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Garpte bir In-l 
giliz ihracı dü
şünülebilir mi? 

Garp'te Almanlara kar. 
fi bir lngiliz ihracı biz
ce bahis mevzuu değil· 
dir. lngilizler bir ihracı 
değil bilakis Sovyet -
Alman mücadelesinin 
kıta kadar aürmesını 
dütünebilir ve bu arada 
harbin muhtemel inki
ıaf safhalarına kartı ha
zırlıklarını ıürdürürler .• 

llı'uan: ETEM iZZET BENiCE 
Alman - Sovyet müudeleslnin 

IÜn ıeçtikçe artan ıiddet ve hızı 
arasında 'bir de fU soru ortaya 
konuyor: 

- Bu vaziyette İngilizler ıarp
te bir ihraç yapıııre.k Sovyetlerin 
Yükünü hafifletemezler mi?. 

Bu soruyu bahis mevzuu yapan
ların arzusu a~ikardır: Almanlan 
earpta da meşgul etımık ve Sl>v
yet ordulım karşısındaki 'lıir lıı
ann . Alman kuvvetlerini ı:eriye 
çektırmek, Böyle bir vaziyeıtte 
hiç şüphesiz Alınanlar İngiliz!.,: 
rin ihraç ordusu nisbetindeki bir 
kuvveti şark cephesinden geriye 
ılnıak mecburiyetinde kalacak ve 
Sovyetlerle olan mücadele ve 

muhardbelerindeki ~ddeti za.yıt. 
latacaklardı:r. 

Anca:k, böyle lıir tasavvurun 
fimdiki halde bir tatbik kabiliyeti 
b~lma~ı çok şüphelidir. Hırtti, çok 
fııphelı değil, ıınuhaldir. 

İngilizler, henüz ancak • ger'5 
•~alarmda, gerek İnıparatorhık 
bolgelerinde - müdafaa tedbirleri
ni hazırlamakla meşguldürler, Ta-
1rruzi ve teuvüzi variyete geç
nıeleri 1942 nin içinde mümkün 
elabilttektir. Bu itibarla, ada«ıı
Tindaki veya Afrik...ıafil ordulan
lll o bölıge-1.eri h<ışaltmak pahwsma 
Abnanyaya taarruz için gaıfıa çı
karmaz ve çıkarıınak da ödemez. 
Hem İngilterenin menfaıdi de tıu
nu ttnreder, Çünkü İngilterea.in 
bu barpt<>ki tulumu: 

A- En az miktarda L~"- L. 
ıılntmak LDl!ım: aanı 

B- Almanyaııın yıpranmııs1111 
•e yayı\masinl temin elmelı: 

C- Almanyayı tayyare ile, ab
~uka ile, isyanlar ve lhtil3llerie 
ıçten yıkmaktır. 

Bu balamdan, Sovyet Rlısyanın 
~~•ny.a. ile har'be tutuşması İn
gılızler ıoçm en büyük şans oılmnş
tu:r. Avrupa karalarının iki dev 
o~dusu ~İribirile çarpışrrkeu; İn
gıltcrenın bu müthiş mücadelenin 
sonunu beklemekten ve elindeki 
imkanlarla Sovyetlere Yardım e
de.rı>k muharebenin ıuamasını te
n_ı_ın ey~eınekten başka birşey dü
funmesı akla getirileıınez. Zira 
Alı~an. Rus hıı?lbiuin uzamasımı.: 
lngılterenin iki menfaati vardır· 
1- Ta.arrurl ve tecavüz! iınıkiı;,.. 

lara sahıp ol.nıak 

2- Bu barıp sonunda Almanya 
v~ Rusyanın varacakları neticeyi 
gormek ve bu netice k~ında 
onun icap ettirdiji tedbirleri al
mak .. 

Harp Sönunda, Rusyauın müca
deleden galip çıkması; İngilizlere 
ha-,,bl um • t' • 
İmk ." unu ne ıcesıne vardınnak 

anuu verobilir. Yine Alman
<n."-' 5 lııcl Sarla<ia) 

1 BUOON \r=--.... 
HARP 

Anılklopedlıl 

- Yazan:~ 
1 İskender F. 
· - Sertelli -

Bu güzel ~e mühim 
tedkik yazıaım bugün 

4 lacı sahife
de OkD) llDUZ 
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cıva-

rındamühim 
bir meydan 
muharebesi 

---
Marmanık'da çe
virme hareketi 

(1 Be~~:ı:;:!.) ed!!~i:ok'un 
şarkında ordularımız 160,000 Sov. 
yet esiri almışlardır. Ganaim sa. 
yılın.az derecededir. Motörlü alay
larımız, bu mıntakadaki hemen 
bütün Sovyet müstahkem mevzi. 
!erini zaptetmişlerdir. 

St41in 

Stalin, Sovyet 
milletlerine 
bir. hitabede 

bulundu 
Bem 8 (A.A.) - Stalin bu sa. 

balı radyoda Sovyet milleti.ne hi
taben bir mesaj söy~ ve ez
cümle demiştir ki: 

•Sovyet milletleri, Kızılardunun 
cesaretle ve irişilm zebrr vukufla 

<DeYamı 5 inci Sayfada) 

Şimali şarkide, bütün Murınansk 
mıntakasında, alaylarımız çevir • 
me hattketlerini gittikçe artan 
bir sür'atle tebarüz ettirmekte • 
dirler. (Devamı 5 inci sa,.rada) 

Minsk muhare· 
besi pek şiddetli 

Moskova 3 (A.A.) - Minsk'in 
şimali şarkisinde ve cenubu şar
kisinde ç,ok şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Alınan kuvayı k '!1li. 
yesi Minsk'e 90 kilometre mesa. 
fe~ tah%it edilmiştir . Tayyarele
rimiz görülmemiş bir cesaretle 
Alman tanklqrına hüc.-urn etrn<:>k· 
tedir. -, 
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Bu seneki At yarışla
rı için bütün hazır
lıklar tamamlandı -Yarış yerinde yeni bilet gişeleri 
ve hoparlör tesisatı yapılıyor 

13 temmuzda başlıyacak ve 10 
hafta devam edecek olan İstanbul 
at yarışlarının her senekinden da
ha mükemmel olması için bütun 

hazırlıklar tamamlanmıştır. Yarış
ların diğer senelerden fazla ve ik. 
ramiyelerin bol oluşu dolayısile 

(Deva.mı 5. inci Sa)1'ıwb.) 

SOVYETLER 
uzun sürecek 
bir harbe ha- i 

zır/anıyorlar 

Amerika hükumeti 
nezdinde 

tesebbüsler yaptılar 
Vişi 3 (A.A.)- Sovyefilerin u

zun bir muhareb€yi idarneye ha
zırlandııkları anlaşılmaıkıtadır. 

(Devamı 5 inci S&:rf&da) 

MURMANSK 
mıntakas ı n da 
ve Leningrad 

yolunda 

~ --- --~ $P ' 

MO.'llrova 3 (A.A)- Munrnansik 
mmtakasmda çoik şidde<tli mu'lıa
rebeler başlamıştır. Büıfün şiıınali 
şarkide mııılıarebe1er gece gündürı: 
fasıJıasırz devam etmelktedir. Le
ningrad yolunu açmak imiyen Al
man hücumları püskürtülmüştür. 

( HARP VAZİYETİ ) 

Asker ailele
rine gardım 
şeklinde ka
nuna aykırılık 

İhtiyat Sovyet ordularının Dinye
per ve Duna boyunda muharebe
ye sokulması zamanı gelmiştir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

var mı? 
Daldllye Vekili din 
Mecllıte izahat verdi 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - B. M. Meclisi dün 
Doktor Mazhar Germen'in riya • 
setinde toplanmıştır. 

(Devıımı 5 inci Sa.Jfııda) 

SOVYET - ALMAN CEPHE
LERİNDE: 

Finlanrliıy a ceplhesinde muhare
beler olanca şidtdetile başlamıştır. 
Alıman - Fin lnt'aları Moınanska 
ve Len;ngrad iStikametinıde ta.ar
ru.:ıa geçmişlerdir. Moımanska ta
a.rru:ı: eden ant'alar hududu geçmiş 

ve Morııoonskm garl:ıındaki geniş 
nehir boyuna varmışlardır. Kare
li berzahında Fin _ Alan.an tau"· 
ruzları Savyet müdaiaasile geri 
atılınıış1ır. Bu cephede en mühiım 

(Deva.mı 5 inci Sayfada) 

f BüYUK ANKErl 
• Harbin insan ruh v 

siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 
Balıklı hastahanesi Baş hekimi ile 
akıl hastalıkları mütehassısı bu 
husustaki fikirlerini anlatıyorlar 

Anketi Yapan: Bülent Hamdi ERiM 

Alman ordu
su Şimalden 
Moskovanın 
gerilerine mi 
akıyor? 

• Roma 3 (A.A.) - Korriyere 
Della Sera'nın şimaldeki Al. 
maıı ordusu nezdindekıi mu· 
halbinıiııin bildirdiğine göre, , 
cenubu şarkiye doğru akan 
Alınan kıt'alan, Sovyet hü

kumet merkezinden 400 kilo
metre mesafede, Moskovanın 
arkasına varmışlardır. Sov -
yetler sivil halkı emin yer • 
!ere göndermek içın hazır 
!ıklar yapmaktadırlar. 

lngiltereye hücum yok 
Londra 3 (AA) - Bu gece, Al

man tayyareleri İngiltey.;re hü. 
cuın etmemişlerdir. 

Balıklı hastanesi B~hekim.i ıle 
Asabiye mütehasS1sı 

Harbin sinir ve akıl hnstalıklan 
üzerinde ne gibi tesirler yapmakta ol

(Dcv:mıı 5 inci sayfada) 

BOL CEŞİD ..., YENİ STiL 

MOBİL YA 
Almak veya görmek istiyenler 

BARAÇÇI KAR· 
DEŞLER Limited 

ŞI KETi 
Salonlarını bir de!a gezmekle tat
min edilirler. 

İstanbul, Fincancılar, Rızapaıa 
yokuşu No. 59/61/63. Tele!an 22060 

Başsız, kolsuz 
bacaksız bir 
kadın cesedi 

Dün akşam Ahırkapı sahille • 
rinin Gülhane parkına yakın kıs.. 
romda suların kıyıya attığı bir ka
dın cesedi görülmüş ve zabıtaya 
haber verilerek ceset sudan çıka
rılmıştır. Cesedin kollan, ayak -
lan ve başı yoktur. Uzun müddet 

(Devamı 5 inci Sa.yf&da) 

Acı bir kayıp 
General h.ii~ım Dirik 
bu u.bah irtihal etti 

Teessürle haber aldığrmıza gö
re Üüçüncü Umumi Müfettiş Ge
neral Kazım Dirik bu sabah saat 
yedide Edirnedc irtihal etmiştir. 
Cenazesi bugün Edirnedcn İstan
bula nakledilecek ve yann törenle 
Güllfane hastanesinden kald>nla
caktır. 

Ordudaki, İzmir valiliğindeki 
ve Umumi Müfettişliğindeki hiz
metleri büyük bir takdir kazanan 
ve memleket vazifesini bihakkın 
ifa etmiş bulunarak arııntı2dan ay
rılan Kazım Dirik'in hazin irtiha
lini teessürle kaydedeN<en alesi
ne, dostlarına taziyetlerimizi bil
diririz. 

KISACA 

ALMAN • RUS 
harbi karşısında 
TOrk gazeteleri 

A. ŞEKJ~ 
Alınan . Rus harbi geçmişe 

ve geleceğe parmak ısırtacak 
bir dehşet içinde sürüp gidiyor, 
Tarih boyunu ,binbir istila, bin· 
bir netnme beşeriyetin başın
dan geçmiştir, fakat böylesine 
raslandığı asla iddia olunamaz. 
Belki bir tek hafifletici tefsir 
tarzı vardır: 

- Her vaktin harbi o vaktin 
siliihlanna göre yaptlmıştı... O 
nkitki görüş zaviyeleri içindtı 
de o harpler en dehşet verici 1'e 
kan döktürücü muharebelerdi!. 

Anibal'io, Dh3'nın, Fatih'in, 
Ya\.·uz'un, İskender'in şu ,.e 
bunun büyiik muharebeleri de 
bu derece yeni vasıtalara da· 
yauıyor ve bu derece kanlı ve 
ayni zamanda ideolojik sebep
lere ve tasfiye gayelerine isti
nat ediyordu!. 

Bu gerçek bir tefsir 1'C izah-

Alman • Sovyet 

BABBINE 
BIB BAKIŞ 

İki meydan 
muharebesi· 

• neticesi nın 

bekleniyor 
' 

811 malıarebele-
rl11 cereyan ıa-
haları Mlask ve 
Kıy e ı civarıdır , 
~ -

iki tarafın harp 
tebliğlerine 

.. 
gore 

vaziyet ne halde? 
SOVYET VE ALMAN 
TEBLİGLERİNE GÖRE 

Sovyet - Alman harbi hakkın-
da her iki tarafın neşrettiği son 
resm1 teblığlerde vaziyet ~öyle 

hul~sa ed ilmektedir: 
Al ınan tebliğine göre, Pripef 

bataklığının Cenubunda tanklar 
ara.sında blr meydan muharebesi 
olmuştur. 

(Devıımı 5 wl Sayfada) 

Milli Şefimizin 
teşekkürleri 

Denizciler Eayramınıa 16 ıncı 

yıl dönümü nıünasebetile Müna. 
kalat Vekili Cevdet Kerim İnccdayı 
tarafından Reisicumhur Milli Şef 
İsmet İnönünc, Meclis Reisine, 
Başvekile ve Parti Genel Sekre • 

(Devamı 5 bıcı sayfad&) 

tı:r. Fakat, 5000 tayyarenin bir 
haftada diiştüğü, binlerce tan
kın biribirile boğuştuğu, 3000 
kilometrelik bir cephenin kar
şılıklı kan deryasını aldığı bir 
1·aziyctte ne kadar ikna edici 
mahiyette bir tefsir ve izahtır, 
ora sı ayrı bahis. 

Ancak, i~tc bn ı>ıiilhi!j . kanlı, 
öliimlü , ) · ıldırınılı, binlerce in~ 
sanı bir anda leşe çeviren bu 
muharebe karşısında bir de 
Türk matbuatının \' aziyeti var
dır. Şahısların diinyanm her 
yerinde ayn ayrı kanaatleri o
labilir ve fakat gazeteler daima 
muayyen millt kanaatlerin mü
messili olmak vaziyctindcdirler. 

Türkiye iki dost millet ve 
meınlekctin biribirle çarpış· 

mas.ı karşısmda bitaraftır. Türk 
matbuatınııı da tıpatıp öyle ol
nınsı gerektir. Buna, 

- Ne ileri. ne gel'İ .. Ne taş· 
kın. ne sönük .. 

denir ki, tek keliıne ile hu
lasası: 

- Ölçii .. 
diir 1·c .. ölçiilü olmak, iki 

tara fa da kayillla.ıııak biri,ııcl 

şarttır. 



r.;;;:;;;;;;;::;:;ı · 1200 ya tak- Günün meselesi: Yeni tram-1 
1 ı hastane 

İki t rUl k~maş 
ırınlarda umi vayservisi 

GENERAL 

GAM LEN 

Harbin baıındaki Fransız 
Ba,kum~nu .. u ı...-.ııeral Gam
len'in geçenlerde mahpus bu
lundugu napıshaneden kaçtı
ğı haberi verildi. Sonra, Viti 
hükumeti bu haberi tekzip 
etti. 

Hakikat nedir?. Tabii, bu 
harbin bir çok meseleleri ııi
bi, bu nokta da meçhul! .. 

Bir arkadq, bu münase
betle, §llnu söyledi: 

c-Gamlen'in kaçtığı, kaç
madığı mesele değil .. O, vak
tiyle, partiyi kakçırdı ! ıt 

KADINLARIN 

MERAKI 

Münakalat Veka-
leti bu iş için 

tahsisat ayırdı 
Münakliıt Vekaleti şehrimzide 

200 yataklb bir hastane kurmak 
üzere lazım gelen tahsisatı bu se
neki bütçesine koymuştur. İnşa
ata ilk fırsatta başlanacak ve Ve. 
kilete bağlı bütün müesseselerde 
çalışan ı:ıemur ve müstahdemler 
buraia tcdavı...., muayene oluna
caıdardır. Şehrimizde bulunan 
Münakalat Vekilimiz Cevdet Ke
rım İncedayı bıı hususta da tet. 
kikler yapmış, alakadarlardan iza_ 
hat alm•ştır. 

Ekalliyet okulları ta 
1lebelerine tatbikat 

Ek.al'..yM okullarında ışan 

Bugün, size bir kutn3§ hikay""i 
anlarn)·ını ki, parnıağ1Jll2 ai:zınu-+ 
da kalsın. 
İstanbul ve Beyoğlu Yerli Mal- 1 

lar Pazarlarına gidiniz. Kostüm- , 
lük, en iyi ci.;.inden bir kumaş 
alınız. Mesela, Beyoğlundaki Yer
li Mallar Pazarından talacağınız 
bu en iyi kunıaşın metresi niha
yet 7,5 liradır. 

«- Daha iyisi var~a veriniz..• 
Dedij;"iniz za:ınan, alacağ1n12 ce

vap şudur: 
•- Efendim, yerl,i fabrikaların 

yaptığı kumaşların en iyisi ve 
en pahalı. ı budur. Dalıa pahalı 

kumaşımız yoktur.> 
Bu sefer, yerli mallar nıağaza

sına değil~ Bcyoğlunda, kuma~ sa
tan büyük mağazalardan bırine 

girliniz. Yerli kıunaş istl") iniz. Ö
nünüze top top mal çıkanlacak
tır. Fiatını sorncaksınn.. Alacağı

nız cevap şudur: 

ontrol baş adı 
Bazıları aldıkları unlardan bir 
kısmını başkalarına satıyorlarmış 

Bc'odiye Teftiş Hey'et Vföyet da-
b. ını..ckı bütan !ırınlardu sıkı kon
trollere başlamıştır. İlk y3pıhın kon
trollerde Fatih kazasıda l-lilc:cyin Kav
lak ı: ı..inde bir ne alt olan f· ın<la 
gıınde 20 c:uval un işlenerek bil"' çu
vald.ın 103 k:ta ekmek çıkarıldığı, 
Sa1·açho.nede Ali Rızanın fınnınc!a bir 
('U\'al undan 100 ekmek çıkarıldığı., 
İsınan oğlunun fırınında bir çuval 
~±ın 131 ekmek çıkarıldığı gilrtll
muştQr 1-falbukf normal olarak bir 

ç1ıval :;"\~ ın 96 - 98 ekm~k çıkabile- ! 
Cl'ği tıc:riibe~c· le te-;bit edilmişti. Bil-
h :a bu sonunCL f nnın yevmiye ı 
d ter ""lndc yapılan k.ınıro11crde (l

karılan bu rakam karşıo:ın hayret 

edılımş ve bir çuvaldan 131 kilo ek
mek çık mak mlmkiJn olmadığın

dan bu fırın sah:blnln Oflsten başka 
ycrlerdE"lt un tedar k etliği anlışıl

nu.;•ır. Y1ne Fatih kazası dahilinde 
Süleyman B::ıya'nın Cınnında yapllan 
kontrollerde de gilntle Ofis tarafından 
verilen 17 çuval unun 20 çuvala c;ıka
rıL-nası K •!aşmıştır. Bunlardan baş
kd At.pazarında fırıncı H:.ımdlnin aldı
d..ğı unla rdan ancak yarı ını ekmek 
yapa-•k d ğe•leriP yiıkıick fiyatla 
sattığı görillrnüştur. Bunlar ha1~kında 
kanunl takibat yapı ması kararJaşnuş 
ve bt rapor h.rı"'ırlanarak Be!cdıye 
Reisliğine verilwiştir. 

Geçenlerde, bir büyük ma
ğazada, iki güzel ve §ık ka
dın, bir top kuma§ çalmıılar, 
f kat, magazadan çıkarken, 
bacaklarının arasına sıkııtır
dıkları top dü§mÜ§ ve bu su
re le yakayı ele verrnitlerdi. 

türkcc ve kültür mualLmlerin'.n 
resmi oku'larda t>-C. -u gibi uh
deler'nde bu!o.nan dcrslerın tatbi
kat gezintiler•ni ihmal etmıyerek 
ta'.cbel-eri lüzum gördükçe tatbi
kata çıkarmaları haKkıncb. alaka
darlara •amiın yapılınıştır 

•- llu lmmaş 10, su 11. öteki 
12 .. Daha İ) i: ini isterseniz ·bir de 
şu var: Bunun metresi d<' 14 lira.> 

1 

Mısır çarşısı 'Kurtarma yur-1 
tamir edi iyor !dundaki çocuklar 

Bazı kadınlarda bu ııklık 
hevesi, lüks mer lu, züppelik 
merakı devam ettikçe, buna 
benzer, daha bir çok vak'alar 
iıiteceğimizden korkarım. 

Top top ipekli kumatlar, 
kadınların gözünü bu derece 
fazla kamafbrmamalıdır. Son
ra, gözleri hiç bir tey gôrır_,z 
olur .• 

iHTiKAR 

TEFRIKASı 

Bir muharrir arkadaı ıöy
le yazıyor: 

dhtikarla mücadele edil
di, ediliyor, edilecek .. Bu, a
deta, bir gazete tefrikasına 

döndü.. Her gün gazeteleri 
me!gul ediyor ... » 

Ohalde, gazeteler için ne 
mutlu! Çünkü, bazı ceride
lerde öyle tefrikalar intİ§ar 

edıyor ki, ihtikar tefrikaları
nı okumak, muhakkak lı;j, 
çok daha eğlencelidir. 

ŞAiRiN 

HATIRALAR} 

Sevimli Şair Halit Fahri 
Ozansoy, eski yıllara ait ha
tıralarını yazıyor. Vaktiyle, 
üç bet ıair arkadatiyle bir
likte, bir tair arkadaıının e

vine akıam yemeğine gibnif• 
ler.. Beklemiıler, beklemiı
_ler .. Evde ne yemek var, ne 
içecek .. 

Halit Fahri, bu hadiseyi 
garabetten bahseder, ııibi an
'1-tıyor .• 
- Halbuki, biz, tatmıyoruz. 
Şairin evinde yiyecek, içecek 
ne arar, üstadım. .. 

Barbaros tOrbeıı 
denizden gir lecek 

Byük Türk denizcisi Bar!>aro. 
sun Beşiktaşt&ki türbesinb deniz 
kısmı derhal açılacaktır. Bu su. 
re'le türlıcnin denizden gönilm<>Si 
tem:n edilecek ve bu saha birer 
yeşı..lik halin-e getir.le<:<:' tır Ge
celeri civara yerl~.şit:rilecek pro-' 
jektörler Barbarosun turbesini 
aydınlatacaktır. 

OçöK B'ABE 

ViLAYET ve- BELEDiYE: 

* Bel~diye, İzmır Fuarında bir 
pavyon tutarak İstanbuLn imar 
maketlerini teşhir etmege karar 
vermişt:r. 

1 
* İs anbul Vilayctı bu yıl 120 

fakir ve kimsesiz çocuğu prevaıı. 
toryoma yerl-eştirecektir. * Belediye Floryada bir ten· 
kor·.u inşa ettirecektir. * Maltepede bıiyük bir plaj ya
pılacaktır. Maltepcnin güre! bir 
Sayfiye yeri haline ge ·rilmesi 
için da tedkikler yapılmaktadır. 
* Belediyeci-en bir heyet dün 

Rumelihisarına giderek Tevfik 
Fikretin Aşiyanında tedkikler yap
mıştır. Burası Fikret müzesi hali. 
n-e konulacaktır. 
TiCARET ve SANAYi: * Altın fiatı 25 lira 20 kuruş 
üzerinde istikrar peyda etmlştir. 
* Gittikçe artan keten istihsa. 

istih.salatı üzerine Kandırada bir 
keten sanayii kurulması için ted
kiklere başlanmıştır. * Ticaret Vekaleti en fazla ih
tiyacı olanlara verilmek üzere hır 
miktar tenekenin tevziine müsa.. 
ade etmiştir. , 

MÜTEFERRiK: 

Bu kuma lar Yerli Mallar ma· 
ğazalarında <atılandan daha i~·i 
değildir. Ayni fabrikaların. ayni 
kumaşl:ırıdır. doğişen, yalnu fi. 
attır. 

Sebebini sorn1ak iste-rsini:z. Tez
gahlar, size uzun bir yılan hika
yesi anlatır. 
Eğer, bura ·a kaydettii:im lıu 

hadisroe ihtikar d~il ise, İstan
bulda tek ihtikar vak'ası yok, de
mektir. 

Bu k11n1aş nıest"Jcsi üzerine, a
lakadarların <"hemmiyetle nazan 
dikkatlerini çekerim. 

RESAT FEYZi 

Denize çöp dökenler 
cez landırılacak 

Ha1.ç cıvarında bulunan bazı 
müesseselerin, değirmenlerin ve 
fabrikaların çôpkrinı ve pislikle. 
rini Halice attıkları.ve suları kir
lettikleri görü.rnektcdir. Son gün
lerde Haliç sahıll~rı çok pislen -
miştir. 

Liman Reisliği bu şekilde hare. 
ket edenlerin şiddetle ceza'rndı
rılmalarına karar vermiş ve kon
trol kaptan.ığına sıkı ve devamlı 
kontroller yapılmasını bildirmiş.. 
tir. Kavun ve karpuz mevsımi de 
gelmekte olduğundan denize çöp 
atanlar görüldükleri takdirde der. 
hal cezalandırılacaklardır. ___.,.____ 
Şehirdeki 
lar t sblt 

labrlka
edlllyor 

Belediye, şehir dahilindeki fab
rikaları tesbıt ettirmeğe karar 
vermişt.r. Bunların vaz.iy-eti tet

kik edilecek ve sıhhati umumiyeye 
zararları nisbetlne göre şehir ha.. 
ricine nakletmele•i içın mühlet 
verilecekt:r. Fazla zararlı görülen 

fabrikalar derhal şehir haricine 
nakleairiıecektir. Şehircilik mü. 
tehassısı Prost şehir haricinde 
kurulacak sanayi mahallesı için 
son etüdlerini yapmaktadır. 

-0---

AHMET RAUF 

seıerDerllk mldlrl 
Vekaıeı emrinde 

* Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı dün şehrimidelti da
ireler üzerinde te~ıkler yap -
nuştır. Bugün Trakyaya gitmesi 
muhtemeldir. * Evvelki akşam Yedikulede 
yanan deri fabrikası yerinde dün 
bir keşif yapılmıştır. Fabrikanın 

Relah vapuru llak
kıada Mecliste izahat 

İstanbul Vilayeti Seferberlik 
Müdürü i:krem Gönen görülen Jü. 
ısum üzerine Vekilet emrine alın
mıştır. 

Edebi Roman: l U9 

70 bin liraya sigortalı olduğu an.. 
laşılınıştır. Tahkikat devam et -
mektedir. * Üsküdar kazasında umuınt 
siperler inşasına başlanmıştır. 

KO L K OL 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Buna hiç fiiphen olmasın. 
Fakat senin telefon ettiğini bilmek 
için seni tak.be de lüzum yoktur. 
Otel garsonları telefonu daıma 

kontrol ederler. Malüm a ..• Tele. 
fon da para iledir. 

- İrkiUştmln sebebi bu. Polis, 
o heriflerle alakadar olduğunu gö. 

rünce senin ıfadene müracaat e
<ier. Ve l>ir kere insan bir vak'a
run ı<,ine gırerse tından temiz, pak 

kurtulma'.< kouy olmaz. Senin gi. 
C>i harikulade hır kızın hapsedil

ır-esi ıht"malini de d'iişünoükçe 
Miylerim ıırperıyor. 

- Peki... Ne yapar'ar bana. Her 
halde siz..n bildığınız birşey var 
kı .. 

- Var t.abil. Enınıyet Direklöı'ü 

açıkça söyledi. Senden şüphe e
diyor. 
- ..... . 
- N.,ye susuyorsun? Bir şey 

söyle. Bır cevap ver. İnkar et. 
- ..... . 
- O halde... Şüphelenmekte 

haklı oldu.klarıru kabul ediyorsun. 
Şimdi, kollarını kı ·ın beEnden 

ayırmış, iki elile başını tutarak 
gözlerini gözlerine dikmişti: 

- Susma yavrum... Söyle 
- Mutlaka birşey söylemem mi 

lazım? 

- Evet .. 
- Öyle ise evvela sen söyle_ 

Beni seviyor musun? 
- Çok hoşuma gıdıycrsun. 

- Ho•a gitmek, sevmek demek 
.ieğildir. 

Ankara 3 (Hususi muhabirımiz 
bildiriyor) - Büyük Mill-et Mee
lisinin yarınki toplantısında hü -
kı1metin şarki Akdenizde batan 
Refah vs.puru hakkında beyanatta ı 
bulunacağı bildirilmektedir. 

- Belki yarın, sana 3.şık da o
labilirim. 

- İster ol ;sıer olma. Ben, ııeru 
sevdiğimi sanıyorum. Sana haya
tımı olduğu gibi anlatacağım. Ben
den iğrer.me ... 

- SE·nden iğrenmek mi? Terte
miz hır kızdan nasıl iğrenılebil<r? 

- Kadın !ı!ı; tarafımın tertemiz 
olduğuna emin ol! Fakat pek ba
yağı bir tarafım var, 

- Neymiş o? 
- İşim. 
- ..... 
- Ben, bir Eroin kaçakçısının 

kızıyım. 

- Nasıl? Parmaksız baban mı 
yoksa? 

- Hayır ... B-en Türküm. Annem 
Rus. Babam Kazanlı. 

- Eey? 
- İki yıldanberi İstanbuldayız. 
- Daha evvel nerede idiniz? 
- Rıyoda. 

- Ne? 
Dcl•kanlı, bütün soğukkanlı -

lığına rağmen kendim tutamadı. 
Kızı kucağından itereg ayağa kalk
tı: 

Çarşının içi ve dışı IBir kısmı her sene kamp 
boyanacak lara gönderilecek 

Mısırçar~ısı,ın Em'ncnü tara
fı~ l , kapısının yanır da bulu
n:ır c.Jkkuıılar tamı>. rı yıkı mış 
ve bura · tem•zlenm.ş:.ir. 

Belec'. ye ile Müzeler İdaresı 
t'll'afından yapılan tedkiklerde ve. 
riı..e.n karar!ara göre çar~ının der. 
hal tan rine başlanacaktır. Çarşı
n-:n tav'ln pencerelerinden bir ço· 
ğu ten '«:>lerle ve tahtalarla ka -
pa'lmıştır. Bı.raları açılacak ve 
cam konulacaktır. Çarşının içerisi 
de bevnzıı bovandıktan sonra çok 
ayd.nlık ol ıcağı a:ıla,ılm•ştır. Çar
şının harici k sımları da tamir olu
nar:ık ::ıadana edilecek ve bilhassa 

1 
camıiI' avlusunda yıkılan dükkan
ların enkazı derhal kaldırılacak. 1 

tır. Bu hususta al.'.ıkadarlara emir. 
!er veril i§tir. \ 

Yeşilkoyd-eki kimsesiz çocukları 
kurtarma yurdu talc b< .cr.nduı 

101 çocu!< Bartında açı.an ta. 'be 
kamplarına gcnd rilıniştir. Yur. 
dun af.laklı talebelerinden her se. 
ne bu şek.ide hır kı~mı ka.ıplara 
konulacaktır. 
Kampfr.rın her sene başka baş

ka sahıllerimzide açılması v-e yav
ruların a,·ni zamanda memleketi 
JC' tanıma arı temin edilecektir. 

Kamplara, kuruldukları ye1ler. 
deki mekteplerin öğretmenleri ne
zaret cdeceklerdır 

* Uzurköpr> - Sıvilingrad hat. 
tının topraklarımız dı<ındaki kıs

mında bulunan D~miryollarının 

tarafımızca işlet.ılmesi içın Meclise 
bır kanun layihası V'erilmiştir. 

--cADLİYEve POLİS-J
Bir Bakkalı öldüren Şadan' .. 
ın muhakeme s i b itti 

Suçla, çaldığı paranın az olması 
kartalda y zGnden idamdan 

Geçe~ rcnenin Kanunuevvel a - ı rak bu cezasını 30 sene ağır hapse 
yında U;,kiıdarda bir cinayet ol - çevirmiştir. 

muş '"" arabacı şadan adında bir I Kamyon altında 
<abıkalı Doğancılarda bakkallı« ya Öldl 
ı>an K~mali kafasına dırhem vıı -
~ara'< öldürmüştü. Dün Küçükçekmecede bir kaın-

Dıln 1sta.ıbul birinci ağır ceza yon kazası olınuş v-e Sadık oğlu 
rnahkemesinde Şadanın muhake - Sabri adında bir küçük çocuk ~anı 
me,; nıhayet bulmuştur. Mahke - ' yon altında kalarak ölınü~tür. 
rn.e Şadanın o gece, bakkal dükka· Müddeiumumilik hadise hak _ 
ınnın kepengini yarı aralık görün- kında tahkikata başlamıştır. Suç
' e içeri girdiğıni ve çekmeceden lu şoför yakalanmıştır. 
;,ltı lirayı çalarken Kemal tarafın- -<>--

.)an yakalandığını, Kemalin ken - 940 ta hı 11At1 286 
•lisini polise teslim -edeceğini an • milyondan fazla 
!ayınca orada duran bir kiloluk 
•lirhemi Kemalin kafasına vura -
rak öldürdüğünü ve altı gün sonra 
yakalandığını sabit görmüştür. 
Mahkeme suçlu Şadanın hareketi -
ne idam cezası verilmesi lazım gel 
iliğini bildirmiş, ancak çaldığı pa.. 
ranın pek az olduğu nazara alına-

- Sakın. .. 
Seniha, onı.;n fazla sormasına 

meydan bırakmadı: 
- Evet ... Tahmin ettiğiniz gibi. 

Babam Riyodaki kürkçü dükka
nını olduğu gibi bırakarak bizi 
aldı, kaçtı. 

- Riyo'da iken babanın ne ile 
meşgul olduğunu biliyor muydun? 

- Hayır! Hatta dün yakalanan 
dostlarını t!a İstanbu\a geldıkten 
sonra tanıdık. Zaten Riyo'da ben 
evde çok bulunmazdım. Bir iran
sız mektebinde pansıyonerdim. 

- 13-en Riyoda çok kalr.adık ki. 
Hayatım hep İstabulda geçti. Ha
lamın kocası Beyoğlunda bir pas
ta~ işletir. Beni onlar büyüttü
ler. 

- Bu pastane geceleri de açık 
mıdır? 

- Sabaha kadar. 
Kızın yüzü kıpkırmızı kesil -

mışt,. Gözlerinın yasarmakta ol
duğunu da görüyordu.. Hayır! Bu 
kızda herşcv bitmemişti. Madem 
ki u•anabilivor, madem k:' yese 
diı • biliyordu ... Hayır! Bu kızın 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 1940 mali yılında 
Devlet tahsilatı U6 milyan 376 
bin lirayı bulınuştur. Bu miktar 
939 bütçesindeki tahsilat yeku -
nundan 30 milyan 253 bin lira faz. 
ladır. 

henüz, tamamile çamura batma -
<lığı söylenebilirdi. Onu teselli et
memek ı;addıırlık olacaktı. Tekrar 
yatağın kenarına oturdu. Kızı 
kucağına aldı. Sol elile bir dizin
den kavradı ve sa~ eli ile saçla
rını ok·•varaıc sesini tatlılaştırdı: 

- Sana n-e yaptuıyorlar? 

- Zengin ailelerin çocuklarile 
arkadaşlık ettiriyorlar. Hep lüks 
yerlerde dolaştırıyorlar. Sipahi 

Ocağında ata bindiriyorlar, tenis 
maçlarını kacırtmıyorlar. Futbol 
maclannda ben mutlaka varım. 

Vapur tenezzühl-erinde, sinema -
!arın gaıa gecelerinde beni mut

laka görürsünüz. Ada mevsiminde 
Adadayım. Tarabyada mutlaka 
her saison bir hafta otelde kalı
rım. Her plajda dolaşırım. 

- P-ek:i bundan ne kazanırlar? 

- Ben onları eroine alıştırırım. 

- Bu o kadar kolay bir iş mi? 
- Reddene pek rastlamadım. 

Fakat bir iki defa tecrübe edip 

be~nm'yenleı-, alışamıyanbr, ya
hut allilllak .ıste:,ıiyenler oluyor. 

Beşiktaş - Sirkeci ara
sında yeni bir 

sefer ihdas edildi 
· Tramvay İdaresi ş-ehirde bazı 
;yeni tramvay servisleri ihdas et
meğe karar vermişt;r. Bilhassa 
izdihamı azaltmak için bu ted -
birlere lüzum görülmüştür. İlk 
olarak Beşik aş Sirkeci arasında 
yeni b.ir servıs ihdas olunmuştur. 
Bilhassa sabah ve akşam kalaba. 
lık vakıtlerde s.rkeci ve Eminö
nü yolcuları ıçin büyük bir ko -
!aylık olacaktır. 

-----<>----

Silivri limanı yeni
den temizleniyor 

Silivrı lımanının ye'liden te -
mızlenmesi ve derin ı ·nin arttı. 
n macı ıçn Münaklat Vekaleti •a. 
rafından \2 sıs:ıt ayrılmıştır. Trak
yaua tetk kler yapacak olan Mü
naklat Vckilrrız Cevdet Kerim 
İnccdayı bilhassa Sılıvriye de ug. 
rıyacak ır. Geçen kış dalgalarla 
bözulan Silivri mendireği iyi bir 
şekılde tamir edilmiştir. 

Buz f;arfiyatı 
artıyor 

Bu sene henüz fazla sıcaklar ol
madığı halde buz sarfiyatı diğer 
senelere nisbetıt çok artmı,tır. 
Be ,•diyen n SııtJccdeki fabrikası 
her zamankinden fazla is.ihsalde 
bulunduğu hald-e ihtiyacı gü.çlük
le karşıl~maktadır. 

Hariçten soğutma makinelerinin 
gelmel!'esi <le bu yolda müessir oL 
muştur. Birçok müesseseler buz 
kullanmağa mecbur kalmaktadır
lar. Diğer taraftan Beledıye buz 
mü'.eahhid :Je şehr:n her tarafına 

muntazam bir şekilde buz sevket
mtsini bildirmiştır. 

-~-

Ada çöpleri de de
nize dökülecek 

Belediye, Adalarda toplanan 
çöplerin de vcsa · ııe denize döküL 
mesin-e karar vermıştir. Şimchye 
kadar her Adanın çöpü çöpçüler 
tarafından s:ıhılin bir tarafına dö. 
külür ve bu yüzden adanın güzel 
deniz kıyılarının bu kısmından 
kokudan geçilınezdi. Adalar gibi 
güzel birer sayfiye yerinde bu ha
reket doğru görülmediğJnden çöp
ler bundan sonra Marmara açık
larına dökülecektir. 

Kaynana kattll on 
sene haplı yatacak 
Bundan bir müddet evwl Fatih. 

de Sofularda, Etmeydanında otu
ran dokumacı Mehmet Emir bir 
gün kayınvaldesinin sitemi üzeri. 
ne ve karısı Nadirenin akrabası o
lan Fahrinin müdahal-esine daya -
namıyarak biçağını çekmiş ve ka
yınvalidesi Aslyeyi öldürmüş, Fah 
riyi de ağu surette yaralamıştı. 

Dün birincı ağırcezada Mehmet 
&mirin muhakemesi ne~icelenmiş. 
tir. Mahkeme Mehmet Emirin su -
çu, ağır ye şiddetli bir tahrik ile 
işlediğini nazara alarak kayınva -
lidesini öldürdüğü için 7 sen-e hap
se ve Fahriyi yaraladığı için de 4 
sene hapse mahküm edilmesine ka 
rar vermiştir. Mahkem-e her iki ce 
zayi birleştirerek suçlunun dokuı 
.ene on iki ay hapse mahkfun ediL 
mesini karar altına almıştır. 

Bu sözler, delikanlıya Galibeyi 

hatırlatnıi§tı. sordu: 
- Galibe alıştı mı? 

- İlk dozu yolda vermiştim. 

Pek hoşıına gitmiş olacak ki dün 
gece bir grama kadar yükseldi. 

- Ne diyorsun? 
Kız güldü: 

- Dahası var. Giderken çantamı 

karıştırmış, dört beş gram kadar 

da aşırmış. 

- Fakat bu bir cinayet! Nasıl 

yapabildin bunu? Babw:ına ne 
diyeceksin? 

- Asıl canı babası. 

-!!! 
- Anla işte... Her şeyi ben 

söyliyecek değilim ya .. 

- Yoksa babasıda mı! 
- Tabit ... Bu teşkilata sermaye 

veren Gaiibenin babasıdır. Herk-es 

onu Jastik ticareti yapmakla meş.. 
gul sanır. Halbuki o ... 

- Eroincilik yapar öyle mi? 
(Adata v ... > 

İdeole;jller m ... ca· 
dolası mı? 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMEll~ 
. u 
Iki sene ovvel:sınc ıkadar ,ide- B 

olojh. gazete sutunlar.ıııda en çok t 
tesadüf edıll'll bir ı.<c !Jme idı. Al· 
manyanın milli ~aliı;t ideolo- a 
jisi Sovyeller Birli

0
m n kom<l• ~? 

nist ideolojisilc mücadele h 0 lind• 
idi. İtalya, idooloJi 1bak:ımmdaJI ~ 
kerdisine yak n gördu ıi Alman
yaya iltihak etmişi. İıııgı'~ere de
mokrasi ideolojisine bağlı kal>" · 
yordu. İspaıııya mil, t.ş>bir ıdeokıji t 

r 
muca.delesine Sw ne oldu. Faş 1 
ideoh1ji;,ine bağlı olan devletler, t 
yalnız kr.ımünistlığı imfha etm yf 
içın Ispanya müd h~ ' et· 
tiklcrinı bcvlioi. edi}orlaro .. H ;) 

1
b 

cephesi ad, verilen w sol i<lcolo
jilerle demokra,iler ara~ da b' 
işbi:rl ğine "avar,aıı zCmre de ~a· ~ 
ra 1 rtka addetf.{_\: .. ri fa · +· • ~, 3 

m '.< çirı İsnanyolL "D yard m et
tiklerini ilPri sürüyorlard . 

B _ idE:''>lojilcr ,~riıMıi:ıı.i n ıı• h 
ğust.:ıs 1939 Sovyr t - Ahnnn p )' 
nın imzasiıe a.kada kaldı. H~ 
kirn::-nin ıimit C" <'<l "i, ü.ıni1 de 
edemıyeceğı şe; < 1 

... Bi.r.!:>ı~ v 
nin amansıız du~ırran~ olan fa~·ı9* s 

ve komiinıst ıdeı:.! • lcri dek vel" 
mişler ve ı: ..ıcadcle re'll"lcrı zli!' 
fırda teir.kaya rlii,<mür, ' alıı- 5e 
rmın mes'uliyet ı, •kapı•a · ~ 
plütoKrı>c :~re. tahm;J C'tm ,rd• 

D 
Faşbtler k<)mÜnlstl.kte tı:ıhl ~e 
gômıemeğe b~.ad lar Komünısl 
Rusya ra İng;ıiz ımpara·l'Jrlu~U 
y!.kılmadıkıça dünyanın rö at yıi· il' 
ıoü göMmyectginc iddia ed\p dul" 
du. Belki bu, •realist • bir polrti.ICJı8 
idi. Fakat bunun reafüımrni bol" t 
çok ıdeal.stlcr anlıya:madılar l• 
deo!c;jileri beynelmilel 1"ünasc-s 
b~lcrin nazımı teia•k!ki edeııl•'in 
hayal sı.>kutuna uğrad lar. İdeoJo' eı 
jilerden gitt;kçe daıha az ba;hse' · 
dildi. Ve nlhayet ideoloji sıöı:ü, .gll"' <i 
zete sıryfalarında görü!mez oldıl>11 
Şimdi R"" • Almar "aro:ni# ·ı 

başl:t'ması fuerine, be:ı..,eIDıi!el. B 
mu.~asebetler eski a·tmosfr>rı.n içr S<I 
ne atılmış bulunuyıor. KomirniJiin· 
Rusya ve milli BO<iyalıst Almall' 
ya, ideoloji mücıuı~ e ını, 19' , 
senesi ağu 05unda lbrr~ ' ' ıl'e 
noktadan tokrar ele alaralk, t 

defa kanlı J:ıir mııı"artiıe halin<l' n 
ida.me ettirmek istiyorlar. K l· 
nist Rusya, faşistliğe karş: clhalık 
açtığını beyan ediıyor. Alman~·• 
da komünistliğe ka ı ibir nevi d"n 
lisalip hanbi açmış gtbi göriınüyof ri 
Geçenlerde Berlindcn yarı r · :\<' 
kaydile gelen bir telgraf, nazi M 
manyasının on gün evvel ·ba:şl.y,.ıı • 
muhanıbeye veıımek istediği reJl'r 
gi anlatmaktadır. Bu BHltlı •,e~ 1 
gr.afına göre, Avrupanıın bütii'·a 
memleketleri koınüniı.ıtl.iğe kad a 
açılan rou har.be iştiraık etmek s 
zusunu izhar etmişlerd'r. Booltta 
rıın baz.ları, mwharobeye fili o 
rak i~tira.k edeoekler. BazıJ.arırı'1 
iştiraki ise, sernibolik olacakUf . 
Hırvatistan ve Arnavıı.tlııik bil'ld 
komünistltğe karş1 mücadeled 
uzak kalıınak istememişlerdu. ık 

Muharebeye komünıstHğe Jw 
mücadel-e mahiyetrni verımc-k t 
şelJbüsü., lıiçb"' maınlekette 1spaıı'fl 
yada olduğu kadar muıva!fak ~ 
mam?Şlı.r. İspanyanın derin 11 
heyecan içinde !bulunduğu geıeıetıl 
haberlerden ı:nlaşılmaıkıta.dll". v.n 
panyollar yalnrz ıkocmümistliğe 
şı diişm.!'nlıık hislerini gıösteııın'*"1 
le kahrıamışlar, kıoonünk'l. Ru,,Y,ın. 
nın iş orta~ı sifa:tile İngiltere al 
hine de numa. işler yap~ışıar<ljE 
!spanyıadaki bu va.zıyetı.n ıhus 
sebepleri vaıxhr: Malümdu.r ki 
panya 'bu ideoloji ha~binin en k 
\ısına sahne ol:""~ ·hi~ :n=I .~ 11 
tir. Franıko reıımı, sag ideolop!V 
sol ideolojiye zaferi üzeıinc 
edilmİ!'Hr Bu zafeı«n kazcnııııı; 
s nda Almanya ve İt,,Jva iımil :Ilı~ 
mu;;lardır. Bu sobepledir ki 1" 
mü~ist Rusya ile anla'ITTlayı k9· 
deden ağustos 1939 paı.ktının · 
!ananası, her memleketten ziya 
İspanyada hayal sukutu uyand 

mı~ı. Şirnrli de faşistl!ğin &rolll 
nistHk ile mücadelesi Lspany 
heyecanh sevinç ile karşıl&nrolli • 
İspanyollar, resmi •harp dı.ş~ 
zlyetini mwhafıua ehmelcle 
ber, Rus cep!oesine ask<'r yollaı1' 
ğa karor vermişlerdir. Bıınuı' 
bera.'ber, Almanya ve Rurya da ı'J 
hü olduğu halde her mem!el< ~· 
bir Rus - Al."lan haııbiınin bir ;P' ~ 
oloji müca<leksi olarak, 1939 
ğllfltns paktı imzalanmaııdan e e_ 
velki candan alaka ve derin lı~ ı: 
canı uyandıırabileceği şıüpiıdi 



e- •zan: Ali Kemal SUNMAN 
oJı: Bugürıl<ü AvrU>pa harbinin Sov-

- t - Al·mun m~.harelb<'si saChas.'1-
0' aca.ba japonya ne karar vere-
... l?. Diye dünya mabbuatmı mes- 1 
e 1 eden b•r $Ual \'ar Belki d~ ı 

an n tar•fı yalnız kendi menfaa
ıı- dü~üner k durac "<, !bekle-
e- • • politika.<ını takip etmeyi da
lı• arlı bulacaktır. Fakat bu mev-
ji tetkik edilirkc~ hat r~ gelenle-
! e ~iraz sa)ıma!k la>ı:>m geıi}"Or 
r, la Sovyetlerin bir giln Alman-

t~raf 1dan taarru:ı:a uğrıyacağı 
et· Y11Y<'ti 'bur>dan çok evvel türlü 
l~ lmalkrle düşünülüyordu. Böv
v- bır hal bir gün vuku bulur~a 
i!, nyanın da Almanya ile bera
a· r olacağı tahmin ooilmel<'!cn ge
•·kalmıyordu. Sulh ıçın ne den· 
v u?, Dünya ımlhu taks;nı k: 

d e~ez, dcvlctkr arasındaki 
a· bır taraftan bozulacak olur
>' harp mı.tlaka digerlerine de si
~yet edecektir. Onun .için ıher ta
. ı. z_ hareketinı hemen diğer dc:v
rı· lerın birleşcrdk rni;..; ek 

t
. . _,.er mu-

isi eme ı ıle durdurmak !az·--' 
saıre. .u.ı-..ıır .. 

r'· 
l te 935 ıle 939 arasında 

9-~elerde dün,·a sulh . . geçen 
• • .. J u ıçın en zı-

;$1 e ilerı surülcn müliıh 1 
d• lece tekrar edilirken Raza _ar 

kt 0 d: bir gün Almanya tar::~ 
·.ı ':ı, ugrıy~cağı taarruz ihtimalle
'!a uhtelif surette mevzuu bah
o• •. u;ıtur. Sonraki vekayi bu 
!"ıla?azalar~ artrk nazariye ve 
• t '::'Ye halinden çıkardı. Hadi

!" t 0ka başka suretlerde bi~biri-
1- a ıp _etti. Fakat o zamandan 
e-S ·~ bır söz Untııtuiınam•c><ır· 

o\·y t R ..,.. • 
l•'ın e usya diyorlardı., AJ
JO' Yanın Ha.b . anı olmaw .. 
e- .ez. Sovyet Rusya lbir gın;, .;:;_ 
, tan olursa onda 

a ia H b . n oonra Fran-
"' n R a eş~tan 01.acaltt:r. Onun 
iJ! \lsya ıle Fransa ıbiııb' . 

!anmalı 'b· ırıne 1 .. gı ı. 

içİ' u ıneselenın o zamanlar lbil
. ~ Fransada ne kadar har ti ,!)·· ak are e 
- un aşa edildiği maltı.mı.ur 
" ·et R d · 

Q f usya an artılk Fraıısaya 
/ a,"C!a gelrtıi 'eceğin · ·· ·ti 

·e ka'""ı b ı 00) ven-
!ı'.l· -• unun aksini ileri .sür-

olanların da ,b .. .. . 
dt nazarı dilek . tıgunku vekayı 
ıYii • h at; celbedecek olan 

a azalarını .. 1 . 
ateık m" '""' .. şoy e hulasa et-

um~undur-

"' · Almanya p· . 
ecb'n ve . ' ınlandı) a, Lc-his-
of. . b. JaP,onyanın teşkil ed<:eek-

rı .ır ZU>mre lbir gün Rusyanın 
• • ınc '?aı·ekete geçse bile Yine 
tv Yayı ıstedi.kJ . . • 
gl • ıu. . erı gıbi kolayca 

.. P edemıyecek.krd B .. ·! 
eJT'r zumr., tesekk" ır. O) e 
.e~•tler ale hl ul eder de &ı,·. 
il'•an y ne arkcte geçerse 

sa buna kar~ lakayt luılarn 
~ _aktır. İster ~tomcz So, ·~1 ı,. 

3 e olarak miid - ' 1 '> "" er 
ı ~ k ana e edecekti 
•za Şarktaki So . . r. 

1~ v:ı et ordusu ıa 
/''Yanın taarruzuna 'karsı b' -

n nrvet olacakı.r Ukr ır 
tıl e; burayı al~ak ~7· aya ge
j)l 'ği kadar ko -, e zanne-

anya ·1 1'.'Y olmıyacaktır. 
,ıc Uk ı e Lehistan elcle vere

·buranyayı ızaptetmek ist.e:r-
na kıolayca muvaffak 

ı ecekleri şüphelid' ola-
aıl' Ha,kikaten Uk ll', 
ol'mdik' ~~~ ranya halkı belit' 

ı ~· ıet idaresinde 
1 

l>~ d~ik!ır. Fakat n rnem
ı~ler; de sevmez! Almanları da, 
yn son senesinde 9~~ Gec,."'n har

aki vekavi bun ~.le 920 ara-
u.n için Leh u gostermiştir 
tJ ve Alman ıcırd l 
krany;ıya lk u arı

arşı Yapacağ, se-

HOMAN: fiO 

Sulh takailll kabul et- ı 
mez, derlerdi. Harp te 

.,!!:!'dan oraya sirayet etti. 

fer uzun sürecek \'e çet.n olaca'k
trr. Bir de eğer Almanya 'biır gün 
R~yayı iyıden iyiye mağlü.p l"t
mege muvaffak olursa ondan oon
ra avtık iıjini bitirınif;, makı>adına 
vanınış sayılmıyacaktır. ALman
yanın ne yapıp yaparak Fransanın 
da üzerine )"Üruyeceğl muh;ı'kkak
tır. Onun için Rusya üzerine yürü
yeceği zaman Almanyaya karşı da 
Fta11sanın hemen harekete geç
mesi tabii ve zaruridir .. gibi. 

Rusya ile Fransa arasındaki 'beş 
senelik misakın tazelenmesi f'kri
ni müdafaa etn:iş olan Fransı"Zla
rın ooktai nazarı da lbu harbin a
rif esinde bö,·le görünüyordu. Mi
saKın tazelcnmesıne lüzum olına
d1ğını, çünkü Fransanm şimdiki 
Rusyadan siyaset 51enıinde öyle 
büyük bir fayda elde edenıiyece
ği gibi Almanyaya !karşı da asker
lik itibarile ·büyük bir 1.-Qr lf.emi
nine muvaffak ola.mıyacağını ile
ri sürenlere verilen cevaplar da

ha uzuhdur. Her ilki tmk!tai """ar
dan da Lehistandan ellıemmiyetle 
•bahsedildiği göııülüyordu. Lehis
tan hangi taraftan olacak?. Almanr 
ya tarafına mı geçecek, Fransa ile 
beraber mi olacak?. Harpten f!!V

wlki tahminlerin lba.ş.I<. türlüsü 
çıktı: Lehistan paylaşıLdı. Rusya 
ile Almanya arasında 'malüm tarz
da taksim edilen Lellıistan !bugün
kü vekayiin artık lharicindedir. O
nun gibi Fraıısa da aDtılk mağlup. 
Buna mukabil Sovyet - Alman 
:muharebesi en şiddetli lbir sll!fllıa
da. 

1 HALK~ 

~--SÜTUNU-) 
it Ve /fri Arcyanlar, 
filWyetler, temeruıİ· 

~ oa miifkiiller 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İf Arıyor 

Lise son sı.nı1ını ikmal etmij; genç 
bir kız resm..! ve hususi müesseselerde 
iş aramaktadır. İş sahiplerinin Son 
Telgraf Halk sütunu vasıtilsiyle (Sa
nı.iye) ismine mtiracaatla ·ı rica olu
nur_ 

Ders Vermek latiyen Bayan 
ik.nale .)talan talebelere Fransızca 

ve İn,gili;teeyi çok kısa bir zamanda, 
metodik olarak öğretirim. icap cderı:.e, 

evlere de gider ders veriririn1. Arzu 
edenlerin Son Telgraf Halk Sütunun
da Bayan N. A rumuzttna mt..ıracaalle
rini rica ederim. 

1, Arıyan Bir Genç 
Orta mektcbı P. iyi derecede ikmal 

etmiş 16 yaşında :teki, çalışkan; yetim 
bir genç husu:;( ınües~eselerde, yazıha
nelerde, bürolarda, külü.phanelerde 
kanaatkfır bir ücretle kcndLı.;ine mü
nasip iş anım~ktadır. Bakırköy Osm:t
niYe mahallesi Kire~"OCağı ~okağında 4 
numarada Recep Bulçın'a mektupla 
müracaat. 

İş arıyaıı genç kuı 
Ortaokul 1 inci sınıfından tahsili 

bırakmış 16 yaşında mütevazı, temiz; 
bir aile kızıyım. Yas.tın ve tahsilim 
ile mütenasip bir iş bularak çalışn'lak 
istiyorum. Arzu edenlerin Son Telgraf 
Halk Sütununda ?\.felilhate bir mek
tupla müracaatlerini dilerim. 

İt Arıyor 
Ticaret Lisesinin 2 inci sınıfında, 17 

ya~ında bir gencin1. Daktilo ve mu
hasebe bilirim. 25 lira aylık ücretle 
iş arıyorum. Taliplerin Son Telgraf 
Halk Sütununda Abbas:ı müracaatle
rini rica cderım. 

I~ anyan bir genç 
E;rlülde lise olgunluk imtihanını 

verecek olan. çalı~kan, Fran~1zca da 
bilen bir genç; az. bir ücretle bir iş a
ramaktadır. Taliplerin lütfen Son Tel
graf Halk sütununda tTtirksoy> a mü
racaatları rica olunur. 

Cinayet Davası 
"'' Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

• 
ır 

~ ııl ~r()fe,ör Ceıııilin ark. 'ından 
}.' u at Şckip söz aldı• a-

~ıı; ; ~i;ksek kakimlcr, eğer ara-

tl2n ~ ar geçtikten 'onra dah'ı 
~ ru h' kim dıl'lndeı.:· a de maktulenin üze-

~ ı.ı et" ., ı çanı.a~ırlaru, n1ahkenıe,·e 
iI11 ırı l!('('ğ" • d . 
' ı ol~ıa. ındı erpiş etmek imka

sa,. ı bu . k" 
handa h. . ım ·anıtı o za-

</ le çok~ azrlaıımış olmasını ben 
ısterdi H • 

la hile b ıu. attu bu dakika-
h.~ ohn u Çanıa~rlaruı iınba edi.1-

ll>Ia' aStndan f 1 .. Jll' · nlardan . en az a muleessir 
1 .l'tt•lar h bıri•i benim. Çama
. "~ı U>.uru 1 "k· 
ı!"' '•>dı k ıa ıme getirilmiş 
fi 1•ıı sonra uvat arkadaşunın on
l Oir ınera~ ne di~·eceği hakikaten 

ie bu ı,. .111•"ıuu olurdu. Bugün <' - •hıs " 
ı:i lıi ı.· 11'-Criııd~ sih·liyebile-

jif Cesed' ır '!ey Yoktur · 
ı nılidd · • 

tıunıumı gOrmiiı. 

tabibiadlı gijrnıiiş. )·aralar ve ölüm 
şekli tesbit edilmi1. cenazenin def
nine izin \·eri1n1s. her tiirlü adli 
tahkikat ve lıazırİık lekcnımül et
ıni~. katil huzurunuza getirilmiş
tir. 

Gayet açak olan ve bütün seyri 
gözlerinizin önünde bulunan bu 
cinayet davasında, batta usul em-
retmese ıbugi.inkü s~remonye de ih 
tiyaç olmadığnıı ve hemen katil 
hakkında hükmü idamın tecelli et-
mesinin lazun olduğuıtu ileriye sü
rerdim. 

Şekip sesine biraz daha hız vere
rek devam etti: 

Hakimler dava uzatılıy~r. Bu
gün bütün şahit!CT dinlent>bilirdi. 
Fakat avukat arkada~m bulduğu 
teknik sistem muhakemeye adeta 

Eylp ve Rami 
Haber verildiğine göre, 

Sirkeci ile Rami araaında iı
liyen otobüsler, bundan aon· 

ra, Sirkeci ile Eyüp araaında 
ifletilmek auretiyle tahdit o

lunacaktır. 

Bu haberin doğru olabile
ceğini ümit etmiyoruz. Çün
kü, eskidenberi, Ramide otu
ran vatandU§lar, bu hatta az 
otobüıı verildiğinden şikayet

çidir. Şimdi, bi"<tün bütün o
tobüsü kaldırmak, ne derece
ye kadar doğru ve makul o
lur, bilmiyoruz. 

Verilen haberler cümlesin· 

den olmak üzere, Eyüp-Ra· 
mi fO•eıinin aür' atle ikmal e
dilmesi kararlafmtftır. Bu yol 
tamamlanınca, Ramiye, oto-

• büaler daha rahat ve kolay
lıkla gidebilirler. Mevzuu ba· 
hi. bu yol da, Eyüplülerin, 

\ 

Ramililerin uzun :zaman arza 
~ttikleri bir feydi. 

Kereateciler Üe Eyüp ara
.anda zaten otobüs İflemekte
dir. Sirkeci ile Eyüp araaında 

~ ikinci bir hat ihdaı etmenin 
mıinaamı anlamıyoruz. Her
halde, Sirkeci ile Rami hattı 

otobüsleri takviye olunmak 
gerektir. 

BURHAN CEVAT 

Şile hayvan sergi· 
si 1 Ağustosta 

açılıyor 
Vilayet Baytar Müdürlüğü ta

rafından tertıp edilen hayvan ser

gilerinden ilki 1 ağustosta Şilede 
açılacaktır. Şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu sene iyi hayvan 
yetiştirmiş olnlara daha fazla ik
ramiye verilecektir. Şileden sonra 

diğer kazalarda da sergiler açıla. 
cak ve eylı'.ıl sonuna kadar bütün 
kazalarda sergiler tamamlanmış 
olacaktır. 

l!J~[3U[e) ,, 
Ga{e)]JkJJt 
Harareti ılndll'· 

mek için 
Bu sıcaklarda hararet bastıgı 

zamanlar, bir çoğumu;.ı:un bir bar
dak buzlu suya saldırdı,Cını ıörü
rüz. Dikkat ederı;enız, buzlu su 
i<;:enlerin harareti hiç sönn1ez ve 
bunlar sık sık tekrar buzlu bar
dağa sarılırlar. Halbllki nulksat 
harareti söndürnıek olduğuna gö
re, demek ki buzlu su bu arı.uyu 
yerine getirenliyor. Bunun bir 
diğer mahzuru daha var ki, bol 
miktarda su içmek mide tcvessü
üne de yol acar 

Harareti söndürmek için en iyi 
çare buzlu su degil, biJLJki~ sıcak 

ıneşruplardır. Fakat yazın sıcak 
meşrupları jc;n1ek he\ esi gelmez
se de, n1e:;el3 şekerU bir bardak 
çay pek 514 içilebilir ve on dakıka 
ı:;onra da vücutta bir ferahlık ve 
~erinlik hissedilir. 

Hepimiz biliriz, ctiviyi civt sö
ker> derler. Bu bir tabiat kai
desidir. Harareti de hararet sön
düriir. 

'- J 

bir yenilik getirdi, hem de işleri 
geciktirdi. Adalet lıeklemiye, bek
letmiye tahammiilü olmı~·an has
saSİ) etin iCadesidir, 

.. Bir tararta biitiin n1asun1iyetile 
katledilmiş bir kadıncağızın ruhu: 
Adalet.. adalet .. diye haykırırken 
öbiir yanda biiti.in bir cinayetin gii
nah ,.e şenaatini on~uzlarında ta
şıy~n bir su~lunun lıt1J3. cezasını 
görıueıniş. buluıu•uısı sür'at isti· 
yen ndaletin ruhuna uygun değil
dir. Bu itibarla surlu \'ekilin.in tek
lifini esas itibarile u,vgun bulmak
la beraber kabiliyeti tatbikiyesi ol
madığı i~in ve nıuhaken1cnin de 
bir an evvel neticesine ernıesİ: ha .. 
kınımdan reddedilmesini isterim. 
Şekip sözlerini bitirir bitimıez 

Vedat söz aldı, ayağa kalktı: 
- Hakimler .. 
Diye gür bir hitaptan sonra git

tikçe açılan ve gürleşen sesi devam 
etti: 
-İki avukatı da )·İne mutat ses 

ve söz yağmurları i<;inde dinledim. 
Her .-akitki ağı>larilc bana katil 
demekte ısrar edh oıl ... B n katil 
mi)·inı, d3,ğil .LTIİ.}İnı?. Ilı·ıııiz bu 

MAHKEMELERDE: 
•• 

''Ogle parlak bir mü-
dafaa gaptım ki ... ,, 
"18 senelik zabıt katibi mahke
meden çıkınca beni tebrik etti.,, 

--1- Y •zan: BtSIYIN BE•ÇET =1--
Kısa boylu, esmer, kara göz 

lüklü, alabros saçlı, geveze, her -
zevekil ıodamın biriydi. Orta oyu
nunda laza çıknuş gibi, mütema
diyen kendisi söylüyor, karşısın
dakine söz söylemcğe fırsat bı -
rakmıyordu. Hani bir, arada sı -
rada: 

- Dur da, bıraz da ben konu
şayım hoyuna sen söylüyorsun! 
demesi eksikti. .. 
Karşısında onu dinleyen, sabiır, 

mutehammil adam, arada sırada 
onun gözünün içerisine bakarak 
söylediklerini dinliyor, ekseriya, 
dalıp dalıp, kederli kederli, kara 
kara düşünüyordu. 

Herzevekil adam diyordu ki: 
- Bu senin davan bir şey mi?. 

Bundan yedi sekiz sene evvel, 
Trabzondayken, İtalyadan gelen 
bir arkada~ım bana bir çakmak 
hediye etmişti.. İtalyadan alıp ge
tirmiş .. Amma, çok şık, çok zarif 
bir şeydi .. Otuz kırk lira değerin
de... Çakmağın damgası yoktu. 
Köylerde filaıı, kullanıp dolaşı • 
yordum. Bir gil.n, bir köyde, jan. 
darmalar çakmağı elimde yaka -
ladılar .. Bir zabıt tuttular .. Mah
kemeye •·erdiler. Beni de, suç ka.. 
çakçıl.ık olduğu için, tt'Vkif etti.. 
!er. O aralık da, haklın değişmiş .. 
Eski hakim gitmiş .. Yenisi de da
ha gelmemiş.. Tam yirmi sekiz 
gün mevkuf kaldım .. Amma, ca
nıma tak dedi. Yirmi ikinci günü, 
etrafa, sağa sola, yıldırım telgraf. 
lan çektim. Uzatmıyalım.. Altı 

günde, :;eni hakiıni getirttim .. 
Tam tevkifimin yirmi sekizinci 
günü hakimin huzuruna çıktık .. 
Müddeiumumi, tam bir saat bir 
çe}·rek, söyleaı, söyledi.. Ondan 
sonra, benim bir sene hapsimi, 
bilmem nekadar da para cezasile 
cezalandırılmamı istedi. l 

Ben, Tevkıfhaneye girdiğim za
man, k~çakçılık kanununu, ala
kadar dtğer kanunları, ceza mu ... ı 

hakemeleri ~sulü kanununu filan 
hep aldırdım. Alakadar madde • 
leri okudum. Yirmi sekiz gün ar
tık .. Nekadar olur? Kanunlarla 
müdafaaname elimde... Hemen 
müdafaanameyi açtım.. Okumağa 

başladım. Müddeiumuminin id • 
diasını, nokta nokta red ve cerh · 
ediyorum. Hiikım, dinledi dinledi 
de daha yarısına gelmeden: 

- Yoooo! dedi. Bu kadar uzun 1 
şeyi dinleycme,·iz. 1 

Öyle d'yince, kanunlara sarıl • 
dım.• Maddeleri bulup ac:tım .. de
dim ki· 

- Ka!lun, hana üç gün dinlenip 
dinlenip söz söylemek hakkını 
bahşetmiştir .. t~te maddesi .. Eğer 
dinleınyiecek,eniz, yine kanun 
maznuna. reddihakim hakkı da 
veriyor .. İşte onun da maddesi... 
Dinlemiyecekseniz, söyleyin• Ben 
de bileyim .. Ona göre hareket ede
yim ... 

Hakim kanunları alıp madd • 
lere baktı.. Sonra: 

ııokta aydınl&nnıış de,ildir. Buna 
rağmen müten1adiyen huzurunuz
da beni kızıl bir katil di~e bu a
cf J·rr.larnı ta\·sif t•tmelen inı;;anlık 
ve onun hakları naınına tr!ik8p c· 
dilen en büyiik hatadır. Hatta. bu
na hata değil. cina~·et demek la
zundıı-. Hakikaten ben katil bile 
ohnu~ r.l~ayrlun. Bunu ~iiziime 

karşı bi;) le haykıra haykıra tekrar 
etmelerinin n1anası olına7dı. Yap
tıkları a) ıptır. 

Sonra, asıl bir nokta üzerinde 
durnıak istiyorLnn. Avukatlar işi 
laf hokkah:,7hğına dökerek ikide 
bir Şükriyenin asil ruhundan, yük
sek varlığından, muazzep olan vic
danından bahsediyorlar. Ben ve 
avukatım muhakemeyi uzatmak 
istiyor, bununla da Şiikriyenin ru
huna azap veriyormuşuz. 

Vedat bu noktada durdu.. Göz
lerinde keskin bir parıltı ve iri
lenen bir nem damlası ,·ardı. S<>
sine iç üı:en bir ahenk v<'rerek de· 
vam etti: 

- Evladım, dedi. Onu söyle. 
mek islemiyoı:um. Yalnız çok asa
bi hareketler yapıyorsun .. Sinirli 
konuşuyorsun.. Biraz sakin ol! .. 
Uzatnuyalım .. O gün. ertesi gün, 

daha er~si gün, üç gün m Uda -
faamı yaptım. Müddeiumuminin 
delillerini, birer birer çürüttyüm .. 
Üçüncü günü müdafaamı bitirin. 
ce, hiıkım, kefaletle tahliyeme 
karar verdi. Kararı bir hafta son. 
raya bıraktılar .. Zaten kararın be
raet olacağından emindim. Bir 
hafta sonra gittun .. Kararı aldım: 
Beraet ... 

Mahkemede bir zabıt katil>i 

vardı. Beraet kararını aldıktan 
sonra çıkıp dışarıda elimi sıktı.. 

- Aşkolsun! Tebrik ederim .. 
dedi. On sekiz senelik zabıt kati· 
biyim .. Çok maznun gördüm .. Çok 
avukat gördüm .. Ne müdafaalar 
dinledim .. Böylesine rastlamadım. 

Aşkolsun sana delikanlı. .. 
Sen de beraet edersin inşalah .. 
Buraya kadar hiç cevap vermi

yen, sağnak sağnak, bu söylenen 
lafları dınleyen muhatabı burada 
dile geldi: 

- Beraati hiç ümit etmiyorum.. 
dedi. Bana öyle günlerce laf söy. 
!etmediler ki ... Zaten ben de bir 
şey söyliyemedim .. İşler fena git
ti. Avukat da tutmadım .. Sonra -
dan da pişman oldum amma, iş 

işten geçti... 
- Sana, benim gibi cerbezeli 

bir avukat lazımdı. Ah! neyleye. 
yim ki, hukuk diplomam yok .. 
yoksa, ben, öyle bir avukat olur. 
dum ki. .. Değme avukatlar kii -
bime eremezdi. 

Beşinci Ceza Mahkemesi mü
başiri. mahkemenin kapısına çı. 
kıp, 

- Haydi Ziya, dedi. Karar ve. 
rilecek ... 

Beraet edeceğini ümit etmiyen 
zat: 

- Karar veriliyor .. Ben giri -
yorum! dedi. Mahkemeye gir -
diler. Çakmak davası kahramanı 
da mahkemeye doğru yürürken 
önüne ;;eçip adeta yolunu kestim: 

- Kuzum, dedim. Arkada~ınızın 
davıs nedir? 

- Kaçakçılık! dedi. Kaçakçılık 

da değil ya .. Ecnebi memleketten 
gelirken, bir sofra örtüsü. bir par. 
ça ipekli kumaş, biraz da kolon. 
ya, esans getirmiş.. Kacak diye 
yakalanuşlaı .. 

- Kanunun tarifine göre, peka
la kaçak! dedim. Resme tabi olan 
eşya ... 

- İyi amma, bu zavallı adam 
kanunu ne bilsin? 

- Kanunu bilmemek mazeret 
teşkil etmez. Herkesin kanunu 
bilmesi l:'.izım ve böyle addedilir. 

Bu sırada mahkemeye girf!n zat 
çıktı .. Yanımıza geldi.. Herzevekil 
zata: 

- Ben biliyordum zaten! dedi. 
1 Dt!t>ıımı 6 ınc't sııhifede) 

ve beniın gibi ~·aşanıantz lizımdır. 
Ona varnıak, ona ka,·uşmak i~in 
on dokuz yıl ben ölümle pt>ııçeleş· 
tim. İnsan zel<3.• lİn bir eşini daha 
vücude getirmeğe mııktedit olım
yacağı harikalar yarattun. 

l\likadelede bana kuvvet veren 
he-delime varmakta beni hızlandı
ran yalnız o ve .. onun sc\·gisi idi. 

On dokuz )'ılın biitünlüğ"ünü i
çine alan ve halta bana ;nl hesap· 
1arını hile unutturan karanltk, k5.· 
buslu bir çartH~ma devri i(.:inde ta
savvur edin ki bir dC" onun sev· 
gisine katılan ikinci biT başlı ba
şına ayrı bir sevgim vardı. 

Bu sevgi çocuğttmun sevgisi idi. 

- Hci.kinıler, onun iHiin1ü ile en 
cok sarsılan heniın. Bunu tasav\·ur 
ctn1eniz için benin1 gihi olınanız 

Giizin ve Şükriye ikisi biribirinden 
ayırdedilmyordu, ikisi biribirinin 
biitiiıılüğünü ifade eden ve be
nim kalbimde yer tutan perçinli 
bir sevgi ifadesi idi. Ben onlar i
çin yaşadım, onlara kavuşmak i
rin akıl kaplarına sığınıyacak ha· 
rikalar yarattım. onlar için i:1c1i
me saldıran Azraillerle l- ı <' ·ın 

1 
• n ) ine onlar için büh,n ıı it-

i kencelere katlanıyordum. 
Yiiksek hakimler, ben bu adam- • 
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Başmaharrırıer 

Ne Diyorlar? 

IKDA.M 

Proresör Şllkrü B&7an •Hali • ..O.
niyet. başlılı u, ya.7.dıiı bamıakalede 
dl)'or ki: 

.Tarihinin eo acı heziınett bile 
Fransız zimamdarlarındaki Avrupa 
haricindeki milletleri küçük görmek 

hastalığını henüz izale edeıneıni~tir. 
Bazı milletlerin Fransanın saadeti için 
çalı~nuya memur olduklar! kanaati 
vardır. Büyük bir müstemleke Lnpa
ratorluğuna ı-ahip olan ve onu kurta
rabilmek için her türlü koınbinezon
lara girişmekte tereddüt etmiyen bir 
devlet. mlısten1lekleri halkını bu ka
dar hor ve hakir &örmek saliıhiyetine 

mrılik Jnidir? İnsani d<'!"il, hattA. siya.::J 
bakımdan bu sözler çok tehlikeli ve 
yersiz değil midir'>.> 

CUMHURiYET 
Na.dir Na.dlı cRusya muharebesi.nia 

muhtemel neU~elerb ba.'jlı'kh blt.l'ÜJl.kÜ 
başyazısında. şunlan yazmaktadır; 

c.Rusyay karşı açılan harbe bir 
çok Avrupa ınillctleri de katıştıkları
oı ildn ettiler. İtalya, Romanya, Ma
caristan. Slovakya, Finlilno.iya Ruslar
la ~men harp halindedirler. 1''ran
sa bile lrloskova .de mü.n<A:-.ebetler~i 
kesmi.jhr. Bu kadar ka1abalıgın kendi 
safında dövüşmesıne Alm~yanın as
keri bakımdan ihtiyacı yoktur. Esa::en 
gönderilen kuvvetler de daha ziyade 
sembolik mahiyettedir. l"akat öyle 

lahınin olunabilir ki Rusya seferini 
bitirdik.ten sonra, Almanya, teessüs et
mi~ bir Avrupa birlii;i ile demokrasi
lern karşısına çıkacak ve sulh teklif e
decektir. 
V~kl olduğu takdirde böyle bir tek

li!ln kabulü, her şeyden ziyade Ame

rikanın tutacatı hareket hattına bağlı 
ıibl görünü7or .> 

YEN/ SABA.H 
Hiiııeyia ca.ıııı l"~uı •BU&'ii.ııl<u va

t:lyeb başlıklı yanunda ezcümle fijyıe 
dl;ror: 

cResml tebliğlerden vazih bir mana 
çıkarm.ıya bizler için imk<in yok. Yal
nız kaybedilen tayyare ve tank sayıla
ı-ı hakkLndaki rakamlar pek müthiş. 

Fakat bu bapta nasLl sağlaın \'e objek

tif bir fikir edinmeli?. Toprak kazanç 
ve kayıplarını kontrol etmek kabil. 
Fakat d~ürülen tayyarelerin sayısıru • nasıl saymalı?. Her iki taraf birjbiri-
nln tamamen zıddı teminat veriyor. 
Aradaki rar:lr: o kadar bıiyük bir tara
tın yahut her ikisinin de i>lemiyerek 
hataya düştükleri muhakkak. Sağlam 

ve hakikl malümat almak istiyenler te
reddüt içinde. 

Bir ~ey varsa o da bu tereddüdün 
uz.ak süremiyeceğidir. Bir hafta daha 

ıeçerse harbin ne ~ekil alacail az çok 
anlaşılabilir.> 

TAN 
M. Zflkeıriya Serle1 .Alman - Sov

yet harbinin. ilk netloelerht ba."jlı.ğını 

1a.tlYan buciJ:nkü yausmda f«)yle ya· 
ayor: 
•Alınan - So\·yet harbi, Almanya

nın vücude getirmek istediği Avrupa 

Birliği fikrinin tahakkukuna dogru 
kuvvetli bir adım atılınasına ~~bep ol
muştur. Almanya Sovyetıere karı>t aç

tığı harpte mu\'aiiak olurs3, A\'rupa 
birliği fikrinin tahıakkuku kolayla;;
m~ olacaktır. Ve o ,,.akit Alnıanya 
demokrasilere karşı da bütün Avrupa 

namına konuşarak hakkını kazanacak
tır. Fakat bu harbi kaybeder.ı;e, Av

rupanın nasıl bir ıiıkıbete 1türüklenece

ğini bugünden ıanın;n etmek müın

kün 1 •ii.r·• 
VA.TAN 

Ahmet Emlrı l"alınan «Zoratl> bir 
hdivat"ın hikıiyesb ba.şllj'ı a.ttmda 

aa.ıa. u il" kellmeıı 
kullal!ılı1 or, 

aceba, neden ola? •• 
Geçen gün vapurda geli· 

yorum. İskeleye yanaıtık. 
Merdivenden inerken, gözü
me, Veliefendi at yarıılarmm 
reklamı ili§ti. Bu reklamda 
bir kelime tuhafıma gitti. «İa
tanbul Vilayeti» yerine, İs
tanbul İli» ibaresi vardı. Ken

di kendime güldüm. İl, ilçe, 
kamun, ilbay, ilçebay, ka
munbay... Bütün bu kelime
ler tutmadı ve sonra, biz de 
bırakmadık mı?. 

At yarışlarını idare eden 
İstanbul hey.eti, herhalde, 
dil meseleleri ile uğraşmıya 
vakit bulamıyor. 

Bundan başka, bir kelime 
daha var ki, ne zamandır, na
zarı dikkati çeker, durur. 
«Maarif Vekilliği» ibaresini 
stk aık ırazetelrde gorursü
nüz. «Vekalet »dem..,kten ise, 
Vekillik demek daha çok 
türkçe.. Maarif idaresi, dai
ma, Vekillik ıeklinde kulla
nıyor, Fakat, diğer vekillık
ler, Vekalet §eklinde kulla
nıyorlar. Ve bu suretle, or· 
taya bir ikilik çıkıyor. 

Hangisi daha doğru ve 
mi.kul?. Dil mütehassın ol
madığım için, fikrimi merak 
etmeyin. Herhalde, bu ti.bir
lerden biri üzerinde karar 
kılmak ve yalnız bir tanesini 
kullanmak gerektir. 

O nivesitede, yeni bir ıstı
lah komisyonu tC§ekkül et· 
mit. Bilmiyorum, bu komi•
yon, terimlere naul bir ıekil 
verecek. 

Mesela, «İatanbulun nazım 
plim» ibaresindeki «nazım» 
kelimesini kullanmakta de
vam edecek miyiz?. «Muı
takbel ıekıl» ibaresindeki 
amüatakbeb kelimesi kata• 
cak mı?. «emlak sahiple
ri» derken, «emlak», bir A

rapça kaideye cemi yaptlmtf 
bir isim olduğunu öğrenecek 
miyiz?. 

Fakat, dikkat edin, bir çok 
insanlar vardır, ki, cemli.k» 
kelimesinin mi.nasını bilr.hği 
ve bu kelimeyi kullandıgı 

halde, mülk kelimesini pek 
tanımaz ve kullanmaz. 

Bütür.t bu meseleler, nasıl 
halledilecek?. Herhalde, di
lin istikrarı ve selameti için, 
en mi.kul ıeklin kabul edile-

• ceğı muhakkaktır. Bari, bun
dan sonra, olsun, tutmıyaca
iı yiizde yüz olan yeni keli
meler ortaya atmasak .. 

Çunkü, malümu ihaanınız, 
kelime, bir emirle, bir karar
la, cemiyete kabul ettirile

mez ki .•• 
r... SABiT 

tunları yazıyor: =============== 
cDünyaya tek başına nizam vermek 

iddiagında bulunan iki inhisarcı s1ste
min, iki sene blribirine oyun ettikten 
sonra biribiriyle kapışma~ı ve biribiri

ni yıpratması, hür rejimlerin nefes al
masına ve dünya yüzünde- hakikl sul
hün ve müşterek emniyetin kurulma
sına hizmet edebilecektir.> 

!arın avukatlık gayreti ile efkarı 
wnumiyede uyandırmak istedik
leri vasıfta bir adam değilim. On
lar beni bir cana\· ar, bir sırtlan gi
bi gözleri döftük kan peşinde ko
şan biri gibi tasvire çalıııyorlar. 

Halbuki ben belki de dünyanın en 
sakin ve rahat. sinirlerine sahip 

bir insaruı1L Bu rahatlık ,.e sükun 
sinirlerimde olnıasa,dı bel İ de 1 
bugün yaşama7., buraya katil.. di

ye getirilmek .-azi)·etine dü. mez, 
yıllarca önce kirnbilir vah~i Afri
ka orn1anlarının hangisinin gök
lere saldığı bir ağacının dalları 

üzerinde didik didik edilın~ olan 
bir iskelet halinde takılı kalırdun. 

Onun çindir ki, gözlerini mut· 
laka bir davayı .lcazanınanın hırsı 
kaplıyan bu zalim sözlü avuk3t· 
!arın iddialarıııı bir defa daha red
deder ve Şükriyenin vicdanını te
selli ederim. Onun ruhu, yiiksek 
edası, asil vicdanı br"nim 111asun1i-

yetinıe en1indir ve bana müzahir- 1 
dir. Bu noktadan hiç merak ve 

1 
yeise diişnıe{:e mahal ' \tur. Siik-

< Arka-;ı Var) 

Aıkere giden 6ğret
m e nı er la mesken 

lledellerl 
Mesken bedellerinden alacak • 

!arı olan öğretmenlerden askere 

çağırılanlara derhal alacaklarının 

tediye edilmesi hakkında alaka

darlara emir gelmi~tir. Bu yolda 

tediyata başlanmıştır. Tediyeler 

bütçenin bugünkü müsaadesi nis· 
betinde yapılacaktır. 

BirimizinDE"D•I 
J1epimizin IC' 1 
Haseki halkı der
hal su su z 1 u k tan 
kurtarılmalıdır! 
RısoJıNe Bak~y '<ll<ak 511 

ııwna.ra.lı evde oturan B. Dilmaç 
matba.aıınza l't-lerf"k bu ci\'ardaki 
umunıi çeşmf'l<"rin sekiz eünden
berl akJna.dılmı ve bu yüzden 
halkın ('Ok SLkınh çektikh·r' i söy
ledi. ııasekid~ki üç ce~ruenin ay
ni zama.nd:ı ~oları ktsilmi'j oldu· 
tundan su tedariki bir dt-rt hal.bll 
almı1hr. Sular )ludurlu(unün ba 
husu..,ta e>hemmiyctle na.on dik
katini celbe-d~r ve en ıka1a..bahk 
srmllerden biri olan Ha.~lde o• 
tur.:ınlann derhal usuı:lu.ıctan 
~urt.anlma.larını Ulrı• td rh:. _______ ,J 
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AHRAZ AMCA 
--1= Yazan: HAKKI TALAS =1--

Onu kasabada büyuK kı.çuk ta
n mıyan sevmıyen yoktu. Hayatı 
hakkında o kadar çok hıkayeler 
ri,·ayetler anlatılırdı ki, bunlar ba
yağı insanın hayatından ziyade, 
insan üstü varlıklara atfedilen 
efsanelere, menkibelere daha çok 
benzudi. (Ahraz amca) hakkında 
söylenen bu hikayeler tek -
rarlana tekradana şekild"n şek.. 
le girmış, zamanla pire iken 
deve olmuş, aslına benzemiyen 
bir hal-e konulmuştu. 

Türklük ve bilhassa Anadolu 
için Nasreddın Hoca ne ise, ne ka. 
dar iyi sevilir ve dinlenirse, bizim 
kasaba ve civarı için de (Ahraz 
Amca) o kadar :;evilir ve dinle. 
nirdi. Kasabada onunla ülreti ol
mıyan, onunla dostluk yapmıyan 
bir kimse yoktu. Ve yine bir aile 
yoktu ki, hayatı, yaşayışı, hu -
susiyetleri her şeyi (Ahraz Am • 
ca) için meçhul kalmış olsun .. 

Nişanlısı askerde olan kızların, 
gurbette -evladı bulunan annele
rin, sevgilisi serhadlerde döğüşen 
yavukluların gönüllerinde yanan 
tahassür ateşini, yaS" ve sevinç • 
leri, geceleri gördükleri iyi kötü 
rüyaların hepsi hepsi ona hemen 
malılm olurdu. 

Bir güçlüğe düşen ona sorar, 
nişanlısından haber alamıyanlar 
ona danışır, ağır hastası olanlar, 
ondan bir ümit ve necat işareti 

beklerdi ... V-e çok kerre bu du -
rumda llanlar ona birşey sormağa 
hacet kalmadan o herşeyi öğrenir 
haber verirdi. Sonra hiç kimsenin 
sırrını başkasına ifşa etmezdi ... 

Nasreddin Hoca ile (Akraz Am. 
ca) arasında büyük bir l>enzerlik 
vardı: İkisi de büyük halk kütle
sinin adamı idi. Yalnız Nasreddin 
Hoca (Akraz Amca) gibi dilsiz ol
madığı ıçin engin ruhunun, fel
sefesinin, hayatı anlayışınm en 
hurda inceliklerini, istediği şekil
de söyliyebilmişti. Onun lisanın

da ifades;ni bulan, onun sezişile 

şekil alan garabetler değil midir 
ki, asırların karanlıkları, dünya
nın küfli.i ve zifiri dehlizleri ara
sından. her engeli yıkarak ve tok 
sesler çıkararak yuvarlana yuvar
lana, bir çığ mi:;ali :,,llar geçtikçe 
büyüye büyüye nadide antikalar 
gibi bugüne kadar gelmiş ve bun
dan sonra da, muhakkak, hızını ve 
tonunu arttır:;rak gelecek asırla
rın huzurunda ayni satveti mu • 
hafaza edel"ek, daha canlı daha 

biti-esen gözlerinin derinliklerin
den meçhul ufuklara isyan ve iŞ
tikalar savururdu. 

Onun hayatı hakkında anlatılan 
türlü rivayetler içerisinde en mü
hiıni şudur: 

Asıl adı Mustafa olan bu filo
zof adanı, orta halli bir ailenin 
çocuğu imiş. Ana baba, güzelliği 
dillere destan olan biricik vavru. 
!arını şefkat kanatları al : ında ve 
binbir ihtimam içerisinde büyü
tüyorlar. 16 - 18 yaşlarına geldiği 
zaman Yusuf Peygamber kadar 
güzel olan bu delikanlıya kasaba. 
nın bütün kızları a~ık oluyor. O
nun için göz yaşları döküyorlar. 
Şiirler bestelıvorlar. Fakat deli • 
kanlı bunlara hiç ehemmiyet ver. 
miyar. Gençliğin icabatından o • 
lan temayüllerden birisinı hiç bir 
sevdalısına izhar etmiyor. Bu ahü 
eninlere daima lakayt kalıyor. O
nun bu hali türlü dedikodulara 
yol açıyor. Günün birinde Mus. 
tafanın peri i<ızlannı sevdiği, on· 
larla düşüp kalktığı şayiası ortaya 
çıkıyor. 

Peri aşıkı, gece oldu mu evin -
den sessizce uzaklaşır, kasabanın 
yanında bulunan bir dağın üzerin. 
deki mabedde peri kızlarile sevi
şirmiş. 

Kaç defa onu mehtaplı geceler
de, kavakların gölgelendirdiği in. 
c-e yolda'1 mabede giderken gör -
müşler. Sonra bu şayialar hakikat 
oluyor. Evden onu göz hapsine al
dıkları günler bile ayni yoldan 
mabede gittiğini görüyorlar. Anne 
baba onu nekadar korkutmuş döğ. 
rnüşlerse de bu esrarlı g-ece seya
hatine rriıni olamamışlar. Son za
manlarda tazyikı arttırmışlar. ha
kikati söylemesini, macerasını an
latmasını ısrar etmişler . .. İşte bir 

gün o başından geçenleri söyle -
meğe korka korka razı olmuş. Fa
kat daha ilk kelime ağzından çık
madan Q.ili tutulmuş .. Ve bir daha 
söyliyememiş. Artık ondan son
ra da dilsiz kalmış. Buna rağmen 

o ölünciye kadar dağdaki mabedin 
yegan-e müdavimi kalmıştır. 15 
yıl kadar önce son olarak görmüş. 

tüm. Çok ihtiyarlamıştı. Artık 

kimseyi tanıyamıyordu. Bir gece 
Kavaklı yolda onu bekledim: E
linde değn-eği, hafif sesler çıka -
rarak yava• yavaş dağın üstündeki 
tenha mabede doğru uzaklaşıyor
du .. 

heybetli kalarak çalkanıp gidecek- I============== 
tir. 

Türk dehasının, irişilmez ve in
ce kıvraklığını engin ruhunun im
biğinden geçirerek. onu en basit 
ifadeler, ve safca sözler haline 
sokan Hocanın bu kudretine be -
jriyt daima hayran kalacak ve ona 
daima gülecektir ... Asıl hikayeye 
gelelim: 

Ahraz Amca dilsizdi.. Zaten 
(Ahraz) diye o civarda dılsiz o
lanlara derler. Hoca sözlerile; 
(Ahraz Amca) ise, ~a:;ılacak ka • 
dar manalı tavır ve hareketlerile 
hem güldürür, insanı hem düşün
dürüdü. Onun simasında bir fev
kal.W.e!ik :;ezmemmek imkansız • 
dı. Söyliyememeklen müte,·ellit 
ıztırabını hareketlerile belli eder., 
Bazan korkunç şekil alan ve sa-

Dünyanın en 
temiz şehri 

Şimdi de belki öyledir. Fakat 
harpten evvel, dünyanın en temi.z 
şehrinin Münih o!puğu anhu;ıhnış. 
Şehirlerin fenni temizlik işler.ile 

uğraşan ınıuhtelif milletlere men
sup otuz ıkişi Avrupa ve Amerika
nın büyük şehirlerinde tetkikat 
yapmışlar, fakat Münihin dünya
nın en temiz şellıri olduğunu gör· 
müşler. 

Otuz mütehassıs bu şehirde bir 
gün beş saat yaya olarak dolaş
mışlar, sokaklarda bir tek kağıt 
parçası ve yahut ffie)"Va kabuğu 
görmemi§ler. 

Münlh. belki temiz şehirdir. A
caba bu kadarı doğru mu?. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 112 

TUNA BOYUNDA 

1 ~ YazaTn:ÜRK ORDULARI L-E: M. SAMi KARAYEL )-1--"' 
ikinci sene Romanya üzerine yüründü 

Ceneviz Cı.ımhuriyetı \'eııediğir, 
raı<1bı idi. Biı Veneclik ılc muıha
rı:bede idik. Cenevi1. nııriı;tiy an 

gayret '""' taassuba korkusundan 
bize yardım e<leımyordu. Çünkij, 

Papa Ehlisalip ı~an etmi~tı. 
Papalar, hrri5tivanlık namına 

Cenevizi de mı.ıbarebeye sokmlllj
Jardı. Bu sebeple Fatı.lı, Karade
niııdeki Ceneviz nıüsleml.-kdcc'ni 
vurm tu 

İktnci sene Ron;any ~ "izf'rine yü· 
rı.ındü. Bu bir şa.şırt.nı• ıdi. Bu 
sd,.,rde b11 ... at 1''atiı!ı de bulunu
:;ordu. 

Le>histan kralı ile Buğdan pren
si, padişaıhın üzeırlff'ıne yürüdü
f?iinü haber alınca ,·efirler göcı

derdiler. 
Fatih sefirleri reddetti. Türk as

kerleri beş köprü üzerinden Tu
nayı geçtiler. Buğ'clana dahil oi
dular. 

Dili,"'111an ağaç denio.ı namile ma
ruf olan Karpat ormanlarına kaç
tı. Lakin bu deia mukavemet e
demedıler. 

Prens İstifan bile hayatım güç 
kurtarabild Buğdan kıl'ası mu.
kavcmctten aciz :aldı. Türk or-

• 
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Eskiden Esti denilen Estonga
lılar aslen Türk olan Finova'
ların bir kolundan geliyorlar 
R us - Alman h3'11bi münasclıe

tile isınj çdk geçen yerlerden 
biri de Estonyadl!!". Rusyanın es-
ki Balt.ıc eyaletlerinden biri olan 
~imrliki Estony.a Cumhua:-iyetnin 
coğrafi vaziyeti itibarle pek mü
hlın ehemmiyeti vardır. 

Estonya, Finlanda lilirfezinin 
cenUıbunda ve Le1xmy-a Cumhu· 
riyelinin şimalintle vaki ol~ a
razisinin dörtte bir oıırnanlıktır. 

Cuııi'>urye<t.in meııkerı:i idaresi 
Tallin (esloi Reval) şehridir. 

Es1JJnyanın mesahai sathiyesi 
45 bin kiloonetredir. Rw.ya eyale
ti iken mesahası 20 kilometre mu
rabbaı id~ ve o zaman nüfusu 400 ı 
binden faıJa değildir. İstlk!Qlini 
ahırak hududu ibir mislinden fazla 
genişledi ve nüfusu iki misli aııttı. 
Bugün Estonya Cı.mıhuxiyeti top
raklarında bir !>uçuk milyon nü
fus vardJr. 
Estonyanın hududu gaıi>en Bal

tık denizlcrile şarkan dahi Rus
yanm e;;ki merkezi olan Peters
buııg eyaletile muhattır. 

Meşhur şehirleri Pern.av, Dor
pat, Valk, Dakü, Pok«len ibaret o
lup peynir ve tereyağile meşhur 
ve .büyük Ozel ve Bago adaları da 
Estonyaya birer ticaret merkezi
dir. 
Estonyanın ketenleri, canlı hay

van tica.reti ve kiıbrit çöpü imalat
haneleri m~ilurou;r. Deri tica.-etl 
ve balı.k tuzlama iılıracatı da ç<ık 
ileridedir. Saıhilleri kumluk ve 
kayabkhr. Şark hududunu ayıran 
N arovadan başka büyük nehri de 
yrjlotur. Ndhir civarındaki arazide 
yulaf. keten, kenevir, çavdar ve 
arpa zer'iyatı yapılır. Sığırları, 
koyun ve keçileri her yerde mak
buldü!'. Arazisinin onnan olrn:yan 
yerleri düzdıür. Bu arazide kar 
olmadığı zaman muntazam sev
k.irat yapılabilir. 

- Yazan -----) 
İBkender F. Se~ 
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larak kullanılıır, yabancı'1ar yani 
müstevliler de efendi vaziyetinde 
bulU<lundU. 
Rusyanın bi:r eyale<ti olımaktan 

kurtulup ıkeru:lil.,rine hürriyeıt ve 
istiıklal verildiMe·n sonra, yaban
cı ı:niistevlilerin elinden de yavaş 
yavaş kurtulmu~lar, ticaret ve zi
raatte de yarı yarı~a istikia:Llerini 
temin etmişl.,rdir. Maamafih bu.
gün hala Estonya toprak1annda 
tedavül eden sermayenin beştıe U.. 
çü Alman, Daniınıaı<kalı ve İsveç
li kapitalistlerindir. 
Rusyanın vaktile lküçüık mjlle<t.le

re de hakkıhayat vererek •-esaret.ı 
liığvettivi gündenberi Est.onyalı
lar hürriyet ve istiklal peşinde koş
muşlar ve nihayet 1917 de bu sa
adeti idrak etmişleo-dir. 

~ stonyada kendi lisanlarında 
u;;;;., tedrisat yapan bir çok meık

tepler vardtT. Revalde v-e saiT yu.
karıda saydığıınıız lbüyiik şehirle
rinde gazete ,.e mecmuaları inti
şar eder. :Memlekette kağıt boldur, 
kiığı.d:n iptidai maddeleri Finlan
d,yaya buradan gider ve Finlandi
ya dan da buraya bol miktar kağtt 
geli.r. 

Mektep kitaplarının ıbir çoğun
a, eski esaret hayatımı hatıırlatan 
ac .ıklı <hikayeler ve fıkralar yazı
lıd>r. Estonya maarifini idare e
denler ,halka eski günlerin ıztıra
bını ha,tırlatmayı muka<l<les bir 
,-azife bilirler. 

Estonyalılar orta boylu, sarı saç
lı olup erkeklerinin yü:rıde d<>losanı 
saç ve sakallarını k'eSmezler. Es
tonya Cumhuriyetle i.dare edilme
ğe ba~la~ıktan sonra Avrupa ile 
temasları aııtmı~ ve bu yüzden 
medeni k•yafetlerle gezen münev
verler çoğalmı?->a da bunlar henüz 
~1Gzde yirımi ınisbetini aşmamakta

dır. Estonya kad nlan da erk kle
ri yi.bi, ayni kıyafetle gezerler. U
zunca paltoları, ·kapalı yakaları, u
zun saç ve sakallarile kadını, er
keği e'kseriya birbirinden kolayca 
t<'frik .,dilemez. 

le- s1ıonyalıların menşe'i: Eski 
~ Yunan ve Latin kitaplarında 

l>u kavim E!lti. ve •Estoru şek
linde ıbahsedilmektedir. Estonyalı
lar Milattan çok 0\"Vel de 'bu ha
valide başlı başına .,ir kavim ola
rak yaşamışlardı. ·Esti. !erin as
len Türk olan (Fi.nova) !arın bir 
kolundan geldikleri iddia edilmek
tedir. Estonyalılar şekılen de Fin- ıV a~a~· ~lan: Estonyada d~z 
Iere çok benzerler. Fakat. rnede- ay k i .Jluı. Mayıs gelmeyı.nce 
niyetçe onlardan ~k geride kal- o:·talılctan buzlar çözıülımez. Maa-
mışlardır. Bunun sebebi de şudur: mafıh •hakiki yaz mevsimi haziran, 
Almamlarla İsveçli ve Danimarka· temmuz ve agustıos avlarıdır. Halk 
lılar ötedenberi bu eyaletin şehir- kı) mevsıminde der<lc-n yapılm ~ j 
!erine yerleşip araziyi yerlinin e- ayak topuğuna katlar uzanan kürk-
linden amuşlar ve ahaliyi esir gi- !ere bürünürler ve başlarına de-
bi zir:ıatte ası.rlarca kullanmışlar- riden kalpak giyerler. 
dır. Bu .münasebetle EstıanyalıJa- Zenginleri ve seıımaye sahipleri 
rın yakın zamana kadar arazi üze- oldu.loça konforlu bir ihayat yaşar-
rmdeki temellük ihakları hemen !arsa da. çi!t.;i kısnu ve halk taba-
hernen yok gtbiydi. Yerliler işçi o- kasmın ya~ay :;ları pek ıptidaidir. 

dusu ortalığa dooşct verdıi. Düş
man ordusunu perişan etti. 

Türk orduları Hotin kalesine 
kadar geldiler. Kaleyi muhasara 
ettiler ve Lehistanı, Romanyayı 

baştan başa yaktılar, 

Bu seferde, Ulah beyi Tü~k or
dusuna yerd'm ediyordu. Ulah be
yi bu hareketten çok kiırlı çık,tı. 

Fatili, bu munam!>elerde de bir 
nefer glbi ileri safta harl>etli. As
keri teşYik etti. Çünkü, yeniçeri 
askeri, de\"'Şirme hıristiyan çocuk
larından oldugu için arasıra yıl
gmlı.k gösteriyorlardı. 

TUNA ÜZERİNE VE 
İÇERLERİNE AKINLAR 

del (Transilvanya) lot'aları lbir 
hafta zarfında çöle dön.müş görü
Jü.yorou. 

Se!'hat beyleri hu sayede h<1n 
mal sahi'bi oluycrlar. hem de gü- ' 
zrl köle ve cari~·e takıdimile trvec- j 
cühü padişaıhiy i kazan.~·orlardı. 

Akıncılar kale fetitılerile uğ

ra~azlardı. Yel sür'atile gelip ı 

geçerlerdi. Gözlerine kestirdi.lele
ri malı alırlar, artakalanı yakac
lardı. 

İnsanların dahi gencini, 'Ş() ya
rarlarını eo;ir alırlar. ktı=unu ke
serlerdi. Mahalli hüklıınetler haber 
alıp üzelerine asker sevkedinc~·e 
karlar ba.;;ka diyara geçerler, ya
hut geriye dönerlerdi. Bosna bey
leri bu va.hşeti itiyat etımişlerdi. 

Mal itibarile pek kıirlı görünen 
bu hal, menfaati devlet itiibarile 

Evleri birer katlıdıır, hayvanlarını 
da kendi yabtı:klar yea-leıreyatırır
lar; bioı>r•'< köylerde ev w a'lıın" ay
rıhmş de,ğildir. Geniş bir çatı al· 
tı<nda lbir tarafta hay'll'anlar, di
ğer tarafta da yerliler yatar, or
taya bir ocak kayııp kendilerile be
rabe:r hayvanlar.nı da ısı1ır ve bu 
suTetle onları da dl:ırunaık tehlike
sinden kuırlarırlar. 

Fakir halkı bu şekilde yaşama• 
ğa sevkedero iklim şar~larının ağıır
lığ;dıır. Zira lbucalarda öyie se>
ğuklar olur ki, bazı şdıirJerin dört 
çevresinden bir ~k dereler akıtığı 
halde bunlar kı<iınıilen donar ve 
içecek bir damla su ıbuluııınıaz. 

Pernav körfe-ıi büyük w işlek 
bir ticaret limanıdır, fakat, kış 

mev'Sin'ıinde liman katıŞ.ıki a.Jalara 
kadar buz tutar ve donmuş suJa
nn üstünden velospitlerle adaya gi 
dip gelirler. Bazan buızlar mevsi
minden evvel çöwlür. Seyrüsefer 
erken ibaşlar; ticaret yolları açılı.r, 
faaliyet başlayınca halkın yüzü 
güler. 

Uzun müddet Estonyada tetki
kat yapan bir Amerikalı pmfesr 
E<toroyadaki aile hayat.ndan bah
sederken: •Estonyahlar ruh.an çok 
temiz insanlardır. O kadar teınıi'l 
insanlardır ki, (~) ın val'lığına 
bile inanmazlar. Bundan :bahse
denleri mütılı.iş bir has>talıktan 
bahsediyormuş gibi. hayretle din· 
lerler!. divor. 

l IE stonyal:ların kalbleTinde yal-
n12 hürriyet ve istilkliıl aş-kı 

yaş<ımaktadır. Bu uğurda içlerin
den pek çok kurban vermişler ve 
Yatan aşkını her sevgiden üstün 
tutmll'Jlardır. Vaktile asırlarca e
saret hayatı yaı;.adıkları için, mem
leketlerinin içinden değil, sınırla
rından bile yabancıların geçmesi
ne tahammul edemezler. 

Buralaroa buz tabakaları yeni 
çözülmüştür Şimdi o civarda ya
pılan askeri harMiita E&toınya a
razisi çıok müsaittir. Ağustos so
nunda hw: taraf tekTar donmağa 
başlay:nca herşıey olduğu yerde 
kalmağa mahkumdu.-. Bu havali
de tekmk kudreti, iklim şartları
n• kolay kolay tadil edemez. 

Baıın Blrlltl amaml 
kongresi 

Türk Basın Bi.rllii )fe-~ HeJ" 'eU 
Reislıf'&ıden: 

Birliğin uınurnl kongresi 18 Tem
ınuı 1941 saat 11 de Ankarada Birlik 
Merke;dnde toplaracagından muhte
rem Azalarının teşrifleri rica olunur. 

Rl1ZSA1\1E: 
J - RE-islik di\-ant ~eçiıni 
2 _ !1erkeL. Hey'eti raparlarının o-

kunması 
3 - Encümenler seçimi 
4 _ Raporların n1üzake~si 

5 - Se<,·in1ler. 

dl"vlct için muzırdı. Zamanı gelin
ceye kadar komşulan ile ıhoş ge
çinmek politikası takip olunmuş 
olsa idi. 

Habeburgların tarnaı, reforme
nin neticeleri bulunan anarşi sı

rasında .. .l.vrupalılar kendi iMi
yarlarilc Osmanlı sancağını Al
maffi'anın ortasına kadar ookrnuş 
olacaklaroı. Omnanlı!.arın bu su
retle Almanyaya giıııneleri ise mü
him bir hadise te:;~il edece.loti. 

Birinci büyüık akın Sıı-bistan se
feri esnıısmda Veziriaza.m Mah
mut p~a tarafından tertiıp-edihniş 
ldi. 

Minnet.zade M<'hımet Bey Sava 
nehrini geçti. Tuna, Drava, Sava 
arasında bulunan kıt'ay baştan 
başa akınla yaktı. Pek çok mal ve 
esirlerle döndü (H. 861). 

B<ı<>na ve Hersek fethi serh.at 
beylerinin harice doğru akınları
nı büyültmuştı:. Anupanın şar

k.ı cenubisi için on b~ind \'e on 
altıncı ası.rlarda Türrl: akınları bir 
'bela oldu. 

muzırdı. Çünkü fazla husumet ve Venedik ile muharebe açılması 

Evranoo. Mihal, Malk0<;. Min
net oğullar; Awupalılara Hünleri, l 
Macarları ıınııttll'rdular. 

Zengin İ-;klavon~·a. İstiriye, Kıor
bir.tiye, Kar:nül 11acaıiı;t.a1ı, Er-

adaveti davet etmekte idi. Hern de üzerine akınlar çoğaldı. Sekiz yüz 
civar memleketlerde, köylere va- yetrrni.i'(le Bosna beyleri lsklavon-
rmcıya kadar he:r :v<"rin kalt>lerle ye, Karintiye, İsiiriye kıt"alarını 
tahkiım edılıne<ıine ~ oluyıoı·du ba9tanb3'ja geçtiler. Yalmz genç 

Bu hal ıse O tarafa doğru tev~i t-sirlerin mik.tc.ırı yjrmi bini tcca-
hııdll't ,.tn,<.>i< fihTiı;de bulun;;n öbir 1 vüz ettı. 

ONUN 
Ya~anmı' Aşk VI' Macrra Hatırah rl 

1 Hayatını Anlatıyorum!.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 3-

0da loşlaşmış, etrafa akşamıfı 
soluk siyah örtüsü inmiştı 

«--Teywm mi b.rakmad , abla?• 
•-Niye Leyl[ıyı da bersber ge

tirmedin? .• 
Kısa cevaplarla kollarından kur

tuldum. Ona ilk sualim: 
•- Babam ılnzdı m1 Şükran?. 

Annem nerede? .• oldu. Buna yu• 
karıdan annemi;n sesi karşılik ver
di: 

.__ Aferin sana Müjgan!. Ayol 
insan merak etmiyelıın d>ye tel
graf çc>ker .. haber gönderir! .. 

H;zlı hızlı merdivenleri merk-en 
sesi perde perde titriyerek devam 
ediyordu: 
•- Gece, az daha baban oraya 

gelecekti. Öyle ) a .. bir kaza olur, 
vak'a çıkar, insan ansJ!l;n hastala- [ 
nır .. Hiç böy 4' mallı.mat vermeden 
kalrmr mı?.• 

Sitem ve azarlayış ifade eden 
Lltabını hiç kıpırdamadan, başım 
one eğik dinliyıordum. Şiddetler, 

hiddetler ıbsklediğim lbu seste ser
:oenişle beraber öyle şef!kat de var· 
dı ki.. 

Fazla duramadım. Nilıaytsiz bir 
perişanlık içinde kendimi ~narı
na attım. Saçlarım göğsüne seıııil
mi§, baş.ın hayatta en çok seven, 
yumuşak, içli yüreği üstüne gö
mülmüş yalvardın: 

•- Ah anneciğim affet iberil .. 
Teywm, Leyla çok ısrar ettiler. 
Hal>rlarını kıramadım. Bir daıha 
boyle şeyler yapmam! .. 
Bunları söylerken ruıhum niha

yetsiz ürpertilerle titriyordu. An
nem çabucacık değişti. Saçlar.mı 
okşayıp öpernk: 

.__ Bilirim ben senin ince kal
bini .. ricalarına dayanamamışsın
dır. Aımına bir daha yapma, kal
ma .. Baban istemiyor!. dedi. S<>n
ra dik/katle yüzüme baktı. Ta içi
mi anlamak ister glbi bakıyordu. 
ç.ehremin bozukluğu onu ü.rJcii,t 
müş ıolacak ki küçütk bir hayret 
sayhasile: 

«-Ne o hastaland~ mı Müj
gan? dedi. Yüzün saP6arı! .• Daha 
dikkatle süzerek devam etti: 
•- Gözlerin de kızaıımış!. Bir 

gecede ne kadar değişmişsin kı
zını! .• 

O daki.Jcada en müthiş his ve he
yecan sarsıntılarından birini daha 
geçirdim. Annemin ıbenden şüphe
leneceğini hiç uımmamakla beraber 
tecriı.beli yüreğine han,gi şeytan 
tesadüfün bu tecessüsü getirdiği
ne, bu zalim cümleyi söy !ettiğine 
şa~m ştım. Keskin bakışlarının, 

ruhumun en derin köşesindeki sı,r
rı. levsi ög~nebileceğinden Jroııka, 
rak titredim. İçim &ici lbir acı ile 
buııkulurıkerı bilmem nasıl ıbir kuv· 
vetle ağzımdan: 

.__ Vapurdan olacak anneciğiım. 
Çok l.cdos vardı! .• cümlesi çıktı. 

Deniz tutması, lodos annemin 
en kor'ktuğu şeylerdendir. Bakış
ları daha m~l'hametlele doldu. Tat
lı bir i:~tizazla: 

c- Vah yavrum vah? dedi. 
Salıjden deniz sana dokunmuş!. 
Kimbilir neler çekmişsindir. De
ğil mi?. Bari yat da istirahat et!• 

Zavallı kadıncağızın bu raikik 
rnuamele;i içimi büıibütün e'lrli. 
Qözleri.rnde toplanan acı yaşları 
ka1bime akıtırken orıu kucakla
dım. Kirli dudaklarımla yüzünü, 
göııünü öpe öpe şükranla mırıl

dandım: 

Dört sene sonra akınlar tekrar 
başladt ve burudan sonra her sene 
tekerrür etmeğe başladı. Akıncı
lar ibir taraftan Lay bah ve No~tad 
havalisini, diğer taraftan Külpa 
sahillerini as;p biçiyorlardı. 

.Ertesi sene Evraoos zade İmak 
paşa yiıımi bin akıncı süvari ile 
Hırvatistanı lbaş1an başa vurdu. 

Bir sene sonra yine Lay,ba.lı et
rafına geldiler. Diğea- lbir fırka a
kıncı Hırvatistan ile Kaziüli kı

lıçtan geçirdi ve akmlar durnnadan 
d!"V a.m "t li. 

Türk akıncılar, şimdi Tuna ü
zerine taşını~. Avrupanın göbeği
ne doğru yürüyorlardı. 

Türk akınları bü~ün ecnebi mem. 
leketlerı telfuşa düşürmüştü. Yırın; 
otuz bin klı;ilik güzide süvariler 
bir yandan girip öbür taraftan çı
kıyorlardı. 

Türk akıncıları Alp dağlar ııııı 
<'tt'klerine. ltalv.a<la kiıin İz<>nzı. 
netıri SahiJ,ne k·adar \·arır.aga b3ş- 1 

]adılar. !layretengi' biı müharet 1 

v•· ~ur'e:tt &Öbıtcr:,-rırlardı. 

(Ark.ısı ''a.r) 

•- Ah anneciğim .. Sen dün) 
nın en temiz, en ·mıÜşfi'k, biricik a 
neciğisin!. :t 

Hep beraber yukar:ya çıi;t 

Soyunduım. Yıkandım. ıBiraz l< 
mıştuk. Şükran durmadan Kad: 
köyünden havadisler soruyor, V 
kadar da meharetle, çabukJı 
cevaplar veriyordwn. İnsan ~ 
bahatli olunca ne yalanlar 11&.<f 
rabiliyormuş meğer!. 

Evime 'kavuşma•k, en yakıl'l~ 
nmla ıberaber l>uluımıak dakik 
lar ilerleıdilkıçe kederi.mi dağ1" 
Kalbiınıdeki acıları gevşetti. J3l 
sit od~:nı, mütevazı d:X,eli yu'· 
mı 'bugün her zamankinden sıcı 
kıymetli e?rüyordum. An.neJ!I 
ısrarile dir,ıenmek iıçin yatağıf1' 
girerken temiz, yamalı yastr}<J~ 
eski, .emektar yorganun sanki 11 
tün bir hararetle yüzüme gül· 
yorlar, rik<katle acıyorlardı. De" 
li ıbaş•mı yastığmıa brakaıca f! 
lerim ,uzun müddet duvarhrO 
tavanda dolaştı. Bu sess;z talhta · 
vin, ana, ıbaba ocağının harap, 1 
kir hali, soluk duvarları, çatlaJ11 
'kaplamaları '\:-ile ne güzeldi!. 

········································" 
•- A!bla ne ka<lar da uyuduP 

Kalk akşam oluyor aııt:k! .• 
Birdenbire, gözlerimi açm.:a l< 

şunda Şükranı gördüm. Yararrt' 
yaramaz gülüyor, elkrimdeıı tı 
tarak bir çocuk gibi ~B!kala.;rrt 

istiyordu. Oda loşlaşmış, etral3" 
şamın siyah örtüsü i"lmişti. nı~ 
rıdan geç kalm;ış satıcıların 1'19 
kırışları geliyor, !komşunun r9' 
yosundan taşkın bir caııbandın , 
nağmeleri yayılıyordu. Vül' 
dü:mde öyle bir lbayg;nlıık vardı 
hiç kalkmak istemiyorduını. El 
ittim. Şaşkınlnkla yorganı büS!: 
tün ıbaşınıa çeıkerk.en inliye~ 
derinden sordum: 

•-Saat kaç Şükran? .. 
- Altı buçuğa geliyor abla ı, 
•- Oıooo!. O kadar olmuş h9 

ve 'hemen yataktan fırladıım. P 
rüyadan uyanır gibiydim. AyB. 
kalkınca gözlerim yambaşınnda 
nun gö1gesini aradı. Nazarlar 
karşı'.)'a, çama döndü. Penc<"rl 
kapalı idi. Demek daha gelmeıl' 

İradesiz, isteksiz çoraplard 
giyerken kulağıını radyodan ta:; 
cazda, düşündüm: 

<- Dün akşam bu saatte ncf 
de idik? .• 

]euLMACA! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 ----- •• 

3 -·~~~:.:=• ==-- ~ --_::-t 4. -1 
----- -- 1 

5 ------ • - ,, 

6 ~· _, 7 - . - - -- -

8 · -· - =·~--=-: --•ı-· -- ----1~ 
Soldan Saia: 

Soldan Saf>.: . "' 
l - Limonlu meşrup, 2 - ı~ r 

me!;kt'n, 3 - Tuzak, keresteden ~ 
lilbc, 4 - Aptalık, 5 - Ayna, ~ 
bir madde~ 6 - Uykudan g&ı.lcr- t 

çan, yanı;ı, 7 _ İki harf yan ~'. 
ce<tler, 8 - Bir su kabı şık, 9 - ) 
yana dizıne, 10 - Kadın suvari, ' 
mek. 

Yuka.ruluı ~aiıya : 

ı - Söz, ıueyv~, şa'.t ~-atı, 2 _,.4 
nI ilhn 3 - Makıne ıplıgı, sopa. 
Elt"ktrik.te bir t;Jbir, bir şey ifade 
n1iyf'n, 5 - OUaı-, ters t;e\ i rir7ff 
Franı'ılcada altın olur. 6 - G1 

nazlı, 7 - Muti1 ku·nııı.ı, 8 - ı~t iJ' 
dinlenınek, 9 -- Yama, kLZ çocukr 
Aptal, ŞimaU Alrikada bir kıt'a. 

Di.üü Bulm.M:&ml\P.D halledllmlt t 

ı 2 3 4 s 6 1 sJ 
t R A!Ki 1 e ŞIA!Rlf 
2 O K • R A U ı F ·-;v S 
3 K 1 IR1A Z •• A l ~ 
4 A LIA KIA1D A Ri 
5 •A ı z e8 E !Z: Aı~ 
6ANAN I A. JSf>M 

7 K E i K A ·,· A 1L18
1
• ~· 

8 A • 1 i H ,_, T A ! B 
9e ie;Ac i 1=iF.'!I' 
10.E i ŞIE i Ke. R A;K} 
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tou 78%.Ua.u metı.n.ı.erı A.oMQlt*I 

AJanaı billtenlerlnden alınmıolır) 

Telhiı eden: Muammer Alat.a: 

•Refah• Türk v'ilpurunun şarki 
Akdemıde batırılması hadisesi 
ha'<krnda, Alıran D, N, B. aıansı 
şöyle diyor: cBu. 'ıabcrin neşrin. 
dl'n bira! sonra lngılızlcr, hıçoir 
denızai•L•uun torr· Jenme .Je a.a.. 
kadar olın.ad.gm. bL:i.rdılt>r. De-
nı a.m hare ılının tarız . b 

h 
..... _ ru ı· 

len erkrs iç ·• bu dn- k . ~ ~cC' ısa bır 
zam~nda harekatta bulunan de • 
n. a.t• ardan l:abcr almanın im • 
k2 n iZ oldugu • • · _ r.a .. mdur. Ingi -
~ızler•n bu garıp \'e fevkalade seri 

e.~ anatı, kcndılcrin~n vicda,ıen 
ra·' a•sız~ 'klarını ısbat e'.mektedir, 
'.'···.aıı ve J.aJyan makar.larının 
~n~cden inceye yaptıklaı-ı bır tet-

. ten sonra, Alman ve İt ' 
f'Ios;,;rıçl;;n bir cüz"t a·~:an 
R • . u arcıın Turk 

'•a:ı vapurunun kay}ıı il h 
h~· b l"k e er. :··t:,· .ı.r a a ·a ·ı olabilmc~inı . 
k .. · ;. 1 1 ~ım. 

:?' u un u u bLyan ol••n . 
GENERAL VEYVEL Hl;;·· 

ORDUSU KUMANDANI 
Rc<;mc' b ':Hn •. n• .. 

t& Jrak ı~ , . "'.:'<>· gor~. Or-
g Lz or::ıı .. la.ı :kumaıı 

~.anı ?eneral Va) V•·l Hın! s • 
akı •. ,,\ vet r ~ nıum' k an. 

d nlı "ma . _' unıan _ 
ı; Ve r.un yer.ne de G 

neraı Avs Lek e • 
Bu h ın tayin edilm~tır. 

usus•a ne· ~-'"- . ı b -r~'lltt:n Ingır 
e • . nd~ den: 1 ıyor ki. ız 

Bir Alman tebliii cRe
fabıt vapurunun batırıl
maaı ile mihver gemile
rinin biç bir alakası ol
madığını bildirmekte
dir. Orta Şark İngiliz or· 
duları Kumandanı Ge
neral Yave) Hindistan 
ordusu kumandanlığına 
tayin edilmittir. 

ride göstereceği inkişafa tabi bu. 
lunmak.adır.• 

Bu tayinler İngiliz gazetelerinde 
hayret uyandırmıştır. Bununla 
beraber, değişik;iğin sebebi, ge. 
çen sene cereyan eden muhare . 
beler esnasınC.a sar!ettiği büyük 
gayretlerden dolayı Vayvel'in 
mes'uliyeti ve yorgunluğu daha az 
bir vazife istemiş olmasına atfe
d.lmek edir. 

•Deyli Ekspres. gazetesi ise şöy. 
le diyor; 

cEğer Almanlar Rus mukave. 
metcni kırabil•r!erse, Karadeniz • 
den İran tarikile Hind'stnna doğru 
bir ilerleyiş har keti derhal baş· 
lıya~ lir. Buna karşı WavP!l'in va. 
z..'cs. stlk · 1Lt deva:n ett"kçe Hin. 
d~tan müdafaasını t~viye e~mek 
ve Yak .ı:- ·taki kuvvctlerımizi 
a..t•ıracak olan ]'.int ordusunu a
zami k· vvet derecesine yükselt. 
mek o acaktır.• 

Rl'ZVELT İNGİLİZLERE 
HİTAP EDECEK 

t 
•B;ı :aJlr.ler loarpl~ alakadar 

av n .er olup k i . 1 • , as r. vc:zıyetin ile-

Londrada öğren ldiğ!ne göre, 
Birleşik Amerika Cumhurreisi 
Ruzvelt 4 temmuzda İngiliz mil. 
leline hi•aben r~dyoda bir nutuk 
söyl,yecektir. 

Alman - Sovyet j 
harbine bir bakış Ankara trenin· 

(1 inci lfayfad3.Q DCVlLln) d 1 o t b 
lıt Bu muhare!>ede 100 l>o;-yet tallkı e e ı Q a n-

P cdlLJ~ı~ Du 
S. VJ et ~ . rıo ı.ıınLak .. ınua l b • k 
L Ok , Alm ... ~ ın !yat fırk.t- c a ı ı r .... 
l'ü So ç rpm.,,, J< &~n m.Jıarebede aşı 
• vycı l.ınkı ıa ınam edı 
U.j<alıs:.;ok'un Şaı·k ı....ı1·1'-...... 

a. "'-ı üş o~ So ında çerub r .ıçıne 
Y -41( bı.r "'"· ""·yet urcttıla.ruım bu-

.... mı ımna ew. nlşW:- B 
d;.ı _. ındıye kD.da · • ura-
la...1ıt ve 300 P '~ Y\.tl. btn e::ıır. 400 
g aıın aytl.::ı.Lıun"J.ışllr. D ,E;Cr 

ve e .ı.ı ıcrın ta l 
L,ı,nesı ıçı.ı ı 1 .. P ac.p sayı 

ı... .u. - la.r geçecl.:k, tir 
.,, ... "' '\~ ye kadar tc:;Lıt ediıt.::ııien 
_,_ ·Cr.u. JU ~t.J:·ı 160 b e-

AJr ·-·- nı Uıden fazladır. - .... r g ve Vında c. · 
n.L.'ı de gal u ŞCıur.erı-
md<~ırleı· eai.Jm.o oldugunu soyıe-

la ""' •n teb:ıglerine &öre ""·bin ba 
""" 22 .il• • ·~ •• 

d
4 

il.L..18.nOaa, l "Temıuuza k.a-
~ .>~ ~et Zı;ıyıu.t.ı ıı...ı.nlari,iır: 

ı>u, l zırı:ir ~u top ve hava da!ı lo
tW:ck. en, pek çok mıt.raıyoz ve 

i.,ynl mliddet 1 . 
kuvvetı . tinde &>vyet hava 
lerdır .. erı -472.5 tayyare kaybetmıa-

Sıok ı rtd re lı - en verilen bi.r ı..-L-re a·· 
• a.tıg:o de · U«-1.JC .a-

dı.en 0 ıuz Uss'Unde muhasara e-
kış ıa~u~~d~~nu. k.uvveUerı 25 bin 

s " .... _ ovyet tcbUg41e göre 111 
-.u ıUb.areı:ı . ' urmansk'-
taa . • bulun c<>pbclcrde Alm· 

rnu.: J.n ınuıuı.bil La an 
dtırulmaktadır. a.rruzlarla dur-

'" M """ te mutemrl'lk Alman k 1-
"'"nna ka_taı sav· de o 
Ahıt:..ııia vnm etmekte ve 
ıeo.u ~ bUyü.k uı.yiat.. verdtl'ılrncir;:-

• I$t.ikametinde bir ka .. 
de\ .lm edt!'n muı:ıı.trcbel ·d ç &un 
A ıın t:ıar eı en sonra, 
ra<ıa" da d ruzu durdurulmuştur. Bu· 

~rruına muhlnı · 
<:lir ..nıi~t.ır. zayıa.t ver-

so Ha2Manda 56 Al 
c\t:şuruln ~·ı..ı.r. Bır tek ma.n tayyaresi 
!ar 50 tanlt , be ı:ünde Alrnan-

S .~ .. ay lmı~lerdır 
O\ Yeuer dwnd k 

nılclg1 hakkıt;dakf.uın u~şun~ kulla-
reddeımcktculr Alnuın idd•asın.ı 
Prıvet ba l.aki ı&ının . , 

''Yet me&1<üJ<tu ŞımaUndeki va
hüeunıu ae-ır 1J~~ı~ıycte do&ı-u .. .\.iman 
d ..,... .ıcınekted.ır K 1 O 

ur.Un kuvayı k:i.U.H . . • ızı r· 
;yolları mılda·· Yesi Kıyete varan 

laaya ha~ B 
!aa ar ~lar~ Tin • u müda-
tan;Jm edilınlştır ~uç~nko lara!ınJ.uı 
di.ış:nesi üzer • Alult Lemberg'ı.n 
ı.i.k.Ur, ıne V841yet burada na-

Slokholmden veril 
re, So~ .,_ . en haberlere gö-
. -'•'"""' onwnuzdek;, d ·· 
lÇinde !'\1urmaıuJc. ort gtin 
muazzo.ın blr ~e I<arelıye ka,.,ı 
°" lnt«ar etmektect· ;:- FJ,ı taarruzu-

Sovyeu"" ır er. 
Cenııı.t>u C:ar-~ola:raduı Garbinde ve 
yunca ınO.St...ıhk~e eski hudut bo
tahşıt et.mişlerdirn hat uıerıne kıt'alar .. r. 

ünümüzdeki Bünle 1 . 
lti.nsk ve Kiyef rru~t .. ~~nde herhalde 

~lllarında ild 
~uazzam meydan mu.harebes. . 
ticesı beklennıektedir. l.n.i.Q ne-

---<>-

lnglllz bava akınıa .. 
rın111 4 nco evresı 

Londra 3 (A.A.) _ İn li t yar 1 . gı z ay. 
tın e e~ı, Almıınyaya ve iı;gal al· 
h .. d~kı araz.ye karşı dördüncü 

ucum dt·vresini a~ıtır 
dı A \"cıların refakatinde b~mbar • 
y man tayyareleri Fransadaki tay 

re ıneydanlr h.. • 
lerdır. Yer ' ıııa ucum etmiş • 
ve han deKl tay 11relerin, bına 
dü ' .. ı:arlann arasına bomb.ılar 

~nıuştt,r. 
l'a 

1 
:> vare l r -r;~· k 

en Alma · ".ı arş·lamağa ge-
i.ır.;ı-. n. ıvcı.1rın-l•n 15 i ıfü. 

~· ~tu· Bo b " r ri · :!I a,dıman tay. 
ler de ıki tawar · · .. ·· r. , , cıuşurmll§-

lıtanbala kaça:akta 
olan Flora ismindeki 
sevgıusını yaraladı 

Evvew akşam A.1kara treninde 
bır yaralama Vak'ası ol~. Nev
res .•dında bir genç, 1'"ıı:ıra Lımın
de-kı metresini " >1n.ca ile vııırmll:i· 
tur. Vak'a tren Ankamdan ~brt
mıze hareket <ıttioktcn sonra vu ... 
kua gelm~'tir, NC'vrcslke<ıdısinden 
izin6iz .olarak ınctıresi Floranın !s
tıınbula kaç.ınırkta ol.duğıırıu duy
muş ve o tla trene yetişerek: 'bir 
Vagonda yakalad:ğı Floranm Ü· 
ııerine tabancaı;;n, boşaltımıştır. 

Berflket o sırada tren şiddetlice 
sarsılmış ve Nevresin eli titrediği 
için ç.'kan •kurşım Fk>ranıın k<>lu· 
na isa.bet etm~t.ir !'.evres yaka
lanmış, :kadın hastillleye kald.rıJ
ını:;tır. 

Başsız kolsuz 
(l lnol Sa•·CJldan DenmJ 

s~da kaldığı anlaşılmaktadır. Ad. 
lıye doktoru Enver Karan yaptığı 
muayeneden sonra cesedin Morga 
kaldırılmasına liizum görmüştür. 
Cesedın hüviyeti de henuz tcsbıt 
olunamamışttır. Müddeiumum•lik 
ve zabıta esrarengiz bir cinayet 
k_arşısında bulundukları netice • 
sıne vararak ehemmiyetle tahkı • 
kata başlamışlardır. 

A sk er aileler i 
(l inci Sa;rfııdan n .. -am) 

. Celsenin açılışını müteakip Re
fık İnce • Manisa • nın asker aile. 
\erine yardım hakkındaki tabri • 
rı~e. Dahiliye Vekili cevap ver. 
ınıştır, 

Refik İnce bu sual takririnde İs.. 
tan.bul Belediyesinin asker aile
ler~ne yardım için nakil vasıta • 
larıle sınema ve tiyatro ücretleri. 
ne Y~pmak istediği zammın mabi. 
yetı ıtibarile 1'eşkilatı Esasiye ka.. 
nunu ile 11!1 numaralı kanuna 
mugayır olduğunu işaret evleınek. 
te ve .Dahiliye Vekaletinin .bu ha. 
reketı nasıl telakki eyledi"i · 
ınakt .d. g nı sor. a ı ı. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu-

t
na karşı verdiği cevapta Vekale
ın bu m 1 . 

nokt . ese enın esası hakkındaki 

nok t aı nazarının takrir sahibinin 
• aı naza 

• . ' rına tevafuk etmedi. 
gını ve reşkilat E . 
ile 1111 r:u ı sasıye kanunu 

. mar!ı kanunla tezat t 
kıl eylernediğini .~ 1 . . eş. 

. Ö ~Y emıştır 
Faık ztrak Belediy 1 . • • e erın halk-

tan yapacagı tahsilat hakkında 
kanun maddelerini okuyarak . 
h 

ıza. 

at vermış ve bunun kanundan 
aykırı olmadığını söylemistir. An. 
cak teferrüat hakkında tedkikat 
yapılmakta ~ bir lj'Cki! aranmak. 
tadır. Bu şekil bulununcıya ka • 
dar t.atbikata geçilıniyecektir. 

Fransız esirle· 
bül]ük 

kısmı bıra-

• • 
rının 

kılıyor 
Vişi 3 (A.A.) - Yeni dört çeşit 

Fransız esiri Almanlar tarafındaı 
tabliye Niilecektir. 

1 - Beyaz ırktan bütün esirleı 
2 - Umumi harpte muharebe et. 
ıruş olan bütün ihtiyat zabitleri. 
3 - 1 kanunusani 1900 den evvel 
doğmuş olan Esirler. 4 - Posta V( 

telgrafta çalışmış memur ve işçi
ler. 

Bir vapur batırlldı 
Londra 3 (A.A.) - Bir Al'l":an 

nakliye gem;s; Şıl"l'.a' deniz nde 
batırılmıştır. lng'liz harp gemı • 
!eri rn::rettebatı kurtararak esir 
etl"'lişt.r. 

Kıbrısa bir hava 
hücumu 

Londrıı 3 (A.A.) - Düşman tay. 
yareler! Kıbrısa hücum teşebbü. 

~ünde bulunmuşlardır. Avcıla=ı • 
rnız bunları püskürtmili;tür. Atı· 
lan birkaç bomba basar verme -
miştir, 

Fransada 
kabloıa 

Elektrik 
imal Atı 

Vışi 3 (A.A.) - Fransada e.. 
lektrik kablosu imala ı artt nl • 
mıştır. Alp elektrik şebekesi yüz-ı 
de 41 ku\"vctıcrd. rilet'ektır. Bu 
takv:yeden ziraat çok ist.f~de 

edecckt.r. 

STALIN 
(1 ipe! S•yfacfan Devam) 

muharbc ~tmış olmasına rağ:nen, 
faik kun ette olan Almanlar be. 
yaz Rusyanın bir kısmını ve Ok. 
raynanın bir kısmını ışgal etmış
lerdir. Düşman il<>rlemekted r 
Fakat Kızılordu sağlam kalmış • 
tır. Kızılordu geri çekilirken H:t. 
ler'e Napolyonun ve Kayser \ ıl. 

helmin mukadderatını hazırla • 
maktadır. 

Sovye> milletleri, siz mağlup e
dilemezsmiz. Çünkü sizin Sovyet 
duygularınız sarsılmaz ve sizi ,ö. 
zülmez bir halde birbır nize ba!,. 
lar. Siz~er, hiçbir düşmanın dö
kunmağa muktedir olamıyaeağı 

bir Sovyet kü 1lesisiniz, Yakında 
siz>e harc'd'ıt hakkında daha ta' -
silatlı malumat vereceğırn. So\"ye: 
duygularınıza iman ediniz.• 

Alman ordu
su Dnyeper 
nehrini geçti 
Smolenı 'te bil· 
ydk b r muhare
be nıbayetıen-

mek flzere 
Vişi, 3 (A.A.) - Demden öğ· 

'Cnitdiğine göre ~1lnsk'in Şar
kında, büyük Rusyaya girmiş olan 
Aln1anlar şiddetli hücumla.rla 
Petrograd üzeruıe yürlımcktedir. 
\otoskova, bu istikamete heı- çapta 
büyük mı.ktarda taı;.kl::ır göndcril
n1e.!J lÇ'in emir vt"'rn!iJtlr. 

.ı\rka hatıardan gelen bO'f:n Al
man k uvvctleri Minsk ·ten der
hal haJ·eket etrnek•e ve sağdan 
Pe•,, .... g, ada doğru ak. ttadır. 

Alnan tankl:ırının ve zırh: ı ara
baJa .. ın ın i.3.h; t edılrni'f olduğu 

başlıca mıntaka~ i J ileri ilareket 
sür'atle tenıkkt etmektedir. 
Smolcn~k ônı.lnde bir muh:ıre

be sona ermektedir. 
Alman kıt'a ları Dnyeper nehri

ni gecm1slerdir. 

insk civarında 
( l inci Sayfad:uı D•r.ım) 

Tank ve ınuharebe er • .ıb arı ıe
şekküllerimiz, sağa do •u ~vri • 
!erek, Minsk'ten 90 kuoınetre me
safede pek mühim bir muharebeye 
gırişmişkrdir. 

Tayyarrciler, So~-yetlerin Le -
ı 'ngrattaki sivil halkı tanl yeye 
hazırladıklarını bildirmektcdır. 

Tayyarelerimiz, düşman top • 

çusunun müthiş baraj ateşine e • 
hcmmiyet vermeden pıke olarak 
pek a~ağılara inmekte ve Alman 
lankalrının üzerine büyf k bom· 
balar atmaktadırlar. 

Tayyarelerimiz Ilükreş mın!a
ksındaki tayyare meydanlarına da 
hücum etmişlerdir. 

Sovyetler 
(1 ind Sayfadan Denm) 

Sovyetlerin ·m<:'t.otlu ve devam
lı bir şekilde iaşesini t...nın i\in, 
Vaşington hükumeti nezdinde te
şebbüslerde <bulunııLmuı;ıtu.r. 

SovyeUcrin Vru;ingl<>ııda1<i se
firı, Hariciye Mü<ıt~rı Samner 
Vl.'ls ile uzun uzad ya gi:irfu:mü.ş
tür. Zanned: ldiğitıe göre, Ameri
kalılar, Viladivostok yQ.lu ·Je 
!'Önderilccck maiz<ıı"le için hllb'USi 
lisanslar vereceklerdir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 ine! Sayf:ıclaıı Dc.'UD) 

bölge Kareli b€rzahı ve Ladoga 
gölü etraiıdrr. Zira buradan M06· 
kovaya ve mC'rkeız cl.'phesin;n J. an 
ve gerilerine sarJ<mıdc iYT'fu:fuu var· 
dır. 

Kii.çük Baltırk pamle-kcl.lerini 
i.stitiı mabadile şimale ilerlı:yen 

Alma,n ordusu Duna neıhrini bir· 
kaç noktadan geçmiş, Riga:1 c'j1 
t*al etmiştir. Bu oroul11\}u sik1€'1 
merk&i sağ cenahıındadı.r. Duna şi
malindeki Soı"ı et ordusunu şark· 
tan kuşatmak ve bundan sonra 
Leningrad !bölgesindeki Scwyet 
müdafaasının gerısıne dönmek 
maksadile hareket ettiği anlaşılı
yor. Eğer Sovyetler bu Alman or· 
d:usunun sağ cenah lroUarını Du
na nehri boyunda t01.ik'if edem<"Z· 
lerıse Estanyayı tahliye ederek es· 
ki hudut gerisi.ne çekilmeğe mec
bur kala.c:ı.kılardı.r. 

Minsk böl.gesinde Alıınan zıriılı 
birlfkleri a'l'kalarmda·ki piyade tü· 
menlerihm yaziyetine bakmadan 
Dinyeoper U:ıo~·ı..'na doğru ilerlM1'1e
ğe gayret cdi)'orlar. Bu usul. Al· 
manl~nn garp ceıphasinde Paris 
yoluma aynen tıı/bik ettikleri u
suldür. Sovyetler bu zırhlı tü
menleri Almrn 'P'iıyade tümenle
rinden ta.ma:rnile ayırtl>klarmı id· 
dia ediyorlar. Eğ<'r bu doğru ise 
Minsk ile Dinyeper aras:ııda l:ıaş
lı!)lan yeni mı>ytlan mıJharelbesi 
Almanların ale:.>lhone inkişaf ede
bilir. Eğer ALman piyade tümen· 
lwinin ileri atılan zırlılı lbi~l;Jder
le irtibatı kesil~e i!k za-feri 
Almanlar kazarvmlŞ dı:ımektir. Bu 
takidird. Mookova istikametinde 
llerlcmeğe de,·am edccekllerdir. 

MinSk . p· <;k - Bivalislnkı m•n-
1ınkasında Alınan i!hatası nchayet 
a.nlaşık!ı. Bu bölgeden çelkileml-

yen Sovyet ordusu gruplarından 
bazıları teslim ~hnuştur. A:man
lar 300 top ve 100 bin e<ir akl kla
rını ~-öylJ~·orlar. 300 topa nazaran 
kuvv!.'tin 3-4 tümen o:tluğu anla
şılıyor ki bunun 100 lbin Ct>'Ü' bil
dirilmesi .biraz truhrnindC'll fazla
dır. Fakat ~iziım ihtimal \·erd!ğt
rniz g:bi /burada ki büyük Sovyet 
ordusu muhasara edilrni~ değildir. 
Bunlaı'ı:lan bazıları Pinık batak
J ıkları arasında-ki yollardan şarka 
çek lebilirler. Eğerlbuna muvaffak 
olaımazlarsa bunlarıı da sonunda 
teslim olmaları ımuıhtemeldir. 

Lu k \'C Lomber>g mınfakasından 
da Almanlar taarruza devam edi
yor!ar. Bunlarm hedefi de Kiyefe 

varmak ve daha cenupta'ki Sovyet 
ordularım Karadeniee doğru sı-. 

kı~ırmaktır. Sovyetlerin burada 
eski hudut boyuna sür'atle çekil
meleri doğru bir hareıket oluc. 
Hulasa, Almanlar me11kezde Din

yeper b:ıyuna varmak üzeredir. A· 
c..--ba Sovyetlerin ihti~at orduları 
nerelerdedir?. Bizim tahminimize 
gfüe bunların Lrningrad • Gomel
M" ıkova mü•ellesi içinde kalan sa
hada cbulunması mooteınelddr. An
cak böyle bir gruplanma ile Sov
veller simalden ve meıikeufon ge
İecek Alınan tanrruzlar:ııı tevkif 
ederler ve mukabil taarruzlara ge
çerler. Bu Sovyct ihtiyat oroula
rının meydan muharobele~ine İl/" 
tiraki zamanı gelm~ir 'anıyoruz. 
Daha geç kahrııa Sovyetlcr için 
fena !bir vaziyet hasıl olacaktır: 
Bu da fÜphc.siz Balt'1< =nleket
!erinın tıı.mamile Almanlar eline. 
)-..ç-ncsi ve &ıvyet donanmasının 
ma~'ılp ve imha ecl'lmcsidir. Bu 
ara<ia U';'"atl(Ya lıblgesinin tama
mile istilası da varit olalbilir. 

Almanlar ken· 
di esirlerini 
bombaladılar 

lı'n.dra 3 (A.A)- F'ilbtınde Al
man tayyarekri, A lıınan üsera 
kampına k-aılıet ed>ec lbomhalar 
atmışlardr. İtalyan kaımpına da 
bvmbalar at:lm:şt>r On iki Alman 
esiri yaralanmştır, 

Cenupta Alman .. 
Rumen taarruza 

bekleniyor 
Vişi 3 (AA.) - Alman kıt'aları 

Gornel'e doğru ilerlemektedir. 
Dvina'nın öte t.arafınaakı batak. 
lık ınıntaka •nda bir muharebe 
ccrby«n t!m~ktcJır. 

Ukray ada AL :ın ve R~ıren 
kıt'alarının yeni !-~cıın mevzi • 
lerine tı:"lsidatı ı-..haydlcn~tir. 
AlMan vc> Ru en taarruzu anbe
an bcklenmcktedır. 

Slo\ ~" ora~ ,u Galiçyada çekil· 
mc>kle olı.n Kızılordu le temasa 
g:rmıştir, 

Sovyetlerinin, şımdi müdafaa 
hatlarırın merkez mıntakasına 

ehemmiyet verdikleri anla;;ılnıak. 

tadır Sovyet tayyareleri Kösten. 
ce 1 manını tekrar hasara uğrat • 
mışlardır. 

5 - ! 0 N TEL G 1' AF - 3 TE:~UILZ 1~41 

Garpte bir İn- Büyük Anket 
gı.Jı•z ı·hracı du•• <ı tn('ı sayfadan n~am> 

- dU~ hakkL,da lll .:C~ ' rekfır"er! •• ••ı b•ı• • ? mızın dıkkate de.ter m. t :ı v-e dü-

ŞUDU e ı ır mı . Şllllceleı.nı ya mrıkla dC\3n e ~ • = 
1 Ilugun de li.llıklı !km lI tanesi n .. ~-

(Başnu.k"1edrn Den.m) 
!arın galip çıkması zinde veya 
yıpranmış olduklarına göre; İıı
giltercyi ayrı ayrı tedbirler almı
ya sevkedebilir, ıbilhassa zinde bir 
çıkı~ takdirinde yalnız Almanya 
karşıs'J~da d~il, japonya karşı
sında da tedarikli bulunmak rnec-
buriyctinde brrakır, Rus cephesin· 

de '''•'ııtli zafer temin etmiye 
muvaffak olan bir Alnıanyanın; 

Rusya içinde ~·ll§ıyan millei bir
liklerine vertteği yeni nizamdan 
sonra, yine bu bidiklerin tensik ve 
ordulaştml asuıdan btifade ede-
rek &yadaki ve Arap yarnnade
sındaki İngiliz ıneniaatl..,.ini teh

dit etmesi beklenmiye<:ek birşey 
değildir; Alınan taarruzunun Sov

yet Rusyaya taarruzunun lıir baş· 
lı~a gayesi de budur. Bu takdirde 
japonyanın da A yada lıareJ.ete 

geçmesi, Avustral) a ,.e Ycru Ze
landayı tehdit etmesi şüphesiz ve 
hattiı tabiidir, İngilizlerin de bu 
ihtimalleri derpi~ etmeleri ortaya 
konan esbabı nıut"İbeyc rağmen, 

belki General Vavel'in HindC.tana 
gi5ndcrilnıcsini icap ettirmiştir. 

General Vavel; Orta Şark, Ha
bc~istan ve şimali Afrika hareka
tında ınurnffak e>lıııu~. İugiltcreye 
hi~bir şey kaybet<irıncmİ!J ve bila· 
kis kazaııCı:rnu · JOrganizatör ıbir 

kumandandır. Onun Ilindistana 
gönderilme'~ oradaki kuvvetleri 

hekimi ıv: idis ..:et ile aynı h.!s
laneıı.n 34 yıllık • >. U.:ehassı5l 
Doktor Yorgl Zila , . .n !i.kJ:•c.!nJ 
yazzyoruz: 
Has~ane Bai'.hCk...mi l\-lavl'idıs ~oyle 

diyor· 
•- Bwıilnkü 1-a ·bın .ıılr ve akıl 

h~ta .klarına uları kat'l tesirler n1 
ifade etı~k çln elimızdc kat J istat s
tikler ve m& üınat olmama ..na r ğ· 
:ıen Polik.U l~ imlzc ve ı;c .. bu~ı...n 

hastuelere muracnat eden ak ve ıJ ... 
nir ha: tlarırun çok art '-.. -J n'ıUŞuı:.Cde 
ed:yoruz. Bence, barı_,, dışın<i.ı kalma
mız.ı. ragmen, bugU.u.xil unıur.ıi b 1-

rarun sinirler üzerine yaptığı te ıe 
bu yoldalu lınuuerdea blrı~ r Ayni 

haü harp lçındeki ruemlekc• c. de mu-
1 haza edersek bu bas~lık ın oıa
larda normal haddıııd t k dana. z .. 
la artL;ı__,ı gcruruz. llarp !eı4Uetı, 

lıangı memleketler n Uzerüıe çı_k ::l~· 
se oralaraa ı pbesız C.11~ ıaz 'j <ıt>ıl 
ve sinir ha&talUtları nrt.ı., Jş olac:ık .. 
'tır. 

Akıl ve sinir hasta'1kları bl\y o b h· 
ranlı g Jnlerde en faza .ıengu:ı er ü· 
zerlnue gorulUr. ÇU.nkU b r k 
sc~·etler ... ıı k ybfıo.: ece lı - K 

he ... ı.anı;m k xu ıçmde ya r r <.,.o.it 
fakir ve dal a g.uu :31şe:Uı-_' du
zurı.en halk uzer n _ de bu ık.ıa .. 
rın tesiri "azla oıur 

Bw.lard•n b.lşk:ı. bızzet cep ede 
harp ecten erkek c:- ora üll.: a.ı akll 
ve :;lnir fıns~la.rı f:ızla goıuI ~. fd. .. 
kat ba!"p ırasındnk..ı. ok \ e sll4:: has 
talıkl:ırı daha z.ıyade kadL .. ..ırda ken .. 
=I gil.>te ir. 

Harp daha bir kaç .s e uzarsa, diJn .. 
yada sinir ve akll r s~ rı hıc ıı..p
hesız çok artacak ve bır anormaller 
sınıfı mt'-ytiana çıkacaı.. tır.> 

DOKTOR l:ORGİ ı,._ DİYOKT. 

Ha.sı.anenın asabıye mut.eh:ıssısı 
Doklor Yurei Zılanaki de f!klr.erını 
~yle anlatmaktadır: -Amerika Sovyet

lere Petrol da 
gönderecek 

Vaşıngton 3 (A.A.) - Teslihat 1 
Şefi \Tson, ı\merikaya karşı leh. 
liken:n daha sarahat kesbdtiğınl 
ve Amerikalıların Sovycıkre yi
yecek maddl.'ler, s _ \"t hatta 
petrol göndererl.'k yardttııda bu

daha 7iyade esaslaııdırmıya, bir 
Orta Asya Ba,kwnandanlığı kuv· 
vetlcri hazırlamı)·a matuf olabilir. 

Binaeııal.,yb, muhtelif bakım

lardan ı:örülüyor ki şu anda İngi· 
!izlerin gıırp cel!.hcsinde bir hare
ket yapmaları ihtimoli yoktur. On
lar; daha ziyade hir ihracı değil, 
Sovyet. Alman mücadelesinin kı-

•- Bugünkü harbin tesirleri hak· 
kmda kat'i bır şey soyi yebilnek ,c.·tn 
d.,.gru ıruıL.lmat ve lstaü tik~ere lt.1.
zu: ı vardır. Kanaatirre gt.re, h.er ne 
kadar meı:c1elieUnuz. harp en esasil bır 
su.ette rn~ .... .tcess.lı' oı..na n ;..ı1 da bazı 
hakJd Nevroz ve Plsikop.1.L hal~rru: n 
harpten evvelkl zam:ı.na göre z.iy de
leşUği vU:idır. Tablatıyle bugün harp 
içınde bulunan rncınlekeUı.:rde sfı ,z 
ve akıl hastaları daha f:ızla artrı.ı:sUr. 

Harbin en ı:ız.ıa tesıri bl..Şu! ~chırıcr .. 
de oturan halk aras-ındadır, har in do
ğurduğu btr takım selalcUer dolaymle 
vitamin ve gıda noıtSanları r akta 
ve bu yüzden bllba <>rta ve f3k ta
bj!kalarda umumt ve asabi mukave
met :z.ayı!!amaktadtr~ Bu sel>eplcrle 
de sınır ve akıl hastaları tazlalaşmak· 
tadır. 

lunacağını söylemiştir. 

MI LL i ŞEF 
(1 in~l Sayfadan Devam) 

terine tebrık ve taz m telgraf:arı 
çe ·ilmiş \C başta Re.sicu:rnhuru
muz olmak ilz~rc büyüklerimiz 
Cevdet Kerim İnced yıya muka. 
bil teşekkür telgrafları gôndcr • 
ınişlerdir. 

Ankara 2 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur Umumi KıitipLğinden: 

-

Kabotaj hakkının Türk bayra
ğına geçtiği günün 16 ıncı yıldö · 
nümü müna.ebctile yurdun her 
tarafından aldıkları tebrıklerden 
mütehass~s olan Reisicumhur Milli 
Şefimiz İsme~ İnönü teşekkürle • 
rinin ib"Iağına Anadolu Ajansını 
tavsit etmişlerdir. 

At yarışları 
(1 inci Sa;rfachA Devam) 

Anadolunun her tarafından şehri
mize yem atlar gelmeğe başlamış· 
tır. Ankara ilk bahar yarışlarında 
koşan hayvanlardan başka şimdi
ye kadar biç yarışa girmemiş iki 
yaşında yeni hayvanlar da İstan. 
bul yarışlarında kofacaklardır. 

Bilhassa bahsi müşterekin çok he. 
yecanlı olacağı tahmin olunmak
tadır. 

istanbıılda at yarışlarına karşı 
alakanın gittikçe arttığını gören 
alakadarlar Veliefcndi çayırında 
yenilikler vücude getirmekte • 
<lirler. İzdihama mıini olunması 
için yeni bahsi müşterek gişeleri 
yapılmakta, tribünler tamir edi • 
lerek boyanmiıktadır. 
Ayrıca yarış sırasında seyircile

re g_üzel vakit geçirtmek için bir 
hoparlör tesisatı da yapılmakta • 
dır. Bu suretle hem yarışlar hak.. 
kında seyircilere Hlzım gelen ma
lumat verilecek ve hem de yari§ 
aralarında güzel müzik parçaları 
çalınacaktır. Bunlrdan başka Ba· 
kırköyünden yanş yerine kadar o. 
lan yolun pazar günleri sık sık su. 
!anması ıçin Bakırköy kaymakam· 
lığı tarafından tedbir alınmıştır. 

Bu seneki organizasyonunda 
halkı memnun edecek ş&~lde in
tizamla işliyebilmesi için bilet sa.. 
tış ,memurları ile hesap memur • 
!arı adı.'dtleri arttırılmıştır. Bilet 
satışları da intizamlı bir şekilde 
yapılacak ve atlar koşu yerine 
çıkarken satış durdurularak bilet
ler muhafaza altına alınacaktır. 
Bilet gişeleri önünde toplanan hal
kın güneşten müteessir olmaması 
için de güneşlikler yapılmaktadır. 

Devlet Demiryolları İdaresi ya. 
rışların yapıldığı pazar günleri öğ. 

' le Üzerleri Sirkeciden ve akşam
ları Bakırkôyünden hususi trenler 
kaldıracaktır. 

şa kadar sür111esini düşünebilir ve 

hatta arzu ederler ve bu arada 
harbin ınııhtenıel inkişaflarma 

göre hazırlıklarını sürdürnıck ve 
her tarafla tam tedbirli bulunmalı: 

isterler. 
Sovyet • Alman harbinin ancak 

İngilizleri kuvvetlendire.:e-ği ve 
muharipleri arşıhltlı iyiden Jyiye 
hırpalıya<ağı muhakkaktır ve mü-

cadele şimdi bu \'aziyet içine gir. 

mek istidadını tanıamile kazan. 
mrştır. Almanlar; çok çetin ıart-
lar içinde ve mütemadi taarntı 
dalgası halinde Rusya içine sal
dırmakta, R11>lar ise aıi"tr ıı:ayiat 

venııek pahasına iyi dayanmakta
dırlar. Netice hangi tarafa galebe 
temin ederse etsin; muhakkak ki, 
her iki taraf da bu tarzı mücadele 
sonunda ve bilhassa Jıarbin uzun 
sürn1esi takdirinde iyice yıpran· 
ınış ve hcfa birindrnlıiri bütün 
kudrf't ve imkanlarını kaybetmit 
olaraktır. 

İngiltere; keneli hesap ve ta•av
vurlarına uyan böyle bir mücade

Harp, kadın ve erkek üzcnnde baş .. 
ka başka tesirler yapar. Umumiye! 
tUbariyle her t1d cıns te bu vaziyet .. 
ten ayni şekilde müt.eessir olurlar. 
Harp bir kaç ,.ıı daha 5ilrerse, cılmlei 

asabiye üzerindekı tesiri de o niııbette 
artacak ve dolayı.siyle sinir ve akıl 

hastalıkları çotaJacaktır. 

Harp ve sefalet içinde hıınıle ıelen 
cinsi münasebeUetden doğacak ço
cukların da akıl hastlıklarına karşı 

mukavemetleri az ve t.emayülleri fu.ı

la olcaktır. Buna bir de umwnl ahlAk• 
tak1 düşkünlüğü ııave edecek olursak, 
!rengiUlerle al«ol ve keyif veren di
ler zehir mUptelAlannın arlına$1 bil· 
tün 1>e;;eri7etiıı bedeni ve alılak1 du• 
rumlarml cidden acınac;ak bir bale so
kocaktır. Bugünkü harp, inaanlarıa a· 
ltıllanru ve ıı!nlrlerlnl yerinden oyna• 
tan bir iılnlr harbidir. Eğer bu uzwı 
müddet iıısanlarm üzerinde tesir yap
makta devam edene belki bir ıün 
dünya ltısmen bir d.ariişşila manzara• 
Sl halini alııcaklu.• 

lenin sonnnu beklemeden garpta '--------------
veya diğer herhangi bir bölgede 
asla tecavüzi bir hareketi ihtiyar 
etmez. Binaenaleyh, şimdiki hal
de garpta bir İn'.!ifü ihraa bek
lemenin manası yoktur ve esasen 
Almanyayı da şıırka çeviren dil
şünc.,Jerin içiıııle bir hesap meT
zuu da bu olmwıtur. 

ETEM iZZET BENiCE 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
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Eyüp icra Memurluğundan: 
Saffet ile Medlbanm pylan mutasaırrıf olduklan, Ey(lp"te, Cer;rt Kasını Pa

Ş'!. mahallesinin, ArpBcı Hayrettın" llOl<atmd.a 8 No. lu ve (918) lira kıymet! mu· 
bammenell bahçell evla tamamı ınahl<.emenin i2alei fuyu UAmnıa müsteniden 
açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

Gayri menkulün Evsafı: Cephes! Arpacı Hayrettin sokağı, saiı Kürkçü çık· 
mazı soJ<atuıa milsadil kö~e başındadır. Bir kat üzerine inşa edilmiş üç oda, 

bir sofa, bir harap mutfak, bir helisı olııp meyvah ve meyvasıı ağaçlı büyükçe 
bir hahçeden ibarettir, Ayrıca kömürllil< ve odunluk olarak kull:ınılan bir 
bodrum mahalli de vardır. 

ı - Arttırma prtnamesl S0/6/9U tarihinden itibaren 1141/367 numara ile 
Eyüp İcra Daiersinde açık bulundurula calı::tır. 

2 - İşbu gayri ı:ı:ıenkul 25/7/JIU tarihine nıüsadlf Cuma günü saat 15 ile 
16 arasında Eyüp İcra Daire.sinde arttırması Y"Pılar.ık, kıymeti muhammene
ain ,. 75 ini geçmek şartiyle en çok arttırana ihale edilecektir. Verılea be· 
del kıymetinin % 75 lnl bulmazsa en son artUranın taahhüdü baki kalmak 
üzE!,rc arrttırma on ıUn daha temdit edilerek 4/8/9U Pazartesi yuıe icra Dal· 
resinde saat 15 ile 14. arasında 7apılaeak ikinci arttırmasında en çok artt.Jrana 
Jıa1e edilecektir . 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların, irtifo.k hakkı sahipleri· 
n1n bu gayri menkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz. ve masrafa dair olan 
iddiab.rını evrakı mü..'tbiteleriyle birlikte 15 gün içlnde İcra n ..... -esire bt:Cl?'
m_eleri l!z.ımdır. Aksi halde haklan tapu slcillerile sablt olmadıkça satış bede
linlıı paylaş\ınlmasmdan hariç kalırlar. 

4: - İhale tarihine kadar blrJtmit vergi ve masraflar hissedarlara ve kl 
buc:uk. dell:iliye resmi, ihale pulu, 20 senelik evkaf t.ivlz bMeli ve sa•tsta.'l son
raki ınasraflar alıcıya aittir. 

5 _ Gayri menkul kendisine ihale edllen kimse derhal veya ver'l n me
hil zarfında bedeli iMleyi ödemezse ihale kararı lesholur ak kendisi. ien ev-
'et en yüksek bede · tekli! eden kimse almağa raza. olursa ona, olm \ ya 
huluruna7.S& yedi gün müddetle artb.rmıa ya çıkanla ak e"t tQ'k artlırana 1e 
edilir. Ve iki ihale orıwndak fıırk ,. ıararlar ayrıca b!lkme l"1 ka'rr 31· 
·n birinci defa !bale edilenclen lah•ll edilir. 

İşbu gayr ·menkul bu UAnda ve prtname' inde yazılı olduğu lz re satılııca · 
~ ilAn olunur. 941/367 
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Biraz sonra maşlahlı , ipek kefiyeli dört çöl 
adamı geldiler bağd~ kurdular 

Evini Süslü Sevenlere Müjde 
v 

.220 liralık yabancı makinelerden daha se-r1 ve daha .kola;, ~lenilen el k aba r!ma süsO nakiş makin1eri. Bu makine
ler Türk icadı olup her nevi oda takımlarını modern bir şekilde kabartma olarak her nevi ipliklerle i:slcnillr. Bu ma

kinelerden arzu edenler adresimize aralnız iki lira göndermekle bir makina ve yedi çeşit örnek, ik.1 yedek iğnesi, bir 
:fırçası ve tarifnamesi de beraber vatanımızın her 'köşesine posta ücreti bize ait olmak üzere göndeririz. Toptan i.Sti-

yenlere fiaUer mektupla bildirilir. 

Bu Akşam Suadiye Gazinosunda 

MÜNİR NURETTİN 
Ye arkadaşları konserine eaat 22,30 h• şlıyor 

-
lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme suretiyle 127 çift vidala i~karpin satın alınacaktır. 1ı 

ha~1n1~n bedeli 952.50 i~ teminatı 71.50 lirad1r. Şartnamesi her gün Levai 
Da1resınde görillebilir. isteklilerin muvakkat ten1inat ve kanun1 \eı-:aik1e 7 
941 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasındaki Komisyona müracaatle 

(4963) 

Neşet Bey yaverin bu ihbarını 
adeta müjde gibi sevinçle karşıla

d ı. Yerinden kımıldadı, acele ce
vap verdi: 

den so ... ·a bülün aşiretler bir araya 
gelip t lzı kararlar verdiler, bu a- ADRES: ıı:n1taiaç, ZaJılreııuarı, Siill malı: ln lerl mucidi M ...Wa ıı:ıışdemlr. i ı-
rada idarenizdeki kuvvetlerle ı.;.----------·----------- -·.·_·_ ·_.-·-·.· __ ·_· __ - 1 İSTANBUL BELEDİYEs_ı iLANLARI 
müşterek hareketlerimiz hakkın-

- Buraya al, buyursunlar! 
Bir dakika sonra, ipek maşlahlı, 

ipek agel ve kefiyeli dört çöl ada. 
mı Neşet Beyin karşısında boy 
gösterdiler. Bunlardan en çalım -
lısı, hareketlerinden diğerlerinin 
başı olduğunu belli ederek ku -
m andam Arap usulil.<! selamladı, 
verilen müsaade üzerine dört be. 
devi de yere bağdaş kurdular, o
turdular .. 

da sizinle bir defa görüşülmesi de li 
I= - - -·A. . .. ~.· ·o--- ı ı Kl8ql02/, 9-2 .ıı İlk fimlnl3~ı.,22 kararlaştırıldı. Bu sebeple olacak! -

- Doğru; şeyh de öyle yazıyor! 
Siz nereden geliyorsunuz? 

Besiktaşta Spor caddesinin Pazı bir 
hizasından Vişneınde Parkına kadar 
lan kısmının kaldırım ınşaatı. 

Neş'et Bey sözü açtı: 
- Hoş geldiniz.. Şeyh hazreL 

leri iyidir inşallah?. Ne var ne yok 
çölde! 

Reis oludğu kılığından ve hare. 
.lı:etlerinden anlaşılan çöl adamı 

sağ elile belindeki cembiyenin 
kakmalı sapını uvalıyarak karşı

lık verdi: 
- Allah ordumuza ve kuman

danlanmızla Şeyh Sünusi hazreL 
lerine zafer ve nusret versin ... 
Çölde herşey iyi. Bütün kabile ve 
~iretler Şeyh hazretlerinin emri 
altında düşmana karşı mücade 
için and içtiler.. ordugiihınızda 
mi!Jslerimizden çok insan var ... 
Sizi rahatsız edişimizin sebebine 
gelince: 

Bedevi bir dakika durdu, başını 
eğdi. ipkeli maşl5.hının göğsünü 
aralıyarak oradan bükülü bir ka. 
ğıt çıkardı, bunu Miralay Ne~et 
Beye uzatarak devam etti: 

- Şeyh hazerteri sizinle gö • 
rüşmek arzusundadır. Bu mektu
bu gönderdi. Lutfen cevp verme. 
nizi de rica etti .. 
Neş'ct Bey, boru gibi bükül • 

miış kağldı aldı, açtı, içinde iU 
6ahrları okudu: 

- Trablus mücahitlerinin ku
mandanı Neş'et Paşaya: (1) 

Yerlerin ve göklerin h.fıkimi, 
müminlerin inandığı Tanrı adına 
yemin ederek, gönülleri iman nu
rile dolu olan mücahitlerin reisi 
&ıiatile İtalyanlara karşı ka.nunı. 
zın son damlasına kadar mücahe. 
de ve mücadeleye devama and 
içtiğimizi söy liyerek dün, çölde 
bu münasebetle cuma namazı ve 
hutbeden sonra bütün aşiret reis
lerinin ~tirakile bazı kararlar ver
dik. Sizinle bu hususta görüşme. 
mize ihtiyaç var. Fakat aşiretlerin 
tensip ve ısrarı üzerine benim or. 
dugahınıza gelmeme imkan gö -
rülmediğinden, bu goruşmenin 

çölde, hakimiyet ve emniyetimiz 
altında bulunan ve tarafınızdan 
seçilecek bir mahalde yanılması 
muvafık bulunmuştur. Görüşme 
yerini seçerek gün ve saatini de 
lutfen bize haber vermenizi r i -
ca eder, Allahtan size ve bize, 
müşterek kuvvetkrimize nusret 
ve zafer niyaz ederim.. 

İmza 

Şeyhülmeşayih Esseyid Şeyh 
Mehmet Sünusi 

Kumandan bu sahrlan oku • 
duktan sonra başını kağıttan kal
dırdı, konustu: 

- Şeyh beni çöle davet ediyor .. 
- Evet ya paşa .. Dün hutbe • 

- Şeyh hazretlerinin orduga • 
!undan .. Ben Şemarilerin emiri -
yim .. Arkadaşlarım da küçük gö
çebe kabilelerin emirleri.. Şeyh 
hazretlerinin hususi mektubunu 
zatıalinize getirmek şerefi bize bir 
lutfu mahsus olarka tevcih edil
d:. Şimdi ayni lfıtfu da cevabı ver. 
mek suretile sizden görmek üze. 
re bulunduğumuzu umuyorum. 

Neş'et Bey dısarı seslendi: 
- Posta! 
İçeri gelen nefere emri bastır-

dı: 

- Bana yaveri, erkanıharbiye 
reisıni ve şube müdütler;ni çağır! 

Çok geçmeden çağırılanlar Ne
şet Beyin yanına toplandı .. Ku • 
mandan Şeyh Sünusinin mektu. 
bunu olara göstererek fikirlerini 
ve kararlarını sordu .. 

Bütün bunlardan anlaşılan ne
tice şuydu. Neş'et Bey bu mektup 
meselesini b ir hile addediyor, bel
ki de şeyh Sünusiden şüpheleni. 
yor; onun da İtalyan altınlarına 
aldanarak düşmanla elbirliği etti
ğini ve kendisini bu mektupla 
çöle çekip bir tuzakla İtalyanlara 
teslim edeceğini sanıyordu. Fa -
kat, mesele öyle değildi.. 

Neş'et Bey arkadaşlarının mek
tup hakkındaki fikirlerini sorup 
da hepsınden: 

- Gidip görüşmek lazım .. Şeyh 
hazretleri kara gün dostu olduğu. 
nu bize şu son hiıdiselerde tama. 
roen isbat etm~. 
Cevabını alınca şüphesini açı

ğa vurdu. Derhal itiraz ettiler: 
- Şeyhten şüphelenmek kendi 

kendimizden şüphelenmekle mü
savidir. Allah için ve din uğruna 
silaha sarılan Sünisi şeyhi ve mü. 
cahilleri davalarını hayatlarını 
verip kanlarını akıtarak fiilen is. 
bat etmişlerdir. Onlardan şüphe 
etmek haksızlık olur. 
Neş'et Beyin bu ısrar karşısın

da mukavemeti kırıldı: 
- Peki! 
Diyerek boynunu büktü, ilave 

etti: 
- Gider görüşürüz. Yalnız be

raberiınzide reis bey ile diğer şu. 
be müdürleri de bulunmalıdır. 

- Olur, hep beraber gideriz. 
- Buluşmak için nereyi intihap 

edelim? 
(Arkası Van 

(1) O devirde gerek şarkta ve 
gerekse Afrika halk ve aşiret re. 
itleri vali ve kumandanlara umu.. 
miyetle (paş<ı) ünvanını verirler. 
di. R. Y. 

---· DOll:TOR ---11111!1: Feyzi Ahmet Onaran 
CİLDİYE VE ZtHREVİYE 

MÜTEllASSISI 

(BabıAll) Ankara caddesi Cağal
oi:lu Yokuşu Kl5şe başında No 43 

Bir Casusun 
.~~ Gizli Defteri 
\, __________ No. 58 ....J 

Yazan: Franci.t Machard Çeviren: lskend.er F. SERTELL1 

Kendi kendime bulduğum ikinci vazife daha 
mühim, fakat daha tehlikeli idi 

Maamafılh, Alman casusunun i
zinı baışka bir memlekette bul ur
s" m, oraya gıtmemde lbir ma:lızur 
y0ıotu Bu salahiyet de lbana ve
r imişti. Giderken, (:Elı>tefücooıs 
s~rvis) in Faris ajanı olan İspan
yol Madamını görüp haber vermek 
k1ı!i gelecekti. 

İkinci i.şe gelince .. 
Bu, .kendi kendime bulduğum 

bir vazife idı ki, 'bence birincisin
den datıa mllhimdL. a tıta da.ha 
telılkelıydı de. 

Ye ben _ nedense • l:ıu kind i~e 

da:h a çok eiı.emmiyet veriyord uıın. 
(B. M.) tıe<jkilatının hedefi doğru
dan doğruya İngiltere idi .. İngiliz
leri a~kadan vurmaktı. 

Paristeki (B. M.) te,şkilatı ~ahir

de ticaret işler.ile uğraşmak yolu
nu tu-tmuış gibi görünüyordu. 

Mister Ti-Vong çok esraren,gi2 
bir adamdı. Kapı.cı bir gün Da.na bu 
adaıın.dan bahsederken: 

.___ O hem do~tOT, hem mühen
dis, hem de k.ınyagt>rdir .. 
Demişti. Ünİ'•er~itenin üç şuıbe

sinden a~ı ayrı dıpkama a:lıııır;; o
lan bu adoonın nafızlıakışlaırı \ ar-

, 
IMAP • 
HV1 tfj. I 

.,'42 .. 

Tasarruf., ... .., ... ~ .. ~·~ ... ~ ... 

Hesapları 1941 ikramiye Planı 
Keşldeler: 6 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus~s. 3 İklnciteşrin 

t arihJerinde yapılır, 

~ 1 
1941 iKRAMiYELERi ~ 1 

~~ 

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

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

300 . 20 • -6000.- • ~ 

~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - Ura 
~ 3 , 1000 , - 3000. - , 
~ 2 750 , - 1500. - , 

! 4 500 • -2000.-. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanları 
.................................... ---.................. .. 

sem t ve MahaUeııt 

Yeşilkôy Umraniye Boslaıı 36 Ev 4 00 

Eyüp Düğmeciler Oluklu bayır 5 Tekke ve arazi 1 25 

• • • 6 Meorutaba.tıe 2 50 

Bahçekapı Dördüncü Vakı.f hanın 

asma katında ' Oda 18 00 

• • • 6 • 16 00 
37 , 16 00 • • • 

Fatih Htıca Hayrettin Süpürgeciler 29-33 Dükkln 3 50 

Çarşısı Kahvehan& 12 D~ 1 00 

Mlercan İbrahim Nasuh ağa 1 Baraka 6 75 

Paşa hanında 

Bakırkö Osmaniye Cami duvarı üzerinde • 2 00 

Yukanda yazıiı mahaller 942 senesi Mayıs sonuna kadar kiray verilmek üze-
re UAnı uzatılmıslır. İhaleleri 4 Temmuz 941 Cuma günü aant on beştedir. İstek-
lik!rin Çcmberlitaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kale-

mine gelmeleri. •5355> 

SAHİP YE B.\Ş~IUBARRİRİ 

Nt:ŞRİYAT DİREKTÖRC: 

.sos TELGRAF 

dı Çok .htiyatkiır bir ıdamıdı. Gö
rünu.,.te m .... tevaz, t.eı bıyeli, h•çbir 
"fJf!Y bi!.ınez, sadece ticaretle uğra
şır .g<bı bir hali vardı. Kapıcı bana 
onun t:rlı5il derecesir len malumat 
vermese bıle, onu ikı kere gör
mekle phsiyetinın kıyımdi hak
kında deıiıal bir fikir edinmiştim. 

Akşamın o1masını ·bekliyıır ve 
saatleri ?ple çekiyordum. 

Acaba kap:ocı dul Madamdan ne 
haıber getirccekıti?. 

Bu evlenme işinin. lı.iç şüphe yok • 
ki, ilk cephcı;i n;,;anlanrna şeklin
de tebellür edeccktı. Nışanlılık 
devresinde kadın beni avucunun 
içine alacak ve kiımbilir ı\ıenı ne
lere alet edecekıti·ı. 

Bütün bunlan t.ı.bıi görüyoı>

dwn. 
Fakat, o takıdirde beni müşkıül 

vazı'Yete düşüreceık bir noktay> u
zun uzadıya düşüruneğe ID€<lbuc 
oluyordum. 
Düşündüğüım nokta şu idi: Her 

gün, hayata ayni makyaıı yaparak 
çık.yorduıın. Nışanlanı.rsa.m ve 
bayatı.ın~ı o kadınla - .oıuvalııkat 

ET):~I İZZET BENİCB 
CEVDET KARA.BİLGİN 
J\1 !\ TBAASb 

de ols:ı. - ,bırleştil'ir6em, bu makyaj 
işinı nasıl idare edecektim? 
Bcnı Liyonlu olarak tanıyorlar

dı. 
O vaziyete dü.şerseım, ancak Şll!

nu yapabilirdim: 
Gerek kap:cı'Ja, gerokıse Mada

ma: cDamping iŞ!erıni mUNaUa
kiyetle takıp eddıilmek için, bıyık
larınıı tıraş etmeyi ve lbir İngilize 
benzemeyi fayda.lı bulwyorum.• 
diyerek tı.ra~ olmak.. 

Bu suretle makyaj işiıııden ve o 
tehlikeli ,·aziyetten kru:rtula;bile
cektim. Fakat, o zaman da Alman 
casusu beni her yerde ve ılıer za
man kolaylı,kla letj'hıs edecekti. 

İşte iki tarafı da tehlikeli, dü
şündürücü .bir vaziyet. 

Maamafih ikinci mWrıal karşı
S1nda da bi< ça:re bulmuştum: 
Sokağa çıkhktan sonra, hususi 

bir yer tutarak. <ırada sakallı bir 
mak')·aj yapmak .. Akçam üs.tü Ma
damın yanına gideceğim zaman 
makyajı boızu,p normal k.yafetiıne 
girebilirdim. 

Buna kaırar verdi'kten sıonra, ee
niş bir nefes aldıan. 

3 Temmuz 1941 
18.00 Pro&ram ve Memleket Saat 

Ayan. 
l8.o3 Müzik: Radyo Cnz Orkestra

sı (İbrahim Özgür ve Ates 
Böcekleri). 

l8ı30 Konuşma: ı.ıemleket Postası. 
18.40 l\lüzik: Piyasa Şarkıları. 
19.00 Konuşma: (Dertleşme Saati). 
19.15 ].1uzik: Radyo Caz Orkes-

trası. 

19 30 Memleket Saat Ayarı. ve A -
jans Haberleri. 

l9.45Müzik: Yurtlan Eı;erler. 
20.15 Radyo Gazelesi. 
20.45 Müzik: Fasıl Hey'eti, 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 

21.10 Müzik: Fasıl Hey'eti Prog
ramının Deyamı. 

21.25 Konuşma (San"atkArlanmız 

Konuşuyor). 

21.40 Müzik: Radyo Senfoni Orkes
trası (Şef: H. Ferid Alnar). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Thham - Tahvi
lat, Kambiyo - Nukut Bor ... 

sası. (Fiyat). 
22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Pro2ram ve 

Kapanıı. 

YARINKİ P ROGRAM 

7 .30 Program ve l\'Iemleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafi[ Parçalar (Pi.) 
7.45 .Jt1t,ns Haberleri. 
8.00 Mfizik Halit Parçalar Progra

mının Deva.mı (Pi.) 
8 .30/8.45 E vin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 

12.33 Müzik: Peşrev, Nakış Semai 
ve Saz Semaileri. 

12.45 Ajano Haberler!. 
13.00 M üzik: H afif Türküler. 
13.15/14.00 Müzik Kllrllik Pro&-

ram (Pl) 

BORSA 
2 Temmuz 1941 

Afllıt ve Ia-
l Sterlin 5.22 

100 Dolar 129.5275 
100 Frank 
lOQ Liret 
100 İsv Fr. 30.30 
100 Florla 
ıoo Raylatnam 
100 Bel&a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kronu 
100 Peçe ta 12.89 
100 Zloti 
100 P•nıö 
100 Ley 
ıoo D\rıar 

100 Yen 81.0175 
100 İsv Kr. 30.8875 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 İkramiyeli % 5 398 19.35 

Yani o taJ<.dirde yiıımi c!Ort sa
atımi iki insan tıüviyeti içinde, i
ki kıya!E!'lle geçirecektim. 

Bu, biraz değtl, bir hayli zah
mc-tli olacaktı. Fakat, bu zahmete 
katlanmak1an başka ne yapabilir
dim?. ... 
"Dul Madam yarın 
sizi bekliyecek ! .. ,, 
O ak>şam kapııcınm 'bürosuna 

uğradığım zaman, jan pek neş'e
liydi. Bana bir gece evvelki ce;et
ten hiç de bah<Scıtnıedi. 

- Biraz önce Madam janetin e
vinden döndüm. Yarın öğle yeme

ğinde sjzi bekliyece'k. 
Dedi. Cali bir sevinçle güldüm: 
- T~ekıkür ederim bu tavass~ 

tunuza, Mösyö jan!. Yarın bera
ber mi gideceğiz? 

- Evet. Hatta ben, MiGt.er Ti
Vongu da yemeğe davet etımesini 
l\fadam janctten rica ettim. 

- Madam janet, Mister T~Von
gu tanışor mu?. 

(Aı"IAG Vu\ 

3764/12 282/31 Floryada Çi!t'"'l'enis Kortu in.~aatı. 

Keşif becfıeJJeri He ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı aytı 
çık eksıltmeye konulmuı;;tur. Keşif ve aartnnmeleri Zabıt ve MuamelAt 
dürlügil kaleminde görülebiljr. İhale 7/7/941 Pazartesi günU sa~l 14 de D 

Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat n1akbuz vC'ya mektupları, 

le tarihinden t>Ckiz gün evvel Belediye Fen İsleri Müdtirlügüne mw·ci.caaıla 
cakları lcnni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve.:iikalarlyle ihale 
muayyen saatte Daiınl Encümende bulunmaları lAzımdır. (499 

Gayrimenkul ( Geoıi ) eatıı ilanı 

Beyoğlu sulh mahkemeleri baş 
katipliğinden 

Osman oğullarından Yakup oğlu Bayram Kaptan ile ölil Hasan evl4 
~an K aya ve ~tma Kayanın ve ölü Yakup evH\tları Hamide Fatma n 
diğer Ulve ve ölü llyas ve evıatıan Yakup Kadri, Ali Rıza, S•1bri, Nazmiy 
N~~ f3yian ve mü~terckC!n mutasarrıfı bulundukları İstanbul linu1n 
.249 sıcıl No. &ında kayıtlı ve Şile limanına baj.lı olup halen Haliç Ayakap.ı ı 

lesinde demirli. b~l~nan 62,00 kadem uzunluğunda 17, 00 kadem gcn~liğ 
G,33 kadem derinliğinde 38 gayri safi ve H sa!i tonilAtoluk, vaz'ıycd zabıt " 
k:ar.ında yazılı mevcut eşyasiyle 3500 üç bin be& yüz lir k.Jyıneti m'uhamJl11 
sınde Bere.keti Hayir Jsmindeki Paraçera şuyuımun izalesi zımnında atık ar 
maya konulmııştur. Bırinci açık arttırması 3017/941 larlhlne ı=ıdill eden 
ıamba &ünü saat 14,30 dan 16,30 a kadar Beyoğlu SuUı l\lahkemcle;i kalem 
~asın~a ve BaşkAtip nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muh.ımmen kıY 
tin yuzde yetmiş beşini bulmadığı takdlıde en son arttıranın ttı.ahhüdü baki 
mak üzere müzayede on gün temdit edilerek ikinci aç.ile arıtırmas1 9/8/9·11 
r.ih.ine müsadit Cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilerek en 
arttıı-ana kal'l olarak ihale edilecektir. 

Birikmiş ve ihale glı.ni.ıne k;,ıdar birikecek vergi bortları hıssf~darlara 
d~ll.3.liye rüsumu ile jbale pulu ve limana tescil harç ve masrarları müştc 
aıttir. A.rttırmı:ı.ya iştirak edecek kimselerin Geminin muhammen kıyme 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesı veya milll bir bankanın bu nisbctte 
minat mektubunu vennelerj şarttır. Arttırma bedeUnin kendisne ihale oh 
tarafından ihale gününden itibaren verilecek mühlet içinde mahkeme ka:-;a 
ödenmesi mecburidir. Ödenmediği takdiı de ihrıle feshedilerek kendisinden c 
en yüksek tckillt.c bulWlan kimioe arı.etmi~ olduğu bedelle ahnağa razı olur.:ia 
ihale edilecek ve o da razı oJmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müdd 
arttırmaya çıkanlacaktır. Yapılacak illin al!ıkadarlara tebliğ edilrr.iyecC 
Müzayede sonunda en çok arrtıra.na iha Je edilecek ve her ilci halde birinci 
le edilen kimse iki ihale arasında.ki :fark tan ve zarardan mesul tutulacaktır. 

le farkı ve geçen ıünlerin yüzde 5 fa.W a,ynca h ükme hacet kalmaksızın 
sil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer al!ıkadarlann gayri menkul 
2erindeki hak ve iddialannı, hususiyle faiz ve masrafa ve saireye dair olan i 
ve iüraz.lannı ilAn tarihinden itibaren on beş ıün içinde evrakı milsbitel 
bi;likte satıa memuru olan Mahkeme Başl<Alibine bildirmelerı !Azımdır. 

takdirde b aklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satıa bedelinin payla 
sındon hariç bırakılacaklardır. Müzayedeye ~lirak edenlerin bütün şeraiti 
bul etmiş ve evvelden öltrenmiıı ve bilerek ıemiye talip bulunmuı olduldarı 
dedilerek sonradan iUrazlan mesm1l ola mıyacağından satış gününden evvel 
mlyi gezip görmeleri ve fazla m alfunat a lmak lsliyenlerin 940/2 No. ile ~J 
kerrıe BaşUlibine müracaat etmeleri l1An olunur. 940/2 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir. 
ANCAK: 

Her •abah, öğle ve ak
§am, her yemekten •onra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu usulü ıaımadan, 
muntazam bir metodla 
takip edenlerin dişleri 
mikroplardan, hıutalık· 
lardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. He 
:zaman temiz, parlak 
güzel olarak kalır. 

~ ~\ 

.,..
ile sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra gün

de 3 de fa 

Eczahanelerle büyük Itriyat 
mağazalarında bulunur 

e TAKVİM e 
llunl U57 Hızır Hlcrt J3 

BAZİB.AN c. 
20 59 

Yıl Hl Ay G Va.sali 

T[MMUZ 
S. D . Va.k it s. 
5 33 Gün .. 8 

3 
13 18 Öf le .. 
17 18 İtlnd ! 8 
20 15 Ak.- 12 

Perşem~e 22 47 YMoı 2 
314 tı,...,; ~ 6 . 

MABKEMELERD 
(3 üncü sahijec;Rn dev 

Altı aya mahkCım oldum .. Bir 
neden all ı aya indirdiler. 

Herzevekil: 
- Yahu, dedi.. Ne düşünü} 

sun? Daha bunun temyizi ' 
Gel yarın bana .. Ben bu gece 
nunları karıştırayım .. Not ala 
Sana yarın bir temyiz lfıyihnsı 
zırlıyayım. Sen de dava evra1' 
tetkik edip not al.. Bana ge 
Bak, bir gün bile hapis yatar 
sın? Gelecek muhkamede de. 
söylıyeceğini öğreteyim. Hiç 1' 
ma! Yalnız, bir ziyafet isteriıt' 

- Sen hele beni kurtar .. 13° 
yafet değil on ziyafet alacajtıP 
sun! Hem de istediğin terzide 
beğendiğin kumaştan bir kal 
b ise ... 

- Dakor muyuz?. 
- Dakor! 
Herzevekil zat, bana: 
- Allaha ısmarladık be~ 

dedi. Altı aya mahkum olanıP 
luna girdı .. Konuşa konuşa °' 
rüyüp koridora saptılar ve g 
den kayboldular. 

Göz Doktoru 
Nuri Fehmi Ayber~ 
Haydarpaşa Nümune hasts•1 

Göz .Pı.fütehassısı 

iiıaat'ıi'tianbul Bd•di>Je karşL'1 . s~1 
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