad bı..for 

Bı.ndan sonnı All!lan F'.ihrcrinin lii 
4 mayıs 1941 tarihinde Rayşt.ı; 
huzurunda siiyll'dr.! nut (ll'll!· 

Bt< nutkun Tür yeye \'e Eb · 
Şehmıze temas edt.'fl cümll'lennJ! 
U:zerimi?Xle husule getirdi{:i d riJI n 
te~i.ri tıatırlarken, bugün de tıe
yecan duymaktayız. Adolf Hitlef 
tarnf ndan o gün söylenen sözle' 
rin, bir politika tıedcfine vamıB~ 
ve yahut da diplomasi nezaket&ııt 
uymak için söylcnmeyiıp yürekte' 
gelen bir hıtap olduğu belli id• 
Yürl'ktcn gcldı ve yüreğe işledi. 

NiJıayet b:mu sonuncu bir adıfll 
takip etti: Anlaımazlııklann izale' 
sinde büyük gayret sarleden p.1-
man büyuk elçisi muhterem VoD 
Papcn. Alrr.ıınyadan avdet ede!" 
ken, B. llitlerin ikioci bir me)ctıl' 
bunu gelirdi. Bundan sonra Ji3' 
riciye Vekilin1n ta\ıiri Ü2<:'!re, Al
man - Türk dostluk ab.ıdesinin ifY 
şası için ça ma sırası kalfalara'" 
aaneleya gelmişti. Abidenin t' 
laml,ğı ve gılzelliği, bü ' 

orl rı'\ tdr.larına jj,C' 
liılet otmekledir. 

Evvelki gün ~"1k Millet :MeC" 
liısinde bu mevzu iizeriııde sfıZ 
söyliyen meb'uslırr üç ook:ta uıe
rinde dıırınu.şlartlıır: 

1- Bu moohede ıle Türk • p.I· 
ır.an dostkığu ~· a ed. liyor Sö' 
abın bütÜIJ hatipler, bu dostluğ~11 

kıymet ve <>heımmiyetir.i tclı•~ 
ettirmişlerdıır. Ve lbu nolrt~va v • 
pılan her temas, meclis'.n sa .ııtı 
alkışlarile kaorşılandı. General Ce
mal 1erslnli, bu dootlulı his!CT"ille 
şu sözlerle tereüman oldu: 

•Tam lbu Sl'fada bize lbir dcıst e~ 
uzand Övfo bir dnst eH ki biitilll 
tarih imi ı 'boyunca bire . • !ıh çM 'r' 

mem!ş, belki daıha yakın biır nı~ 
zidr bizimle siliıftı arkadaşlığı et' 
mi<tir. İşte Türk - Alman mi!leV 
lerl ötedenılıcri si.lih arl<ııdaşl· 1'1 ,-e 
geçen büyük oorpte de haf1> at' 
kada.şlığı gibt hatı.ralarla biroiril" 
bağ!: dırlar.• 

2- Me<"lisin eiıcıınm;veUe ;;ze-
rinde durdlJ€u b<ı" 11 ~ da ı:r'll1' 
hedeııin, diğer devletlerle girilt 
ğimiz ta.alr...tııütlerle te:ıruz e1!1'~ 
mesi ve her iki tarafın da me'«~ 
taahlıiitlerirun <bal..-i kalacai!""· 
muta:ııammı.ıı bir ilıtinzi k2:yrt ilt 
bu noktanın teyit edilmesidir. /.' 
çık olarak söyliyelim ki biUın K~ 

1>ugiln •ınevt:ut '1aııhlıütlec. tal>" 
r~ İn,giltere ile ittifakım ızın ~ı.ı; 
hütleridir. Gerç.ibütün taahh~t~ 
bundan ibaret değildir ve ib tır , 
kayıt hepsini de lronırnaıırtaıl"· 
Fakat b\>günkü şartlar altında -: 
lımıza gelen taahhüt budın-. fi , 
devletle girişeceğimiz <losthık 111~ 
nasıobe'lkrinin esas şartı, <!05\I~ 
m;za karşı g:rişmiş olduğumıı~Jt:<· 
ahhütlerin lı>arı.ız etmeımesı ,.. 
Büyük Millet Meclisi bu n<k:ıt!' 
zerinde ne derece hassas o !d er 
nu eV'.-elki günkü .rıııüız.akereıcr 
nasında göstermiştir. ~ 

3- Üçüncü olar~k Meclis, ~r 
siya&eli üzerinde ısrarla duı;ı' J· 
tur. Sulh harici ıriyBJ.-eti.nıizifl #' 
ham kayna.ğ!dır. Bu, uzun ta O' 
mizden alınan derslerin roiTB'1 rı' 
lan bir umdeıdir.I İkinci Vi\'9 ı1' 
muhasarasını tak~ eden bO~ıY 
dan sonra Cümlıuri)'1)tin urı 9&J 
şuna ko.dar tan'himiz, m~teS" ti~ 
harp ve cidal içiııde ~eçm;ştır ~d' 
iki buçı:tk a51Thk zamanı ar~C" 
bırakıp da yenitıir m~t.c aÇaJ'. .,r 
ar sulh ve SU.kim f;W<!e ~ ~ 
nak bnrmı Ve'rnliş bul~' Jt} 

(Daıamı 5 inci sııJılft 



usya ve Ruslar. 

1 
Tarihin aabit eıulan 

olduğunu ıöyliyenlere gö-

l 
re, Rus için de daiına kir 
ve zararını hesap etmek 
böyle olmUJ .. 

EJ •zan: Ali Kemal SUNMAN'ı 
l:ıo!ipctrudaıı evvel Avrupalılar 

da ı Rusya pcıı. n'<:ı11K edilen es
an • b.r c.ıy ır, Ruslar da o ocu 
"" •ı:ı oımıyan <liyar.n anlaşıl
an .a,ı kolu~ c ' .~at' l'lSonları dı· 
·e- ':ıak.lmış . .:::>a a sonra da Rıw· 
m nuı kuvvet· arttıkça, i'aıpler 
y· <ıanar.ık >Lı~ udükçc ı>ter iste
ve -z ona l<ar~ s yasi bır hunnet 
ya ler ol~ .:.;ılar Gitgide te"Ilas , ·e 
n· ~kanın .leli) erek Rusyayı ve 
iş- uı daah derinden an.aırak 
:; rakın n son r.ıddclerınc var-

üzerinde tı:>planıruş ıbulunuyordu. 
İşte ooy le büyük vekayrin bil

hassa harp ve sulh gibi bir'biı-ine 
zıt keyfiyetlerin vaktt \'akit dün
ya efkarını kendine celbt"ttirdıği 
memleketler vardır. Rusya muh
tcllf devirlerde böylelikle her La· 
rafı kendisile meşgul etmiştir. Fa
kat bu meşgul edışin de kendme 
mırhsus bir ehemmiyeti olmuş. 
Avrupalı tetklk erbabını hayrete 
düşüren bir bal vardır. Rus hem 
sima! ınsanlarında görülen sabıT 
~e tahammülü gösterir, hem ce
nuplulardaki hararet ve sür'ati. 
Soğuk iklimlerde büyümüş, türlü 
müşkülat ile yaşamağa u(:ra~mış 
olan Rus nelere göğüs gererek ça
lışmağa meclıur olduğu kadar tııp
l<ı sıcak memleketlerın insanları 
gibi de hayata karşı güleryüzle 
bak:r:a\. bilir . .Muhitinin soğu,ğu, 
hayatı~ devam edebilmesi içın da
ima varın. da düşünmek meobu
rivetinde olma.;ı Rus için dünya
d~n bıkmak demek değildır. Çek
tiği m11ŞkiJlat ona tabii geUr. On
lar. karşılamak iÇin de kendı.sınde 
bir n ·'e bulmaktadır. 

. gortllı- :-U. 
e lıus Çaları Avruponın diger 

:~ allar. ve .mparatorlan ıçın va 
'at olacill<t, )'il düşman. Her 1~1 

P'" dirde de .. vrı a) rı hesaplar yu
P'" tınek lazrm 6 liyordu. Hele bir 

le- rın bir ta: afla ittifak etmes~ i-
bında Kazak alaylarını mütte

ı:t- ·nin yard...:runa gonrfonncsi a9-

tı tlik ve siyaset terazisinde az a
e ~ !:ıasmaıruşt r Zamanla Çarla: 
' clostlugu ve düşre.aıılığı. ~ahsı 

r- gen işlem~ olu) ordu. Sılahlar 
ğ- ğışmi ord.;ların tcı~s ~i baş~
~ nuş. Birçok iktıs:ıdı amıllerm 

lü anlaşılmış. Avrup~~ y~
ag ·!\ yen!ye miıvazcncler gorulm~. 
ıf· laman Çarın ittifakından mak· ı 

t y.ılıuz Kazak alaylannadn müt. 
ik tarar çin istifade 'emE'lin· 

-n •barE't kalmaz olmuştur. 
Çünkü Rusya artrk .kuvvetlen
~e ltendıs:ni dirhem dirhem 
imayı da bil;vordu. Rus dıya~ 
a da nıiistemleke i.şletır gıbı 

<vaş yavaş kavga=ca sokulmak 
~ Yen konukoırşular vardı işte 

lııemleketten na..ıl istifade ed.
f!l , ilir, oranın haç çeşıl halkı \'ar· 

Ve bu halk tabakaları nc mer
~ e insanlardır". menuunu [. 
p <len ivive ıetknk etmek de ken· 

IE'rin; birer surc'tle salahiyet sa· 
i g0ren Avrupalılar ve ~eri
lılar için bırinci derecede bır ı~ 

l! ~~ur. 
ıY İ87J de Almanlara maglüp ol
,1 lttan sorrra Fransızlar için ıstik

li du nmek \'c hazırlanmak liı
g lıyord\ı. Onun için <ı sene

'Qen itibar n usy ı ·e u..
ı daha ivi oğrenmek btilıasoa 

•ııns12ıar iı;ın aşikar bir lüzum 
Un gelr ıştır Çünkü 1 1ınlerı 

e- -tcahyan şu ual ,·ardı: 
-.. ~ger çar 0 zaman Bi<markın 

1; .~yası lehine 1bir bitaraflık __ ta
'l> etmem-;; olsaydı Fransa oyle 

P türlü müzah<?retten mahrum 
'1ır da Almanlara mağlup olur 

.1 ';,Ydu?. ~ 
e- <>asmark işi sağlam tutmU'f•U. 
e 'Vela Rusya lle dostluğu ıleri 

'liirmüş, onu temin etmiş. on· 
il sonra Prusva ordularını Frarı
~ 'n üzerine ;·ollamıştı. O harbi 
ı- andıktan sonra da eliaden gel

' i kadar uğra.!jıruş. bir gün Rus
~.ile Fraıısaıun ittifak _edet:ı~e
•'lnin önüne geçmek istemiştir 
~at baıhsin mevzuLI o edğil. 
lıusya için A vrupada en çok 
•ıı yazılmış. Fransızlarwı en çok 

Rus tarihinın her safhasında Ru
sun evsafını arJrak merakında o
lan Avr~alılar ıçin Delipetro o 
tarihın arzettlğı en canlı bir mi· 
salidir Türlü türlü tezatlarile 
o hükümdar Rusun mizacındaki 
değişiklikleri gösterir. Fakat kar 
ve zararını h;ç unutmam"? oldu
ğunu da anlatır 

,L-H AL K....J, 
L-"ÜTUNU ) 

lı Ve lıçi Ar•yanlar, 
ıikıiyetlev, temenni· 

ler 11e müıkıiUer 
1, Arıyan Bir Genç 

Orta ınektebi P iyi derecede ikmal 
etmış 16 yaşında 7Pk: çnJı·.\an: yetim 
bir gent· hususı mtı e.....elt>rde, yazıha
nelerde bürolarda, khti.ıphancierde 

k.:.ınaatk!lr bir ut't'etle kendisıne mu
nasip iş aramaktadır. Bakırkdy Q.,.;nıo

n!y rı.aha ll e"i K i reçoe:ağ. sokagında 4 
nuın..and.ill Recep a~ıt ın'a """'ıı:tup.a 

mürac.:ınt 

İt arıyan genç kııı: 
Ortaokul 1 ineı sınıfından t.aru.ili 

bırakını.j 16 y~ında mi.ıle\·azı, temiz 
bır aile kızıyın1 . Yaşıın ve tahsiliın 

ile n1Utenasip lHr iş bularak c;alı;;ma.k: 
Lstiyorum. Arzu edt>nlerin Son Telgraf 
Halk Sütununda .ft.1e!Ahate bir mek
lupla muraca~tlerin1 dilerim. 

İt arıyor 
Ticaret Lisemnin 2 inci .slnt[ında., 17 

yaşında bir gencın1. Daktilo \'e mu
hasebe bihrim. 25 Jir:ı aylık iJcrelle 
iş arıyoruın, Taliplerin Son Telgraf 
Halk Sütununda Abb3~.;a nli.ıracaatıe
rini rica ~erim, 

Liıe Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Lt3e son &ı.nı.f.ıru ikmal etnl.lŞ ıenç 

bi.r kız ı-e::;ml \'e hususi mUc. !-ie. elercte 
lş arantaktadır. İş sntıiplerinin Son 
Telgraf Halk a;t.itunu vasıta.siyle (Sa
miye) ismine muracaalları rica olu
nur. 

tiyatta bıllunmll.:j oldukları 
·"it 1871 den sonra .mü.ıtakıbel 
1ııasebat noktasından daha e
llı:ımyet almllljtır. Bir uıman ge-

Talisiz bir genç kız it arıyor 

~ ki Fransa Cumhuriyeti ilr 
~a Çarlığı ittifak etmiı;; bulu
"l'or. O sıralardaki neşri ·at da 

aret kesbetırJştir. Rus • japon 
'li:ıinde ise Rıısya ~Ruslar çok 

\>'zuu bahsedilmekle beraber 
l-ı-upa ve Amerikan•n dikkat 
~ ziyade japonlar ve j ponya 

KOMA~: 46 

Orta.mektebin 8 inci ·ınıfına kad.a.r 
okumuş ve f™ 1t • .._;...r~tinln darhgı yü
ztındeo tah.'!ili bıraknıak tehlıke:.ınde 
kalan 15 yafındJ ı.eki, arif, n1ahcup 
bir kız, tali.hsı..- anne~iylc- kendisinin 
maişetinı temin tmek için hnyata a
tılmak. gayesinded • Terzihane atöl
ye, imalbt''hane gibi yerlerde kana.:ıt

kilr bir ucretlc ış \"ermek suretiyle bu 
fakir aileye yardın1da bulunmak isti
yen !llıcenap 1ş sahiplerinin Son Tel
graf Halk Sütununda Aytf'.'ne ya1.1na
lan rlca olunur. 

&ir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

'- Sakindi. ı 
' Bununla ne anlatanak btiyor-

112? 
' Herhalde ı.,.Iim~eti ı,cklin- 1 

tnukadder ı.~ıbetini hCS<lpla- 1 
'! olanların halı \·ardı . 
Vedat bu noktada: 

ı 'Yanlış reis bey. :vanlııı, 

l~i~e y·ine :.öze katıldı ve ~a
lllıın <u turmaMna ka4'ar soy
tt.1ı ;ı,...eklerini sö)·leıni~ olmanın 
tı ı inde d \•aut etti: 

1 
Ağladım, sızl~rnı. yalaıtd.ır .. 

'1lıyorsunuz dedım. Fakıtt, al
adılar. Katil daıngasmı ba-

"1trnıakta ısrar eltiler. Hepsi lo
•ltuıda idi. öylcnenler, katil 
ıır .. diyo vapılan ısrarlar, düz· 
'-'e u~durm ' ·'alarm sevki 

0rta>a sunıl n •ntnıosft>r• bo-

ni sanki katilnıi~ gibi ta bura· 
ya, huzurunuza kadar getird1. 

Vedadın bu •Ôlleri devam eder
ken profesör Cemil haykırdı: 

- Yüksek a.,is. Bu ad· m ne 
söylediı;'iui bilmiyor. 

Sözlerinde Türk tahkikat ha
kimlerini, poli9leri rencidt> eden 
taraflar vardır. Öyle bir hava ,ıap· 
nt:ık i~tiyor ki, sanki kendi"iinden 
ba~ka herkes suçlu. Tahkikat gii
ya eksik yapılmı~, polisler leoiir al
tında kalmış, müddeiumumi. istin
tak hakimi buraya gelinceye ka
dar bütün zalııta ve adliy·e ef,'Olan· ' 
lan durup dururken ve sunun bu
nun sözlerine kanarak kM>Clisine 
katil.. demişler! Bu akla, ıuantJi:a, 
iz'an ve idrake sığar şey midir "'
bunlar uasü bir cür"etle huzuru· 

Bilhaua bu yıl, imtihanlar 
mutattan erken baıladıiı 
İfİn, V niver•İte Fakültelerin
de, kitap derdi daha hazin 
bir manzara arzetmiıti. Ço
t:uklar, teliiı İfİnde, kitap ve 
not tedarikine koyuldular. O 
zaman, bu mesele, bazı gaze
telerde günlerce yazıldı, fi
zildi. 

Muntazam not yok, kitap
lar tamam deği; talebe falı
ıacak, imtihan verecek ve sı· 
nıl geçecek. Çocuklar, •onra, 
bu iıin altından na•ıl kalktı
lar, bilmiyorum. 

Dün, gazetelerde, yeni bir 
haber gözüme iliıti. Univer• 
site Fakültelerinde bazı ho
calar varml§ ki, henüz, okut. 
tukları der.İn kitabını yaz. . 
mamıılar, hazırlamaml§lar .. 
Halbuki, her hoca, okuttuğu 
der•in kitabını yazacaktır. 
Kendileriyle böyle bir muka
vele yapılmqtı. 

Yeni haber, dediğime bak
mayınız. Bu mesele de e•kİ· 
dir. Yıllar vardır ki, Univer· 
site idaresi, bazı hoı:aların 
der• kitabını yazmadığını bi· 
lir, tamimler yapar. Bu •eler, 
yine böyle bir tamim yapıf.. 
mııtır. 

lnıaallah, bu •elerki tami
min te•İri doknur. 

BURHAN CEVAT 

Hapishaneden k a • 
çan katil tataldu 
Kula kaza ı halkından Mustafa 

isminde biri bundan bir müddet 
evvel birisini öldürerek yakalan
mış ve Salihlı hapishanesine ko -
nulmustur. ~uhakemesi netıce • 
sinde idama mahkum olunan Mu:>
tafa hanishaııed••n firara muvaf
fak olmuşsa da derhal pesine dü
şül<>rek pusu.) a alınmıslır. Firari 
katil jaı1darmalarııı cdur!• emrini 
dınlemediğinden siliıh istimalile 
·aralı olarak ele ger:rılmi:ıtir. 

l ~filt Eil!JfJ~Jt 
AOuda çıkan 
kabarcıklar 

Dllın kenar nda ve alt dudağın 
ıç taraflarında ve alelUmunt ağı.z 

içinde husule c:eıen k.UçUk beyaz 
kabarcıklardan ınUtevellit bir ra
hatsızlıktır, müntendır 

Bu da iki turlu olur Bıri .adl 
Kabarcıkbr. Dığ<-ri 

Adi kabarcık' elueriyeUe tulün 
içenlerin agzında ve baharlı ye
mek yiyenlerdıP, diş etleri rahatsız 
olanlarda, dişi çürük ve mideleri 
bo:wk olanlarda, bazen kadınla
rın Adet zamanlarında ve gebeh· 
ğinde husule gelir. Hastanın ağzı 

sulanır ve nefe i kokar. 
Münten olan kabarcık i~e ko

yun, inek ve bazı ~nsali hayvan
lardan sirayet eder. B11 da süt, 
peynir \"c> yağ v:ı1ıta:siylC' olıır. Btt 
kabarcıkta. hast.aloırın bir Ş(.'y ~ığ

nemesi ve yutnı.ası ;ı:or olduııu gi
bi, Jnüntcrı o~n kısmında h.e ha
fjj hararet ve iıtah~lzlık i1e bera
ber kf"yir'sizlik e-seri görulur. 

Aele-lünnım kabarcığın tedavisi 
için ıniıleyyin ıarıaralar kullan
malı Kabarcık yerine de cehhen
nem t..'lşt ıte dokunmz:ı.lı. 

nuzda .,;;yleni.r?. 

' 

Avukat Ceroilin bu SÖLleriui Şe
kibin sözleri takip etti: 

- Biz mıılıakenıen i ıı ilk •afha· 
larında suçlunun tıbbıadliı e se,._ 
kediJn1rsini bwıun için i~ lcuıi~lik. 

Huzurunuzda ı.<iylcdiJ:i ,özler akLilL 
bir adan1ın sö~·liyeceği s(;ı:Icr de
ğildir. Belki de ıarııı tanı karar 
•afhasın<la kendisinin ı1eli oldu· 
ğunıı iddiaedccek, mü~ahede altı
na ahnn1asmı i.ıı.tİ:\ ttektir. Kon~

malar yine kar~ılıklı ve hararetli 
bir konusma ve çekt~me ~klini a· 
lıyordu . V<dat: 

- Deli oen•in be adam. Yalan 
tezvir, iftira adında Türk hiı:atiıı
de ne varsa hepsini derleyip top
layıp misallcrilc, vesikalarle. ~a

hitlerile buraya gelnıiş.•iniz. Üste
lik hakim hll'lurunda da bizi söy- · 
!emekten, konu maktan, müdafaa 1 

hakkKJ112dan menl"tnrnk ;.t,,·o,.,,u- f 
nuz, nedir bu ı·aptığıuIL. 

Diye bağıra bağıra . ii~ lendi ve .. 
ilave etti: 

... Benim söylediklerim tam ye
rindedir ve hakikatte ta kendisi-
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MAHKEMELERDE: r 
Başmab.arrlrler 

Ne Diyorlar? 

Ben onları af Jettim. 
Fakat kanun ev gı.1c.a
n1 cezasız bırakmıyor 
Dört yıllık evlilikten sonra unu
tulan zavallı hasta kocanın itirafı 

=:::ıı~ Yazan: SADETTiN IŞIB 3= 
Aslıye Ceza Mahkemelerınin ı 

bulunduğu koridor bugün her za. 
mankinden kalabalıktı. Kapalı, 
açık kapıların önünde kadın, er. 
kek, çocuk kuçük gruplar bekle
şiyor, siyah eübbelı avukatlar sı
ralarına intizar. ağır ağır dola. 
şıyorlardı. Etraftaki bu kalabalığa 
rağmen derin bir sükfuıet vardı 
Yalnız :ıras ıra ıçeri salonlardan 
zııbtt katiplerın.n daktilo makin<'. 
lerinift kesik çıtırdıları işitiliyor, 
bazan bi;· mübaşirin tiz ses: gö
nüllerde örp'!rtiler yapıyordu' .. 

İleridekı kuytu kö~ede nazarı 
dikkati celbeden bır tehacüm ,·ar. 
dı. Hergün kan~ık ve katışık d<>rL 
!erin te~rih edildiği, hakem tera
zisinin 'ııce bır hassasiyetle işle
diği adalet yerine yeni, enteresan 
bir vak'anın geldiği belli idi. Ben 
de tecessüsle oraya ılerleJim: 

Etrafını yirmi, otuz k~inin çem. 
berlediği tahta kanepede genç bir 
kadınla bir erkek vardı. Siyah 
bukle saçlarile •iyah elbisesinin 
tam bir ahenk te ·kıl ettiği solgun 
yüzlü, muztarip bakışlı kadın ya
nında bir delikanlı olduğu halde 
iki jandarmanın arasında, başını 
önüne eı;miş oturuyordu. Ara sıra 
yaşlı gö1lerini kaldırıyor şaşkın 
nazarlarlarla etrafını süzüyordu. 

Her görenin m<'rakla durup bak. 
tığı ve isminın Necla oldugunu 
duyduğum bu genç kadının ma. 
ce•asını biraz sonra Öğrendim:, 

Onu sıcak bır aıle yuvuından 

loş mahkeme korıdorlarına atan 
vak'anın hik;'ıyesinı ılerıdc, kala-, 
balıkla dertle:,cn zayıf, hasta be
nizlı kıranta bir adam iç• yana 
yana anlatıyordu. 
•- O benim karımdır!. Tam 

dört senedır e\•liyiz onunla. Fa. 
kat ancak 2 sene bir arada yaşı. 

yabildik. Çünkü memur bulun • 
duğum bir ticaret şirketi beni 
Ayvalığa gönderınce karımı, sıh

hatini düşünerek burada bırak • 
tını, Ben de orada hayalile ba~ba. 
şa yaşamıya ba !adım. Llkin yine 

mes'uttum: Her istanbula gelece
ğim ayrı sabırsızlıkla bekler, evime 
kavuşmak içın günleri heyecanla 
özl<>rdim. Böylece her tatil ayım 
hasretle reçen bir yılın mükafatı 
olurdu' .. 

telgraf c:ckmedcn, mektup yaz • 
madan gelmcğe karar verdim. 
Yolda hasta!• •ı, derdimi unutmuş
tum. Vapurumuz 1.staııbula )ak
Jaşırken heyecandan titreyordum. I 
Ayıardır görmcdiğım karıııun şiın- 1 
di ansız:.n benı karşısında bulun· ı 
ca nekadar sevıncceğini <lLişunerek 
ilk kavuşma. karşılaşma anlarının ı 
yadı ile sevınçle ürperiyordum. 
Vap~rumuz akşam ustu Top • 

hane rıhtımına )·anaştı. Dükkan. 
!arın kapanma saati idi. Fakat ona 
bır hedıye götürmek ıçın cebım
deki paranın mühim bir kısmını 
vererek altın bir bilezik aldım. 

Fedakar, kanaatkar karıcığım her 
vakit böyle bır bileziğe sahıp ol
mak istiyordu. Bıraz sonra; bedi. 
yesini kendi elimle kollarına ta. 
karken nekadar sevineceğını dıi· 
şünerek büsbütiın mes'ut oluyor
dum'. 

E,·e kiıı:seye goriınmedcn bab. 
çeye girdim. Sürprizimi knv\·et • 
lendirmek için odasına da habersiz 
girecektim. Ayaklanmın ucuna 
basa basa yukarıya çıktığım za • 
man evde hiçbir hareket yoktu. • ı 
Odasınd~ ışık da görünmıiyordu. 
Uyuyor sandım. Karanlıkta ya · 
vaşça kapıyı araladım. Orada ilk 
duyduğum şey yüzüme acı bir kır. 
baç ~ibi çarpan bir erkek sE'si 
oldu: 

.. _Kim o?.• 

Hayretle, dehşetle donmuş gibi 
kaldLm. Buna onun incecik sc~i 

karışınca tüylerim diken dikE'n 
oldu. Karım ~en, ,uh bir gülüş!<>: 

•- Kimse yok sevgilim .. BE'lkı 
kedidir!• diyordu. 

Bir anda bütün, feci hakikati, 
mel'un faciavı anlamı~tım: Ka • 
rım yatakta, hem benim yatağım
da bir erkekle, aşıkile yatıyordu! .. 

Orada fazla duramadım. Çıl -
gınca kapıdan kaçarken kulakla. 
rımda çınlayan baygın bir öpüş 
ve: 

•- Yapma ... Seyfi... Ne olur 
yapma!. Katil hitabı oldu' .. 

1 KD A M 
B. Abidiıı Da.ver cS~ı.aY'f't,. t.etı~p e

-Udil<r• lolmll ~ku ı.,.. ,. .... 
....ı.. SOvyet.Jerin Botuı.r ııttrlndeko 

idd.ia.larm1ıı11 Moıllko\.""& ta.rafmdaıı *"*-· 
zfp odllm<llİni memmınılyetlo ka<~ıl&

maJ<.la "": 
t Şıındı, clrtık, ıstedıa:ııniz tekZ.ip ya

pılınış ve ortada me.ele kaı.mamıştır. 
Bu tekupten memnun oldu&umuzu 
söylemiyf lüzum &önntiJroruz. Çünkü. 
aksi takdirde, Türkıye, dostlutuna bu 
kadar kıymet verditi Sovyet Rusya· 
nın, kendisi aleyh.i.nd~ gizlı aizli dü~
manca emeller be.ı.lediğine \·e fırsat 

kolladılına hükmedecek ve bu da, e· 
sasen eskı sıcaklıbnı kaybetmış ol.:uı 
Türk - So\.'yet mtinascbeUcri uzer.w.
de elbette fena bir tesir husule &et.i.
recekti. Tass'ın geç kalmış tekzibin! 
buna meydan \'t-l'IT"ed.iiı içindir ki 
memnuniyetle kar:;ıladık. 

Gerek Moskova, cere.kse br kaç 
giindenberi TUrkiye - Sovyet ınüna .. 
sebeUerı hakkındaki neşrıyatı bıra~ 
ga iplc~C"n Londı a '8dyo..,u, Türkıye

niu durlst biLar.itlığında~ e ın ola
bilirler Bizim slya..,.etimiz, yuzde yüz 
Türk. siycısetidır ,.e 'ft.irkıye bir teca
vı:ze \.o madıkça bu bıtJraf ve diı

r st politikadan aynlmıycıcaktır. Tur-
kiye, poı · • c bazı değildir; dostla
rımız mer ık \.'P end ~ ıP\m ;:ı.1.\ er.• 
dcmekted.r. 

CUMHURiYET 
B. Yun~ 1'"adi •• '\.n.kara mualıecl.eeıl 

ıizerindclr:l dUli>Wu. .. f•k-n f51m.li baıcm .. 
kü baş ya.Lblllda. bW&.üın. Wihlf'ri.ı.ule 

yekdıierbıe- silih ('t>kmtdtn ya.,.am.111 
olan Tii:rk: ..-e A.hnıın mllktltr:nin eski 
piırü.u;uz samimlyrUerinUı Ankara 
muaht'de-... iyle bir daha tf!ısbrt olUDlllMI 
ü.zer:.Oe iki ta.raf rrwtb11ahn:n bu m•· 
ut hoidisf'yi hakiki bir mf'mn11DiyeUe 
~ıladıklanru sö~·liyf'ttk tunlan 
yamıaktada: 

cTürk - Alm.:ın do~Uuk muahede
sinin Bi.ıyük Millet Ml'clisinde t.:J.sdi
k.i celsesi dahi biltün ınemlck.ette a .. 
kikslerı hfılf. de'\ am ettiğınden emm. 
olduğumuz gayet samimi tnahilr1ere 
sahne oldu. 

Yeni dunya harbi yeniden yenıye 

ve gııt.k~e b(lytiyen sa!halarlyle ıl<>· 

vam ederken biri Avrupanın m<"rke
zinde, diıteri Şarkında ve Avrupa ıl~ 

A:;ya kıt'alartnı birle:;ıtiren tok ehem .. 
ıniyetli bir sahada ıkl bi..ıyük mlUelin 
bu dostluk te;ı:ahılrlerl ibretle ''" tak
dirle ternaş.;.ıya liıyık h.i:tkikaten nıuaz
zaın bir hildu;e tt·:j,1,il ediyor. Onun e
heınnüyeti üıeı:uıde ne kcıdar ı~rar o ... 
lwısa yeridlr. Bu.tün dünyayı sarmak 
ı tidat ve lhtirnsını gö.·teren eşsiz bir 
bı.ı laran içınde ıkl millet bu yeni Av
rupa ve belki dünya ınücadel inın 

iki fieneye yaklaşan butun sarh.alarını 
kendi Bıralannda kend\ buyU.klukleri
ne tam yaraşan blr soğuk kanlılıkla 
geçirdikten sonn nihayet ikı tarnrtan 
da ayni tehali.iklc ULanan dost ellerini 
sıktılar ve bunda" 50n. uz meınnuıi 
oldular. 
Şimdi biz takdir ediyoruz ve za

mnanla daha iyi anlaşılacktır ki iki 
do:-;t milletin en bi.ıyük bir dlinya buh· 
ranı içinde dahi bu anlaşma neticesi
ne varınaları yeni harbin belki en 
n1ühim ve o derec;e meı-'ud ve weretU 
bir \'8Ziyetıni te~k, etmekten ir » 

VATAN 
B. Ahmet Emin Yalman «S•lıa o .... 

ha oyun yine o orun!.• b:İm.li bu~
ku bAş 7ausmd.a: 

cAcaba rüya nıı gOı·dü.k'! Mutareke, 
sulh diye bir Çf"yrek asırdanberi duy
duklarımızll) h.ep~i yalan mı" 1914 de, 
1915 de 1916 da kulağımızda yer eden 
isimleri yine her gun radyoda dinli
yoruz: Purçe-miş<"I, Lembere, Bnxli, 
Minsk, Kovno, VHna tiltln talan. Ara
da ge(en bir çeyrc-k nsu·lık zaman bir 
bl"rap gıbi dağılınLŞllr. Eskı harp çOlü
nün ortasındayız. 191-1 harbinde bu
ralaı·da c;arp~n n1uharlplerln evl.3ıdt1 
ayni arazide, ayni şekillerde- biribirle ... 

Kadınlar yazın daha 
fazla mı sinirli 

oluyorlar?. 
Bir mütehassıs doktorun 

yazdığı şayanı dikkat bir tıb
bi makalede ~öyle deniyor
du: 

«Yazın kadınlar fazla suç 
i§ler .• Çünkü yazın kadınlar, 
kıt mevsiminden daha çok 
sinirlidir. Onların asabı, Si• 

cakların tesiriyle bozulur. 
Yazın normal kadın pek az
dır.» 

Tıbbi makale, bu tekilde 
devam edip gidiyor. l>en, bu 
yazıyı okuduktan ıonra, eli
mi taka~una dayayıp dütün
düm. 

Kadınlar, esasen suç itler· 
miş .. Fakat, yazın, iı ledikleri 
suç artarmıt ! . 

Sayın bayanların ne gibi 
suç işlediklerini derhal ıöyli
yebilir misiniz?. Ben, zanne
derim ki, kadınlardan, ula, 

hiç bir suç sadır olmaz. Hiç 
bir kadına, bir sözünün, 

. bir hareketinin hatalı olduğu• 

nu kabul ettiremezsiniz. On. 
lar daima doğru, dürüst v~ 
haklıdırlar. Kabahat sizde
dir. 

Sonra, kadınların, yazın il• 

caktan fazla mütecasir olabi· 
leceklerini de aklım almıyor. 

Çünkü, onlar sıcağa kartı icap 
ecien bütün tedafüi tedbirleri 
alıyorlar. Beyaz, ipincccik el· 
biseler giyiyorlar. 

Yakalan, kolları, omuzları. 
göğüsleri, bacakları çıplak· 
tır, Rüzgar vurdu mu, bir ta• 
raftan giriyor, öbür taraftan 
çıkıyor. 

Yazın, keyif onlarda, eğ• 
lence onlarda, zevk onlarda, 

net'e onlarda .. Plaj ve ıayfi. 
ye köylerinde oturan bayan• 
lan hiç sormayın. Allahın bu 
talihli kullan, daha dünyada 
iken cennete kavufmUf vazi· 
yettedirler. Rüya kadar güzel 
bir hayat içinde geçirilelil bir 
yaz mevsimi •• 

Bana öyle gelir ki, bilakis 
yazın, bayanların aıabı daha 
çok normaldir. Denizi yabana 
atmayınız. Her sabah, plajda 
banyosunu alan bir kadının 

vücudü kadar rehavet içinde, 
rahat bir teY yoktur. Öğleyin 
güzel bir yemek.. Sonra bir 

saat kadar uyku .. Aktam üze
ri asfaltta dola,mak.. Gece 
plaj gzinosunda müzik ve 
dans .. Mehtapta sandal ge
zintisi.. 

Biz, erkekler, kendimize 
bakalım, kadınlar, rahat et
menin yolunu nasıl olsa, bu
lurlar. 

R. SABiT 

Bu sen<.' de istanbula döneceğım 
ayı bütün bir tahassürle özlüyor
dum. Lakin geçenlerde bıraz has.. 
talandım. AyYalığın havası bana 1 
yaramıyor, za-yıf 1 ıyor. sararlyoı- - J 

durn. Kısa bır zamanda altı kilo 
birden dümüştıim. 

Hemen aşağıya indim. Bekçıyi 
polisi nasıl buldum. Onları nasıl 

yakalattım. Bunları ~imdı bilmL 
yorum ... Yalnız sonra tam bir haf
ta hastanede kaldım. Bu bir hafta 
bana bir can çekişme gibi geldi. 
Fakat geçti... Şimdı ben onları 
affettim. Fakat kanun ev yıkanı 
cezasız bırakmıyor. Demin mu -
hakeme olduk. İkisi d-e üçer aya 
mahküm oldular. Şimdi Tevkif • 
haneye göndcrilecE'kler' .. • 

ryle boguşuyorlar.» !===============-
Diye başlamakta ve bıllahare ;tunl.iı..rı 

Şirket Müdürlüğ:i bu vazi • 
yeti görerek bana ıki ay tebdil 
hava verdi. l\laaşlarımı da mesa. 
ime mü kafa ten pE'şinen ödedi. 
Kanm:ı bır sürpriz yapmak için 

di.r. Bu hakikati başınıza vura vura 
size kabul ettireceğim. Bütün fo
~·aJarınızı 111cydana vuracağını!. 

Vedaduı vekili avukat Muzaf. 
fer hakime hitap ederek: 

_ Yiiksek hl"yl"ti hakime bü
tün bu konu~ulnn ~y1er fuzuli 
,.e hiçbirinin ne ~·eri, ne srası. 
Kendilerini sü kiıta davet l"'lnıenizi 
dileriı;ı. Daha ~ahitten wracağım 
bir iki nokta var. 

Dedi. Zaten •usulmuş ibiydi. 
l\luz:ıffer merkez me-n111rundan 
~orusunu yaptı: 

_ Cesede hic_: dokunu1du mu?. 
- Haı ır. Doktor gelip ı:örlince

ye kadar kimse el siirml"di. 
_ Evvelden •iiriilınü~ olduıtu

ııu tahnıin eder nıisiniz? . 

- Zannetmiyorum. 
- Odada Pi dokwıulmus hiç bir 

taraf ,·ar ntıydı·: 

- Yoktu. 'a'11 bulduksa öyle 
muhafaza ellik. 

_ Sizden tjnce dokunulmı s o
labilir mi •di? 

- Bunu ifade edeı:c bi~cy 
yuktıı. 

Zavallı, aldatılan adam &ôzünü 
burada kesti. Haliı hıçkıran kansı
nı son bır veda bakışile "üzdü ve •. 
dinleyicılE'rin mE'rhamE't nazarları 
arasında agır ağır uzakla:tı!.. 

Fakat bir saniye sustu. Gözleri
ni n1erkez nıen1urunun gitı.lerioe 
işiee dikt~ sesine bir ahenk vere
rek bir soru daha yaptı: 

- Şükriyeye ait herhangi bir
şeyin alınm>Ş. çalınnu~ olduğu 

hakkında bir iddia var mıydı? 
!\-fcrke-ı; menturu: 

- Bi;lıe- bir.~e:y hatrlanıı)·oruın. 

Herhalde hit:bir iddia ı apılınadı. 

- Bli,·le bir zan üzerinde dur
dunuz n1u?. 

-Bir cinay~t hadİi.esinde poli· 
ı sin zihninden , . ., hatta tahayyü

lünden ne kadar zan gcç.,hli,.,,e 
hepsi üzerinde durulmu tur. 

_ Ö~ le ise bıı ~ekilde herhangi 
bir iddia olmadıgında kat\eıle ıs
rar eltiğin·z gib; bir kayıp dahi ol- ı 

nıadığında da nıusırsıon? 
- Evet. 
- Evde \'e bahçede kimler var· 

sa hep!<ini dinledini-1: mi~ 
- Dinledim. 
_ Vedat yerine herhangi lbir 

ha ka kimsenin katil ol ileceği 
üzerinde durdunuz mu?. 

yazmaktadır 

c.İş nereye varacak? Akın nerede ve 
na. ıl duracak" Şiındi snhip. iz silri.ılere 
benziyen milyonlarca ınsa.na yarın 

hangi c;-obao kendi es.ıri~ kendi oı ma- 1 
lı gö7.üyle bakacak? Bunların hepsi · 
meçhuldür. Bu harp sahasındaki mtl- 1 

yon1arca zavallının dn dünyanın diğer 
yerlerindrkl yüzlf"f~ milyon in&aının 
da henu.z çilele n dolmamıştı.r.» 

Şiikrü bu nokta iizerintie göi· 
siiniifı ve dilinin biitün ferahlığı 
ile cevaı> vt-rdi: 

- Vedattan ba~ka herhangi bir 
kimsenin katil olmaı.ı ihtimali yok
tur. Biitiiu ihtimaller tetkik edil
ıni~tir. 

- Bu kanaatiniz midir, bütüa 
tetkiklerinizi ikmal ederek var
dığınıı ne-tice bu nıudur?, 

- Neticedir. 
- O halde katil Vedat?. 
- E~l"t!. 
Bu ce,·ap karşısında Vedat du

daklarını büklü , ~luzaffer uzak
lara baktı. profe'>iir Cemil H ar
kada" anıkat Şekip biitüıı sevinç
Ierile' sırıttılar. İkbinin de koltuk
ları kabarı~or . gözleri . evinçten 
meş'ale tutulınıı~ gibi ısıldıyordu. 
llhıza!fer }·ine hi · deği mi} en po
zu ile sorularına dcvant e.tti: 

- C din }ataktaki \aZİ)etinl 
tat:; buluyor ınuyd11 nuz?. 

- (~. vet tabii idi. 

- '; ın mı } atın n!. 
(A,1'~ •• 

Şehir tiyatrosu 
san'atkirları Kars 

ve Erzurumda 
Kars 28 (Hususi) - Şeh•r Ti. 

yatrosu artistleri çar ·amba gunll 
,..ehrimizden Erzuruma hareket 
etm~lerdır. Belediye Reısımız B. 
Mehmet Bagatır tarafından ;eşyı 
olunan artistlerden B. Behzat Bu. 
dak şunları söylemiştır: 

•- Karstan çok memnun ola
rak ayrılıyoruz. Partıye verdıği • 
miz listede 3 temsil vardı. Kars
lıların san'ate karşı gösterdikleri 
yüksek hissiyat bızi 2 temsıl daha 
venneğe, Karstakı ıkamctımızi u
zatmağa sevketmişlir. 

Gerek büyüklenn, gerekse bu 
güzel yurdun bıze gosterd klen 
sevgiy<> bilhassa müteşekkıriz • 

Mumaileyh artistler namına 
Erzurumdan Valuniz B. Hudayi 
Karatabana bir te kkür telgra· 

fı da çekmiştir. 

Vali Muavini i'e 
başladı 

Bir müddetten\>€:, rr ezı.. bu·u. 
nan Va1 Mı. v . m B. A. 'Urt 

Kınık dun e ·rıw " 5 'erek ' • 
ıı'es'M b~.,anıt"lır. 
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ONUN 
Ya,anmıt Aşlı: ve Mııc,.ra Hatıraları 

Hayatını Anlatıyo u ' . ••• 
No. 29 Yazan: HALÜK CEMAL 

Gözlerimi açtığım zaman 
odayı güneş dolduruyordu 

\ 
Esma hanım bugun sa'ıalıa \ 

k d"r g< •·-- r.~ :y ne vku gır -
medı. Gece u) yabılmck iç•n gbz
: r nı kapad • .,ı, k !asındaki o son. 1 

suz düşunC"Clcrden sıynlıp kur -
tulmak istediğı halde buna bır 
tur:J mu,•affak olamadı. !çerisin
de onulmaz bir yara vardı ki, dur
madan zorlı:.yor vücudünun her 
tarafına sızılar dağıtıyordu. 

-- Ne ... pa} ın b.r iş bu.amaı.ı.ım 
H r ış gı'.lecek halıw de yok. 
Yıne b~kkaldan al bakalım .. Al. 3,5 milyon nü.fuslu Finlandiya, 
!ah boy.e bırakmaz a .. Sebebini J 

istiklalini 
ediliyor? 

._ Aş:k.mıun kudretınden ka
çınma, Müjgan.. Sevişen çjftler i
çin hiçbir aylrılık yoktur. Ne o
lur çekinme benden!. Hayalleri
mrz, rüy alarırn ız gibi ıberşcyamizi 
ılı> müştcrcık varlığımızın saade
tinde eritelim. Bu gec-e, bundan 
sonra hep birbirimizin olalım!.. 

ladrm ve lk goz,.me çarpan ~y 
yere !rrlatılm k.omi:ıinezonı.ım, el• 
bisem oldu!. Onların yanrnda, 
çoraplarım, iskarpinlerim oürünü
yordu. Birden titredim: 

elbet ha.keder. Borcumı.;zu veri.. n ıl /c_azandı bugün nasıl idare 
rizYahut: 1 v~~lmnn - Rus Jı ı:ıbinde rınr' 

- Yarabbı d yoı du. Benım ta. 
lihim, sana karşı kusurum güna
hım ned r? Verdiğin lıangi nimet. 
!ere karşı küstahlık yaptım küf
ranı niMette bulundum. Bol bol 
ihsan -ettiğin refahın hangis ni hor 
gördüm. Küçük yaşta baba ız, ye. 
tım kalıp yarı aç, yarı çıplak bü
yüdüğüm yetı::.yor mu idi de bu. 
gun benı şu rczıl zalım adama ter
biye ettırlyor~un .. Çekemiyece - I 
giın, dayanamıyaca m. Şu gurbet 
yurdunda buna tahammü. t·de -
miyorum. Bir lokma ekmek de • 
ğil mi nerdP. olsa karnımı doyu • 
"tırum. Artık ye:cr buna can da. 
~anmaz .. 

Biraz ıleride horlamasa sağ ol
öuğu, belli c'mıyacak kadar za
yıf, iskelet hal ne gclmış koca -
sına kın!. kinli baktı ve: 

- Allar.m ya sen ya beni aL 
sa da kurtulsam bari diye söylen
di. Fakat aynı zamanda gözleri 
ayak uçlarında yatan !-er ~eyden 
b.haber tat.ı bir uykuya dalmış 
olan 6 • 7 yaşlarındak oğluna kay-ı 
dı, onu du,...ındli ve içini çekti. 

* 1 
Kocası Mehr.et ağa ile eYleneli 1 

10 yıl olmuştu. M<hmet ağa ken. 
disinden 25 yaş buyiıktü Ne yap
sın fak r ve d•Jl olan ihtiyar an
nesini sırf k-endi hayat.nda kızı. 

nı ev bark sahibı etmek ve bir 
koca e!<meğıne bağlamak •çin bu 
ada~a vermişti. Esma hanım köy. 
lerındeki mektebı bitırdi[;i halde 
Meh"1et ağa hiç okuma yazma bil
.-ıuyordw Aralarınd.ı ne yaşra ne 
b 1gice uygunluk ycktu. 

An:ıdolunun b1r kciyünde ev • 
ler:rışler, kocasın.n bir iş bul • 
ması ürerine ;ki ) ıl sonra da is. 
tanbula ı:elıp yer!t:şm~lerc.ı. İlk 
za-,an •• kocasının işleri iyı gidi
yordu. Çalışıp kazanıyor \•e üç nü
fustan ibaret oldn a• e< '1i iyi ge. 
çindiriyordu. Fakat son seneıerde 
bir taraftan işsid:k bır taraf ya. 
şının le !e"11esi onu para kaza -
namaz bır " :e getirmıştı. 

Esma hanım gençti; gerçı bır 
köylü çocuğ uolmakla beraber 7-
8 yıldır İslanbulda az çok bir şey. 
ler öğrenmişti. Gezmek, eğlenmek 
hiç olmazsa giyinmek istiyordu. 
Yokluğun verdii'rı ıztırap yet -

:miyormuş gıbı genç karı ının baş
!kakınçları, acı litf!arı gün geçtıkçe 
Mehmet ağayı vücuttcn düşürme
ğe ba~ladı. Zayıfladıkça hırınlığı 
art.yor, huyu dcğ:şıyor, sinırle • 
rlne s~hıp olatLaz oluyordu. Bi -
rlcık ) avrusu bile ) ui< olmaga baş
lamıştı. Öncelen ke<Jtiısinı kapı • 
dan karşı!ayan karw• ş.mdı ayağa 
bile kalk~ıyor akşamları eli bQi 
döndüğıi ekseri gıınler: 

- Adamca[;ız ayıp değıl mi b'ıi 
aç mı ôldüreceksif'? Sabahtıınberi 
aç bekliycn şu yanuna acı bene 
dilşünmüyorsan .. Yavrucağın kar
runa bir lokma g.rmedi.. 

- KomşLdan buluve· de ... Yok- la. d•\•an.n da adı ge~iyor 
!~ varl~k insan için kazanır ve- Finlandiya, şunalind~ , 'orveçe 
rınm .. dıyordu. meri>ut Laponya, şarkında Rıı&-

Fakat _Esma hanım b.u bo~ç~~ • yanın Arhangel ve Ulunç eyalet-
luk yuzundeıı k msenın yuzune !erile, crnut.~ prkisinde Ladoga 
bakamaz olmuştı.; gôliyle ve Pderııburg = Lcnm-

Son zamanlarda kocasından ha.. grad eyaletile, cenuıben Finlande 
yır gelmiye:eg.ni anlayınca ken- kiirfezile garben dahi j veçle mu
dıs1 çalışmaga başladı. Şunun b~- hat ve maihdu.ttur. Şimalden ce-
nun çamaşınnı yıkayor. Fanila nuba •boyu 1100 kllometrc, \"e 
çorap örüyord~: Amma onun ka. en geniş yerinde eni 580 kiloımet-
zandığı l.ıu cuz ~ paralar ancak ;v re olarak, mesahai sathiyesi 373600 
kJ"alarına v-e ust başlarına kiıfı kilometre murablbaıdır. Nüfusu 
geliyordu. . 3,5 milynııdur. 

Kocası. ne kaz~ırsa onunla _yı. Finlandiya •kadar gölleri çok 
yeceklerını yettığı kadar temın dünyada hi<4bir yer yoktur. Seni 
ediyorlardı. Fakat öyle zaman Mişel eyaletinin mesahai sathiye-
geldi ki kocası onun böyle çama- sinin yarısından ziyadesi göllerle 
şırdan, •anila örmekten para ka- örtülüdür. En büyük gölü (Say-
zandığını anlayınca çalışma kay. ma) dır. Bu göl, civarındaki küçük 
gısını bütün bü'.iin bıraktı. Zaten göllerle birl~rek 1800 kilometre 
zayıftı. Gençlikte müptela olduğu murabbaı me<>ahayı ·kaplamakta
iskambil kumarına tekrar başladı. dır. Bundan başka yedi m<'Şhur 
Sabahta:ı kalkar, kahveye gider, gölü daha vardı.r. Akan suları ve 
akşam ı;eç vakit evine dönerdi. diğer ırmakları hesapsız denecek 
Boşluk ve kumar onu bütün bütün kadar çoktur. Şimal donmuş de
çileden çıkarmış, şahsiyetim hay. nızine dökülenlerden başlıcası 
siyetıni erıtmiştı. Çalışmadığı, ka- Pasevik nehridir. Botenya körfe-
zanmadığı gibı kansının beş on zine dökülenlerin en me;Jıuru da 
kuruşu"" da elınden alıyordu. tsveç hududunu ayıran büyük ne-
Vermezsr, olmazsa olmadık reza- hirdir. Ayrıca (170) gölün suları-
letler yapıvorciu. Çekilmez bır yük nı toplıyan (Korno) nehri de Bo-
obnuştu. Son zamanlarda karı • tenya körfezine dökülür. 
sından cıa şüphelcnmeğe başla • 
mıştı. Onun bu duğu paraları 
gayrı meşru müııasebetler!C' ka
zandığın:. ev.nd'C hır alüfte bes
!Pd•ğinı, ak gelmedik şeylerle 
ilham ec.ı)"lr'.!;ı. 
İşte Eswa hanımın uyuyamadığı 

bu akşam, kahveye gıderken yi. 
n'C para • !emiş, çocuğu u döğ -
muş hatta 

-; Sen, ôldurmedcn ben ölmi
yeceğim, senı başka erkeklerin 
kucağına bır<titmı ·acağım. Zayıf
ladım, y~şland.ın. Benim öldü • 
ğümü bekliyorsun alüfte ... Kah. 
b-e ... Diye bağırmış, döğmüş saç
larını yolmuş, daha ileri gidereke 
ustura ile bu nunu kesmeğe kal
kışmış feryat \'e ç.ğlık üzerine 
komşular yetişıp kurtarmışlardı. 

* 
Boğazlasmanm ertt'si günüydü. 

Mutat hilafına öğle ıizeri Mehmet 
aga eve bır boğaz ağrısi!e döndü. 
Karısı bunu akşam fazla bağırıp 
çağırmasına hamlettıginden aldı. 
rış bile etmedi. Fakat onun boğa. 
zındaki bu ağıı gün geçtıkçe faz
lala~tı. Zayıflık gıdasızlık adam
cağızı iskelet haline getirmişti. Ni. 
hayet çe?ıesınin altında hır ur hn. 
sıl oldu Zamanla büyüdü. Şişti. 
Hastı.nelere muayene etl.rd;lcr 
ılaç aldı.ar. Bunlar hiçbır fa)·d~ 
,·ermedi. Esma hanımın r- .J şu 

perisan haline c'ğer; .ılayordw 
Nekadar da kötü olsa senelerce 
bır ya.tığa ba koymu~!ardı. 

* Karlı, fı.rlınalı bir kış günüyclu 
Bır Bel-ed.ye cenaze otomobili 

IE" inlandiyanın sahilleri de İs
U- veç kıyıları gibi pek giTintili 
ç kıntılıdır. Bırçoık koy, haliç ve 
burunları ve sahfön karşısmda u
zun ve devamlı kayalıkları ve 
adaları vardır. Bot!"Tl~a körf~ 
nin ortasında bulunan Kuvarken 
adaları ılc mezkur körfezin met
halindeki Aland adaları en meş
hurlarıd.r 

Finlandiyanrn iıavası çok so
ğuk ve serttir. İncimat dairesi i
çinde bulunan şimal kısmından 
başka, cenup kısmında dahi kış 

teşrinievvelde ba !ar ve anayl6a 
kadar yedi ay sürer. Kı.ş mevsimi 
"dondurucu bir soğuk o1makla be
raber, yazın da pek şiddetli sı

caklar olur. Bununla beraber ha
va.51 çok sağlamdır. Hastalık pek 
az olur. İnsanları ekseriyetle zin
de ve sbhatlidir. Vaktile civaroa
ki ormanlar havayı tadil ediyor
du. bilahare ormanların zaman 
zaman kesilerek azalması yüzün
den havalar ~-ür'atle tahavviil et
meğe başlam>Ştır. 

Finlandiyada ancak sekiz bin 
kilometre murnbbal~k bir mesafe 
ziraate elverişlidir. Halkın büyük 
bir ·kısmı eski usul Üz(•re ziraat 
yapar, arpa, lbugday ve çavdar ye
tiştirirler 

Kışın yedi ay ortalık ~aı-:3 

Mehmt~ ağayı bütün ıztırapiarır 
dindiği yokluğun, zo.r.Aret1erın 

sustuğu bir yere t·;~tt1'"tlyordu. 

Esma hanım h~m kur ~ıuı..m di -
yor, hem goıle-r1nden yaş .. ar bo
şanıyordu. 

,----------------------------~, 
- İy ılere mükafatta, kötülere 

mücazatta kusur etmemek oldu
ğı.:nu söyledi. Kendilerine eı;ki 

m,.{sedetlerini terkile <bir surette 
idarede bulunmalarını tavsiye etti 
vr sözlerine sunlan ilave etti: 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : ·ıos 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI j 

Yazan : 11. SAMi KARAYEL ) 

Türkler kuvvetlerini Moraye çevirdiler 
Fakat Fotitı taraıından senede 

on ık• bin artın vergi vermek şaı.·- 1 

tlle hükümetlerinde tııralt>lac;;k-
1 hakkında vaki olan vat üze
rine kalmağa kar"r verdileT. 

Manoel Kantırgıizen kend. hesa
b.na olarak Paleoloğların aleyhi
ne ıcıyam etti. Arnavut sergerde

leTı ıden Topalpetro ,.,-atli>P olan ı 
on iki bin ;,;-alık vergiyı kendis! 

l 
v<•receğıni ı·, etti. Hüküm et. 
uptetır.eğe kalkt .. 

muha!•. lla.,an Er' keyfiyeti Fa
t.ılıe bildirdi Fatiiı de Tuıtıan Be
y i bır mfürl'Ze ile Moraytı sev
k etti. 

Eski l\Ior;ı sclerlerinin kurdu bu
lunan Turhan Bevi her.kes tanır 
ve"severdi. Etraft~n iltimaslar ile 
yar..na koşl.ular 

-- Aksi halde liyaketsizliklerine 
meıhni padişah tariıfından mem
leket işgal edilerek halkın azabı.
n.a nihayet verileceğini. .. 

İhtar etti. Turhan Bey Dimitri 
ile Tomasın !ıükümetlerini t.asdik 
eyledi. Anlara karşı 3bi olan Ar
navutlar ıle sa•revi ted4> etli. Bu 
suretle zahiren ,.fikünet tıasıl ol
du. 

Lakin, fesat o mert<'bcY<' var
nu-ştı ki hi<,-!>ir söz, nasıhat, t.aaıh
hüt, yahu tehdit kfır etmiyordu. 
Çünkü. Rum~ar tamamile ruhan 
bozulmu. \'e '"zülmlişlerdi. 

Turhar. Bey Yımanista"I ter
ketmezden eVY<'I gerek ik bira
dM", ~rek sair rüesa tekrar bir
bi·lerile bo{;uşmlı.ğ , memle~:eti 
·en den kan •e at içine b<iın:a
ğa baş'arc ,!ardı 

{.Yazan 
\,__!8kender F. Sertelli 

örtül.ı olduğundan topraktan is
tifade edilmez. Zaten arazinin yüz
de yetmişi k:ayaLktıT. Kayalık ak
som nda hayattan E<'er yoktur. 
FinJandiya atları küçük oldukıları 
halde cefaya taftlammülleri faz. 
Jadır. Cenup cihetinde sığ.r yeti
şir. Av .tııı.yrnnları ormanlarda 
pek çoktur, bilhassa kürk :maline 
yarıyan hayvanları p-ek çoktur. 
Sahil ve göllerinde bal~ık he
men herşeyden z.iyade görze çar
par. Bir İsveç müverrlıinin dedi
ği gihi, Fnlandiya ibalıkçılıkla ge
çnir denebilir. 

IE"inlandiy.a madenler pek çok
U- tur. Fakat •havanın serliğinden 
işletmek imkanları bu>lunamamak
tadır. Bu yüzden sanayice geri sa
yıJır. Bütün Finlan;dyada 'küçük
lü •büyüklü fabrikaların sayısı 550 ü 
geçmez. İplik, pamuk, şeker, mum, 
sabun ve bilhassa k~ğıt ve oyun
cak ıhracaü mühim bir yekun teş
kil etmektedir. Katran, balık. yağ, 
peynir ve balıkyağı ;ı.racatı faz,. 
Ja<lır. 

mete ba~ına 7-8 nıifus >sa.bet et
mektedir. Ancak cenubu garlıi kö
şesi daılıa ziyade meakün olup ıki-
1<1metre başı:ııa 16-17 kişi düşer. 
Şimal ciheti çok tenhad ... Bura
larda kilometre ·başına bir k;~i dü
şen yerler de vardır. Son yüz sene 
zarfında yani 1820 den.beri Fin
landiya siyasi ve dahili gaileler
den uzak yaşadığı için, o tarihe 
ni~betle nüfusu bir misli artmıştı. 
Bununla beraber Finl~ndiyadan 
Rusyanın birçok tara!lar:na \'e 
bilhassa Amerikaya birçok nüfus 
hicret etm~ir. 

İdaresi: 1809 tarihinden 1914 ta-
rilıine kadar Rusya memalikinden 
maduttu. Ancak muhtariyeti ida
reye ncil ilmuştu. Bi;yük Dükalık 
unvanını haizdi; yani Rıusya tm
paratoru Finlandiyanın da Büyük 
Di1kası addiolunurdu. O zaman 
Helsinforsta bir valii umumi bu-
1unurdu. 18 azadna mürekkep bir 
senatosu vardı. Valii Uımumi bu 
meclise riyaset ederdi. Finlandiya 
meşrutivetle ödare edilirdi. Avrıca 
müdiran heyeti vardı. Bunla~ doğ
rudan doğruya Rusva İmparato-

(Devam• 6 ın<I Sayrarla) 

-- -l 
Petersbuııgdan gelen demiryol M '11" p ı 

hattı Finlandiyan·n cenup ve 1 1 ıyango 1
1 

garp ci.tıetlerine uzanır ve m<'şhur : 
iskelelere blrkaç kol verir ve Olya ı i 

'.'ehri mon.sabındaki (Olyabu~g) !~Eskişehir de ç~kiliyor !1 

·~kelesıne kadar varır. Finlannıya 1 ! 1 .. .. • • !ı 
ticaretinin inkışafına şimendiferden !1 Buyıı\- ıkramıyt' ı 
zi,:a~e ticare'.. vapurları y_ard ım et- 11 ( 4 O.O O O) Liradır :ı 
mıştır. Bu munaseıbetle tıcaret ge- ! ı 
milerini not etmPk favdalıdır: Fin- •' (40,000) lira ile neler yap<!.. • 
landiyanın 250 bin Um isliabında i' nuız. 40,000 lira ile biilün is. • 
1860 bü ·ük yelken gemisile. 38,000 r' tikbalin •i, tefahmı..-ı ı·e saa· 
ton istiabında 370 vapuru vard r. iı detinizi temın edebilirsiniz. 

!ı Milli Pıyango 7 temmuzcla 
ı Eskişehirde çekiliyor ... Bu se
!ı fer ikramiyeler hem zengin 
iı lıem mütenevvidir. (10.000 

Ş ehir ve kasabaları: FinlaruH
ya, İsveçlilerin elinde bulun

duğu zaanan Petersburg şetırinin 
bulundu.ğu mevki ile civarlarını 
dahi şamil olduğu halde 6 eyalete 
taksim edilmişti. Rusyanın ;dare
sine geçtiıkten sonra 8 eyalete ay
r;ldı ve istikl3line sahip olduğu 
gündenberi de 8 eyaletle idare e
dilmektedir. En kalabalık şehri, 
Finlandiyanın merkezi ol2n Hel
sinki ,dıridir ki, yüz bine yakın 
nüfusu vardır. 

Bundan sonra kalabalık şehir
leri sırasile Ta.merios, Vilburg ve 
Olyaburgtur. Finlandiyada kilo-

~ liralık ikramiyeler dört taııe. ~ı 
~ dir. 8 tane (5.000) liralık, 60 ~· 
!ı tane (2.000) liralık ı•e tam 120 ~· 
1
1 tane (1.000) liralık ikramiye ~· 
~~ vardır. !' 
ı, 500 liralık ikramiyelerin !' 
!
1 
mıktan bu ı<efer 90 dan 150 ye c 

• çıkarılmıştır. 
~ı Büyük, k~ük bir çok ik.. 
~ı ra:m.iye katar olmll§ Eskişe- Rl 
~ı hirde ~n bekliyor. Bir bilet- ~ 
i~ le bu katara iştirak ediniz. ~ 
l:.~~':'F. ... :-.: ..,.:....,.:..~-...~ .... :.::'9". :.: :'9':.,.:T.;.ıı.:~ ... :o1....,. 

Son cümlelerini dudaklarımda 
ikmal etti. Tekmil titreyi>jile, bi
tırbisile dudaklarımı verdim. Ar
ikasın.dan eli bakir göğsüme inmek 
isledi. Bu temas; eançekişen za
vallı isyanlarımı kudurttu. Çılgın 
giılıi, ihayır hayatını dilenen bir 
mahküm gibi yalvardım: 
•- Ah Hikmet Bey yapmayın, 

ne olur yapmayın! .• 
Yalvanşı.ma vücudümü seri bir 

çekişle ve büsbütün dudaklarımı 
f'mmı>klc mukabele etti. En son 
bir gayretle yine mırıldandım: 

<- Bırakın .. !Bıraıkm!.• 
Fakat hiç dinlemiyordu. Gaddar 

bir cellat gibi yüzü.mü, gözü.mü, 
kollanmı çılgın puselerle öpüyor, 
öpüyor ve: 

•- Bak sevgili Müjgan .. Artık 
ne kadar mutlak surette ıbenim
sin!. Hop benim!. Bu gece tıep be
nim olacaksın değil mi?.• diyordu 

Ateşlerle yanan vücudüme, tit
riyen, solan dudaklarıma, kapa• 
nan gözleri.me rağmen yine: 

•- Hayır .. Hayır!.• diy-e inle
dim. 

Biraz sonra, parmakları kom
binezonumun döğmelerini çözmek 
isterken büsbütün kendimi ikay
hettim. Vücudüm şiddetli bir ta
kallüsle gerindi.. Ellerim yavaş 
yavaş iki yana düştü. Sıcak .. hep 
s,cak .. bayıltan bir roha vet içinde 
mecalsiz bir nefesle gözlerimi ka
padım. Rüyasında ağlıyan çocuk
lar gibi baygın, tönük bir sesle 
son bir defa yalvardım: 

•-Yapma Hikmet •bey. Ne o!ın· 

Artık onun sesini de işitmiyor
dum. Kollarında, b~ka bir cihan
da eriyor, humma ve ateş içinde 
titriye titriye ·an veriyorduım!. 

* Gözlerimi aç\;ğım zaman odayı 
parlak bir güneş dolduruyprdu. 
Pencerenin önünde cıvıl cıvıl kuş 
sesleri geliyordu. Başwnda derin 
'bir uğultu, gözlerimde 'bir !ersiz
lik vardı. Sadece güne§in sarı 
ışıklarını görüyor ,diğer herşeyi 
hayal, meyal seçiyordum. Dili;ün
mek istiyor, fakat bir türlü zihni
mi toplıyamıyordum. Dimal!ım iş
lcıniyord u. 

İlk saniyelerin s<.>rsemtği geçin
ce etrafı ya,·aş yavaş se-zmege ba~ 
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Rum erkanı İslanbulu muhafaza 
edemiyeceklerini tahmin etmişler
di. 

Bizans İmparatorluğunu ma"' 
volmaktan korumak için astl Yu
narustana naklihiiıkiı.met etmek 
fikri tıarkf'Ste doğmllŞ'(u. 
~te il:ıu dü~ünce ile devletin er

kanı reisleri, prensler tercihan 
Yunanistana memuriyet alarak gi
diyorlardı. 

Bunlar git!'kleri yerlerde ve me
muriyetlerinde nıifu:darını aı-ttlr
rrıağ'a çal~>yorlardı. Derebeylik 
usulü Uzere rC'6men Bizans İmpa
ratorluğuna tabi beylikler tesis 
etmeğe başladılar. 

Evvela bundan faydalar görıil
dıi. Çünkü İstanbulun Latinler ta
rafından ı.şgali de\Tindenberı yu
naniııtan A \'rupa . rsedeci bey
indt• taksim olunrnı.u:-tu. Ahalin.n 

lisanına ,1Jkıf, mezh·bine yabancı 
bulunan i bu Ehlısalip dokuntüle
ri asayişi n-eırlek~t. ıe~ ~ ede-

1 
me.l ıer 

ni terkederler, işleri yüzüstü ~ 
rak>arak memleketlerine ~;lir

lerdi. 
Bu suretle sahipsiz kalmış olen 

kıt'aya Norman ve Katalan kor
sanlan bile dadandılar. 

İşte Rum erkanının Yunanista
na rağbetleri az çok ibu l<argaşa
lığa nihayet verilmesine Sl'bep ol
du. 

!stanbulun fetiıi sırasında Yu
nanistanm garp tar:ılında bir kaç 
Verıedik ıskelesi vo.rdı. Malum ya 
Vencdik o vakit bugünkü İngilte
re gibiydi. 

zan kendi he:;aplarına gaileler çı
karırlardı. 

İstanbulun !etılıi üzerine Rum· 
lar Yunanistanda Prens Dimitri 
Paleoloğ:u İmparator ilan etmek 
istediler. 

Lakin küçük biraderi Tomas bü
tün kuvvetile buna muhalefet et. 
ti. Dimitri İspartada, Tomas da
hi Patrasta !beylik ediyorlardı. 

Tomas •biraderini Morayı tak
sim -etrneğe mecbur etti. Bu su
retle imparatorluk 9Öıı:leri ve fi
kirleri crtadan kalktı. Türk İmpa
ratorluğunun haraçgiizarı nrasın

da irsi birer derebeylik oldular. 
işte Turiıan Bey bu hal ve v•

ziyetin pad;şah yanwıda kabulünü 
rica etmişti. 

Fakat Prens Tomas rahat dur
madı. Ev,·eı.a ('\raftaki kü...,:il< de
rebeylikleri kaldırmağa kı~·am et
ti. Bu işte gadir ve mefsedette 
Borciyalara rahmet okuttu. Ya
kın akrabasından bazı prensleri 
bap.settırerek aç-1.ktan öldürttü. 
Damaduuıı &~e.-ini o<vdu rdu. 

Diğer bı takı.'.'l sergerdelt-r de 
bu kargaı;alıktan i.<ıti.!ac!e etmek is
tediler l ÇCI'baya d,ondu. K<M eni 

Fakat Turhan Bev d! 11lE><;i~i ka
bul elL Lllrin. babacJ tckdı · ('t!i. 
Müfsitliklerini vüzler'•w vurd:.... 
adalet iz.llk!e bir mu.kün id~. e o
knam }'ac u:.ı anlattı. T ~rklerin 
muvaffakiyet.Jerine seb<-p oiduğu
nu bıldırdL SııHan ~Lrad devr nde .. <'rı ı Bunlar ,ık 'dık~a huk(mc·•!cri-

Atina ile ci\·arları dahi Atina 
Dükalığı namile bir İtalya hane
danı elind(' idi. Adalar keza Venc

dik, Cene\'İz, yahut Rodos şıöval
yclerinin clleriııdı: ıdi. Mutasav
ver Yunani;1aıı i men Bizans İm
paratoru hanedanının idare.inde 
idi. Yaln:z bunlann hizmetlerine 
gi • ..,..<'k bahane ıle meml ket.<· d.ı
h l olan ArnavJ gönü!iüleri ba- (Arkası ,· a r) 

Ne olmuştum? Buraya nllSll yat> 
mıştım? Gece nasıl geçmişti? Sa· 
at kaçtı,. Akşamki vak'aları ha· 
tır lamak istedim: 
Aydınlık gazino, hayat, hare

ket taşan rıhtım, iskele .. 
Dönüşümüz .. <beraberliğim.!~ ve 

5onra o müthiş his, heyecan kasır-1 
gaları .. Şimdi bir rüya gibi gel~J\ 
bunları düşününce dimağım deli
recek, kalbim çılgınlaşacak gibi ı 
oldu. 

Hemen yataktan kalkımak, fır· ı 
laanak istedim. Fakat bir el göğ
sümü bastırdr: 

•- Yat yavrucu.ğum! • 
Hızla dönüp ·baktım: O ... Ar

kamda yatıyor, bir dirseğini yag
t?ğa dayamiş, ~ucumda gülüm· 
süyordu: 
•- Bonjur Müjgancığml .. De

mindenberi seni, uyumanı seyre
diyordum. Uyku yüzünü melek 
gfüi yapıyor. Büsbütün ma um. 
munis duruyorsun!.• 

Onun se~i .. Onun gözleri .. Fa
kat neden baan akşamki ııibi he
yec~n. zevk vermiyordu bunlar?. 
Şuursuz muyum? TahassüsÜl'J>l.İ 

mü kaybettim?. Yoksa hala ruya 
mı görüyordum?. 

B<iyle ani, muvakıkat bir sersem• 
lik devresi daha geçirirken kolla· 
rilı> vücudümü dolıyarak kendine 
çekmek istiyordu. Sıcak çıplak a· 
yal<ları ayaklarıma, vüeudü vfu:u• 
düme değince bütün hakikati, müt
hiş faciJ>..ı-:ı öğrendim!. Bı.r anM 
rüyam kanlı ·bir kabusa döndii
GPceki son$UZ tıwnma içinde ka)" 
bettiğim, sevgime kurban verdi
t;m şeyi anlamıştım!. 
Başıma şiddetli bir ateş çıkl1• 

Nefesim duracak, kesikı<:ekmi · 
bi o u. Bir ıld-ırım acısı 1 D 
yıldırım tıarabisile titriye tir )e 

nefretle kollarından sıynld.m. :sır 
hamlede yastıklara kapanara1' 
ka1bim\n en derinliğmden kopaıı 
hıçkırıkla inledim. 

•- Anneciğim .. anneciğim .• 
Ebedi kay.hımın, bir geçe<le sol· 

durulan kızlığımın, hiçe indirilcll 
sevgimin, şere!ımin ilk rıt:rabı bıl 
oldu. Gözlerimin önünde zavallı 
anneciği.min müşfik bakı ·!arı, ba· 

(Arlıaııı V8"• -
jeuLMACAt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 • 
2 -----. -· . 
3 - . - ·- ·- - -- . - _. 
4 ------•• ı-

s -.---- - . 6-.1- e e ____ _ 
7. - - . ·- • 
8 -- . ---- • 9. --

10 • 
soı.ıao Saia: 
1 _ Sagıamhk, nota, 2 - Gizlı d<" 

ğil, mektep, 3 - İtalyada bir ~ehır, ~ 
dat, 4: - Ceınaali idare etnıek, tok de"' 
&il, 5 _ Çehreler, _ 6 Başına D hBt' 

!ini ilAve ederseniz, oturabilirsin i:t, 7"" 
Ne ola?. Kör, 8 - Gitzel Snn'at, Ct"' 
hennem Şeytanı. 9 - Görmiyen ada.rA 
bir nevi sigara, 10 - Kudurmu$, b•·~1 

saçsız. 

Yt*anda.n Atal'>1a: 
1 - Bir \'iyana Va1ı;;:I, 2 - K~"' 

biçme ileti., 3 - Zürriyet, saç, 4_ '; 
Kansızlık. tekdir,_ 5 - Ne e<J.eY"'ıc 
1 - \'ermek, yerınde dE>gıl, 7 - /. 
detil, vapurun istirahatg;ihı, 8 - s.··~ 
clala, 9 - Beniın ııbı, edat 1 10 - l~ 
f'JDİr bir arada, sual, renk. 

.... ıı 
Dtiıılı ii BıaJmu_ı_ laalledllmı. ..-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K A f ~ S • • R A ı< J 1 
2EDANieAsA 
:3 L A . , A M t Y A N e 
4 İ M 1 A N ••• s··· .ı 
5 MeK İ R E·ı ç ,e

1

r ~ 
6 E ZiYE T es ıE . 
7 LAL E . E\ L A N i 
8 E R AT ;•'ı K A_ t.i Eı.r.il 
9 Re N e .Kö P El1' 
10, KiEl t .e 'P\ A P E J.. 
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Eski Fransız Ordusu 
Batkwnandanı General 
Gamlen,in mevk f tu
tulduğu ıatodan kaçını· 
ya muvaffak o ugu 
hakkındaki haberleri, 
Viti makamları tekzip 

Tür iyenin 
b"'taraflığı v 

dostl 1 rı 

Büyük An 
(1 Bel 

lt u 7BZl!.ıall pıettıuerı AnaaOJa 
AJwısı bU!ıeıı'Ierinden ~tır) 

Telhia eden: Muammer Alllha: - etmektedir •• -S v •Tas• aıansı, Sovyetlcr 
B n B az rdan üs ıs rnlş 

l akkındakı Alman ıddia
s r da.ıa ~alan1amaktadır. 

inhiraf etmes, ihtimali ı.izennde 
.) ürı.itıilen tahminler ve Ingı!.en: 

Londraya bir 
Amerikan müf
rezesi geliyor 

A ERİ A 
ordus baş
ka yerlere 
gidebilecek 

•Tas• aıansı nısan 1940 da Buyük 
M t .Mechsı açıld,ktan üç gi.ın 
sc a, Sovyet hukümeline bir 
me ·tup göndererek genç Türk 
Cu:nhur.yctıne müzaheret ist.cdi. 
c. .nı ve Sovyctler Birliğının de 
h, menıaat goze meden elinı u. 

Haricıyc Nazırının Tıirkı.ı c Bıi· 
yük Elç:sı ile \•ak· olan mutat mu
lakatlanndan birine bazı mab • 
fillerde atfedilmek istenHen ma. 
nalar, Türkiye resmi mehafilinde 
ciddıyettcn ari sözler olarak telak
ki edilmiştir.> 

Vaşington 29 (A.A.) - Bahriye 
N~zareı, tarafından bilclirıldığine 
göre, küçük bir bahriye si!Aendaz 
müfrezesı Londraya hareket et • 
miştir. 3 ~ubay \'e 60 askerden mü
rekkep olan bu mlifreze Ameri
kanın Lonciradaki muhtelif büro. 

Nevyork 29 (A.A.) - D.N. GE?-;EhAL GAMLEN 
KAÇMAMIŞ B. bildiriyor. 

zat söyledikten sonra, Lozan 
\. Al n ro konicranslarında. da 
T"rk taıcprerınc muzaheret et -
t • ., nı, soyluyor ve dıyor kı: 

odıtler, Sovye.lcr o.rliği ıle 
Tu it.ye ar:ıı.ındaki bo dostluğu 
bo ak içın, Sovyetlcr Bırligın:n 
gCı.ı a Karaderuz ve Çanakkale 
B •az an w: rinde metal batta 

Geçen eyliılde tevkif edılerek, 
Fransada bir şatoda mevkuf tu
tulmakta olan eski Fransız ordu. 
ları Başkumandanı General Gam. 
len'in kaçmağa muvaffak olduğu 
hakkında bir şayia çikmıştır. 

1 ı aras·nda muvasalayı temın e. 
dcccktır. 

Şu cihet de ilave ediliyor ki, 
Londradaki Amerikan büroları çok 
gen..şleıniş oıd.ığund n ve dağı· 
nık bır halde bulunduğundan bu 
müfrez nin orada bir mıiddet kal
ması lazım gelecektir. Mufreze ay. 
ni zamanda yangın bekçHiğ"ni de 
yaparak asen işleri fe kaliıde 
çok olan elçilik memurlarını bu 
sahada dınlendirecektir. 

Vaşingtondan öğrenildiği • 
ne göre Amerika Harbiye 
Nazırı B. Stını.soıı meb'u.ron 
mRdisıne göndcrdigi malı • 
rem bir tezkerede, bir buhran 
halinde dunyanm herhangi 
bir tarafına Amerikan ordıı -
sunun göndl"Tllmeslni müm.. 
kün kılacak bir kanunun ka. 
bulıi.nıı teklif etmi§tır. bu uş oldugu yalanını ort ya 

ç. armıştır. Harıc ye Nazın fo
lo f un 22 z randa soylediği nu. 
tuK sa lı r. Turk m tbaatırun bu 
a ft ra} ı lıfila üretmekte d~. 

csı yanı hayrcttır. Tıirk 

ma cTiırkl) n n hak.ki 
d .ı k m v d manı kimci r. 

s nı ıncclemcsı daha mü • mc 
ııas.p.ır.• 

Vişi saliıhiy"etli makamları bu 
habHin aslı olmadığını bildirmek
tedır. 

Şimali Fransa 
üzerinde 

sıavya Kralı· 
ıa m ıaıı 

(1 lnel fadan Den.m) 

Sciylend.ığine göre B. Ruz
vclt Harbiye Naztrımn bu 
ttılebini tasvip etmıştir. 

Sovyet • Alman 
HarıJıne Bir Bakış 

(l uıci yfad;uı Devam) 

Anadolu aıansı Molotofun nut
k oda ml'nuubahs y gane cuın. 1 
1 n n, şu olduğunu bıldırorekte. 
dır: 

(1 loel :· ! fadan Devaı:ı) 
ğıne gore, Alman avcı tayyare -
Jerı bız m avcılarımızla muhare
beden kaçrıma- adır. Dombardı. 
ınan tayyarelerımiz aıçak irti!.a • 
dan uçarak, hava meydan:..U-ını 
mctodlu bir surette mitralyöze 
tutmaktadır. Y €rdekı tayyarelere 
verdiril~n hasarı tayin etmek 
ır.uşkül ise de, bunlardan çoguna 
kurşunlar isabet ettiği ş'iphesizdir. 

hatırlatmış ve 1ngı,ız l .ırdtmı ıle 
mılletin eski büyıikluğüne tekrar 
!G:vuşa~ağını Yade mıştı:r. 

2400 kilo tr tik eoe c:ı.:ı an 
edcu mulwrt.:belcr hakkındı esaslı 
ma ürnat a. waıuama w.a:ır. ~1md.ye 
lı.adar ner.erulen Alman I.cbı., ı.ıı· 
de bddırı n ınuvlL.ı.kıyeUer haıdun .. 
da sarih ma.lılmııt verilm~ oımaıı.
Ja bcrab , Almaa,aruı tevA~ de 
hır tcblıg m~l ınal.Qınat \etme-

cSovyet • Alınan paktına riayet 
edilmcdığine d r ıthamLu t:ısni 
edt:n H t er'ın bugünkü nutku da 
keza bir 'illan ve tabr Jı:tir.• lnık civarında 

D ger taraıtan Bcrlınde neşre
dılen arı resmi bir t bliğ<le •Tas• 
aıa ına ce\ p vcrılmekte ve sı
rası geldigı zaman, yalnız Alman 
de .!, elde mevcut Sovyet Vesi. 
kalanle de Alman ıddıasını isbat 
etmek ıll'kansız olma:lı ı bildıril. 

mektedı•. 

Akl'llA:"<LAR. BİZE KAFKAS • 
YAYI VADETMİŞ 

Mustakıl hur Fransız aıaru;ı, 
Londra BüYıik Elç:miz TevCik 
Ruştu Aras ile İn ılız Harıciye 
'azın Eden arasında yapılan mü-

liıka•tan bahsederken .şunları 
so.ı luyor: 

cBu müllıkat hakkında sıkı bir 
ketumiyet muhafaza edcliyorsa da, 
Londranın sıvasi mahfillerindeki 
muta!ealara gore, Turkiyenin Sov. 
J e !ere karşı hasmanc 0lmasa da. 
g ,,'de artan bir \az'; t alır gibl 
o ması yüzünden bir huzursuz:r,k 
hasıl olm~lur. Bınacnaleyh Fon 
P pen'in Kaikasyaya doğru AL 
man kıl'alarınm Türkıyeden geç
m sıni temin ıçin Tiırki)"'ye Gür
cistan ıle Karkasyada MuslCıman. 
lar a meskun toprakları vadederek 
yeni manevralar çevirmeıınden 
end• edilmek!edir .• 

Bu haber kar ısında da Anadolu 
BJ nsı ~ağıdııki notu neşretm~ 
tir 

• Türkıyenin tam bıtarafüktan 

(1 tı:el 7bdan D.-vam) 
Hakikatte elde et.>kleri mı.-vaf· 

fakiyetlerin ehemmiyeti yoktur. 
Sovyet tebliğinin bildirdiğine 

göre, Minsk civarında ıbüyük ve 
mü ıiş bir muharebe olmaktadır. 
Alır.anlar burada 4000 tank kıul· 
lanır.aktadır. Sovyctler de o k,._ 
dar .. Sovyet tankları 300 Alman 
tank.nı tahri'be muvaffak o\m~ 
!ardır. 

Biyalostokrla da şiddetli bir mu
harebe olma.ktadır. 

Almanlar, motörlü lmvvetlerini 
Minske kadar ~ürmüşlerse de, o
rada Kıı:ılorduınun çok şiddetli 
mu · ta rruzla.rı · e durdurul· 
muşlar ıır. 

Bundan evv<'l bildirildiği g:ıbi 

Sovyetlere göre, SO\')'el tank fa·. 
kalan mukabil taan-uzlarından bi
rinde Alman tank hatlarını yar
maı'!a muvaffak okııuşlardır. Al
man tankları Joıımandanı OOarı ge
neral maktul duşmt.ıŞ ve Sovyet
ler ganaiım arasmda müiı>m vesi· 
lcalar elde etmişlerdir. 

Aimanlar, Lembergi. zaptetmek 
i<;in büyük gayretler sarletmekte
dırler. Fa.kat burada dahi Sovyet
ler muk.avmnet etmektedir. Alman 
zayia pek ağrrd-r. 

Cenupta, Romanya sahilinrle, 
Sovyetl~r mütC'madi mukabil ta
arnızlarla ba<hca köprü başların
dan birini ele geçinnişlerrur. 

HARP VAZİYETİ 
( 1 lıoei s.vfMaa Deftm) 

büyük bic yarma veya hlşa tmıa 
yapacak burad.Uı Sovyet oırdula
rını henüz mağlup cdcmami§ler
dir. Libav, Zivale, Kovno Ye Vıl
no şehirlerinin nziyetleri tıenüz 
ml'Çhuldür. Öyle e.nlaşıl yor: ki 

Almanlar henüz bu şıfıirlerden 
Jimale geçemem.işlerdir. 

P"ınsk baWchkl•n pm.ı.iinde 
M.insk i.stikamelinde yapıılan Al
man yanması, Sovyet c.eı:f-aıi 
:ııodamağa devam <'lllnektediır. Al· 
manlarm bq bölgede kazandıokları 
arazi takd>en 300 lail<J11Detııe derin
liğindl'dir. Alına.nlar:n çalı: mik
tarda topçu lı::ul.Jan.malan, Sovyot
lenn tanklara ve zırhlı wlikleı-e 
karşı glll'p cephesindeki İiıgiı.,,. 
!erden ve Fransızlardaın daha ~i da 
yanadıldanru gösteriyoır. Sovy-et. 
!er burada ric'at ooiy<>rlar; fa.kat 
ortada henüz hir m~ 1 İlbiyet ve 
Yo unluk al11ımE'ti yoktır 

Pinsk batak! ğı ccıııı'lıunda Bro
di - Luk haltında "•nı Alman 
taarf"'lzlarımn ,hedefi Çeırnoviıç -
Brcıdl hattı gad:ıinde .kalan Srn'
yet kıt'alarını lousatmak ve Kiye-. 
fe do u ilc:-!Mıektir. Fa\-at S<Jv. 
yMltor burada da ovnak müdafaa 
n .. m ıka\·e~ot.e d~aım ed' orlnr. 
K t rr. ak içı::ı vak · ntle daha 
§a ka çckılll"eL"'rİ m te:'nl'ldir. 

Daha cen • Prı:t boy4.<nda Al· 
ınan _ Rıımcn l an-uz!ıırı tı' ne
tice 'erme · ir. S lvyctlorin va
z, ti •Y ·r. 

B \11.7.JV lerin<hu ı5U<lur. 
Almanlar merkez ve eenup oop-

1 helerinde Sovyet orckılannı mağ
lup ve imtıa etmemiştir. Soıvyet 
k.t'alan eski hudutlann gamında 
\'e hili eski Polonya arazisinde 
meytlan mııharebeleri.ne dt"Vaım e· 
diyorlar. 

Alma'llac Minsk istikametinde 
dehşetli bir yanna yapmak ve 
biiyôik bir zafer kazanmak jçin her 
şeyi yaptılar: Tanklarını ve 'Zıriılı 
birlikle.-ini. ağır ve serHopçu küt
lelerini, h-i.icum lcııt'alarvıı, ıwcı ve 
bombardunan tayyarelerin; nfıa
yet p~iıt krt'alannı kullandılar. 
Fakat istedikl&i şok:Hde'bü~rük bit" 
yamnıya muvaffak olaınad.lar. 
Her yarmayı bir lru§atma takip e
der. Alman orduları henüz böyle 
bir sevkulcey4i rm:vafiakiyet te
min edememiştir. YalnE ıböyle bir 
zafere doğru epeyce admılar at
mışlar ve Minske dogru 1~200 
kilometre mesafolcri kalmıştır. 

Fakat acaba Sovyetıer Minısk 
garb·nda bozuldular mı?. Alman 
yaıırr.ası muvaff~k oldu mu? Va
ziyeti Savyet mağlıib;;ı·eti ve Al
ın~n zaferi diye henürz :kabul ed<'
meviz. M ııhare'be dev::.m e<liyar. 
Sovy.,tler ll9k.i hudullıannda tah· 
kiınat muıtakalarma kadar çekı· 
lip yeırleışebilirlerse Alınan yar
ması muvaffak olımus sa,•.ıamaız. 

Btt Rusların kat'! neticeli rnu
harcbelNe e6ki iıudut ıboyund a 
gırnıelerini doğru bulmuştuk. Da
ha e\'Vel bü ~ m harebelcıre gır
mekle Sovyetleır hlrlız hııt:ı etm · 1 
1 rdir. Fakat lbuna rağmen vazi· 
retlerini diizellebılirlcr. 

Ayni vcsıle ile Çorçıl de Yugo 
lav mil!etine bır mt?Saj göndere
rek. İng:ıiz y~rdımı ile Yugoslav 
vatanının tekrar istikliline kavu
§acağını temin etmiş ir. 

Almanyaya hava 
hücumu 

( 1 inci Sayfadan Denm) 

rarlar ~undiye kadar ika ed en 
zara,lardan çok daha ağırdır. 
n:ğer taraftan tan nreciler Al

man_Jaddki .crektrik fabrikaları,. 
nın acayıp ışıklar neşrettiklerını 

görmüşlerdir. Hemen derhal bu 
ışıklar emaya yayılmış ve İng•lız 
tayyarelerinin Alman tayya leri 
tarafından görülebilmesi iç'.n se
mayı kafi derecede aydınla•mış· 
!ardır 

n kı t y aremiz üsJ rine dön. 
merni tir. 

ahve tevziatına 

yarın başlanıyor 
(linci Sayfad:ın DC\'lUn) 

maralı bir kiigıt alacaktır. Alınan 
bu kağıtlarda hangi kuru kahve. 
c;ye müracaat edileceği de yazıl. 
rn.ış bulunacak:ır. Bir evde mü. 
teaddit aileler oturduğu Nah.ye 
Müdürlüklerince tesbıt olunur;a 
her aileye 250 gram kahve \ttile· 

cektir. Kahiy~ Müdürlükler'nden 
alınan kagıtları kuru kahvecilere 

gö terenbr 71 kuruş mukabılinde 1 
paket 250 gramlık halis kahve a· 

lacaklardır. Kahveciler de hangi 

numarlara kahve verdiklerini her 
akiam Nahiye Müdüdüklerine 

gönder !eekleri listelere kaydede. 
ceklcrdir. Kahvecilere verilen kah. 
ve miktan malCım olduğu için 
b ulistelere göre o kahvecinin gizli 
stok yapıp yapmadığı anlaı;ıla • 
cnkt.r. 

Kuru kahveciler kendilerine ve
rilen kahveleri kavurup öğütmiye 
başlamışlardır. Kaymakamlar ken. 
di mıntaklannda dağıtılan çekil. 
miş kahve paketk!rin~en nümune 
alacak ve kahveye yabancı mad· 
deler karıştırılıp karıştırılmadığı· 
nı tesbi. için Belediye kimyahane. 
sine göndereceklerdir. Kahveye 
yabancı maddeler karıştırdıkları 
sabit olanlar mahkemeye verile. 
ceklardir. 

Resmi müeııseseler. bankalar ve 
devairde çalışanlara Belediye Ko
operatıfi kahve verecektir. Mu
temedler bu kahveleri alarak da. 
ğıtacaklardır. 

Büyük ol"el ve gozinolar tah • 
mini bir hesapla aylık ihtiyaçla
rını tesb'.t edceek ve Kaymakam
lıklara bildirecektir. Viliıyet de 
müracaat kağıdını bir kuru kah. 
veciye gönderecek. ve bu suretle 
bu gibi müesseselerin kahve ihti. 
yacı karşılanacaktır. 

Vilayet .cmnne 1364 çuval kah
ve vcrilmi olmasına rağm1?n an
cak 550 çuval kahve teni cdıle • 
bılıniştir. fiıtebaki kahve çuval. 
lan evvelkı gun Mersındcn hare
ke etnı!şt r. 

Kuru kahveciler çarşambaya j 
knılar tevz:ata baslamndıkları tak-\ 
dlrde mes'ul olacaklardır. 

ıerınt: ın f:dil.mcktew.r. 
llÜ'lÜK TANK 
MUlINU:llLEHl 

Fakat anlaııldıluıa ıöre, 
fC'hri yakuuatu-.ua ta..rıh.uı şundiye ka .. 
dar gormed gı buyuk bır tank mUha
rclıt! ı olıuaktadı.r. Bıyalistovk ~dM'i 
yakınında da buyuk bu nıcydaıı mu
haı·ebc ıım cereyan. et.mcltte old~u 
bıldı.rı.ı.mekted.ır. 

Sovyet te:Ulı.gı, Sovyet kıt'alarınm 

Solc, > ilwı 'e lia.rwıo\'IÇ bolgelermde 
ev\. elden lı zırlaruı111 mudaı .. ..ı uıev
Werine civgru çak.ilme har keUcruıe 
devam et.tık] rını bildirmektedır. 

bu cck nıe esnow.oda da muhare
belı..r \crıinLektcdır. 
Aynı \l.:b 0 c gure, Minsk ıstıkame

tinae ınuhııu ı\.lı.11m Wnk te~tl(1'Ul.ı.cri 
taı d n yapılan btr hucum \ardc
dılınif.J:r. Bu ıauıwkada Suıv·yctlcrin 
bır r.ıukabıi taarruzu ılc AJn.an!ıı.rın 
Uuradakı umunü karargahı dagıtı1-
uuş, bJ.r Alınan GencraJt cs1r cdWn ı 
\e haı·ciG:.tla. alil.adat \.: ı.kalar ele 
ectırıln~t r. Ayni. bol&:en·n dı~er btr 
;y rındc 40 Aıınan lankı tahr p edıl· 
ml:ıtır. 

Cwna gecesi. So\")'et kıt'alan neh.ır 
fılotilla ırun mUZdhcre ıy e Tuna;yı 
zur!am1$lar ve n1üsait mc\-z.l1er ele ge
' • dir. 2 sı subJ.Y oln1ak Uz ere 
50Lt uc CöJr alnuş ardır 
iSVE<,:T.ı:N B'!LDIRİLEN 
HABL1U.ER 

Stokholın'den gelen haberlere cö
re, Beyaz. ıtusyadakı Kını Ordunun 
ricali, moWrlu Alınan kuvvetlerıne 
A ~ yolwıu. açmaktadır.. Bu rlcaU, 
So\yet tanklaıınııı ınuk .ı taarruz
ları ve tayyare er h.ıınaye ctmt:k.te
dir. Alman kuvvet.!erı Napolyonun 
.kl.A.si.k. ha.rp meydanları olan Sıııolensk, 
l\vıteb.ik. ve Borodlne;ya bır an evvel 
crlşrruye ~ tadırlar. 
Herluıden b ırıldiğuıe göre, 27 Ha

z..ran &an(! ~ıda"l.ü muharebelerden 
sonca, oS\yet kıt alarırun çok ~crile

rınc nü.Iuz etmışlerdır. Goğu gug se 
şiddelli muh.ar beiec olm~lur. 100 
den t:ula. Sovyot 1ankı laL.ı·ıp edıl
mi,}tır. 

Alman - Rumen leblili Tuna ağ· 
zuıda harek t c~t:yan ett.g.i.w. bildır
mektedir. 

Bu lebliıle gore, Bükreşe bır kaç 
bomba alan uç Sovyet tan-are..ınden 

~· du,urıilmuoh.i.r. Bu liOO günlerde 
it.ava mulıarebelerınde 130 SovyeL la7· 
yares.i duı;uriilmüotılr. 
.MOSKOVA> DE:>'TROYERİ 
BATIRJLDl 

Zil Haziranda ild Sov;yet destroye<l 
X6-&ence &ıünde &örünm\.iitu.r. Bun
lard.ıuı cMO>lı.ova> d .. troyeri bat.mi· 
1lllllil. A;ynı leblit d.ijıerinın de muh
temel olaralı: hasara uğrııdı.ğını bil· 
dınnelı:\edir. 

Tcbl.igde SovyeUerio. bazı noktalar· 
da paraşiitçuler ind.irdikJerini, fakat 
bunların ekserisinin yalı.ı;.Jandıılını bil· 
dırmek:tedir. 

FİN CEPHESİNDE 
F:nliındiya kıt'alan Aland adalan· 

nı işgal etmislel"dir. Orada bulunan 
S<wyct makamlan adadan çekilmil· 
!erdir. 

Sovyel tan'arelert Tamisari Fin 
şehrini bombalarnışlardır. 

Sovyet Elçisi h.lı!A Helslnkide bu· 
lunn1aktadır. Elçi har<'ket ettiği tak
dirde, g ı·en Sov,,et - Fin harbine 
iljU..alı: elmilj olan ine; lizler de el~! 
le beraber Sovye-t Rw.:yaya ba.reket 
edece ltlerdir. 

Mes'ut bfr evlenme 
Kumkapı Orta.mektep tanh ve coğ

rt!f;ya muallımı Bayan Remzıye GWıal 
ile gazetecı arkaduşlanmıuhm Said 
JC rin dilğlln menulml dun gece 
Basın Bırl ği merkczin.de yapılmıştır. / 
Guzide ve kalabalık bir davt-Ui kOtJe.. 
ıı duğünde bulunmuş, geç vakte ka-
d r e •l lmışt1r Genç evhleri tebrik 
eder, saadet ve ne& e taşıyao uz.wı 

;yıllar temenni ederiı.; 

Gl. Veygand
dan bazı temi
nat isteniyor 1 

ne ıJ...arbinin se,Ti i ·inde • O\: 
ajansı· Türk d tlugu, Turk mul
ki tamamh~ı. ka,·ıt ız 'e rtsn: 

Vaşington ?-9 (A.A.) - Uzun sL 
yasi milzakerrlerden sonra Ber· 
mude İngıliz loahriye makamları 
•Şehrıızad. adındaki Fransız pet
rol gem· nin Amenkadan Kaza. 
blanka'ya gi~mesıne musaade et. 
ııuşlerdır. 

İyi malum1t alan mahfillerden 
öğrenildiğıne gore, Veygand ordu
sunun İngilizlere karşı rr:üh m as
keri hareketlere gırişm~yeceğınc 
ve ş"mali Afnkadakı Fransız mus. 
temlckeleri Almanlann maksat. 
!arına hadim kılınmıyacağma da
ir İngiltere ve Amerikaya ıcabe
den teın;nat verilmezse, Fransız 
Afrlkasıra ba,ka a irsa ·ı yapıl· 
mıyaca.'<tır. 

Evinin bahçesinde 
(l inci • · ·fadan Der.om) 

haber verm yercıt im krsm.n gız
lice oradaki s rrailara 'boııdurup 
~ haplarına dağıtmış, mütebak.1-
sini de buııada bozdurup yemek 
üz e şehrimize g131m t ır. 

Alınin lstanı!ıula geld.gi h,.ber 

alınmca aranmas.na başlarım ş ve 
d(lıı Topkapı haricinde &>ıirintn 
k hves.ndi! yakalanmııştı.r. Ali de
fined n bulduğu altınların bic 
k m nı Balıkpazarmda b r sarrafa 
bozdurduğumu söylemiştir. Üze. 
rindeki araştırmada 600 kılğıt !ıra 
bulunmuştur. 

DiğCT taraftan Şohremininde bır 
evin batıçesirıde aranılmasına ıbaş
landığını yazd ğunı:z define için 
hafriyata dC"Vaım olunmaktadır. 

Dostluk mualledeıl· 
DID tas Ud 

(2 inci sahıfeden deııam} 
Ancak biliyorduk ki .bu, } alnız 
bir kararla dde edılen ibir nimet 
deı,'ildır. Bunun ıçin yakın kıom· 
şular.mıza, uzak dostlarım12a ve 
bizım le münasE'bete girişen her 
devl<>te it.in•t t .. lkin e.tmeğe ça
lıştı:k. Buna da muvaffa'k ı>lduk. 
Şunu SÜ)"liyelim ki bu, imzalanan 
şu ve bu pakt ile, yapılan şu ve 
bu muahede ile elde edilen bır 
netice değildir. Hariciyooıizin, u
sun senelerle dC"Vam eden doğru 
ve dürü,t çalışması netıcesidir. 

Hadiselerin tesadüfüne borçlu gi
bi görı.inen sıyasi muvaffakiyetıe
rimizi, 'hakikatte Türkiye harici
yesinin y irmı senelik devamıli ça
lışması neticesinde telkin etmeğe 
muvaffak olduğu itimada borçlu
yuz. Muhterem Şıükru Saracoğlu 
•· te böylece ve sade doğru. yol
dan yıürüyerek huzurunuza çıkan 
esere vasıl olduk. dediği zaman 
buna i ·aret etm i>t.cm~tir. 

Refıık Saydam hükfımetinin bu 
esı>rden dolayı tebrik ederken, 
mua.hedenin tasdikile açılan dev
rin, Türk ve Alman milletleri için 
hayır h olmasını dileriz. 

Türk lıakıni. ·et ve istiklali ıiıe

rin<lc hütün lıal 'e ma i nıiina· 
sebet \'e dilşiino erin1> de mil 
olarak tnninal \"r.rİ\·or; biz de hu 
ten1inatı Sovyet Rusyıı:ra karşı 

bir deği,Jklik ifade lmiyen tavn 
hareketimiz ,.e du~gıılartnın için
de kar ılıyoruz. 

Londra tcl!!Tafının işaret etti i: 
Türkiyenin Kafkaslarda geni !e
mesi 'iıdi il . Son et Ru ~ a al y
hinc kn ması ihtimali ÜzN'inde be
liren endi clt>r nıevzu ,.e hah 1 u .. 
zerinde ise. Ann<lolu Ajan ının 
notu clahi herhangi bir mütaleı 
ilave,ine liizum hırakmnacak ka
dar açık ve kal'idir. Aj;ıns hu 
notunda: 
•- Tiirkiyenin lam bitaraflık

tan inlıiraf ehne i ihtinıali üze
rine yiirut!ilen tahminler ve tn
gİltC'.re Oarici1e • ~azınıun Türki· 
~·e Bii)·iik El~j,j ile \nkı olan mu
tat müliikntlarırulım birine bazı 
mahfillerde atfedilmek i. tt'nikn 
111ftnalar; Türki, ·e resmi ml''hafi ... 
!inde ciddivelten Ari özler olarak 
telakki edilmi tir.., 
Demektı>dir. Hakikatm. mev

zuu lıahıs rkilde ihtimal ve en
di•elor no'tl ciddı olabilir ve nasıl 
dddi telakki ooilc.b" ir iki; Tür
kiyeden hö)·le bir hareket bekle
mek; an<ak Türki)·e) i hiıla tanı
mamış olanların kafasında yer 
bulabilen çocukça. halli budalaca 
bir tahayyülden ibaret olabilir. 
Biz, en küçükünden en bü~·üğüne 
kadar İngilizlerin Türkive hak
kında bô)'le bir ihtimali bir an bi
le batıra getirebilmek<rini asi• 
tac;;avvur eden1i)·ereğimiz gibi; 
Sov)etlerin de böyle bir -ıan ve 
tahmine düı;ebileceklerini tasav· 
\'Ur ~tme~yiz. 

Türkinnin milli siyaseti utık 
her türlü izah ve tafsilden müs
la~niclir. Bu harbin sebepleri dı· 
şında)·ız. bitarafl1: ve milli istiklal 
ve hiıkimhetimizi korumaktan ve 
korumanın tedbirlerine tamamile 
sahip bulunmaktan başka hiçbir 
emel sahibi d•t:iliz. 

İtlifaklarıınıza, dostluklarnnın 
hakhtı olan ruh ve mana da sadece 
bundan ibarettir. Binaenaleyh, ha· 
disclerin inkişafmı dikkat ve aliı
ka ile takip etmekte bulunan Tür
kiyenin ne Sovy&t Ru•yaya karşı 
hart'kelinde ve duygularmda bir 
de/ii<iklik vardır, ne de bitarafb· 
ğını bozmalı: hnsu!<Ullda berbaugi 

rnıyarak 
ketlerde 

c. 
ur Harp, 
at k n 

;aralanma • 
ana gct rır. B a sa t 

eden kur un' arın açt ı ra 
oldi.! u ıb bu .lar umumi ! 
tevlit eder. Harp sırsaınd kulak 
dıbındcn \IZılda} rak geçen kur. 
şunlar bazan mevzıi felçleri do. 
ğurur. Bu vak'a erk klerde ka
dınlardan daha fazla olur. 

Not: l)oktor, P?ofesör B. Falı
rettin Kenm Gölcayın bu hu.s ı.s. 
taki enteresan fikirlenni ııann 
neşredeceğiz. 

---•>---* Şanghay 29 (A.A) - Nankin 
hıikümet Reis Vanş"ngwy, iki 
hafta kaldığı Japonyadan cumar· 
tesi günü öğleden sonra No.nkın'e 
gelmiştir 

bir niyeti. 
Harbin içinde ve &onunda Tür

lr.i e asla şu ve bu herhangi bir 
tesire kapılmaksızın rey ve kara
nnda daima istiklal ve tanı hıi
lr.imiyetini mubafa:ı• edecek '8 

kendi milli menfaatleri üzerinde 
daima en büyük alaka ve ha asi
yeti idame etmekte ve onun icap
larını tatbik ve lr.azan....,..ta de
vam eyliyttektir. Bu tı•knndan 
Londra ve Londr• kadu Mosko\•a 
da en büyük rahatlığa sahip ola
bilirler. 

• • 
IŞIK LiSESi Müdürlüğünden: 

1 - İstanbul'd.a bulunan Talebemiz için H Temmuzda başlamak 
üzere bir tatil kursu .açılacaktır. 

2 - Kursa devam edecek la lobe 10 Temnıuz"a lı:•dar Pa:ı:arlesl, Per
sembe ııünleri mektebe müracaatla kayıtlarını ;yaptumalıdır. 

lstanbul Bölge San'at mektebi arttırma ve ekAiltme 
komisyonund .. 

Merl .... 
Buna P!rlııd !50I 
Nohut ııoo 
Fasu!ya 1000 
Mercimelı: 200 
K. Şeker 1009 
Çel<irdcksiz lldm 200 
Kuru ınc.;r 71 
u l'. 504 
Makama 400 
irmik lot 
Şehriye 100 
P. Unu 100 

Sabun 100 
Zeytıo yatı 400 
Z. Tanesi 600 
Salça zoe 
Tuz 700 
K. Solu 2008 
Yumurta 10000 
Patates 2500 
B. Pe;yalr 600 

8'.c!e 7&I -
Datlu: eU -Sığır eti 1000 

Süt 1000 
Yoğıırt 1000 
K. Yotımlu 800 

lb. Fi. 
it L 

4t 
11 
21 • 
2l .. 
41 
28 
2t 
31 
31 
3" 
M 

47 
15 
3l 
H 

8 

• 1 
11 
55 

155 

55 
4Z 

20 
25 
T,58 

I' 'I , 
T. O. L 

lU.Ml 
Pazarteoi 

Saat H cı. 

lU.Hl 
Puartesl 

Sut ıue 

HT.Ml 
Pa:ı:artea 

Saat l5 

14.7.Ml 
Pnartesl 

aut 15,30 

lU.Mt 
Pıızart..ı 

Saat 18 

1K. 

ıu 08 

m 51 A;ılı: 

114 oe Açılı: 

Sil 21 Açılı: 

İstanbul Böl&e San'at Okulunun 1941 mali yılına -ıısuben 7iy~I 7UI<• nda yazıldı!b ilzrre eksillm.,.e konu\. 
muştur. Eksiltme cataloihında Yilbelı: Mektepler - 'b• iliii™'e 7ap1laoak br. ı.ıeıı:uıer Ticaret (ld?sm•Q 1941 ;yılı 

YetUk?S'"' ~ mecltllftlur. ilan olunu r. (,181) 
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Atletizm Birinciliği 
Dünkü müsabakalarda kazananlar 

Bursa. Kocaelı, Kırklareli ve İs· 
tanbul bölgelerinin iş:irakile ter • 
tip edilen atletizm grup birincilik
krı dün Kadıköyünde Fenerbahçe 
stadında yapılmıştır 

Alınan teknik neticeler şunlar • 
dır: 

11 O metre manialı: 
1- J~ba clstanbuJ. 18.2. 2 - Sudi 

cİstanbu!>, 3 • Kadri •Bursa>. 
100 met1'e: 
1 - Muzaffer .İstanbul. 10,9. 

2 • Cezmi •İstanbul., 3 • Dündar 
.tstanbuh. 

200 meı,.e: 
1 - Muzaffer •İstanbul> 23, 2 -

Cezmi •İstanbuh, 3 • Turhan •Ko.. 
caeli•. 

1500 metre: 

1 - ruza Maksut •İstanbul> 
1,20,8. 2 • Veli Demir cİstanbuh, 
3 - Galıp cKocaelh. 

400 metre: 
! -Ahmet cistanbuJ. 54, 2. Rem 

ti •İstanbul>. 3. Recep •Kocaeli .. 
500 metre: 
1 - Eşref cİstanbuh 16,09,6. 2 • 

Jialil ·İstanbuı., 

Gülle atma: 
1 - Veysi •İstanbul. 12,29, 2 -

Jeba .istanbuJ., 3. Vedat •Bu"'a•. 
Disk atma: 
1 - Yavru •İstanbul. 37,33, 2 • 

Neıat •İstanbul., 3 - Fuat cllursa>, 
Çekiç atma: 
1 - Alaettin .tstanbuJ. 23,75, 

2 - İsmail •Kocaeli>, 3. Fuat cBur. 
sa•. 

Cirit alma: 
1 - Varak .istanbu!. 50,35, 2 -

Hasan •Kocaeli, 3 • Sergis cİstan. 
bul•. 

Yüksek atlama: 
1 - Selim •İstanbul> 1,65, 2 -

Dümdar •İstanbul., 3 • Mürur •Ko 
caelh. 

Uzun atlama: 
1 - Muzaffer •İstanbul> 6,62, 

2 • Çaroğlu •İstanbul> , 3 • Kemal 
.Bursa •. 

Üç adım; 
1 - Yavru •İstanbul. 13,39, 

2 ·Kemal ·Bursa., 3 - Münir cKo. 
caeli•. 

İstanbul: .132. 
Bursa: • 51> 
Kocaeli: • 48• 
Kırklareli: • ı. 

Bu suretle Ankarada yapılacak 
Türkiye atletizm birinciliklerinde 
bu grupu İstanbul temsil edecek
tir. 

iN~~~· Küçük 
Hesaplan 1941 

Tasarruf~.~~~~~ 

ikramiye 
Ke;.ideler: 4 Sııbat, 2 Mayıs, 

tarihlerinde 

1 Ağustos, S İkinciteşrln 
yapılır. 

IKBAMIYELEBI 1941 ~ 

~: 

il 
8 adet 250 liralık - 2000. - lira ~! 

35 • 100 • - 3500. - > ~~ 
80 • 50 > - 4000. - > ~ 

300 > 20 > _6000.-> ~ 

~ ı adet 2000 lir.ılık - 2000. - lira 
! 3 > 1000 > - 3000. - > 

2 • 750 > - 1500. - > 
500 > - 2000. - > 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 54 
Yazıııı: Fnıncia Machard Çeviren: lskender F. SERTEuJ 

Kapıcı dikkatte yüzüme bakarak: "Ne var? 
dedi, sizi çok heyecanlı görüyorum. ,, 

Tekrar )"'re eğikiım yuzune 
dikkatle baktıım: Sağ yanağında 
iküçuk bır etbeni var .. sıyatı boyıık
lı .. toparl1'k çeneli. esmerce bir 
adamdı. bu, 
Yele&ınin yancebinde küçük hir 

kig t parçasının ucunu gördüm. 
kağıdı çektim. Klığıt ÜZ<.'ıinde iır 
iampa ile :b:ısılmış ikı har:! var: 
B.M. 

Bu i1t1 harfi g0nince tüylerin 
ürperdi. 

Acaba bu adam (B. M.) t~ 
lalını> mı mensuptu? 

Yoksa (B. M.) tl'ŞkiliıtJ tarafın.. 

dan mı öldürülm~• 
İşte bir muamma. 
İçinden çıkmak imlcinsııı: .. 
Ölen adamın ·bır Asyalı olması 

da muMemel. Fakat japona ben.
zemiyıor. Yalnız elmacı.k kemikle
ri fazlaca çJuk .• ve elleri pek kü
çük. 

Üstünde bu pll6Ulada.n başka hlç 
bir kağıt yoktu. 

Dedim ya. Şimdi fa.UQ düşün
men.in sırası değıl. Cesedi hemen 
odamdan uzak.laştınnalıyım. 

Tam kapıyı açacağım sırada, ko
ridorda bir ay alı. sesi duydwn. Ted· 

... 
~UMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜDÜRİYETİNDEN: 

Basma Satışları Hakkında Balkın Nazarı Dikkatine 
Sümer Bank J'abriluJan B&.-alan Tiit1'11enln her taralmda 

NAZİLLi TiPi KAYSERİ TİPi 
TOPTAN l\IE'l'RESİ 33.25 TOPTAN METRESİ 35.50 Kuruşa PERAKENDE > 36.50 PERAKENDE > 38.75 

İstanbulda Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanındaki İstanbul mağaıamızia Kadıköyündekl 
tadır. Keyfiyeti sayın halk bildirir ve daha yüksek fiatıarla satın almamalarını ilıln ederiz. 

mağazamızda aatılmalı.-

29 Haziran 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

_AJian. 
Z 18.03 Müzik; Radyo Caz Orkes· 

sı (İbrahim özıur ve Ateş 
Böcekleri.) 

19.00 Müzik: Fasıl Saz .. 
19.30 Memleket Saat Ayan, ve A· 

jans Haberleri. 
19.45 Müzik. Tango ve Rumba'Jar 

(Pi.) 
20.00 Konuşma (Yurt Saati). 
20.15 Müzik: Solo Şarkılar, 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
21.10 Müzik: Kadınlar Faslı. 
21.40 Müzik: Faust Operasından 

Parçalar (Pl.) 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Esham - Tahvi
IU, Kambiyo - Nukut Bor-
88'1. (Flyat). 

22.45 Ajan• Spor Servisi. 
23/25 23.30 Yannkl Proeram ve 

Kapanı$. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

";.: Müzik; Halit Parçalar (Pl) 
7.45 Ajans Haberleri. 
11,00 Müzik. Hali! Parçalar Prog

ramının Devamı. (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Saz Eserleri. 
12.45 Ajans JJaberleri. 
13.00 Müzik· Şarkı ve Türküler. 
13.15/14.00 Müzik Kar~ık Prog-

ram (Pl.) 

.. ..ı .... DOKTOR .. ı:lll .. lm!! ' 
Feyzi Ahmet Onaran 

CİLDİYE VE zt)nREviYE 
MÜTEIIASSISI 

(BabıAli) Ankara caddesi Cağal
ollu Yokusu K66c basında No 43 

(FaU!ı Sıallı 3 üncü Hukuk lliklm-
Iıt'ndm:) 941/42. T. 

:i....ı Ba-.ıs İsmi Öldüiü brilı 

Ali Mustafa 2/10/940 
Hüseyin Mehmet 13/10/940 
Mustafa Hasan 2/11/940 
Mustafa Mehmet 19/11/940 

Hacer İsmail 23/11/940 
Mehmet Ahmet 12/12/940 
Mehmet İbrahim 20/12/940 
Apıullah l\.fusta!a 2/1/940 
Ahmet Mehmet 12/1/941 

Yukarda. hüviyetleri yazı11 Cerrah.-

paşa hulane!inde vefat edenlerin 

alacak ve borçlulannın bir ay ve va
ris iddi~ında buhınanların üç ay zar
fında mahkememize müracaaUan, 

aksi takdirde terekelerinin hazineye 
devredıleceiii bütün alô.kadarlann 
malOmu olmak Uzr.re ıtan olunur. 

e TAKVİM 8 
a. ... ı ııs1 Hızır Hkrl 13ft 
HAZİRAN c.AHİR 

16 55 4 
Yıl Hl AJ 1 Va..- ati Esaııl 

HAZiRAN 
S. D Yalı.it S. D 

5 31 Gwıot 8 46 

29 
13 17 Öll• 4 32 
17 18 İkladl 8 33 
20 ~5 Aqam 12 Ov 

PAZAR 
22 48 YW. 2 03 

311 imsak 6 26 

lbır almama meydan kalmadı, te
lii.şla kapım açıldı. 

Bereket versin, gelen yabancı 
değildi. 

Mösyö jan .. Yani pansiyon ka· 
pıç:<;ı, 

Yere bakmadan, güleryüzle 
şunları :.ıöy ledi: 

- Affedersiniz, henüz yatmadı· 
ğını.zı tahmin ederek arkanıız.dan 
geldim. Mühim lbir noktayı size 
söylemeyi unutm~um .. ben ya
rın, ·bu gece size baıhsettiğjm kızın 

evine gideceğim. Annesine söz 
vermıştim , Gittiğim zaman, bil' 
başka gün için ranedvu alayım mı? 

- Teşekkür ederim, dedim, siz
ce munasıp bir gün ve ,saatte ibır 
randevu alabilir..'iniz. 

Kapıcı yuzüme Jikkatle baka
rak: 

- !yı amma, sız.i pek heyecanlı 
görüyirum, dedı, neniz var? Yaksa 
ıbirdeıl'lıire rahatsı:ılaııdırıa mıı?. 

- Hayır. Ben rahatsız değilim. 
Vaziyeti saklamak imkansızdı: 
- Fakat, ben.i raiıatsız eden.la" 

var. 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve AjllD8 adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıırında en 
aı 50 lirası bulunanlara seneda ~ defa çelı:,llecek kll!"'r. iie aşa&"ıdak.i 

plana göre ikaıuiye dağltılaca.ıdır. 

4 adef 1.000 lJralılr 4.000 Ura 
4 • 500 • Z.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 1141 • 5.000 • 
120 • 411 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki ;>J ralar bir sene Jç'.nde M liradan 
.sağı düşmivenlere il-ramiye çıktığı takd.rde % 2~ fazlasile verile
c~~tir. Kur'alar ~enede 4 defa: 1 Eylfıl 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz.ran t.orihler'.nde çekilecektir. 

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden: 
AdH;v Vekaletinin ten• ibiyle Kacl·köyde Kadıköy ve Kart.;.J kazalarına ait 

ve Kadastro i.şl('rini alôkalnndıran ihtiı<\fların halline memur olmak üzere yeni
den bir mahkeme tesis edilmiştir_ Alakalıların Kadık.öyde Sulh Mahkemelerinin 
bulunduğu binada çalı.şmıya başlann'" olan mezkür mahkemeye müracaatları 
lüzumu ilAn olunur. c.5144> 

TAKSİM GAZİNOSUNDAN: 
Gazinor.iUZ sabah 9 dan itibaren açıktır. Hergiin; Kahvaltı, öğle ve 

Akşam yemekleri. Saat 18 den itibaren Yeni gelen meşlıtır 

Romen Çlğan Muılkaıl Dau Roduleı
ko ve Zengin Varyete programı, 

Tabldot 100 kuruı. Yeni açılan Halk Bahçesinde 
Kahve, Çay, Gazoz 151 Dondurma 20, Bira Şişesi 40 kuruştur. 

Tophanede lst. Saraç evi Md. den : 
imtihanla Alafranga nal yapabilecek san'atkar aJınacak.tır. Selimiye Nalbant 

Okulundan diplomayı ha.iz olanlar tercih olunur. Taliplerin İstanbulda Tophane-
de Baraçevi 1'-füdilrlüğüne müracaaUan. (5262) 

SAHiP VE BAŞMl"UARRİRi 
NEŞRİYAT DiREKTÖRV: 

«SOS TELGRAF 

Drdim. Maama!ih yerdeki ce
sedı göstermeme meyd,an kalma
dan, o, cesedi gördü ,.e hayretle 
giızlcrini açarak 

- Vay! Odanızda bır cinayet 
ha? 1• 

Dive mırıldandı. 
-·Hayır Odamda şlenmiş bir 

cinayet yok. Odama gelince bu 
adamı yerde ölmüş buldum. Bu 

• bir rezalettir. Odamın anahtarı 
bende iken, buraya bu adam nasıl 
girl'tıilmiş? 

janın bütün heyecanları ve en
dişeleri cali idi. 

- Merak etmeyın!. Bunun se
bebini ı;ıonra araştırırrz! dedi. He
le şimcl.ilik şu vak'ay örtbas ede
lim de. 

. Ben bu vak'anın mes'uliyelini 
kat'i ·yen üzerime alamam, Mös
yö ıan!. Şimdi zabıtaya hadıseyi 
haber \"enne,;e mecburum. 

ıan kolumdan tuttu: 
- Zabıta bw-aya gelirse, sızı 

maznun olarak yakalar. Su p.dam 
nihayet odaruroa öldürülmüştür. 
Yakayı kurtarama.z.sınız. Malılküm 

ETEM UZET BENİCE 
CEVDET KARA.BİLGİN 
l\IA Tll.\ASb 

olursunuz. 
- Pl.'ki .. şimdi ne yapacağı:z•. 
- Biı~irimize yardım etmeğe 

m .buruz. Cesedi elbirLg:e kori
dom sÜ1'Ükleyip orada brra.k.alım. 
Ondan sonra za;bıta işe müdahale 
etse de bu ıhiıd.,C<le size bir suç te
ve<x:üh etm&!, 

janın teklıfini kabul etmeğe 

mecburdum. Zaten ben de bUTu
dan başka hirıjey yapacak değilim . 
Fakat, bunu kendi k<>ndime yapa· 
caktım .. kimse gönniyece<kti. 
Şimdi ceı;edi sürüklemek işini 

beraber yapıyorduk. 
- Peki, dedim, &iirükliyelinı. 
jan dışarıya ibalctı. 
- Kiınstler yok .. hemen çıkara

l:m. 
O ayaklarından tuttu. Ben de 

kollarından yakaladım .. cesedi dış 
korıdora sürükledik .. ve parmak· 
lığın dibinde bıraktık. 

Ben, geniş hir ne-fes aldım. 
O, müstehzi bir tavHla yfu;üme 

baktı: 

- Geçmiış olsun, dostum! Y~ 
kay> lrurtanlıo, demektir. , . .-.... ) 

HAPR ANSiKLOPEDiSi 

Finlandiyanın kıymet 
ve ehemmiyeti 

( 4 üncü sayfadan devam) 
runa tabi ibıtlunurdu; isti.kıli!ini ka
zand.ıı:tan sonra m.eb'usanı geniş
ledi. Başvelfü ve nazırlarla idare 
edilmeğe başlandı. Senevi 60 mil
yon franklık bir bütçesi varclı. 

Rusyadan aynldıktan sonra, 'büt
çesi üçte bir niııbetinde arttı. Bu
nunla berıolıer ufak bir dcmaruna
sı v-e kuvvetli lbir ordusu vardır. .. 

arihi: Finnıois =: Asyanın şi
rn.ali gami cihetile A vrupan111 

şimali şarki tarafında int.;§ar eden 
•Altındağ-. ırkına mensup yani 
Turaniiilasııltıir ksıviırıdir. Bunlar, 
en çok Norveçin şimali garbi sa
hilinden başlıyarak Finlandiya ve 
Estıtmya, Litvanya ve Korlanda 
cihetlerinde yani Ba:ıtıık denizinin 
şark sahillerindie ve IRusyanm 
mİ.İllteıhayi şimalinde ve (Peı;ora) 
havzasile Ural silsilesi eteklerin,. 
de sakin olup mecmuu lbeş milyo
nu mütecavizdir. Ruslar kendile
rine •Cengizin torunları• derll.'r iti 
arkeoloji mütehassıslarile !beraber, 
Fin tariıhleri de buııııı teyit etmek
tedir; yani Fin.ovaların, Turani ol
duğıımu söylemektedir. 

Fin !erin Moğol ırkına ımensuıp ~ 
lup akv<l!Ylı Turaniyeden bulun
duk!arma gerek şekil ve si.malan, 
gerek söyledikleri füıanlar şahittir. 
Şimal dillerı tasnifinde, Fino\"ala
rın li.sanca Türkler \"e Tatarlarla 
olan mü~abeıheo!leri ikinci, Moğol
lar.ve ~.a".•»<>l~rla olan münasebet- , 
len de uçuııcu derece olarak gij-<>
krilmişlir, Fiııova akvamında.n 

• 

'bugün yalnııı Fiıtlandiyablarla 
Ru&-yanın Baltık c:yaletlerinde sa
kin oları (Estuan) lar (Liyo) Ia.r 
lisan ve edebiyatlarını yapaıbi~ 
ler ,d;ger eyaletlerdeki Finoalar 
pek iptidai bır halde kalm~ardır. 

F inoalar ekseriya gölla-de ba
JıkçılıJc ederek ,·akit geçirir

lerdi, başkalann;n memleketlerin-
de gözleri yoktu. Biliıtıare ~a
daki Slavlarla Skandinav şibi.h
ceziresindeki (Toton) !ar bunları 
rahat bırakmıyarak tacize ve ha11'" 
!ere başlamışlardır. On ikinci a• 
srrda Finlandiyalılar niınvahşi ye 
göçebe halinde yaşarlardı. O asır
da isveç kralı olan (Erik) bunları 
cebren !ııristiyan yaptı ve bu su· 
retle Firı.landiyanıaı öt.esinde beri
sinde kaleler inşa ederek bu har 
valiye ayak attı. Finlandiyaltlar 
İsveçlilere bakaraık, onlar göbi e,~ 
ler ve köy !er tesisine başladı.Jar. 
Finlandiyada köy sistemi (M. 
1200) tarihinden sonra ku.-ulmuş• 
tur. 

B~ük Petro, Finlandiyan:n Rıı&
yaya tabi olan (İngerya) ıhavali
sinde Petersburg şehrini tesis e
derek payıtaht ittihaz ettiktm son· 
radır ki, Ruslar, Finlandiyanın 
coğrafi ehcmmiyetıni tM<dir etti
ler ve Finlandiyayı başlan başa 
elde etmek he<.·esme düştüler. Rus. 
lar 1709 da 1sveçlilerlc yaptı<tla.rı 
muharebede galip ~leorck, ni!hıcyet 
burasmı da Ru raya ilhaka mtı· 
vaffak o'.'Tl 4lardı. Finlımdiva 
1917 de tekrnr ıstiklaline kavu.ş
mu~tur. 

Istanbul 3 üncü • 
icra Me-

murluğundan: 
948/3938 

Mahcuz olup 2004 numaralı kanun ahkamına te\fiknn paru.ya çevrilmni
ne karar verilen ve tamamına 3968 lira kıym<'t takdır olunan f''atihte Kasap 
Demirhıın mahallesinin Elvanz.ade cami liOt.: gnda es.ki 9 _ 9 mükerrer g yeni 
11 - 13 - 15 numaral:ırla rnura.kkam du~kar:. müşternıl ah~p evin 578 hisse 
itibariyle 84 hissesi açık arttırmaya vazecı lC'rck 28/7 /94 l tru ihine mO di! 
Pazartesı günü &a:Jl 14 t~ 16 ya kadar dairemı7.df'I birtnC'i açık ı c-
ra :ve arttırma bed il muk dd r k.ı m e nazaran ~ l · kfinLın mczk 
ltl&.eye mı.sip kıyır.etın % 75 şini buld ugu ve ruçhnnı haiz nlac:ıklıların uıı• 
cağına k•faytt rylediğı ve paraya çe\Tilme masarılinın ıtfa ettiği ıurette ef\ 
çok arttıran uhdesine ihale olunacaktır. Aksi halde aon arttıranın ta.ahhti:di). 
baki kalmak üzere arttırma on gün müddc.!le temdit olunarak 7/8/941 tarihille 
tesadüf eden Pcr cmbe günü ayni saatte kez:ı. dairemizde yııpılacak olan 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli rüçhanı haiz a1acali.lılann alacağına 

miktarına k:ih gelmek ve paraya çcvrıl me masarif ine tekarrur etmek şartiyle 

en çok arttıran üstünde bırakılacaktır. Satış peşin para iJcdir. Arttırnı:ıy3 
girmek istiycnler takdir olunan kıymetten satışa arzedi!C"n mezkür hisseye 
isabet eden kıymetin % 7 buçuğu ni~be tinde pey akçesi veya milli bir banka .. 
nın teminat mektubunu vermeleri 15.zım dır. 

Hakları tapu a.iciUeriyle 'sabit olmıyan ipot~kli •lacaklılar1a diA;cr a1lık8-
dar1aı t ı ve irtifak hakkı ı;ahiplcrinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masa;. 
rife dlr vuku bulacak iddialarını il.in tarihinden itıbaren 15 gün zarfında 
evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri jktiza eder Aksi ha.ide 

haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyanh.r satış bedelinin paylaımasından ha· 
riç kalırlar. Satılıta çı.karılıruş olan mezkUr gayri menkul hissesine ait bi

rill:miş bilcümle vergi mükellefiyeti ile dellf.iıliye resmi borçluya ait olınalt 
üZere satış bedelinden tenzil olunur. 20 senelik v<ikıf t.lviz bedelı aJıclYa 
aittir. • 

lllEZKUR GAYRİ !llENXULtiN EVSAF l.. YE SAİRESİ 

Me:ı.kür bina iki kısınıdıdrır. il numarnlı kısun. 

ZEMİN KATi Sok.aktan iki basamakla çıkılan zemini malla taşt ao~eJ.i 
sahanlık, zemini k:arasiman bir taşlık üzerine iki basamakla çıkılan altında bir 
göz bodrumu olan bir oda olup: Zemini çimento şaph aralıkta merdiven sl~ 
alaturka helfı; ve zemini malta döşeli tulumbalı kuyusu ve arkadaki babç!'tl 
çıkılan k:.apısı olan alaturka ocaklı mutt ak mevcut sıvaları kısmen döJUi.l .. 
müştür. 

BlRiNCİ KAT: Bir sofa üzerine ön ve arka cephelere yük ve dolaP1' 
olan iki oda sofada bir helA mevcut ve hatta d1ğer kısma gcç-ılen bır ıtaı>I 
vardır. 

13 NUMARALI KISIM: Sokaktan 3 çimentolu bas:ımokla çıkılan bir ... 
hanlıktiin dükk.Anın arka klsmına inilen methal olup burada kömürlük ve si"' 
'ınak mahalli vardır. Sahanlıktan mozaik kaplatnlı altı b..ısamakla çıkılan ıt' 
mini r;imento taşlık üzerine camlı kapıdan geçilen zemini çimentolu t.:ıslık ,-e 
koridor üzerine üç oda, merdiven altı, koridorda ıusulhane, çimento tekne '; 
tezgahlı ocak mahalli ve binadan hAriç alaturka hclA ve bahf,'<'ye çıkılan b • 

kapı mevcut ve arkadaki bahçede bir dut agacı vardır. Odaların tavanb11 

ad iyen yağh boyalıdır. Ve elektrik tesi ı;atı mevcuttur. 

BİRİNCİ KAT: Zemin kattan on dört ahşap basamakla çıkılan bir ıoO~ 
tizerine zenlini karasiman sabit tcz,gfı.~, raf, tekne, ınaltıı. Ol'ök ı.abıt dot:1!:, 
mutlak olup ro!a üzerine üç odadır. Ön cephed .... şa.hnış tc;kil eden oda dar 

rrJesi düzgünlüğünü kaybetmiştir. Odanın biriude ) lık ve dolap vardır. Zcı11W 
kardsiman, duvarı adj1en Fayans gusulh anesı ve helıl nı halli mevcuttur. t 

ÇATI ARASI: Bir sofa Uzcrinde bas.ık t..ı\·anh bir oda diğer bir 1'ıl~ 
odanın On kısmında phni:f üzeri zemini tink'1, etraf, ağ.aç korkuluklu bal)t: 

olup arka cephedeki mutfağın üslü çimento şaphdır. Binanın uzeri yerli Jd.r"' 
mitle Urtülüdü.r. ~ 

15 numaralı dükktn sokak cephesinden \'e bir basamakla inilen zert' rd' 
ah§op önü camekAnlı diıkkAn olup ahşap aksam yağlı boyalıdır. Ön ceP~,p' 
ortada bir şahniş mevcut ve sağ yan tara!uıda yangın duvarı vardır. ~ lll
lan1ası tamire muhtaçtır. 13/15 numaralı kısım iki kat -bodrum ve zerl'IJJ\J 
kat.- On ve arka cephesi duvarları tuğla olarak kfıgire tahvil cdıldiii g~bl ,ı 
kısmın zemin kat ve kısınen birinci kat dahiU taksimat ve teşkil~tı tadıl 
ta.mir ve yeni yapıldığı duvarların bari el SJ\'SSı yapılmamıştır 

HUDUDU: Kadastro pl3nı gibidir. 11 .. 

"'" f\.iesahası: Umum sahası 176 metre murabbaı olup bundan 117 meler rrı viJl 
baı ahşap bina ve (6.50 M. 2) yeni iliv e olunan kAgir kısım olmak üzere e 
saha>ı tamamı (123.50 M. 2) dir. Geri kalan arkada bahçedir. . 0,1 

Gyri m(?nkul kendisine ihale olunan kinıse derh411 veya verilen Jrı.LI~~ .. 
içinde parayı verme~e ihale kararı fesholunarak kendisinden evevl en 'i oı>I 
sek teklifte bulunan kimseye arzet.miş olduğu bedel ile aLnıya razı otur~ 
olmaz.sa veya bulunamazsa bitlek.rar ve yed~ gün müddetle a1;1k artt· _ fllri' 
çık.arıtarak en çok arttıran üstünde bıra kıklacagı ve iki ihale arasında.k 1 ·tı'* 
ve ge('en günler için 3 5 ten hesap olu nacak faiz ve diger masnriI ~ d''" 
bWtme hacet kalmaksızın memuriyelimizcc e~kl alıcıdan tahsil olunacal1 ~~ 
ıı.. !azla mallıınt alınalı. tstlyenlerin 5/7 ı9tı tarihınden itibaren daire ıob 

uıtı 3 açık ve asılı bulundurulacak arttırma şart.namesıne ve 940/3938 ~ ,.j1lil 
doquına müracaalla icap edon l>ü.tün malumat " i.ı.abııtı alınış v• 0 "°" 
ol.acakları ilan olunur 


