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S. Rusyanı~ 
·Berlin Elçisi 

Dekanozof. Dün Ta.yyare ile Ankaradan 

Moskovaya Hareket Etti 

Jeketimize &elen heyetlerden birisi Ankara istasyonunda 
karşılıyanlar arasmda 

tasarruf 
&onoları 
~ünasebetiyle 

1 
Ankara, 18 (A. A.) •:...._ Alman

yadan dönmekte olan Sovyet hü-

ı 
kiımetinin Berlin büyük elçisi 
Dekazonof Moskovaya gitmek ü-
zere bu sabah tayyare ile şehri
mizden hareket etmiştir. 

liükllmet, 25 milyon liralık bono 
Cıkarmıştİr. Bono ihracı, bir nevi 
dahill istikrazda'. Vatandaşl:ır, 
kazançlarından arttn"dıklıı.rı para
ların bir kısmı ile bu bonoları al· 
malt suretiyle devlete harbin so
nuna kadar faizle para ikraz et-

• tn.ısler olacaklardr. Bir nevi para 
tnahiyetlnde olan ve kimseye hiç
bir külfet tahmil etmiyen bu bo
noları satın almakta vatand:ıslo
ruı istical giistereceklerine sUphe
hüz yoktur. 

> M. Zekeriya SERTEL 

Harp masraflı bir şeydir. He
le makine ve teknik harbi 

~\l masrafı bir kaç misline çı
ı. armıştır. İngilterenin günlük 
Qarp masrafı 13 milyon lngiliz 
lirasını bulmuştur ki, geçen harp 
~ki masrafına nisbetle üç misli 
~ıladır. : 

Kara yoliyle gidenler 
Erzurum, 18 (A.A.) ..._ Sovyet 

Rusyanın Almanyadaki büyük 
elçiliği erkanından 107 kişilik bir 
kafile bu sabahki trenle buraya 
gelmiş ve bir müddet istirahat
ten sonra ihzar edilen otobüsler
le Sarıkamışa gitmişlerdir. 
Misafirler, Sarıkamıştan itiba

ren yollarına trenle devam eyli
yeceklerdir. 
Sovget Ruayadan gelenler 

Erzurum, 18 {A.A.) - Mosko
vadaki İsveç elçiliği matbuat ata
şesi Tresten Vohan ve yine bu el
çilik memurlarından biri erkek 
ve diğeri kadın olmak üzere üç 
kişilik bir İsveç heyeti Rusyadan 
buraya gelmiştir. 

İsveçliler bu akşamki trenle 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Japonyanın 
Siyaseti 

Değişmiyor 
.- D 

Prens Konoye1 Daha 

Aıimkar 

Edeceğini 

Hareket 

Söyledi 

"'--'!-'ürkiye harbe girmiş değildir. 
'"<Utat bir seneden fazla bir za. 
~danberi har pateşinin hudut
~ıza sirayetine mani olmak i
t;ın harp kinde telakki edilebile
C~k fevkalade müdafaa tedbirleri 
tlınıya mecbttr olmuştur ve bu 
ltıecburiyet devletin müdafa'::ı 
ltıasrafını, normal zamanlardaki 
Ue kıyas kabul etmiyecek dere
~e arttırmıştır. Bu fevkalade 
ltıasraflar, devletleri de yeni va
t'~at kaynakları aramıya ve ma
~Yelerini harp ihtiyaçlarına uy- Tokyo, 18 (A. A.) - Reuter: 

h.,.\lrına~a mecbur eder. Devletler Yeni Japon hükumeti Prens Ko
arp masraflarını karşılamak i- noye tarafından kurulmuştur. 

<;in üç çareye baş vururlar: Başvekil Prens Konoye, ayni za-
1 1 _,_ manda Adliye Nazırıdır. Amiral 

ı. - Vergi eri arttırm<U\. veya T ... T · 
~ususi vergiler ihdas etmek; eıJıro oyo da Haricıye ve De-

2 - Para çıkarmak suretiyle nizaşırı Nezaretlerini deruhte et-
erıflasyon yapmak; miştir. 

3 · t d h'l" · t"k Konoye'nin beyanatı L - Harıc ve a ı ı ıs ı raz-
'4lr akdetmek. Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni Ja-

Rooseveltin 
Mümessili 
Londr,ada 

Jngilterenin Müstacer 

ihtiyaçları Etrafında 

Temaslar Y apılayor 

Dev Tayyareler de 

Yola Çıkarıllyor 

icar ve iare programı mürakibi 
HOPKINS 

Londra, 18 (A.A.) - İcar ve 
iare programı mürakibi Hopkins 
ve Roosevlt'in hususi müşavirle
rinden biri dün akşam Londraya 
gelmişlerdir. 

Haber alındığına göre bu ziya
retin hedefi, icar ve iar.e kanu
nunun İnRiltereye taalluk eden 
hususlardaki tatbikatını tetkik 
evlemektir. 
Harp kabinesi içtimauıda 
N~vyork, 18 (A.A.) - Londra_ 

dan bildirildiğine göre Roosevalt 
in şahsi dostu Harry Hopkins, 
dün Londraya varır varmaz top
lanan İngiliz harp kabinesinin 
müzakerelerine iştirak etmiştir. 
Bu içtimada İngilterenin en müs 
tacel ihtiyaçları görüşülmüştür. 
/ngiltereye gelen tayyareler 

Londra. 18 (A.A.) - Londra
nın resmi mahfilleri İngiltereye 
Relen Amerikan tayyareleri hak· 
kında dün akşam cesaret verici 
haberler vermişlerdir. 

Amerikadan, iki motörlü Lo
okheed, dört motörlü Consolide 
Liberator tipinde Hudson, uçan 
kale ve Catania deniz tayyareleri 
hava yoluyla ve zayiat vermeksL 
zin her gün İngiltereye gelmek
tedirler. 

İngilterede bunların tesellüm 
işleri de tanzim edilmiş bulun-
du~undan şimdi artık in'kişaf ha
linde . bulunan Amerikan i.::ıtih-

. (Devami: Sa. 5, Sü. 4) 

Bugün 
Sovyet Rusya 

Haritası 
6 mcı Sayf amızdadır 

. Türkiye bu tedbirlerden birin- pon kabinesi bugün ilk toplan
cısini, memleketin iktisadi ve ma tısını yapmıştır. 18 dakika süren 
li hayatında hiç bir sarsıntı vü- bu ilk içtimadan sonra Başvekil 
cude getirmiyecek tarzda, bir de- Prens Konoye, kısa bir beya -

!'ceye kadar almış, bazı vergileri =====~(~D~e~v~am~ı:~S~a~.~5~,~S~iı~'.~6~) ~-~-=·~-=-~-=-~·:-:·:-:•:=•~=::=~n~-==·:. 
.. rttırmış, aynca bir de Milli 
1-f Üdafaa ver2isi ihdas etmiştir. 
it İkinci tedbire de bir dereceye 

adar baş vurmuş, fakat mali ha
~atınuzda b utedbir his bile edil
ltıerniştir. YENi BiR KARAR 

$imdi de vatandaşları milli 
ta~ifelerine ifaya davet ediyor. 
vındc rahat oturan, işine de

'-'aın eden, kazancına halel Ji?elmi
~e nvatandaşları, kazançlarından 
arttırdıkları paraların bir k~mı
ıtı ınemleketin müdafaa masraf
larına iştirake teşvik ediyor. Bu
run iç in25 milyon liralık bono. 
ar çıkarılmıştır. Bu bono ihracı 
~ir nevi dahili istikrazdır. Vatan
t aşlar tasarruflarını bankaya ya
ıraca~ına bu bonoları almak su

rei:vle devlete harbin sonuna 
radar faizla para ikraz etmiş o
acaklardır. Su farkla ki, bu bo-

"ı olar her vakit bankaya ı?ötürti· 
tip paraya tahvil edilebilir. 

(De\'amı: Sa. 5, Sii. 7) 

.. 
• 

Taksilerde Tel< 
Cifi Usulü de 
Kaldırılıyor 

Ankara, 18 (TAN) - Benzin 
sarfiyatının tahdidine dair ka
rarnamede tadilat yapılması ve 
taksilerde tek - çift usulünün 
ı<:a ılarak hepsinin her gün 
çalı.şmılınası hakkındaki Koor -
dinasyoİ. Heyeti kararı Vekiller 
Heyet1n~ tasvibine arzedilmiş • 

tir. Kararname önümüzdeki haf
ta sonuna doğru neşredilecektir. 
Yapılan tetkiklerden anlaşıldığı
na göre. taksilerin tek - çift o
larak işletilmesiyle benzinden 
geçen seneye nazaran ancak yüz
de 13 nisbetinde bir tasarruf 
temin edilebilmiştir . 

r .. ···-···--· ....... -······-----··, 
lskenderun' a 
İltica Eden 
Fransız Harp 

Gemileri 

Ankarada Müzakere 1 
• 
i 

Cereyan Etmekte 1 

t Olduğu Bildiriliyor 1 
ı Vichy, 18 (A.A.) - İyi ma· 1 

itimat alan mahfillerde, ts- ı 
kenderun limanmda demirli 
bulunan 12 Fransız yardım
cı gemisi hpkkmda Ankarada 
miizakereler cereyan etmekte 

1
. 

olduğu teyit ediliyor. 

Suriyede mütarekenin imzasına takaddiim eden giinlerde İskend erun limanına iltica etmis b 
lunan Fransız gemilerinden bir kaçının hususi foto ~uhabiri ıniz tarafından alınan resimleri 

İyi malUmat alan Fransız • 
mahlillerince, bu vapurların 1 
harp gemisi telakki edilip e- ı 
dilmiyeceği görüşülmektedir. 

Vapurlann akıbeti, meselesi 1 
hallinden sonra taayyün e
de..ekti r. 

-.- --·--· .. ···· - ·--· -- o •• 

ALMAN TEBLiGi 

Vitebsk'in 
Şarkında 

Açllan Gedik 
Smolensk'in Ötesine 

Kadar Genişletildiği 

Bildirilmektedir 
• 

Sovyet Mukavemeti 

Kati Olarak Kırıllyor 
• 

Ber1in, 18 (A.A.) - Askeri 
tebliğ: 
Şark cephesinde muazzam mu

harebe harekatı bütün bölgeler
de müsait bir surette devam et
mektedir. 

Berlin 18 (A.A.) - Alman or-
duları başkumandanlığının tebli
ği: Çok kuvvetle tahkim edilmiş 
bulunan Stalin hattında Mohilef 
ile Vitebsk arasında açı~an gedik 
Smolensk'in ötesine kadar ge
nişletilmiştir. 
Düşman tarafından muannida

ne müdafaa edilen Smolensk şeh 
ri 16 haziranda zaptedilmiştir. 
Şehri geri almak için düşmanın 
yaptığı bütün teşebbüsler akim 
kalmıştır. 

(De,•amı: Sa. 5, Sü. 4) 

Halifax'ın 
Beyanatı 

-
"Hitler'in Sulh 
Teklif Etmesi 
Muhtemeldir .. 

lngiliz Sefiri 

Ne Olursa 

"Şartlar 

Olsun 

SOVYET TEBLiGi 
\ 

' 

Bir lngiliz Mütehassısına Göre 

Hareketli Bir Harbin icaplarına 

Bu Hat, 
Motörlü Kuvvetlere 

Karşı Şiddetli Hava 

Hücumları Y apılayor 

Smolensk ve Pskov 

Sovyetlerin Elinde 
Dün Berlindeki askeri miite-

s t · ç k 1 hassıs şark cephesindeki muha-0 ve • e r~:b~yi an.latırken \'8Zİyeti şöyle 
hulasa eth: 

Moskova 18 (A.A.) - Sovye1 
istihkarat dairesinin tebliği: 

17 temmuz günü kıtalarımı2 
Pskof, Porhof, Polotsk, Smo
lensk, Novograd ve Volinsk isti· 
kametlerinde ve Besarabya cep• 
hesinin bir kısmında muharebe
lere devam etmişlerdir. Bu mu· 
harebeler neticesinde kıtaları -
mızın cephedeki vaziyetinde mü 
him bir değişiklik olmamıştır. 

Anlaşması 
İmzalandı 
Sovyet Rusyada 

Çek Askeri Birlikleri 

Teşkil Edilecektir 

"Alman - Sovyet harbi dünya
nın .şimdiye kadar şahit olduğu 
harplerin en muazzamıdır. Bu 
harp yalnız iki memleketin değil, 
belki bütün harbin mukadderatı
nı tayin edecektir. Almanya, Sov. 
yet ordusunun gösterdiği muan
nidırne mukavemet karşısıı;ıda 
bütün ihtiyatlarını cepheye sev
ketmi.ştir. Orada karşılıklı 10 
milyon asker çarpışmaktadır. 
Sovyetlerin mukavemeti harbi u. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

17 temuzmda hava kuvvetleri· 
miz yarısı motörlü olan düşman 
kuvvetlerine karşı harekAtta bu· 
lunmuş ve hava meydanlarında• 

(Devama: SL 5, SU. 3) 

~I 
Nişan Yü~üğü Tehlikesi 

Yazan: Refik Halid 

U. · ç ay geçmeden yalnız İstanbulda üç taze ölü, Uç maktul .. 
Nişan ,yiizüğünün parmaktan çıkanhp yere veya yüze: 

atalmasmdıin dolayı! (Karmen) operaşının son perdesinde de vab 
- böJ1e c,ereyan · ~er: Eski işıkmdan usanan ve gönlünü bir yeni· 
- sine veren maşuka, parmağındaki yüzügü adamcağızın suratım 
fırlatır, d dahi hemen bıçaimı çeker, kızın yüreğini deler; sonra 
öliinün başına çöker, "ah henim Karmen'im, yavrum!,, diye in· 

• ler! 

Reddedeceğiz" Diyor Anlaşmayı So\'yetler Birliği na· 
mana imza · eden Londradaki 

So\'yet biiyük elçisi Maisky 

Tarih için tekerrür diyoruz: aşk da öyledir; birbirini takliderı 
haşka başka kahramanlar tarafmdan ısıtılıp ısıtahp ortaya konan 
ayni yemek, seyirciler için birte\'iyeliğinden bıkılan ayni piye.tir. 
Fakat nişan yiizüğü meselesi memleketimizce hu piyese yeni biı 
rlekor, daha doğrusu, tiyatro tabirlerivle bir "aksesuar,, ilave edi · 
~·or. Eskiden yüzük takmak, evlenme oyunJannın pek lüzumlu 
bir sahnesi değildi; miihim rol oynayan "yüz görümlüğü,, idi 
Şimdi yiiziiksüz izdi\'aç yok ... Jlle parmaklara • buruna ve ayağa 
takılacak olan mane\'ilerinden önce - bir madeni halka geçirmek 
şart. Bu, yan bir eylilik oluyor ve o bakımdan iki tarafa da lüzu. 
mtindan fazla .salahiyetler veriyor. Kan koca imişter iİbi ıeziyor· 
lar, tozuyorlar ve birbirinden baktığı için, daha nikah zinciriyle 
hağlaninadıklarma gii\'enerek ayrılmayı düşüniiyorlar •• 

Sanfransisko 18 (A.A. 
"Commonwealth club,, ün bir to.P 
lantısında söz alan Büyük Brita 
ya e1çisi Lord Halifax, Büyük 
Britanyanın Pasifikteki menfaat
larının gayri mevcut telakki edil 
mesine müsaade etmiyeceğini söy 

, lemiştir. Lord Halifax Hitlerin 
bu sırada bir sulh teklifi yapma
sına da intizar edilebileceğini be 
yan ettikten sonra şartları her 
ne olursa olsun bunların redde
dileceklerini şimdiden söyliyebi
ceğini i1ave etmiştir. 

Bundan sonra uzak şark vazi
yetini mütalea eden Lord Hali
f ax, demiştir ki: 

"Britanya hükumetinin ve şüp 
hesiz Amerika Bfrleşik Devletle
ri hükumetinin de siyaseti Pasi

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter: 
Bugün Londrada Sovyet Büyük 
Elçiliğinde Rusyn ile Çekoslo
vakya arasında bir anlaşma im
za edilmiştir. Bu anlasma. iki 
hükumet arasında siyasi mümes-
siller mübadelesi ve Hitler Al
manyasına karşı müşterek har -
be devam hakkın'dadır. 
Anlaşma rusça ve çekoslovak

ca yazılmış ve Rusya Büyük 
Elçisi Maiski ile Cekoslovakya 
Hariciye Nazın Jean Masaryk 
tarafından imza edilmistir. 

Rusyada Çek kıtaları 
Londra, 18 (A.A .) - Sovyet

Çek anlaşması, ~ Sovyetler Birli
(Devamı : Sa. 5, Sil. 6) 

Ekseriya, nika~ yiizüğiinü Keri , ·erenler kızlardır; bıçaia san
lanlar d a delikanlılar ... Zira erkek bunu, cinsiyeti icabı, bir hay· 
~i~·et meselesi yapıyor, "vay, benim taktığım halkayı mı suratımı; 
ata:rorsun? Al öyle ise!,, ,.e halkanın arkasından kız da bir yanı: 
diişiiyor, nişan yüzüğü, bir cinai roman adana dönerek (kanb yü 
zük) oluyor. Fakat bu acıkh vakalar içinde beni asıl hayrete dü 
şüren mesele şu: Genç kızlar,nişanhalkasmm bu şekilde iadesin 
deki ölüm tehlikesinden - yüzlerce kurban ,·erdikleri halde - keo 
d ilerini niçin korumuyorlar? Görülüyor ki aşk kanununda 
yüzük atmanın cezası idamdır; binaenaleyh ben onlann yerindt 
olsam nişan halkasmı iyice sabunlamadan çıkanlanuyacak kadaı 
dar intihap ederim. Su ve sabun bu]uncıya kadar belki de azıl 
aşıkın başına çıkan kan iner, yahu t da inatçı maşukanın öfkes~ ~ö 
ner. Birincisi ellerinde ke.Jepçe, ikincisi can kurtara .. otomobılın 
de fena bir akıbete yollanacaklanna. olabili_r ~i kolkola. sinema!. 
girerler ve aydmhkta yanyana, • 8J'8!1bkta dizclıze (Ebedıyen senan 
Kalarağlm) filmini seyrederler!. 
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oleon, Şimdi Bütün Dirayet 
Zekasını Rus Ç rını Elde 
Etmiye Sarfediyordu · 

Yeni Süt 
T limatnamesi 
Hazırlandı 

Tam 

Yağlı 

Yoğurtlar da 

Veya Yaram 

Olarak Yapılacak 
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Sürp ,;~gopla Bir Maslak 

M •l L, / k B. Yolu~da Yeni 
l yon 11~ a l ır Tedbirler· 

Terbiyesi Def l·n e A r,r., nıy-or. Bu Yold;-Vesaitin Spor 
U Yazan: Naci Sadullalı 

Sürati Azaltılacak, Alın size yeni bir spor saha 

Bu Defineyi 1293 Muharebesinde Bir Ermeni 
nuz daha ki, bir kaldırın 

işaretler Çoğaltılacak kav~asına sahne cdilmistir. 

Napolyon, bunlardan başka, Sultanı kendi fikrine yanaşmıya- Sıhhat Vekaleti bir süt talimat 
ransanın metroplitine hususi bi- cak gibi göründüğünden - bir namesi hazırlamıştır. Bu talimat

~·er mektup gönderiyor, onları, Al gun, Ayasofyanın kubbesi üzeri- nameye göre; süt tabiri yalnız i
lnha dua etmiye çağırıyor. Fakat ne haç dikmek hülyasinı aşıladı. nck sütiine delalet edecek, diğer 
hakiki maksadı, onlardan her biri, Imparator, bu teklifinnin yaya i hayvanlardan sağılan sütler o 
uzerinde şahSı olarak tesir yap - ı cağı tesiri evvelden hesaplamış-! hayvanın ismi ile anılacaktır. Süt 
maktır. Çünkü o bilmektedir ki, tı. Çünkü o çok iyi biliyordu ki, nakil ve muhı:ı.Iazasına mahsus 
papazların şuurları yavaş yavaş, muhatabı olan adam, zayıf fikir- kapların üzerine de içinae hangi 
kendi ni.ifuziyle, Papanın nüfu - li, mistik, ve romantik bir mnh- hayvanm sütü olduğu yazılmış o 
zu arasında tefrikaya di.ışmek ü. lüktur. Nitekim, Napoleon, bu lacaktır. Halis süt tabiri incK:
zeredir. - · kanaatinde yanılmadı. Çar, sul- lerden alınacak saf sütler için 

Zengininin 

Hikayenin 

Gömdüğü Söyleniyor. Fakat 

Uydurma Olduğu Sanılıyor 

Belediye, Maslak yolundaki o
tomobil ve motosiklet kazalarını 
asgari hadde indirmek, hatta ka 
?.alarm önüne büsbütun geçmek 
için ycnı ve mühim karalar it
tihaz etmiştir. Bu kararlara gö-

Ve alın size, yeni bir delil dn 
hn ki. spor tcliikkiınizin hnzir 
iı>tidniliğini islıat ctmekteclir. 

l 
re; Maslak asfaltı tizerındeki 
mecburi istikamet ~evhaları daba 
çok gi:ize çnrpacak bir şekilde 
büyütülecektır. Zıncırlıkuyu jan 

hü derhal kabul etti. Ve işte şim- kullanılacaktır. 
di, OsterJiç ile Freidlnndın iki mu 
hasımı kucak kuc-ağadır. Napole
onun açık mavi gözleri, rakibini 

darma karakolu geçildikten son 
ra başlıyan ve Ayazağaya kadar 
devam eden ağaçlı kısımda mo -
förlü nakil vasıtalarının sürati 
30 kilometreyi geçmiyecektir. 
Bütün yol boyunca şoförleri ka
za ihtimaline karşı ikaz edecek 
büyük levhalar bulundurulacak, 
beynelmilel seyrüsefer işaretle· 
ri de çoğaltılacaktır. Yolun iniş 
kısımlarında bütün motörlü vesa
itin vitesten çıkarılmaması alaka
darlara bildirilecektir. 

Biz, farazfı bir futbol ml'vdıı · 
ııında hilii istisna. hi.itün takını 
larıınızın, hilfı istisna biitiin m:ı< 
lrırı ka' bl't ntl"ll'rinc rnzı olnbili 
riz: Fakat artık sporcu ~~lnl'r. 
bir tek dcliknnhnın hile ııpor !il\ 

hası saydığımız hir mc~·dnnıl 
kendisini knvhl'hnl'sinc miif<' 
lıammil değiliz. Halbuki mnak 
scf. hfılfı. giir<''ilcrimiz damMk 
lıdır. Hfılfı hoks miic;ııhaknlnrııı 
tekmeyle, futbol miisahaknlnrııı 
yumrukla kazanmak isti) entcı 
tiircyor. 

Napol.eon'urı sualleri: 

1-mparator ayrıca, Fuşe'ye, M soğuk kanlılıkla tetkik ediyor. 
dam dö Sataele'le, hususi Daha ilk andan itibaren, onun ka 

talimat gönderiyor. Parisin iki dınlaşmış hututunu, zarif edasını, 
buyuk tiyatrosu, vezneleri, ve re penbe tenini farkediyor. Işilme 
pertuvarları hakkında plalumat si de, görmesi de kusul'lu. Napo
edinmek istiyor. Bu arada şu su- leon kendi kendine: 
alı de soruyor: "- Bu adamı kazanmak ko-

"- Kütliphane muhafızım lay olacak!,, Diyor. , 
nerededir? Bana bildiriniz. Ol • 
dü mü, yoksa sayfiyede mi? * * Onun san'atini yapmak, öyle Napok01ı ve Çar: 
rahat bir şey olurdu ki. Yeni 
çıkan şeyleri, edebiyatta yeni 
risale filan, ne varsa, bana gön 
dermeni ona emretmiştim. Bu 
emrim niçin hala yerine gelme 
di?,, 
Bu arada, gençlik sade eski 

tarihi değil, yeni devrin tarihini 
de öğrensin diye, bir tarih mek
tebi açtırmayı düşünüyor. Dahi
liye Nazırına: 

"- Edebiyatın teşvik olun
mıya ihtiyacı yar ... Diyor. Gü· 
:ıel san'atlerin biitün muhtelif 
şubelerini silkip uyandırmak 
için, bana bazı çareler teklif e 
din. Madlen kilisesinin ve ye
ni borsa binasının inşnah hnk
Jnndn da malfunat istiyorum. 

Kiitüphnnede işlenmemiş bir 
çok kıYmetli taşlar olacak. On
lan, Parisli hakkaklara dağıt· 
rnak lazım. Ru suretle, hem 
sanayi teşvik edilmiş, hem de 
ımn'atknrlar işsiz bırakılmamış 
olur.,, 
Napoleonun emirleri bu kadar 

la bitmiyor. O, şahsi hazinesin -
den, iki milyon alınmasını, ve bu 
para ile saraylarının tamir ettiril
mesini istiyor. Sonra da, Fransa
da, Rusların münhezim oIClukla
rı kanaatini uyandıracak hare -
ketler yapılmasını emrediyor. 

Bu arada, sessiz muhibbesine 
gülüm.siyerek diyor ki: 

"- Bu hareketlerim senin 
tuhafına gidiyor değil mi? Fa· 
kat şuna emin ol ki, ben, hana 
tevdi ve havale edilen mnkn -
mın vazifelerini ltıyikiyle gör· 
mek mecburiyetindeyim. Ben, 
milletlere kumanda clmek şe
refini haizim. Bir ''pelit,, tim, 
koca bir çınar oldum. Şimdi 
yükseklerde duruyorum. U · 
znktan dn, yakından da beni 
görüyorlar. Beni mütemadi· 
~en tarassut ediyorlar. Bu va
ziyet hazan beni, kendime hi· 
le tabii gelmiyen bir rol oyna· 
mıya mecbur ediyor. Fnkat 
ben, herkese karşı, çam gibi du 
ruyorsanı da, seninle tekrar bir 
"pelit,, çik olmaktan haz duyu 
yorum!,, 
Halim, ve sakin sadelik. Mari 

V alevskanın yanında geçirecek 
bir gecesi daha kalmış. Iştc ba
har da, harp da nerdeyse tekrar 
başlıyacak. Sevda sonuna varıyor. 
Fakat birbirlerini tekrar görecek 
ler. Bundan her ikisi de emin. Ve 
şayet Imparator Mari Valevska
yı unu't.ursa, onun kendisine he
diye ettiği yüzüğün içinde şu 
cumleyi okuyacak: 

"- Sen beni sevmekten ar
tık vazgeçtinse, unutma ki, ben 
liCDi Se\İyorum!,, 

* * ' 
Napoleon'un hülyası 

Neimen üzerinde, Tilsitin ö
nünde, muazzam bir sa] 

demir atmış. Onun halılarla ka~ 
lanmış direkleri, haziran güneşi 
altında parıl parıl parlıyan bir 
çadır tutuyor. Bu çadır, bayrak
hırla donatılmıştır. Fransız ve 
Rus bayrakları rüzgarda dalga
lanıyor. Nehrin bir kıyısına garp 
Imparatorunun öbür kıyısına da 
Şark Imparatorunun hassa alay
ları yığılmış. Pek az sonra, Im
paratorla Çar, sulh çadırına ay
ni zamanda giriyorlar. Daha on 
gun evvel, birbirleriyle boğaz bo
gaza düğüşmüş olan kıtalar: 

"- Hurra!,, diye bağırıyorlar. 
Ve daha di.ın, birbirlerini devir
miye çabalamıs olan hükümdar
lar, şimdi, kırk yıllık dostlar gi 
bi kucaklaşıyorlar. 

Frıedland da, yeni ve büyiik 
bir muzafferiyetten sonra, Nnpo
leon bermutat, ve derhal mağ
lup Çara el uzatmıştı. Ve daha 
ilk konuşmalarında ona, - Turk 

Filhakika, iki haftadan daha 
az bir zaman içinde, iki 

düşman, iki müttefik oldu. Fa
kat acaba, bu netice nasıl tahak
kuk etti? 

Napoleon, Çardan bahseder -
ken: 

"- O, nlımlı, sevimli bir de
likanlı, bir roman kahramanı 
idi!,, Diyor. 

Zahiren Çarın lehinde söylen
miş gibi görünen bu sözler, Na
poleonun Çar hakkındaki intiba
ının berbatlığını göstermekte -
dır: Çünkü Napoleon, romanaan, 
ve roman kahramanından müte
ncffirdir. 

Fakat Çarın, Napoleon üzerin
de müsbet tesirler uyandırmış 
tarafları da olmamış değildir. Me 
selfı, yine Napoleon diyor ki: 

"- Jmpnrator Alcksandr, o 
simalardan biridir ki, sizi cez· 
heder, ve kendisiyle temas
ta bulunacaklnr üzerinde, ta· 
mnmiylc hususi bir tesir yara
tır. Eğer. hem, sırf şahsi teces· 
siis \'e intibnlarma kapılan in
sanlardnn olsaydım, ona bütiin 
kalbimle bağlanabilirdim. Pa
kat bu büyük hasleti haricin
de, onda bir şey dalın var ki 
tarif edemem: Onda, eksik hir 
şey var. Fakat bu eksik olan 
şeyi tesbit etmek, çok giiç, 
hatta imkansızdır: Çiinkü Ça· 
rın o eksik olnn şeyi, şayanı 
hayret derecede miitenevvidir. 
Yalnız sevimliliğinin üzerim· 
de yaptığı intibanın hududu 
hakkında bir fikir edinilmesi 
için süyliyebilirim ki, eğer 
Çar, bir kaüın olsaydı, sanınm 
ki ben onu nmşukn cdinchi
lirdinı!,, 

(Arkası var) 

M ediha, postacının uzattığı zar-
fıtı fizerindeki yazıyı büyuk 

bir dlkkaUe tetkik ediyordu. Bunun 
bir kadın yazısı olduğuna hiç şüphe i 
yoktu ve mektup kocasına geliyordu. 
Kimden? Mediha, kocasına gelen 
mektupların arasında bu yazıya ilk 
defa tesadüf ediyordu. Ve şimdiye 

kadar hiçbir mektup onda bu mc -
rakı, bu tecessüsü, bu şüpheyi uyan
dırmamıştı. İzah edemcdlgl bir his, 
ona bunun bir doktora• gelmesi tabii 
olan mektuplardan olmadığını tekrar 
edip duruyordu, 

Zarfı, merakını glzllyen bir 111 -
kaydi ile kocasma uzattı ve biraz ev
vel bıraktığı kitabını tekrnr alarak 
okumıyn başladı. Daha doğrusu okur 
gibi yapıyor ve yan gozle kocasınm 

yuzOnO tetkik l'diyordu. 
Doktor Hıkmet, ev\ <'lA imzaya ba

kıp kaşlarmı çattı. Sonra, okumıya 

başlayınca, yiızO bembeyaz kesildi, 
ş:ıkaklarmdnld damarlar bir nabız 
gibi atmıya başladı. Kanı çekilmiş 

yanaklarında iki kırmızı nokta be -
lirdL Her ha11nden çok heyecanlan
dı~ ve sinirlendiği belliydi. Karısı

nın kendisine dikkat etmediğinden 

emin olduktan sonra mektubu kntlı

yarnk cebine koydu ve muayeneha
neye geç kaldığını bahane ederek 
çıktı, gitti. 

* * ft oktor Hikm<'t, muayl'nehaneslne 
_,. gelir gelmez mektubu bir kere 
daha okudu: 

"Beyefendi, karınızın bu son za
manlardaki harekatı herkesin nazarı 

dıkkıtlnl cclbetmektedlr, Sizin de 
çok iyi tanıdıijınız bir gencin kendi· 
ılne kartı göıterdlijl gayri meıru •
!ikaya mukabele ettiği ıüphe götür
mez bir hakikattir. Bu mUn11ebete 
ba§langıçta bir nihayet verirseniz, ı. 

leride yuvanızı tehdit edecek olın 

bUyUk bir fellketln önüne geçmlı o· 
lacıQınız kanaatindeyim. Saadet ve 
lylllğinlzl lıtlyen biri,,. 

Hayvanların doğurmadan ön
ce 15, doğur9uktan sonra da bir 
haftaya kadar sütleri satılmıya -
caktır. 

Hiç bir süte bir yabancı mad
de karıştırılmıyacaktır. Süt nak-· 
leden vasıtalarda su ve süt satılan 
yerlerde kokulu maddeler bulun 
durulmıyacaktır. 

Süt talimatnamesine yoğurtlar 
için de hükümler konulmuştur. 
Ve koyun sütünden yapılmış 
Silivri yoğurdu iki kısma a.yril -
mıştır. Bunlardan biri tam yağ
lı, diğeri yarım yağlı olacak, yo 
ğurt kaplarına da sütlerde oldu
ğu gibi hakiki evsafını bildiren 
etiketler yapıştırılacaktır, 

MÜTEFERRİK : 

Çimento Tevziatı 

için Tamim Yapddı 
Vilayet emrine verilen çimento 

lann tevzi şekli için kaymakam
lara bir tamim gönderilmiştir. 
Bu tamime göre; çimento~a ih
tiyaç gösteren mimarlar, kayma
krunlara müfredatlı bir ihtiyaç 
listesi vereceklerdir. Verilecek 
çimento miktarı hususi bir defte 
re kaydedilecek ve saklanacak
tır. Bir inşaat için yalnız bir 
defa çimento ihtiyaç listesi tan
zim edilecek ve bir defa çimen
to verilecektir. Kaymakamlar ve 
emniyet memurları inşaatın mes 
ul mimarı tarafından tanzim e
dilen çimento ihtiyaç listesine 
göre inşaatta daima kontroller 
yapacaklardır. 

Maliye l\Ieslck Mektebi - Ma
liye Vekfıleti orta okul ve lise me 
zunu talebenin Ankaradaki mali
ye meslek mektebine alınmasına 
karar vermiştir. Bu talebeye ay 
da 30 - 35 lira burs verilecektir. 
Maliye meslek mektebini ikmal 
eden talebeye muayyen bir müd 
det Mnliye Vekaletine bağlı dai
relerde memuriyet verilecektir. 
Bu mektebe girmek istiyenler i
çin 1 ağustosta imtihan yapıla -
caktır. 

İtalyan Mütareke Heyeti 
Suriyedeki lta1yan mütareke 

heyeti, evvelki gece "Toros,, eks 
presiyle şehrimize gelmiştir. 

~ Sürp Agopf a defi/le aramrketı 
Dün sabahtan itibaren Sürpa- ca servetinden endişe eden Er

gop mezarlığında bir milyon lira- meni bu serveti Sürpagoptaki a
lık bir definenin araştırılmasına ile mezarlığına gömmüş, bu sırrı 
başlanmıştır. Eski bir Ermeni a valnız ihtiyar karısına söylemiş
ilesiniıı mezarlığında yapılan haf tir. lhtiyar kadın da servetin gö
riyata Taksim nahiye müdürü, müldüğü mezarın yerini bir def
defterdarlık, belediye mezarlık- tere kaydetmiştir. 
lar müdürlüğü ile müzeler mü -
dürlüğü namlarına birer memur 
ve iki polis nezaret etmektedir. 

Sürpagop mezarlığında define 
bulunduğunu bildirenler, iki kız 
kardeş ile bunlar namina teşeb
büslerde bulunan ve ötedenberi 
define aramakla uğraşan Osman 
isminde bir adamdır. Bunlar 
hafriyatta bulunmaktadırlar. 

Dün sabah saat 10 dan itiba
ren başlıyan hafriyat dün akşa
ma kadar devam etmiş ve beş 
metre murabbaı bir sahada iki 
metre derinliğe kadar inilmiştir. 
Fakat henüz definenin izine ras 
]anmamış hususi aletlerle defina 
de altın olup olmadığını araştıran 
bir Rus da derinde bol miktarda 
kemik bulunduğunu ileri süre -
rek bu mıntakada altın bulundu
~undan şüphe ottiğini bildirmiş
tir. Define aranan yerde evvelce 
toprak tesviyesi yapıldığı için üç 
dört metre kadar daha derinliğe 
inilmesi ve ancak o vakit bir Iahi 
de raslanacağı umulmaktadır. 
Hafriyatta hazır bulunan ve dede 
mirası defineyi arayan Ermeni 
kız kardeşler lahit bulunur bu
lunmaz ellerile koymuş gibi içi zi 
net eşyası dolu avani kutusunu 
bulacaklarını beklemektedirler. 
Bu iki kız kardeşi buna ikna e
den define arayıcısı Osmandır. 

!ki kız kardeş tarafından veri
len izahate göre; 1280 yılında de
delerinden biri Mısırda yaptığı 
bir milyon liralık serveti ile şeh 
rimize gelmiş ve yerleşmiştir. 
Ancak 1293 Rus harbi başlayın-

Nihayet son günlerde eski def 
terleri karıştıran iki kız k.ardeş 
bu kayda raslamışlar, bu arada 
da güya ötedenberi bu işlerle uğ 
raşan Osmana tesadüf etmişler -
dir. Sonunda da teşebbüse giri
şerek belediyeye ve defterdarlı
ga müracaat eylemişlerdir. Ne
ticede kanuni formalite ikmal e
dilmiş, yukarıda kaydettiğimiz 
heyetin huzurunda ve masrafı 

define peşindeki kız kardeşlere 
ait olmak üzere hafriyata başlan 
mıştır. Hafriyata bugün de de 
vam edilecektir. Maamafih bir 
şey bulunacağı u~ulmamaktadır. 
Çünkü define arayıcısı Osman 
~imdiye kadar böyle bir çok yer
de hafriyat yapmış, neticede de 
her hafriyattan elleri böğrüncie 
dönmüşfür. 

Adliye Vekili İmralıya Gitti 
Adliye Vekili Hasan Menemen 

cioğlu ile lstanbu1 müddeiumu
mi muavinlerinden bazıları, 'fıb 
mi muavinlerinden bazıları ta
bibi adli Enver Karan ve Hik-
met Tümer ve Istanbul matbua
tına mensup bir kısım gazeteciler 
dün Mudanya postasını yapan 
"Trak,, vapuriylc lmralıya git
mişlerdir. 

Vekil, Imrnlıda bulunan mah
kumların vaziyetini yakından 
tetkik edecek ve Ziraat VekAleti 
tarafından verilen yeni ziraat 
aletleri ile yeni gönderilen ÇO· 

rap makinelerinin nasıl işletildi
ğini görecektiri 

··· ·· ·~· ························ ................................................. . 
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mlştlr bile. Ben ona sormadrm ki, 
söylesin!,. 

bahane ederek erkenden yattı. Hlk -
met orkıı~ından koştu: 

- Mediha sende bir şey var, sak
lama. 

Veliefcndiye Otobüs - Beledi 
ye Veliefendi at yarışlarına gös
terilen alfıkayı göz önüne alarak 
9 uncu işletme müdürlüğü nezdin 
de teşebbüsle girişmiş ve pazar 
günleri Veliefendiye daha çok 
tren tahrik edilmesini temin et
miştir. Belediye ayrıca pazar gün 
lerine mahsus olmak üzere 20 o 
tobüsi bulmuş ve bunların Sir
keciden Veliefcndiye 22,5 kuruşa 
yolcu taşımalarına müsaade et -
miştir. 

Yol inşaat Masrafı - Yapılan 
bir istatistiğe göre belediye 940 
mali yılı içinde bir milyon beş yüz 
bin liralık yol yapmıştır. 

Sekiz Muhtekir 
Adliyeye Verildi 
Fiyatlan mürakabe komisyo 

nu dün öğleden sonra fevkalade 
bir toplantı yaparak, son bir kaç 
gün jçinde tesbit edilen ihtikAr 
cürümlerini tetkik etmiştir. 

Haklarında karar verilen niuh 
tekirler ve suçları şunlardır: 

Galatada fotoğrafçı Selekt, pa
halı olarak röntgen filmi satmış
tır. Kapalıçarşıda gözlükçü A
gop, traş makinesi ihtikarı yap -
mıştır. Kapalıçarşıda Nesim, bas 
ma ihtikarı yaparken yakalanmış 
tır. Galatada Todori, kurşun ka
lemi ucu satışlarında ihtikar yap 
mıştır. Zindankapıda Aleksandr 
kundara çivisi ve ökçesi ihtikarı
na sebebiyet vermiştir. Kapalı
çarşıda Yaşova dikiş iğnesi, yi
ne Kapalıçarşıda Arşak Yuvani -
dis de pahalı yaldız satarlarken 
yakalanmışlardır. 

Fiyatları mürakabe komisyo
nu bunların adliyeye tevdi edil
mesine karar vermiştid 

Muharrem isminde biri de pa
tiska sakladığından mahkemeye 
verilmiştir. 

- Elbette bir sebebi vardır, dedi. 
Doktor Hikmet birdenbire karısı

na döndü ve ta gözlerinin içine ba -
karak: 

E\•et Mediha, ben de ayni fikirde
yim, dedi ve kapıyı şiddetle çarpa -
rak evden çıktL Elleri cebinde, ne
reye gittiğini düşünmeden yürüyor -
du. Ne z.amandanberi tahteşsuurunun 
karanlıklarmdn gizlenen şüphe, bir -
dcnblre şuurunun aydınlığına çıkı

vermişti. Gayri ihtiyar!, birkaç ay 

Doktor Hikmet yOzünQ buru5ttıra -
rnk, mektubu yırttı ve kAğrt sepetine 
attı. İmzasız mektuplı:ırdnn nefret e
derdi ve Mcdlhaya son derece itima
dı vardı, Şimdiye kadar aralarında 

kıskançlığa sebebiyet verecek en u
fak bir hadise olmamıştı. Kendisinin, 
karısı ile icap ettiği kadar meşgul 
olmasına vakti müsait bulunmadığı 

için, Medihayı harekıltında serbest 
bırakmıs, ona istedi,ği gibi eğlenmek 
hiirriyetlnl vermişti. Fakat Mediha -
nm kendisini sevdiğinden ve bu hOr
riyeti suiistimal etmiyeceğindcn ka -
tıycn emindi. Kısa bir znmıın için 
bile olsa bu mektuba kıymet vermiş 
olduğundan dolayı içinde tıdeta bir 
azap duyuyordu. Bu hAdlseyi unut -
mıya ve kansına da bir ~Y s6yle -

- ;Nen var Mediha? Sen[ biraz dü-
4$Ünceli görüyorum. 

- Benim mi? Hiçbir şeyim yok, 
Asıl sen bir şeye sıkılmış gibisin. 
Uzuıecek bir şey mi oldu? 
Ml'dihanın kalbi çarpıyordu. Hik -

met eve geleli iki saat olduğu halele, 
karısma bir &ey söylememişti. Eğer 
o mektuptan bahsetmiye niyeti var sa 
Mcdihanm bu suali üzerine muhak
kak onlatmıısı l{ızımdı. Fakat Hikmet 
sadece: 

- Başım ağrıyor dedim ya. 
- Hayır yalnız baıı ağrısı 

Sen bir şeye üzülüyorsun. 
- Hikmet bir şeyim yok 

Çok rica ederim beni yalnız 
uyuyacağım. 

evvel aldığı o hm.asız mektubu dü -
değil, şfindü. O zamanlar buna kıymet vı:r

mcmek ve inanmamakla ne kadar 
dedim.' budalalık ettiğini anlııdı. Karısmda
bırak, ki bu sebepsiz değişikliğin nn<'ak bir 

mılnıısı olabilirdi: Mediha muhakkak 

memiye karar verdi. · 

* * 

- Yok yavrum, dedi. Sadece yor
gunum, bugün çok hastam vardı. 

Mediha son bir ilmltle: 
- Hikmet, dedi, bugiln gelen mek

tup kimdendi? 
Hikmet beklemediği bu sual kar

şısında biraz şaşaladı. Sonra: 

K ocası gittikten sonrn Mediha _ o mektup mu, dedi, şey, bir 
kitabını elinden bıraktı. Bir hastam. kendi yüzü tutmadığı için 

kadının kocasına yazdığı bir mek - mektupla pazarlığa kalkmış. Böyle 
tupta ne olabilirdi ki, Hikmet bunu şeylere ne kadar sinirlendiğimi bl -
karısından gizlemek lüzumunu his - lirsin., Yemek hAlA hazır değil mi? 
setsin. O Hikmet ki, bütün evlilik Eğer bunu söylerken bu kadar kı
hayatlarmda kendisinden hiçbir şey ıarıp bozarmasa, mevzuu değlştlrml
saklamamış, hiçbir mektubunu giile- ye çalışmasaydn Mediha belki lna -
memistl. Yoksa bu bir a~ mektubu nacaktı. Fakat Hikmet yalan söyle
muydu? Mediha,, bunu d0$finürken 1 mlye alışmamış oldutu için, bu ilk 
bile, kendi kendisinden utandı. Ha - yalanmı da yüzüne ıôzüne bulaıtır
yır, kocasından bu liekilde şüphe et- mıştı. 

Karısının mAnasm1 anlıyamadıfıı 
bu asabiyeti, doktor Hikmeti h!!m 
hayrete düşürdü, hem kırdı. Ve üze
rine düşmekle daha fazla kırdacağmı 
anlıyarak sustu. O gece karı koca ilk 
defa birbirlerine arkalarını dönerek, 
uyudular, daha doğrusu uyumıya ça
hştdar. 

* * B u hMlsenln {}zerinden ilç, dört ay 

bır başkasını seviyordu. Bu yersiz 
kıskançlıkları da kendi kabahatini 
örtmek kurnazlığından başka bir şey 
olamazdı~ 

Doktor Hikmet o gece hayatında 
hlc yapmadığı bir şey yaptı. Bir mey 
haneye girerek şuurunu hançerllyen 
ı~tırabı unutuncıya kadar içti. 

* * D aha altı, yedi ay evveline ka-
dar karı kocanın saadete mi -

<ıal olacak hayatı nrtık tahammfil e
dilmez bir cehennem olmuştu. Gün 
cıeçmiyordu ki, birbirlerini acı söz
ler, tarizler, sitemlerle krrmasmlar. 
kıskançlık kavgalariyle zehirlemesin
ler ... 

İkisi de bQtün gayretlerine rağ -
men, karşısındakinin ihanetine ait 
katı bir ipucu bulamamakla beraber, 
aldatıldıklarmdan, zerre kadar şilphe 

etmiyorlardı. 

Ve hôlii, ltakcm döihnenin hn 
kim döğmektcn farklı bir kii<ö 
tahlık olmadığını bilmiyenlcri 
"sporcu .. diye alkışlıyabilen kı 
rılnsı eller \'ar. 

Ruhları ve bedenleri fcr'hiyc 
için icat olunmuş bir hareketi 
biz, ruhları \'e bedenleri dirUtcı• 
bir katlanılmaz met haline sok· 
tuk. 

Spor meydanlarında doyulmn· 
sı forzolan bedii hevecamn yeri· 
ni, ancak bir snrhoŞ mecli;inde 
hissedilen belfı tasası doldurdu. 

Her spor mcydamna, seyirci· 
den fazla polis doldurulmasını 
tabii görmi~e ba lndık. Ve nere· 
de ise. stadyum kapılarında, tnk· 
sidcn bol cankurtaran bulundu· 
racai:'lz. 

Meydanlarda, ~olden 7.lyndc 
tekme atılıyor. Rekordan zivadc 
ayak kırılıyor. Toptan ziyade ka· 
fn patlıyor. Ve bunun içindir kİ· 
artık. ynrntırı lınssnlnrını çoktart 
kayhetmis olnn spor, bizde. kor· 
kımc bir tahrip vasıtası haline 
girdi. 

Korkunç diyorum: Cünkii biz; 
ta ıdıi!ı isme aldandığımız icin. 
onun bir tahrip vasıtası lıaline 
ı?irdiğinin farkında değiliz. ve 
hu suretle spor, harikulade ma· 
harctle gizlcnmi bir batarya ka• 
dnr tnhripkfir olduğu i~ln kor; 

1 
kunçtur. 

Artık nerede bir futbol maçı; 
bir boks mnçı, bir güres milsa • 
bakası, ,.e,'a bir yanş ill'inı gör• 
c;ek, bir ze1ıir1i {!az deposunu giz~ 
Hv n bahar ci eklerine rn tJnmr!I 
gibi iirpcrti duyacağız. Arlık sn· 
rahat1e anlasılmı fır ki, biz en 
kıvmetli wf<>ri, hu nevi sportı 
c;ahalanmızdan tamamivle kol!• 
makta yaman bir siirat rekont 
kırdığımız fakdirde knznnacai;:"l:Z. 
Eğer bu hakikati, 19 Mayıs stad· 
Yumunun tertemiz ndım lekeli • 
ven menhuc; hiıdise de ihnt ede-= 
miyccekse, Tiirk sporunun hu a• 
cıkh manzaraı;ından şikayet et· 
mive asln hal·k1m1z olamaz! 
Çiinkti o derece hudutsuz bir tc
ırnfiil içinde bulundu~·unıuz fok .. 
dirde. spor mcydnnlarında sak• 
hyan şnmarlnnn acısından daho 
bliyiik cezalara bile mfüıtahak 
c;avıhrız!. 

Harbiye 
Kazasının 
Muhakemes· 

Şoför Hasan Fuat 
hakim lıuzunmdcı 

Bir kaç hafta evvel, usulsüz o
larak seyrüsefere çıkmış bulunan 
ve gece saat 21 de otomobili ile 
Taksimden Harbiye istikametim: 
süratle getmekte olan şoför Ha
san Fuat Harbiye mektebı önün 
den geçerken güzel san'atler a· 
katlemisi talebesinden Fuat ve 
Mehmet ile kimya şubesmden Ih 
sana çarpmış, üçünün de ölümü
ne sebep olmuştu. Hasan Fuadın 
duruşmasına dün 2 inci ağır ceza
da başlanmıştır. 

Şoför Hasan, ifadesinde, o ak
şam kaçak olarak çalıştığını, sar
hoş olmayıp yalnız bir şişe bira 
içtiğini söylemiş, evvelce verdiği 
üadcleri reddederek : mek çok bayağılık olurdu. Öyle ise?. Medihanın ıururu daha fazla bir 

Öyle ise?. Mediha kafasmda kıvrı - $e,' 11ormasma mlnl oldu. Glilenen 
lan bu suale bir türlü cevap bulamı- bir şeyi zorla söyletmenin ne kıy -
yor, bütün gayretine rağmen iiiÜphe- met! vardı? Hem artık şüphesi kal -
sini yenemiyordu. Nihnyet: mamıştı ki! Hikmetin itirafı ona da-

- Hayır. dedi, haksızlık ediyorum. ha fazla bir ıey öğretmlıı olmıya

Belki Hikmet bu mektubun muhte - caktı. 

viyntını b .. ndcn gizlemeyi dü:ıünme - Yemekten sonra başının ağrıdığını 

geçmiş, o uysal, sakin Mediha, 
hrrçm, asabi, geçimsiz, kıskanç bir 
kadın olmuştu. Karısındaki bu de -
ğişikliğl bir sinir hastalığına hamle -
den doktor Hikmetin, onu tedavi et
tirmek için teşebbüsleri hep Bkim 
kaldı. Ml'diha, doktor uırını bile i -
şltmek istemiyor, ftdeta bütün dok -
torlardan nefret ediyordu. Hikmetin 
artık bütün rahat ve huzuru kaçmış
tı. Bir vakitler muayenehanesinden 
çıkar çıkmaz büyük bir sabırsızlıkla 

koştuğu evine, şimdi karısının asık 
suratnı, sitemli ve iğneli s5zleı:ini 

düşünerek gitmek istemiyordu. 
Bir gün yine hic yoktan çıkan bir 

münakasa esnasında: 
- Mediha, dedi. ne kadar geçim

siz ve huysuz bir kadın oldun. 
Mediha dudaklarında acı bir te

bessümle: 

Böyle~ aradan bir sene geçt\. Ni
hayet, birbirlerini rüyalarında bile 
aldatmayı düşünemiyecek kadar çıl
gınca seven bu karı koca, bu hayata 
daha fazla flıhıımmiil edemiyerek ay
rıldılar. Ve ikisi de, saadetlerini, yu
valarını yıkan asıl sebebin ne oldu -
ğunu hiçbir gün anlamadılar, 

"- Bir aralık, arabada bulu -
nan ağabeyim ile göri.ışmek uze
re başımı arkaya çevırdım. Ani 
olarak makinede bir 5.rıza hfısıl 
oldu ve direge ~arptım. dc<mı tır. 
muhakeme başka güne hır.ıkıl -
mıştır. 
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lenı kurulan Japon kabine
lıattı hareketi hakkmda ne 

, ne de İngiliz ve Ameri
lbahaminde katı bır hüküm 

lttedir. 
.\nt.ıkomünist cepheye karşı 

, İngiltere ve Amerika 
~tabık olarak, hürriyet ve 

ini müdafaaya ve tekrar 
etıniye çalışan milletlerin 
t cephesini kurmıya gay

ttınektedır. 

"1 haberlere göre Japon 
kabinesi, yine Prens Ko

ldıı riyaseti albn.da kurul
• Bu kabinenin en farik 
eski hariciye nazın ve 
erin mümesili olan Mat

yerine, eskiden İngil
ataşenaval olan Amiral 
'nun gelmesi ve iş adanı. 
blümessili olarak tanın-
~ eski dahiliye nazınnın 

nazın olarak kalması 
etidir. 
inenin hatb hareketi hak 
ile Tokyoda, ne de İngiliz 
erikan mabafilinde bir 
verilememektedir. 

Japon gazetesi, yeni ka· 
memleketi daha enerjik 
tte müdafaa ve milli bir 

'-kviye etmesi temennile· 
....._h!11unmaktadır. Bu gaye
.~ edilmeditl takdirde 

1a uzak şarkta yeni niza
..,..ı ... ·ı..uk ettirememekle kal 

, fakat süratle halle 
olduiu meseleleri de 
iyecektir. 

\lsya ve Devletler 
Çekoslovakya 

hüldbneti arasında bir 
yapılclıiı bildirilmek

' 8u anlaşmaya göre her i· 
&""la-a·-et harp içinde birbir. 

azami yardım yapmayı 
etmektedir. tik yardım 

Alınan haberlere göre, Alman 
işgali altındaki memleketlerden 
ve İspanyadan Sovyetlere karşı 
harbe iştirak etmek için gelen 
gönüllülerin mikdarı parmakla 
sayılacak derecede azdır. 

Diğer cihetten, Amerikadaki 
infiratçılann bütün gayretleri· 
ne rağmen Roosevelt'in, Naziz
me karşı mücadele ile bütün 
milletlere yardım siyaseti değiş 
memiştir. 

Bu husu.<Jtaki hayal inkisar
larını saklamıyan Alman J[aze
teleri, Roosevelt'in Sovyetlerle 
işbirliği yapmasının, Amerika
nın 1917 denberi takip ettiii 
komünist aleyhtan siyasetini 
bozduğundan şikayet etmekte
dirler. 

Görülüyor ki, Almanyanın 
Sovyetlere karşı teessüsüne (a
lıştığı anti • komünM cepheye 
karşı Sovyetler, İngiltere ve A
merika ile mutabık olarak, hür
riyet ve istiklallerini müdafaa
ya ve telrar elde etmiye (alışan 
milletlerin müttehit cephesini 
kurmaya gayret etmektedirler. 

Propaganda Faaliyeti 

Haber verildiğine göre Av
rupada işgal altında bu

lunan bir t;ok memleketlerde, 
gizli bir teşkilat faaliyete geç
miştir. Bu teşkilatın azası, ka
lem veya tebeşirle sokaklarda, 
umumi tctplantı yerlerinde du
varlara Fransızca "zafer" keli
mesinin baş harfi olan V har. 
fini yazmaktaymış. Kahvelerde, 
lokantalarda garsonu çağırmak 
için de, ayni mefhumu ifade et
mek üzere masalann üzerine 
kalemle bir kaç defa vurmakta 
Jmişler ... Bu hareketlerin, işıcal 
kuvvetlerini sinirlendirdiği ve 
teşkilatın gen~lemf?Sinden en
dişeye sevkettiji söylenmekte
dir. 

Ayni zamanda Beethoven'in 
beşinci senfonisi de bu te$kila
tın bir sembolü olarak kullanıl
maktadır. Alman radyosu bir 
kaç gün evvel yanlışlıkla bu 
parçayı çalmış, fakat iki dakika 
sonra bunu keserek yerine baş
ka bir musiki paıçasını çalmıya 
başlamıştır. 

Bu gizli teşkilatlardan başka, 
iki tarafın da, matbuat ve bil· 
hassa radyolar vasıtasiyle açık 
propaganda faaliyetlerini ('Ok 
şiddetlendirdikleri göze ~arp. 

maktadır. 
M. ANTEN 

er Birliğindeki Çekoslo
dan mürekkep bir ordu·•--------~-------------------

~kili olacaktır. Çek ku- Sıhhat Vekaletinde 
lan tarafından idare e- Tayın· ve Terfiler 
olao bu ordu Sovyet baş 
danlıiuıın yüksek idaresi Ankara, 18 (TAN) - Hıfzıs-

faaliyette bulunacaktır. sıhha işleri dairesi reis muavini 
kaç &Wı evvel de ajanslar Bahri Benjt\l hudut ve sahiller 

Rusyamn Çekoslovakya, sıhhat umum müdür muavlnli -
. tan, Belçika ve Norveç ğine tayin edilmiştir. 
~asi münasebetlerini iade· Kayseri sıhhat müdürü Fazıl 
~ verdiğini ve Yugos- Gökçeören ikinci sinif sihhat 

Moskovadaki sefiri müfettişi Nazif Seçkin, Çankın 
loviç'in Moskovaya hare· sıhhat müdürü Atıf Erj!\indüz 

ettiğini bildirmişlerdir. birinci dereceye terfi etmişler-
evvel de Sovyetlerle dir. 

1a anamda siyasi müna- Bilecik sıhhat müdürü Sükrü 
bqlamış ve Sovyetler Göksu Trabzona, Trabzon sıhhat 

hük&neti prensip itiba- müdürü Şahap Akın Seyhana 
Jllotonyanın istildilini ta- nakledilmişlerdir. ----1 bildirmişti. Mı ak Ik. M .. d.. I ·· "'·· yanın Sovyetlere karşı nt a tısat u ur ugu 

harbe, komünizme karşı .~ın~a~ ticaret .müdürlüğü baş 
tlJıadı mukaddes mahiyeti mu~a~ı Nec:~~ttl;?w ~eto, Tl!!nta

için bütün gayretlerini k~ ~t~at mudurlı.~gune tayın e
iii, batti Amerikan efki- dilmıştır. Necmettı? Meto, bun 

~Umiyesini kazanmayı u. dan evvel, Madrıt, Stokholm 
ettifi lşikirdır. ticaret ataşeliğinde bulunmuştu. 

enin faydası, yalnız vü. 
hararetini azaltarak fazla 
il korumak değildir. Ter, 
lin zehirlerini de temizler. 
insan terinin zehirli olma
t eder. İnsan terinin zehir

ı, terlemekle vücuttan su 
il vücudün zehirlerini de 
çıkarması demektir. 
terinin zehirli olduiu 

.ilıvar tecrübeleriyle isbat 
._!tir. Terleyen bir insanın 
:-VPlanıp da bir köpeğe, deri
ltaidan şırınga edilirse, köpe
~rlıtından her kilosu başı-

&a.ntimetre mikabı ter şı. 
eclllince hayvan telef olur .. 
hareket ederek, jimnastik 

terlemiş olursa, o vakit 
L_ -l telef etmel için, hayva· 
~ kilo ağırlıf. ıa, insan te

ız, 10 sabtiı ·etre mikap 
tetir. 
't mu .. -~esinin faydalı 
t da, h ' et ederken, spor 
"'tıl vu ttan çıkan terin 
. ll daha iyi temizlemesin
•t 

~l~ınenln bir işi de vücuttan 
~ltarmasıdır Terin tuzlu ol-

" herkes bilir. Fakat ter
ıonra su içmenin neden 

Faydaları 
zararlı oldaiunu belki bilmezsi
niz .• 

Terledikten sonra sofuk su içi
lirse vücudün zaten azalan hara· 
reti daha azalır. Bundan dolayı 
soğuk su içmek zararlıdır. 

Fakat terledikten sonra içilen 
su soğuk olmasa da yine zarar 
' 'erir. Çüakil ter çok oluna onun 
vücuttan çıkardığı tuzun mikda. 
n da (Ok olur, bundan dolayı vil
rudün içindeki 'kanın tuzu pek 
azalır. Çok terleyen insanların 
terle saatte 2, 3 gram tuz çıkar
dıktan olur. 

Vücuttaki kanın tuzu lüzu
mundan az olunu adalelere 
kramp girer. Adalelel'e kramp 
yani kulunç girmesi kanın mu
vazenesi bHulduiuna delalet e· 
der. İnsan terledikten sonra (Ok 
11u içince -su soluk olmasa da· 
kanın muvazenesi daha siyade 
bozulur. 

Halbuki, teı-ledikten sonra içi
len suyun içeri•ine biraz tuz ko· 
ııulursa kaııdaki tuz muvazenesi 
bozulmaz, rahatsızlık da gelmez. 

Onun için sporcular terledik
leri ve yoruldukları ıvakit onlara 
tuzlu su içirirler •• 

TAN 

Haftanın sal<ası 1 
.) 

Tebeşirle işaretli 
Valizlerin Sırrı ? 

Geçenlerde bir gazete u- li müşteriyi, bir bakışta keşfe-
mumi yerlerdeki bahşiş 

1

. Yazan: ~ ~cek kadar mahirdirler. Bu-
usulüpden şikayet ediyor, bah- nuın içindir ki, onlar, bir seferde 
şiş verme adettinin resmen or- mimledikleri yağlı müşterilere 
tadan kaldırılmasını istiyordu. Naci Sadullah ayrıca bir de "zait" iŞ&l'eti koy-
Zannediyorum ki, "TAN" sü- mayı ... zait aörürler!.. , 

4 

tunlarında intişar etmiş bir o- ·----·--• """ """"" "" ··-· * * 
kuyucu mektubu da, ayni te- terini aldattıjlm için bana diş Yüzme Müsabakaları 
mennide bulunmuştu. bileyen kul'JU\Z garsonlara bir 

Bu temenniler bana, vaktiyle metelik bile vermeden! .. ,, G azete ilanlarından öğren-
okudu,l?um nefis bir hikayeyi Hikaye bu kadardır. Fakat diğimize göre, ya!tında 
hatırlattı . çok şükür, bizim garsonlanmız, büyük "yüzme" müsabakaları 

Bu hikaye "Uyandırılmış top. işi bu derece ileriye .l{Ötürüp, yapılacakmış. Ben, neticesini 
rak"romanınının meşhur müel- teşkilatlandırmış de4ildir. Ve herkesin şimdiden kestirebile
lifi Solohof tarafından yazılmış.. bizimkilerin b;\hşiş kopamm u- cei(i bu müsabakalara fazla se
tır. Hikayenin kahramanı, beni sulleri, bu adi hiyleye nisbetle, yirci «idece~ini hic sanmıyo
hayli '!Üldüren macerasını, şöy. fevkalade efendicedir. Bura(la, rum. Çünkü hepimiz biliyoruz 
le anlatıyordu: bizim .l{arsonlanmızın bir mezi- ki, bu "yüzme" müsabakalarını .. 

"- Bizim memlekette bahşiş yetlerini daha tebarüz ettirme- Muhtekirler kazanacakur .. 
verme usulü yoktur. Bunun İ· den geçemiyeceğim: Bizim .!{ar- .\l Jf. 
(indir ki, ben, yabancı bir mem. sonlarımız, adını yazmadı~ım o İyi ki, Görmedi 
lekete yaptıiun seyahatte, hiç ecnebi memleketin nrsonların. 
bir garsona bahşiş vermedim. dan çok daha zekidirler: Çünkü D aha harbin üçüncü günü 
Fakat oralardaki 1rarsonlar da, !bizimkiler, han.l{i müştıerinin j?azetelerde yazı yazan 
benim zıddıma olarak, kendile- bahşiş vereceğini, han~i müşte- askeri mütehassıslarımızdan bL 
rine bahşiş verilmemesine alış- rinin bahşiş vermivece~ini anla- risi. -hoş zaten son yıllarda. i
madıklan için, beni hiç de iyi mak için, parolalann vardımu\a çimizde askeri mütehassıs kesiL 
karşılamıyorlardı. Bu yüzden, muhtaç delildir. Onlar, verim- meyen de kalmadı ya- Alman
her girdiğim yerde, adeta istis

Sovyet harbini, Almanya lehine 1 ~ 
bitirivermişti. Bu hüküm, şu r-=>~~~ -~ı c•ı .ıt ~ 
cümle~er! dold~ran bir muhake L...:;+,, W"' 't'.Jl] 1; 
meye ıstınat edıyordu: - - -· -· --

"- Almanlar, evvelki .ı?ünkü 
ve dünkü tebliğlerinde, sadece, 
harekatın plan dairesinde inki
şaf etti~ini bildirmişlerdi. Mu
vaffakıyetten bahsetmemWer

Ferdiyetçi Hürriyet, 
Milli Hürriyet 

di. Halbuki, bugünkü Alman • ? 
tebliği şudur: "Harekat, plan Ne Demektır • 
dairesinde, muvaffakıytle inki
şaf ediyor!" Alman tebli~ine bu 
"muvaffakıyetle" kelimesinin 
ilave olunmasından de belli ki, 
Sovyetlerin vaziyeti berbattır. 
Ve Stalin hattı muhtelif yerler 
den yarılmış, Alman ordusunun 
ayak sesleri. Moskova şehrinden 
işitilmeye başlanmıştır. Hatta 
şu anda belki de, Kremlin sa
rayının tarihi dirdinde, Jr.ıma· 
lı haçlı bayrak dalgalanmakta
dır!" 

Bir tek kelimeden çıkarılabi
len hükümleri RÖrüyorsunuz 
ya? İşte lep denilmeden leble
biyi anlamak buna denir .. 

Evvelki ıtün J?azetelerimizden 
birisinde okuduium Alman -
Fin tebli~inde, "Helsinki" keli
mesi, basit bir tertip hatası ola
rak. şu şekilde dizilmişti: "Hel
sssiinskkir"! Bunu J?Örünce, 
kendi kendime: 

"- Bereket ki, dedim, bu ha. 
tayı, bir tek kelimeden, bin ma
na çıkaran o mütehassısımız 
Jıörmemiş. E~er J?Örmüş olsaydı, 
bu tertip hatasından da derhal 
yaman manalar çıkaracak, ve 
ihtimal okuyucularına, şu hük
mü verecekti: 

"- Fi.nlinda mahvoldu: Gör 
müvor musunuz? Sovyetler, za. 
vallı memleketin paytahtını ne 
hale sokmuşlar?,, 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Fransanın şimdi hürriyete 
kavuştuğunu iddia eden. 

lcr, "Fransa bu hale geldiyse 
bunda ferdi;)etçi hürrhet anla}I· 
şının rolü büyüktiir. , sözünde ıs
rar ediyorlar. "Eğer 1921 sene
sindeki meclis müzakerelerinde. 
üç sene evvelki zaferin kıymetini 
takdir ~derek milli müdafaa uğ. 
runda fedakarlık isteyen uzak 
görüşlü vatan pen erlerin gayreti, 
sollar tarafından patırtılarla gü
me inmeseydi, Fransa daha o za
mandan herhangi bir harbe ha. 
zırlıklı bulunabilirdi.,. diyorlar. 
Yani Fransa ferdiyetçi bir hür
riyet telakkisi~ le memleketin 
müdafaasını hazırlamamı$, bu 
yiizden de mağllıp olmmdur. E
ğer Fa ist hiirri} et telAkkisine 
sahip olsaydı, hazırlanacak ve bu 
hale düşme;) ecekti, 

kal görüyordum. Hatta bazı o-ı-

KUL TUR ve ALKOL 1 tellerde, bütün maSl'aflanmı ga ( 
yet cömert(e gördüiiim halde, ı 
ganonlar sade hizmetimi l(iiler 
yüzle yapmamakla kalmıyorlar, J 
üd~ik,benitacb~~birta~m ~~~~~--~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ferdiyetçi hürriyet ne demek
tir? Hürriyetin ferdi~etçi telak· 
kisi, kapitalizmin inkişafı seyrin. 
de liberal iktisat mektebinin de
nizlerde, tic:arette, müsO•mleke
lerin istismarında kabul ettikleri 
bir nevi hürriyettir ki, bu da an
cak biiyilk sanayi memleketleri
ne geri memleketleri kolonize et. 
mek, bunlann hüriytini ve hayat 
haklarını tahdit etmek, münlerit 
müesseselerin inkişaf için, diğer 
zümrelere devlet veya cemiyet 
kontrolünden uzak istismar hak. 
kını veren bir hürriyettir ki, li· 
beral iktisae sisteminin inkit~ 
seyrinde yarattığı bir tezatbr. 
Esas itibariyle hürriyetçi olduğu 
halde. hürriyeti hudutlar altıns 
ahnıştır. Liberal memleketlerde 
zıddiyetler ve çarpışmalar da 
hürriyetin bu ferdi;) etçi telikki· 
sinin ve sisteminin bir neticesi· 
dir. Fakat bu telakkiye sahip o
lan memleketler, milli müdafaa 
huırlıklannı ihmal etmez, bila· 
kis her zaman milli menfaatleri
ni müdafaa jçin dişlerine bdaı 
silahlanırlar. Eğer bu harpte 
Fransa mailCip olduysa, ferdiyet. 
çi bir hürriyet telakkisiyle silih. 
lanmadığı için değil, Fransız bur. 
juvazisinin ferdi hürriyetlerini 
ve menfaatlerini korumak için 
demokrasi rejiminden uzaklaşa. 
rak totaliter bir l'ejime geçmek, 
totaliter devletlerle işbirliii yap. 
mak arzusundan mağl4p olmuş
tur. İngiltere de liberal iktisada 
dayanan bir memlekettir, bürri· 
yetin ferdiyetçi telakkisi fngilte. 
rede hakimdir, fakat bu telakki 
yüzünden İngiltere bugünkü va· 
ziyetinde dahi teslim olmamıştır. 
Sonuna kadar harbe hazırlanmış. 
tır. Ferdiyet(i hürriyet telakkisi 
Fransaya silahlarını teslim etme. 
yi emrediyor da, İngiltereye n~ 
den etmiyor? 

çareler yaratıyorlardı. Fakat c e 1 D e 
hayret ettiiim bir nokta val'dı; t 
:~~e::;::~::i::t~:ı:;~:; ınaye ere aır 
lamıstım. Bunun hikmetı ney-
di? Ve yüzlerini henüz l!'Ördü· 
iüm yeni ganonlar, kendilerine 
bahşiş vermiyeceiimi nasıl ve 
nereden anlıyorlardı? 

Öyle bir zaman geldi ki, bam 
oteller. boş odalan bulunduiun. 
dan emin olduium halde, hana: 
"- Yerimiz vok!" cevabını ve
riyol'lardı. Ve bu vaziyet, be
nim hayretimi büsbütün aritı
rıyordu. Nihayet. mecburen. bir 
pansiyona yerlestim. ve bir gece 
o memlıeketli bir dostuma bA
~ıımdan get"en\eri anlattım . O. 
berii 'katıla katıla dinled .. ; ve 
ben hikayemi bitirince: 
"- Kalk, dedi, senin ı»ansi

yona kadar gidelim: Valizlerini 
görmek istiyorum!" 

Onun bu talebi, kafamın i
cindeki düliimü (Özmemiş, bi
'?Jlds, beni büsbütün meraka 
dilşürmilstü: Bavullanmın bu 
işle ne alakası olabilirdi? 

Biraz sonra, onunla birlikte, 
pa•'•iYonuma gittik. Dostum. 
bavullanma bakınca, yeniden 
ırülmeye başladı. Ve ben, sebe
bini sorunca, parmağiyle valiz
lerimin üzerini lfÖl'tererek: 
"- Şu, dedi, tebeşirle çizil. 

miş nakıs işaretlerini 1rörüyor
sun ya? İşte senin bütün (ektik. 
lerin, onlar yüzündendir. Cün
kü o işaretler, bura ganon1an 
arasında, ecnebilerce meşhut 
bir paroladır. Garsonlar, bol 
bahşie veren müşterileri, ve hiç 
bahşiş vermeyen müşterileri, 
birbirlerine, onJann valizleri ü
zerine bu işaretleri (İzerek ha. 
her verirler. Sen, gittiiin otel· 
lel'de itibar görmek istiyonan, 
bütün bu nak,ıs işaretlerini, bir 
sait işareti şekline sok: Çilnkil, 
zait işareti, garsonlar arasında, 
hovarda müşterinin alameti fa· 
rikasıd ır! ., 

Bir nakıs i~areti yüziinden 
rektikleriıni ıörüyorsunuz ya? 
Maamafih, dostumdan bu sırrı 
ötrenişim sayesinde, seyahati· 
min ondan sonraki kısmını, kra1 
lar gibi itibar ıörerek 1teçir· 
dim: Hem de, her yerde. kendi-

29 Şubat Günü 

Şubeye Geliniz ! 

S af ve kendi halinde bir 
köylü olan James Bur -

ton bir ~n İskocya askerlik 

Sa~ı~ını bilmem ama, son yıl ,....._ y azan • --......... 
ıçmde, şuursuz ellerle top.. 6 • 

ğu, gözlerimizi karartacak dere- ~· u e rafa düşen genç kızlann (oklu- ı C ""kAf NiHAL 
ceye vardı. Giln geçmiyor ki, ga-
zete sütunlan, on beş, on altı ya. 
şında, güsel, masum bir genç kı- rasında görünür. 
sın, bir kadımn vuraldutunu bi- Tiltlln düşkünleri arasında da 
ze haber vermesin!.. Gen-: kız, katillerin (okluğu göze çarpar 
nişanfonndan yüz (evirmiş: koca Bir istatistiğe göre, (81) suçlu 
karısını filancadan kıskanmış ve çocuktan (51) i tütün düşkünü· 
daha buna henze:rleri ... dür. 

Bu. ne demektir? 'Medeninti (Alkol) diqldinlüji)'le (katil), 
her devirden daha fula yüksel- birbirine müvazi olarak yürüyen 
mis. kflltüril hPr devirden daha iki arkadaştır. Yine istutitikle
fazla ilerlemiıı Tiil'k milletinin a. re J[Öre, (90) bin mahkQmdan 
rasında hu kiistah adamlann işi (50) bini, bir meyhanede i(tik· 
ne? AnRlar, babalar yavrularını ten sonra suç işlemiştir. 
bir katil ı»encesine atm11k idn Bir Amerika şehrinde üç yıl 
mi vetistfrirleı-? Bİi' genç kı7.. bir alkol yasağı yapılmış, ve bu za. 
evlat, bir tahta parrası mıdtt ki. man i(inde katil vakaları ıörül
aklın.a Hen, nn11 Mr anda yere memiştir. 
('arnarak par(alasın? 

Bence, bir caniye ceza verir
ken, onu yetiştiren ailenin, mu
hitinin de a:vni şekilde cezaya 
-:aroılması lazımdır. 

O hangi ana. babadır ki (OCU· 
!unu böyle vahşi duyj{ularla ye· 
tiştirmiş; (OCUğuna insanr11 bir 
terbiye veı-ememiş: ona, silahını 
kötü bir şekilde kullanmamayı 
öğretememiştir? 

O han.,ri ana, babadır ki kaniY· 
le t:0euiuna. sinirlerini bozacak. 
onu şuursuz hareketler Yllı»mıya 
J!Ötürecek zehirler vermiş; sonra. 
dan da kafasının, nıhunun daha 
ziyade çürümesine en.ret olama
mıstır? 

Fen bi1e göstermivor mu ki. 
içki, afyon, gibi şeyler kullanan 
insanlann cocukları tok defa has 
talıkh, sinirli, katil olurlar?! .. 

Yer yilzün.de yaı»ılan en ciddi 
iıdatiıdiklere lt"Öl'e, hiC' siiphe yok 
ki sudular, hele katiller, mede
niyetsblilin, bill(isizliiin ve içki. 
nin 'kurbanlarıdır. 

İlk tahsilin umumileı,mediği 
'.\'erlerde katil vakalan snn dere. 
ce coğalmaktadır. Çocuk t>1dür
ıneler, en ziyMle kara cahiller a-

* * Bu rakamlardan sonra da !U 
göze çarpar ki, İnliltere 

ıibi, Amerika gibi alkolün fazla 
kullamldıiı yerlerde içkinin suç 
işlemede tesiri azdır, çünkü, o 
memleketlerde, insanlan iradele
rine hikim kılan (kültür) en yilk 
sek dereceye (ıkmıştır. 

Kültürü üstün olan İngiltere, 
Bel(ika, Almanya gibi yerlerde 
çok fazla alkol sarfedildiii hal
de, kültürce daha geri olan İtal
ya ve İspanyaya nisbetle katil 
suçu işleyenler azdır. 

Bizde de suç işleyenlerin bil
hassa katillerin, kültürlü insan
lar arasında delil, bilgisis, ruban 
kaba kalmıs insanlar arasında ço. 
ğaldıiını ıörUyoruz. 
Han~i sınıftan olursa olsun, bi

ze mensup olan msanlann böyle 
\'ahşi hareketler yapacak kadar 
geri. kaba, vahşi olmasına razı 
değiliz! .. Türk milleti, bir bütün
dür. Tiirk milletinin her çocuiu 
ayni sıfatla vasıflanmalı; onun a
rasından bir tek kötü insan (lk· 
mamalıdır: Ancak bilgisi olan, 
ruban incelmiş bulunan insanlar 
başkalannın hürriyetine karşı 

subesinden şöyle bir mektup a- yazan: 
lır: 

"İkinci ve son yoklamanız 
yapılmak üzere 29 Şubat pnil 
adresi aşağıda verilen mıntaka
nız askerlik şubesine miirıtuat 
ediniz. Beraberinizde aşağıdaki 
listede varalı evrakı getiriniz!,. 

İlk b~kısta basit htr askere 
davet tezkeresi. Fakat genç 
Burton oturup da verilen 29 
Subat tarihine kaç ıün kaldı
~ı hesaplamıya kalkınca, hay 
retler idnde kalmıştır. Zira, 
29 Şubat günü ancak 1944 se -
n esinde Jıelecektir. 

Ne yapaca~ı şaşınp kalan 
Burton'a arkadaslan: 

- Fena mı, daha dört sene 

askere J(itmel Sana hiçbir şey 
yapamazlar, diye onu kandır -
mıya çalışmı.şlardır. Fakat o: 

- Ordu beni daha dört sene 
beklemez, demiştir. Ne olur, ne 
olmaz, ben 1 Mart günü gide
rim de ne isterlerse yapsınlar! 

Fakat itin tuhafı, söyledi~ 
gii.n şubeye Riden Burton'u as
kere kabul etmemişlerdir. O 
askerlik şubesine 29 Şubat JtÜ· 
nü lı?itmelidir! Şimdi Burton 
başka kaynaklara basvurmakta, 
orduya girmenin yolunu ara
maktadır. 

Seyyar Rôntgen 

Makineleri 

B ombardımanlar esnasında 
birçok hastanelere de i

sabet vukubulmakta, birçok de
f alar hastalar fena halde zede
lenmektedirler. Bu esnada en 
mühim w en elzem Aletlerden 
biri olan rönt.ren makineleri 
de birçok kereler bozulmakta, 
veyahut elektrik cereyanı ke
silmektedir. 

t.sabet vUıkubulan hastanele .. 

saygı beslerler; irade ve feragat 
sahibi olabilirler. 

Bugiln bu canileri kanunun e
line bırakırken, genişlemesinde 
acele edilecek öç şey var: 

1 - En büyük fedakirhklar 
ıöstererek, her şeyimizden kesip 
kırparak, ne pahasma oluna ol
rıun, yurdun en ilen köşelerine 
kadar mektep açmak; sayısız mek 
tep açmak; ilk tahsili mümkün 
olduğu kadal\ yaymak .. 

2 - İnsanların dimağında tah. 
r1.ıer, bosulduklar yapan, irade
sini kullanmaktan alıkoyan, bir 
anda kendinden geçerek sonsuz 
hiddetlere düşmesine sebep olan 
alkol itiyadını kaldırmak, hiç ol· 
mazsa azaltmak; alkole düşkün 
msanların evlenmesine müsaade 
etmemek ... 

Yine vileuclilmilzde alkol sribi 
bozukluklar yapan, sinirlerimizi, 
irademizi gevşeten cok tütün iç· 
menin önü.ne geçmek •• 

3 - Bu kötü zevklerin yerioe, 
iş saatlerinden sonra yorulan in
sanlann, kafalarını '8inlendirmek 
i(in onlara okuma, hiç olmazsa 
musiki gibi bir sanatla uğraşma 
zevkini verebilmek! 

Mahalle içlerinde, köylerde 
her sınıfın seviyesine göre yazıl
mış eserlerle dolu kütüphaneler 
isteriz. En son hızla! •• 

Halbuki, bir (Ok Anadolu ka
sabalannda esefle 1tördüm ki, 
kiltilphane yerine, raflan tepele
rine kadar şişelerle dolu, meyha
neler vardır. 

Köylerimizde musiki zevki ço
ialtılamaz mı? En fakir insanlar 
arasınlla bile üç telli bir saz, bir 
kamış pa~ası incelik ve neşe ya. 
ratır. Ruh ihtiyadanmm ilim 
l{İbi, sanat gibi yüksek bir sey. 
le tatmin edemezsek somurtkan. 
sinirli. kaba oluruz. 

Böyle insanlar, i( hamlelerini 
baskalarına boşaltmakla sükun 
bulurlar ki, işte. onlardan da bu 
tamir edilemez facialar doğar •. 

rin en büyük ihtiyaçlanndan 
biri olan röntgen makinelerini 
temin etmek iein İngiliz Kızıl
haçı yeni bir çare bulmuştur. 

$ehrin muhtelif yerlerindeki 
Kızılhaç şubelerinin garajla
nnda, ielerinde röntgen maki : 
neleri yerlestirilmiş ve bu a
letleri işletebilecek surette ce -
reyanı havi hususi tertibat a
lınmıs imdat otomobilleri var -
dır. HerhanRi bir hastanenin 
röntJıen makinesi hasara uğrar
sa, derhal en yakın Kızılhaç 
merkezinden imdat istenmekte
dir. 

İ~ o vakit seyyar elektrik 
cereyanını ve röntgen makine
sini havi bu Kızılhae otobüsle
ri hemen vaka mahalline ~ön
derilmektedir. Bu usul sayesin
de son birkaç ay zarfında İn
Rilterede kurtanlan hasta ve 
yaralı adedi bariz bir surette 
artmıştır. 

Fransanın şimdi hürriyete ka· 
\•uştuğunu iddia eden muharrir 
"Eğer 1931 den sonra hava nazırı 
olan Pierre Cot milli hürriyeti, 
ferdi hürriyetten iıstün tutması· 
nı bilen bir adam olsaydı, bir im. 
paratorluk olarak tanıdığımız 
Fransa, harbe başladığı zaman 
Bulgaristandan fazla tayyareye 
malik bulunurdu.,, diyor. Yani 
Fransada bir hava nazın "ferdi 
hürri;)et,, diye bir hayale kapıl
mış, milleti hıirri;) ete feda etmiş. 
miş? 

Milli hürriyet ne demektir? E
ğer milli hürriyet, ktiçük veya 
büyük her milletin, kendini düş
man istilasından, esaretten kur
tarmak için, me\ cudi} etini "e is. 
tiklalini miidafaa etmesi demek 
se . bu hiirriyeti inkar eden tetik 
kiye hıyanet derler. Sağ, sol, or 
ta, hangi rejime, hangi telakki 
ye sahip olursa olsun, düşman e 
saretine boyun uzatan ferde al 
('ak, istiklalini teslim eden mille 
tc dejenere denir. Alçaklann hi 
yanetinden hürriyet neden mesu 
olsun? MiJli hürri;)et, muayyer 
bir zümrenin menfaatlerini mü 
dafaa için, rejim ismi altında 
milli hürriyet ismi altında, hür
riyetin ferdiyetçi telakkisi ismi 
altında, dil mana teslim olmalı 
demekse, hilrri~ etin bu milliyet· 
çi telakkisini tırnaklPt·ımı.zla 
hoğmalıyız. İstila altına girmis 
bir memlekette kuşların bile hür. 
riyeti yoktur. Hürriyetlerin en 
büyüğü, ister ferdin, ister hakim 
bir devletin esaretine karşı isyan 
eden şuurun hiirriyeti Te mii 
c:adelesidir. E~er Fransanın mağ 
IUbiyetine Fransadaki stlların 
hürriyet telakkisi sebep olmuşsa 
Sovyet Rusya neden harhediyorr 
Niye kapıları ardına kadar ac:n 
düsmana teslim olmuvor! Nede 
boğazına kadar silahlanmış d 
Fransa silahlanmamıs? Fransa 
da sollar değil, sailar iktidar 
mevkiinde idi. Neden sillhlanm 
dılaY, neden harp etmediler~ 
Çünkii kendi hiirrh etlerini teh· 
dit eden hir tehlike knr~ısm.ıa 

(Arkası 5 inci sayfada) 
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TEPEBAŞI 
A K Ş A 1\1 - Tel : 42690 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
Şl.~L/ ÇOCUK ESİRGEJJ!E KURUılIU MENFAATiN,.... 

'Saat 3 çe kadar büyük Müsamere 

A F 1• y E VE BAHÇENiN 
SAZ HEYETi 

BAKİRELER AYİNİ 
12 TABLO BÜYÜK REVÜ 

BAHÇENiN 

bütün programile 
San'atkar lsmail Dümbüllü 

BATAKHANE 
YOSMASI 

Kahkahalı Komedi 

GARDEN BAR KISMI 
Caz - Dans - Kabare - Restoran. Yalnız bu akşama mahsus olmak üzere TAKSIM BELEDiYE 
BAHÇESININ butun varyete numaraları, JAPON PANDOMIM BALET!, saat 3 e kadar gece 

,_. eğlenceleri Her Pazar l\lntinc de büyük VARı·ı~TE Programı. Konsumaııyon , , ....................................................... . 
MANiFATURA ve KUMAŞ TÜCCARLARININ 

SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRiYETiNDEN. 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlarının müecsesemizden mal almak için müracaat tarihleri 31 
Mayıs 941 tarihinde hitam bulmuş idi. Bu defa görülen lüzum üzerine henüz müracaat etme
miş olanların 31 Temmuz 911 tarihine kadnr mıntakalarındaki mağazalarımıza müracaat ede. 

rck kayıtlarını yaptırmaları iltın olunur. ••••••••••••~ 

Aşağıda yazılı mcvadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı giın, saat ve mahallerdeki 
askerı satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarjylc teklif mektuplarını 
ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduklnrı komi~yona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri lst. Lv. 
Amirligi satınnlma komisyontındada görülür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı lhale giin Saat \'C mahalli. 

Kilo Lira Lira 

Sade yağn lf' 24,000 33,000 2475 30/7/941 10 KarakBse. 
Sade yağı. 1 22,464 29,764,80 2233 30/7/941 11 Kara köse 
Sade yağı 11,348 15,036,10 1128 30/7/941 16 Kara köse 
Sade yağı 10,800 15,120 1134 30/7/941 17 Kara köse 
Tereyagı 7,000 10,850 1017,19 5/8/941 11 Konya 
Odun 3,180,000 2385 30/7/941 15 Yalova 
Sığır ef 80,000 16,000 1200 4/8/941 16 Merzifon 
Odun 1,201,000 36,030 2700,25 4/8/941 16 Kara köse 
Odun 552,000 16.560 1242 4/8/941 17 Karaköse 
Odun 1,000,000 15,000 1125 1/8/94:1 11 Trabzon 
Kuru ot 270,000 16,200 1215 1/8/941 11,30 Trabzon 
Odun 1,165,000 2623 30/7/941 l5 Ankara Lv. Amirliği 
Sığır eti 200,000 73,320 6290,75 4/8/941 11 Konya 
Muhtelif nakliyat 93,550 7007 1/8/941 16 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Saman l,500,000 56,250 4062,50 11/8/941 15 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Kuru o\ 600,000 42,000 6300 5/8/941 10 Samsun 
Saman 540,000 22,680 3402 5/8/941 11 Samsun, 

(340-5833) 

** Aşıtğıda miktari yazılı odunlar kapalı 7.arfla eksiltmeye kon- * mU§tur. ihaleleri 12/8/941 günü hizalarında yazılı saattlerde Ba· 
bacskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır, T.alıplcrin 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale satindcn bir saat 
evvel komisyona vermeleri 
Miktar fiati 

ton Kr. Sa. 
-__, 

eı20 1 50 
l130 1 60 
440 2 
l225 2 1 
880 2 
925 l 20 
700 1 40 
180 1 50 

("ı .. 

ilk teminatı 
lira Kr. 

2385 .. 
1356 

660 
1837 50 
l275 
832 50 
980 
202 50 

* 

ihale saati 

10 
10,30 
11 
11,30 
12 
12,30 
16,30 
17 

(380. 5986) 

1517/941 günü 14 kalem vete 
riner eczasının hepsine birden 
talip bulunmamış olduğundım 
23/7 /941 Çarşanba günü pazar-
lıkla eksiltmesi Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonunda ya 
pılacakt,r. Hepsi birden bir tali 
be ihale ediJcbilcccği gibi her ka 
lem ayrı ayn taliplere de ihale 
edilir. Her kalemin miktarından 
noksan mikfarda teklüıer de 
kabul edilir. Taliplerin her ka. 
lem için listeainde gösterilen 1i
atlar üzerinden % 1'5 kat'J te· 
minatlarile belli vakitte komlsyo 
na gelmeleri. Liste ve §artnamesi 
komisyonda görülür . 

(372 • 5941) 

* 
Beher tonuna tahmin edllen 

.Aencrlne tahmin edilen fiyatı' 5000 çift er fotini alınacaktır. 
65 kuruş olan 10,000 adet saplı ip Pazar~ıkl~ e.~siltmesi 4/8/941 Pa- . 
yular başlığı beherinc tahmin e~ zartcsı gunu saat 11 de Ankara
dılcn fıyntı 850 kuruş olan 10,000 d~ M. M. V. Hava satın alma ko 
adet çul beheri 25 kuru tan pusyonunda yapılacaktır. Şartna 
70 000 adet gebre beheri 380 ku mesi ikı lıraya komisyondan a
ru' tan 10 000 ade

1

t belleme be - lınır. Tahmın bedeli 401000 li
herl 35 k{ıruştan 70 000 od~t ko. ra knt'i teminatı 6000 liradır. Ta 
lan, beheri 85 kur~ştan 50,000 tiplerin ?elli vakitte komisyona 

!iatı 480 lira olan 350 ton kup 
şeker 23/7/941 Çarşanba günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 

TAN 

. ... . .. 
: , . . 

Baş, Dif, Kezle, Grip, Bomatizma 
&nalji, Kanklık .-e Bütan Ağrılarıaızı Derhal ltaeı. 
~ ,. ... S .... at1111 .. ltr, TA~LlTtıRINODI SAllNINU!. 

HU u:ııot PUU..U ICUTULARt fSRAl'ft.A ISTfYlt'IZ 

Meşhur SİN GER Saatleri 
Gayet zıırif kol sa tlerlnin yeni modelleri gelmiştir. 
Hlçbll' ıram görmekılzln eıkl fiatlarla satılmaktadır, 

SİNGER saatinin kalitesi yüksek, milbayan şeraiti 
nydalıdır. 

No. 194 Paı.ıJanmaz Çelikten Lira 34 
Bu fırsattan istifade etmek lstlycn t<l:ira muşterılerl

mlz bedellnl posta vıısıkısıyle pe~in gönderdiklerinde 
>osta ücreti tarafımıza ait olm<ık üzere sa:ıt goncterllir 
ol KKAT: Singer saatleri İst;ınbµlda yıılnız. Eınlnliııü 
merkeı.lndeki mağazamızda satılır. İstanbulda şubemiz 

voktur. 

SINGER SAAT Magazaları 
lıst.ı11bul Eminönü caddesi No. 8 

YENİ 
W1"#.*JflHH~J11111'»Z0"~.tW'~ 

~ On en.ip renlı .. ,J.epsi de 

1 Pariaie 110111 nıoduı. Kutu• 
ııun ortuıodaki deliktea 
.r6rebilirJİDİI, 

~nelce mümkün ol.!utu 

2 tuavvur -dilemiy .... d1oha 
lııfff dıllı laee bir J>lldr•: 1 l (hanlndınlaıı) dır. 

~ Yeni •e ufa koh lıdeta 

13 Frın,.nın Midi bnıfeafp 
drlıi çiçekleri koklamıı 

1 
Jaiuini ltvlıcalılıııs. 

4 
Biitıı. gliı •bit dunır 
çiiıılıl ''Kre111a lıiipütü" 
ile brııtınlnaıılır. 

1 Gliul '• Finimat •: 

5 rüıılr Ye J•tm•,.. 

~
. dıa veya tırleıa~ 

de" kattir•• •İİt.• 
~ air olmn. 

~16 Büyiilı m.delde HAKİKİ RENGiNİ 
:YHi_o ctlııip kutu. ' GOREBİLİRSJNIZ. 

~ ~ bt..,ını lrlllıpdakl .Wlklın lllkım&. . 

-

Tamirci Usta Aranıyor ~ 

Iç Anadoluda çalışmak üzere Dizel kamyonları tamircisi 1 
ehliyetli bir uı;taya ihtiyaç vardır. Istcklilcrin (U~ta) rumzile 
posta kutusu 176 numaraya yazı ile müracaatleri. 

ri;+;~bul ı;.:;;;;·~ 
1 18/7/H1 FiYATLAR! : 
: ............. ~······-·· .................. ~ 

Londra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Para ıoo l' Frangı 

MIUlno IOll LfrPI 

Açılı~ 

S.24 
130.-

Cenevre 100 İsviçre Fr 20.6875 
Amsterdam lOt Fıanıı 
Br.rlin 100 t Mark 
Brü k•el 100 Belga 
Atına 100 DrahmJ 
Sntya 100 Levı. 
Prııg ıon c ... ~ kt'An•· 
Madrtt 100 Pcceta 
Var$OV8 ıOO :llotı 

u B dnpeetc ıoo Pengo 
BO kreş tn" f.,pv 
tse lgrat 100 Yen 
y okohnma 100 fsvec Kr, 
'it okholm ıoo Dırıaı 

ESHAM ""t TAMVll.Al 

12.9375 

31.1375 
81.005 

ik romiycli % 5 1938 19,55 
As hın ve E klhisar Müttehit 

mento ve Su kireci Çi 9,10 

1 Askerlik işleri 

de 
Beyoğlu Yerli Aıkırllk Şubesln· 

n: Tabip yüzbaşı Ahmet oğlu Ali 
n doğumlu memleketi Natıl's 

8206), Harp sanayii Teğmen Mus
!a oğlu 318 Aydm Kıırııc:ıısu do -

31 
(3 
ta 
ğ 

y 
fıı 
(l 

7.30 Program ı ıs.30 Mcrn 
7.33 MtiLı (Pl,) 

1 
7.45 Haberler 18,40 Cnz. 
8.00 MUzlk (Pl,) 19.00 Kon 
8.30 Evın ruıti 19.15 Qızb 

w 19.30 Hnb 
13.:W Saııt ııyıı.rı 19.45 Fıı!ıl 
1.ı 33 Turk~e 20.15 !lnd1' 

plflklar zete 

13.45 H'lberler 
14 00 Bando 
14.45 Turkçe 

pl~klar 
15.00 (..az (Pl.) 

* 18.00 Program 
18.03 Şarkılıır 

So~yet 

T .. rkçe ... 

.. 

.o (5 Saz 
2. 00 ZlrnB 

• vinıl 

2ı.ı;o Kon 
21.5.) Orlt 
22.30 H 
22,45 Orl< 
23.00 KııP 

Ankor lB (A A.) - Biı 
len malumata gore Sovye'. 
ligı rnd olurı tiırkco olar 
H,30, 19,30, 22,45 de neşri 
mnkt.ıdırlar. 

Bu neşriyatı kısa dalga 
re, orta dalgn 342 metre 
dnlga 811, 1154, 1370 me...,ııııart. .. ı 
rindcn dinlemek kabildir. 

L 

umlu Emin Zeki (32819), Yedek pi
nde Teğmen Zeyneltıbldin oğlu 312 
tanbul doğumlu Cevat Perzin 
5460), Yedek tabip yüzbaşı M. 

Ot!i oğlu Ali Sami 304 Kahire ==========-•~ 
(3 6174). 

lıı 
di 

Yuknrıda ilAn edilen yedek 1Ubay
rm askerı durumlannın tesblt e -
imek Uzere (çok acele) şubeye mil

r acaat etmeleri Uıln olunur. (7395) 

Babnmız Mc§ihnt Evrak 
liığünden mutekaid Isınail 
ömer'in vefatı münasebet· 

,. • Gaip Aranıyor 4 raf, telefon ve mektupla 
de bulunan •muhterem ze Bundan beş gün muakddem Kıı-

dıkliy rıhtrmmda odun yüklü lenk gönderen sayın miics 
bulunmakta iken motffrUmde çı- ve hizzat cenaze mera 
rak olarak çalışan bir gözü kör bazır bulunmak suretile 
ıs yaşlarında Jneb<>lu kıızaımm erimize iştirak eden dos 
J<;vrenye köyünden Osman oğlu ~adnşlara teşekkiırlerimiz' 
HU eyin Özer ani olarak motör- ğına muhterem gazeteni.zla 
den gaybubet etmiş ve bOtiln a- ı:;utunu rica ederiz. 
raştırmalara rağmen bulunama- Oğulları: 
mlj olduğundan, gören ve bl- Elektrik idaresi Mebanj 
lenlerln aşağıdaki adresime bil-
dirmelerini rica ederim. sl memurlıırından 

aııata Ya§kıpınında Bıl- IBRAHIM TURKO 
gamit ıokağında 3 No, kah· Eml"ık ve Eytam 
vedı Yılmaz ,,.otllrU kaptan· Umum Müdür Muavini 

Yusuf Vılmn KEMAL TURKOM • 
" _. '8 P•ı nbnhçc Şl{e Fabrik 
J. 
A 
stanhul ii~iincii icra memurlugu j r 11rJcrmrlnn 
lacaklı: Avni. Beyoğlu ma _ \R AN TURICOJ\IE 

h allesi kovacı sokak No; 20 Borç 
u: Celfılcttin: Ortaköy Dereboy 1 

6 7 No· 
Bir 'borçtan dolayı mahcuz o· 

up paraya çevrilmesine karar ve 
ilen ev eşyası peşiri para ve açık 
rttırma ilç 22171941 tarihine 
aslayan günü saat 9 dan itiba -
en yukarıda ya7..ılı Ortaköy De. 
cboyu 67 No: da yapılacaktır. 
l uhammen kıymeti % 75 ni 
ulmadığı takdirde 2 ci arttırma 
417 /941 tarihine raslayan per
embe iünü ayni saatte ayni yer
e yapılacaktır. Taleplerin ~ 
.112 pey akçesiyle 941/1229 No. 
c mahallerinde haczin buluna. 
ak memurumuza müracaatları 

l 
r 
a 
l' 
r 
r 
l'v 
b 
2 
~ 
d 
7 
il 
c 
il an olunur. 

Müsamere 
K dınları Esırgcme De 

agustos Cumartcsı akşamı 
ye plf jında bir gece mü 
tertıp etmıştu·. Fiyatlar 
ucuıdur. Bu müsamereye 
edenler hem jyi hır gece 
mış hem de hır hayır işi 
dım etmek zevkini kazon 
cnklardır. 

VEDAT 
Yaı temsilleri 

Yann kşam Beylerbc 

KAN ! L. 
Büyük eser 3 perı 

~ .. ' ı 

KIZILAY 
Hemşireler Oku'ıa 

Direktörlüğünden : Seyhan Vilayeti Daimt Encümeninden : 

Okulumuz yeni derı ) ılı için tnlchc kaydına baştnmı 

OKUL GECELi ve PARASIZDIR 
Tahsil müddeti üç yıldır1 
Kubul aşrtlan 
l - Türk tebaası olmak, 
3 - Sıhhati yerinde olmak, tahsil ve 

hastalık ve kusur olmamak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı \'e 25 ten yukan olmamak. ~!'elcti 
4 - lf fet ehli ,.e iyi ah'·'· nhihi olmak. 
5 - En az orta tahsilini ıtirmis olmak. 
Kaydolmak ,·eya daha fnzln izahat almak için Istan 

da Aksarayda Ilnseki cnddesindcki Okul Direktörliiğ 
mliracaat edilmelidir, Izahııt olmak için yazilc de müra 

cur. 
adet semer urganı pazarlıkla sa- gelmelcrı. 
tın alınacaktır. Saplı ip yular baş 
lıgı, çul, gebre, belleme kolan ve 

19,300 lira kat'i teminatlarile bel----------.-----------------(370 - 5039) 

* tı semer urganı için ayrı ayrı teklif 
ler kabul edilir. Ihalesi 25.7.941 
cuma gunü saat 11 de Ankaradn 
M. M. V. satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktarlar ve cinsler 
üzerinden kat'i teminatlariyle ko 
misyona gelmeleri. Eystıf ve şart 
namesi 1070 kur~a komtsyon -
dan alınır. , (586!)) 

i 

Na 

t 
der 
lan 
altı 

çad 
}p-

)(/. 

Gösterilecek yerlere teslim şar 
1 ile. Aşağıda yoz ıh sığır etleri 
açık eksiltmeye konmuştur. İha
le i 31/7/941 Jliinii hizolarında 
yn1alı saatlerde Bab:ıeskide as
ken satın almn komisvonunda 
v pılacaktır. Taliplerin belli va
kıttc komisvona gelmeleri. 
M kt n tutan teminatı ihale 
kılo kuruş lıra Kr. saati 

132,000 40 3890 ı 1,30 
253 000 35 5677 50 10 
332,000 38 3758 12 

77,000 38 2194 50 15,30 
77 000 38 2194 50 15 
5!5 000 35 1443 75 16 
33,000 35 866 25 17 

(344 - 51363) 

300 ton makarna imal ettiri
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/7/941 pazartesi gfinü saat 10 
da Ankarada Lv. Amirliği Satınal 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Kat'i temfnatr 5850 liradır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (342 - 5861) 

* 20,000 kilo Kırmızı domates, 
200 ton parça pnrça kuru ot. 
Pazarlıkla satın alınacaktır. Ta. 
Jiplerin 23/7 /941 günü 6aat 14,30 
da Hadımköyde ıuıkcri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Talıplcrin eski komutanlık bah
çesindeki askeıi satın alma komis 
yonuna gclmelerii 

(386 - 5992) 

* Beher çiftine 800 kuru§ tah .:. 
min edilen 3500 çift er fotiııi 
2217/941 Salı günü saat l'V aa 
Diyarbakırda askeri satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. Kat'i teminatı 4200 
liradır. 'l'aliplcrin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

1,386 - !j!)~) 

li vakitte komisyona gelmeleri. 
Resml vergi ve resimler ihalede 
yukarıdaki t~hmin fiatlne ayrıca 
iUive edileccktır. 

(376 - 5945) .. 
Muhtelif nakliyat yaptırılacak 

tır, Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 
8/941 Pazartesi günü saat 16 da 
Kırklarelinde merkez K. Bina -
sında askeri ıııatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tabmin be
deli 70,000 lira ilk teminatı 5250 
liradır. Şartnamesi Ankara, Ist. 
Lv. Amirlikleri ve Çorluda 11s
keri satın alma komisyonlarında 
görülür. Taliplerin kanuni vesi
kalarile teklif mektuplarını iha
le 5.'Vltinden hfr saat evvel komis 
yona verıneleri. 

(382 - 6988) 

KAYIP: - Beyoğlu yabancı 
askerlik şubesinde kayıtlı terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenlıtni a. 
lacağımdan hükmü kalmamııtır. 
Incbolunun Kürt köyünden Os. 
man oğlu Mehmet Ali Şen. 327 
doğumlu. 

Tah. Bed. ilk Temi. 

1550,35 116,28 Rumelihisarında Refikbey caddesinde 81 - 83 nu
nıarah 7nlı cnkazmm satışı. 

. 
r 

600,00 4!1,00 Unkapanmda Kasap Demirhun mahallesinin Zeyrek 
Mehmetpap soka#ında 8 - 10 numaralı ev enka
ıınm satısı . 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı iki parça 
enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık ıırttırmaya konulmuştur. Şartna
meleri Zabt ve Muıımeliit M!ldürlilltü klllcmindc görülebilir, İhale 28/ 
7 /941 Pazartesi gt1n!l saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veyn mektupltırı ve 941 yılına pil Ticaret O
dası veslkalarlyle ihale ııunü muayyen 5aattc Daimi Encümende bulun-
maları. (5698) 

Kayseri P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - Kayseri P. T. T, blnası ittlııııUndeki aranda mevcut pl5nı mu

cibince inşa ettlrUecek telefon binası kapalı zarf usuUylc ekslltmeye 
konmuıtur. 

2 - İhale 20/7/941 Salı gilna ııaat 15 de Kayseri P. T. T. MUdUr
lüğfi binasında müte~ekkll komlııyonda icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 22000 lira. muvakkat teminat 16~0 llradtt. 
4 - lırteklller 2490 sayılı kanun mucibince muktn:d vesalkle bu iş 

lc:ln Nafia ldııreslnden ahnmıD ehliyet vesikası, teminat mektubu ve 
makbuzu hıvl kııpıılı Hrfı ihale saatinden bir ıant evveline kadar ko
misyona vermfı nlmalıdırlar. 

5 - Bu işe ıılt mukııvele ve şartname ve te!cnilntı nrzu edenler ta
ra!mdan Kayseri Müdürlük kaleminden bcdf'Jslz olnrak alablllrler, 

(4217 - 5751) 

BEYAZ Büyükdere 
MÜKEMMEL CAZ, 

DiKKAT: Pazar g(}nfi •Orprfzll:'J", Fiatlarda hiçbir uım yok 

RAŞIT RIZA 
BU AKŞAM 

Bir defaya mahsus olarak fakir bir sanatkar için Altı 
tiyatrosunda - Beni Opünüz • Komedi 3 perde. Halide 
temsillere iştirak edecektir. 

Muhıımmen bedell (30.000) tu4 
Cuma günü saat 15 te kapalı zat'l u ulu 
satın alınacaktır, 

Bu i~e girmek iıteyenlerln (2250) iki bin iki yüz elli Uralı!t 
kııt teminat ile kanunun tayin ettiği \ ~ ılrnl:ırı ve t<' {) f!t-r1nı aY 
şnat 14 e kadar komisyon rclalığlnc \ em1rlerı ıtızmıdır, 

Şartnameler 150 kurusa Ankara ve Haydarpa5a veznelerinde "3 
~~ ( 

)ahıp ve .Neşrıyat mudurU; Emm Uzman Gazetecua ve .Ne 
~ T. L. Ş. J'A..~ l\lntbansı 



r il • 

Sovyet Teblği 
(Bq tarafı 1 inelie) 

kı düşman tayyarelerini tahrip 
etmişlerdir. 

Alman TebDğl 
<Bat tarafı l tnclcte) 

Smolenak önlerinde 

Askeri Vaziyet ı 
<Bat tarafı 1 incide) 

zatabilir. Fakat Almanya bu har
bi kazanmalıdır . ., 

IMaarif Vekilinin Tetkikle~----·-,-] 

ercimeğe Azami 
Satış Fiyatı 

Konuldu 
18 (A.A.) - Ticaret Ve

•nıonn •• _ ebl olunmuştur: 

ı Koordınasyon karannm 
dde yle Tıcaret VekAleti-

1 ol n sal hiyete 1 tlnaden 
t d bilinde mercimeğin Aza
t yattan aş ğıda gôsterllmlıı 

Veçh le tesbıt olunmuştur: 
' B lıca 1 Uhsal ve lhrac mm

ol n Gaziantep, Urfa, Diyar-
1.t rd n, Corum. Seyhan, Ma -
tllzrt, Atyonkarahlııar, Kars, 

Malatya, Sıvas, Niğde, Kay
latlhsall kendi fstihlAklne ye

er vUAyetlerde be,lncl fıkrada 

Urilmesi matl(lptur. Yan toptancda
rm da faal bulunduiu yerlerde, bun-
1 rm hissesi, toptancı ve perakende
ci kAr yilzdeleri meyanından teamU
le göre tefrik edilecektir. 

İhtiyacmı kendi mıntakasmdan te
darik eden şehirlerde müstehlik ff
yaUarı yalnız toptancı ve peraken -
deci kAr yüzdelerinin lllvesi ile ta
ayyün eder. Milstehlik mp)takalarda
kl fehfrlerde müstehlik fiyatları ay -
rıca ikncl fıkrada mezkılr masrana
rm hesaba katılmaslyle taayyün e
der. 

16 ve 17 temmuzda 96 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Ayni 
günler zarfında biz 23 tayyare 
kaybettik. 

Smolenak yakınlarında 
Moskova 18 (A.A.) - Sovyet

lerin uğrıyabileceği muvaffaka -
yetsizlikler ne kadar mühim olur 
sa olsun, neticede Almanlann 
mağlup edileceği muhakkaktır. 

Cephede, beş gün evvel başlı
yan ve Pskof, Vitebsk, Novograd 
ve Volinsk. bölgelermde inkişaf 
eden ikinci büyük taarruzdan 
sonra, düşman, vadetmiş olduğu 
neticelerin hiç birini elde etme
ğe muvaffak olamamış bulun -
maktadır. Bu muharebeler çok 
şiddetli olmuş ve her iki taraf 
büyük zayiata uğramıştır. 

Alman ileri kolları Smolensk'
in yakınlarına kadar gelmeğe 
muvaffak oldukları gibi Pskof'un 
şarkına da varmış bulunuyorlar. 
Bununla beraber dün sabah alı
nan haberlere göre bu iki şehir 
henüz Sovyetlerin elinde bulun
maktadır. 

Bertin, 18 (A.A.) - 17 Temmuz.da 
cereyan eden ıılddetll muharebeler 
esnumda bir Alman plyade taburu 
Smolenıık'Jn cenubu farblslnde Sov
yet hatlarını derin bir tarz.da del -
mlye muvaffak olmuştur. Alman kı
talan anudane bir tarzda müdafaa 
edilen bir k5y ISnUnde bilhassa şld -
detlf bir mukavemetle karsıla~ış -
tardır. 

Bu mukavemet ıötüs glSl(lse bir 
çarpışmadan sonra kısmen kmlmca. 
Bolşevik askerleri karmakarışık bir 
halde kaçmıya baslaı 1ıırdn'. Alman
lar bir fırkanın bütw urmay he
vetini tıım olarak esir almtıılArdrr. 

Şimaldeki harekat 
Berlln, 18 (A.A.) - 17 Temmuzda 

Petersbourg .istikametinde llerliyen 
bir Alman t~kkfilü Pelpus göHl ya
lc:mlarında, Bolşeviklerin taarruz.una 
uğramıştır. Kısa, fakat çetin bir mu
~arebeden sonra Sovyetler bireok ö
lil vermişlerdir. 1500 kisi de esir e
iilml&tir. 

Sonradan müşahede edlldlli üz.ere. 
bunlar Almanlara karşı harbetmek 
sartlyle siyasi komiserlerin emriyle 
hapi han,.l•ml'n cıkanlm'l!dır 

3 bin esir a/,ntlı 

Alman askeri mUtehassısının 
bu bir kaç sözü bize şark cephe
sindeki vaziyeti anlatmıya kafi· 
dir. Almanlar bura.da wnmadık· 
lan ve beklemedikleri bir çetin 
mukavemetle karşılaşmışlardır. 
Tahmin ettiklerinden fazla za:viat 
vermişlerdir. Arkada bsraktıkla
rı bütün ihtiyat kuvvetleri cep· 
heye sürmeye mecbur olmuşlar
dır. Cünkil Alman ordusu mağ
IQp olmıya alışmamıstır. Burada 
da mağlup olmamalıdır. 

Fakat şark cephesi harbi gün
den güne bir yıpranma harbi ha· 
tini alıyor. Alman ordulan pek 
büyük zayiat pahasına ancak bir 
kaç kilometre ilerliyebili:vor. Sov 
vet ordusunu da bir türlü çevirip 
imhaya muvaffak olamıyor. 

Geçen yirmi dört saat icinde 
Alman ordulan merkezde Smo
linsk istikametinde bir mikdor 
daha ilerlemişlerdir. Fakat Mos
kovadan hali 300 kilometre u
zaktadırlar. Diğer cephelerde de 
vaziyette bir delişiklik yoktur 
Pazartesi 9[ilnü düşmesi beklenen 
Kief de hali alınamamı,tır. 

Harp Stalin hattı üzerindedir. 

~ evsafı yazılı mercimeğin bir 
un toptan fiyatı Azam! (15) 
kurustur. 1941 Temmuzunun 

~ındakl f iU vaziyete göre, 
lfatı toptancı fiyat cart olan 
lnmtakalarında iııe. Azami fi

~en Cart olan !Jyatlardır. 

..., Diler bllQmum müstehlik ve

5 - Yukarıda eseslan vazolunan 
fiyatlar yeıll neviden temiz merci -
meğin cuvalsız Az.amt satış fiyatları 
olup, merclmetln diler nevileri bl -
rincl fıkrada esu fiyatla mütenasl -
ben mutat fiyat farklarına göre tes-
bit olunur. • 

8 - Her tUrlü n1erclmt.tln mOs -
tahsil mmtakalarda müstahsil, top
tancı ve perakendeci ve müstehlik 
mıntakalarda toptancı ve pera-ken -
deci Azami satq fiyattan yukarıdaki 
fıkralar hOkümlerine ı5re mahallin 
fiyat mOrakabe komisyonunca tesblt 
edilerek, Ticaret flekAletlne bildiri -
lecek ve ayni zamanda ilAıı oluna -
caktır. 

Şimdi. her iki taraf da yekdi
ğerinin arkasındaki münakale 
yollannı bombardaman etmekle 
meşguldür. Çete harbi ismi ve
rilen muharebeler burada iki şe
kilde cereyan etmektedir. 

Bertin, 18 (A.A.) - CD.N B) Yalmz Smolinsk mıntakasında 
Alman kıtalan tarafından Sov- Alman kuvvetlerinin hattın arka
vet kıtalarına karsı yapılan ta- •ıına ıeçtikleri anlaşıh:vor. 

kendl lstlhlAklne yetml
tbıııtakalardakl vilAyetlerde mer 

toptan fiyatlan, mutat su-

Bu çete muharebelerinin bi
rinci şekli, başlıca muharebe hat
larının çok yakmlannda büyük 
cüzütamlar tophyarak bunları 
düşman tanklarının benzin, yağ 
ve yiyecek ihtiyatları almasını 
men'e memur etmektir. 

arru~. v_~ Leninıra~ V?ltı ~zerin- Stal,in hattı nasıl inftl 
~,~J'.uı,u; !~:~~~ 1~~al:n~~ edilmiftir 1 

o nıaballln fstihlAklnl en co1( 
eden ı.tlhaal mmtakumdan 
nakil ve amballj masrafları -

mikdarda malzeme ile üc bin esir Haftalardanberi dillerde dola-
Almanlarm eline 2~miştir. şan Stalin hattmın hakiki mahi-

.. yeti hakkında ~mdiye kadar kim 

l suretiyle bulunur. 
Blrfnci fıkrada mevzuu bahis 
hami ft)'at )'(izde bet nlsbe
~ ve toptancı klnm ilı-

-lemekteflr. 
.... llerclmelfn bQtlln memleket 

7 - Perakendecl Azami satq tıyat
larmm hesaplanmasında kur\11 kfl
surlannm 50 santime V@Ya vahide yu
varlatılman muvafıktır. 

ikinci şekil düşmanm gerisine 
daha küçilk gruplarla tehlikeli 
neticesi meşk6k fakat çok cüret
kArane izaç hareketleri yaptır -
maktır. Bu izaç hareketleri ha
zan çok kıymetli neticeler ver -
mektedir. 

Berlin, 18 (A. A.) - .. D.N.B.": se tam bir mlllUnıat verememiş-
17 Temmuzda Alman kıtalan Ki. tir. Bu hatbn inşa tanı nedir, 
ef havalisinde i1erlemelerine de- nasıl bir müdafaa sisteminden i
vam etmiş ve bir çok Sovyet barettir. Bunu ilk defa Stephens 
mevzileri ile beton sı~ak işgal isminde 1lZ1ID müddet Moskova
etmislerdir. da bulunmuş ve Stalln hattı hak. 

Sovget mukavemeti luıt'i kında tetkikat yapmış bir lnıiliz 
bla.tebll1c fiyatı, toptan fl

lsaml Jibd• 15 nlsbetfnde bir 
•renchrf kin llAvesi suretiyle bu-

8 - Bu suretle ilAn edilecek fiyat 
hadlerinden herhangi bir suretle faz
la fiyat teminine gidenler hakkmda 
Millt Korunma Kanununun hüküm -
lerine tervfikan cezalandırılmak üz.ere 
kanun! takibatta bulunulacaktır. 

o/,tgak kınlıl/Or askeri mütehassısı şöyle anlatı
yor: 

• • perakendecl hiueıd lzamt 
o1ap, mutat surette daha dıln 

lttr 7fbd~ çaiıpın ~lerde '* ... nt.bet1erfn deftnf et -

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. S. a
jansı askeri vaziyet hakkında salAhi
yetli mahfillerden aldıtı 1\1 maltima
b vermektedir: 

ranco'nun 
, ir Nutku 

Sovyetler t.arafından tahliye 
edilen mıntakalarda kalan Rus 
!arın nasıl yaşayabildikleri hak
kında sarih bir fikir edinmek 
mümkün değildir. Malfun oldu
ğu üzere bu mıntakalardaki bü-,. ________ ..... ..._.., tün yiyecek stokları tahrip eClil 

1 s- 1 mit b'lllunmak1 adar. 

Muharebeler, Stalin hattnun pr
kmda bazan 100 kilometreyi geçen 
derinlikte ıiddeUe devam etmekte -
dir. 

C MAL SaWıiyettar müşahitler, Al-Y man ileri üyürdyüfünde ı&iilen 
Su muharebeler, Rus aeferlnfn bt

dayethlde hudut fstihklm hatlarının 

yarılmumı müteakıp cereyan eden 
muharebelere benzemektedir. 

/ 

n\an Müdatialeıi 

yavqblm, Sovyetlerin, mükem 

1 rl an da mel ieclıizata malik bulundukla-
rı hakJmıdald iddialarını labat e
den bir hal olduğunu söylemek-

Zniılı letekküllerin bqlan ırtrate
jUı: hedeflere dotru mütemadiyen i
lerlerken onlan takip eden piyade ve 
z.ırhlı kütleleri Sovyet cllz.ütamlarmı 
pa.rçalamıya ve ihata etmiye muvaf
faJılo.cılmuş)ıudır. Bu cüzütamlar. im
ha edrtec:ekt~. Bu tnıntalcada lııtfba 
"1dur ki, Sovyft mukavemeti alır a
lır, fakat kati olarak kırılmaktadır. 
Tek bir kumanda olmadıtı, bütün 
Sovyet milfrezelerinin yarı ayrı kendi 
teşebbQıleriyle pek 7akm olan felA -
kete kup ko7JDQ'a çahttıklan anla-
11lıyor. 

~.,..Dmul Bir flarp Amerikamn 
Girmesini 

tedirler. Bugün malfun olan bir 
H b şey varsa o da Almanların dört ar e gündenberi her hangi mühim bir 

terakki elde etmeıntı ci'hotılllh -
dır. ~c;mak Demektir 

netlceefırln bir üçiln -
tin m6dahalesiyle deli

ll~ıectöııl tddfa etmek caniya -
'bir delilik olut:> senelerce de-

istiyor 
Nevyork, 18 ( A.A.) - •'D. 

N. B.": United Pre11 Belfu
tan bildiriyor: Şimali İrlanda 
hqvekİli bir mfilikat fllna• 
ımda Amerikanın harbe slr
mesinl talep etmiş ve f11DU l
live etmqtir: 

"Amerika harbe ılrdlli 
takdirde '1ma1I İrlanda da ha· 
reket terbeattılnl elde edecek 
ve istedllfni yapabileeektlr.,, 

lrlandti11a gelince .. 
Dublla, 18 ( A.A.) - İrlan

da başvekili De Valen, han
Iİ tanftan rellne gelsin, fr. 
landanm tecavüze karşı ko· 
yaeaiım siyleml,, ona göre 
hanJ'lanmak lhmıpldijinl i
fade etmiştir. 

1 il 

1 ·····-- ·-

edebilecek ve neticede ildt- • -...1-~azlyetleri Avrupa ile tica- Nonnan Y 9kınuu 
ballı olan mmeleketlerin yı-

88\tep olacak, cihanşii- Müsadere E•lecek 
~hudut.az bir harp a~ 
ktfr." Nevyorlc, 18 (A.A.) - Nevyork 

Fnnco, Jrarbln tyt bir Herahi Tribune ıazetesinln Va-
flzerinden baılam~ıjtını, sinıton'dan öırencliıtne ıöre 

onu kaybettikleri- Nevyork limanında bulunan 
Rusyaya karşı açılan har - . 

aeticeyi delfştirmiyecdi ve Fransız Normand'i'! vapunma Bir 
fellketln vüsatlni .ıeniş - leeik Amerika el'jfeç elkoyacak-

ifnl aöylemiftir. tır. CünJdl tonilito noksanı yO.-
eral Franco, nutkunda, t.. zünden bu vapura müstacel ih

tçfnde bulundulu iktı- tiyaç vardır. 
JııilekülAttan uzun uzun bah v .-ı L- -ı•~ 

ve tarihte ilk defa olarak ı e'" mırp gmuerı. 
anın kendi mukadderatına 
olduıunu aöylem1'tlr. 

'-ete Sayfalan 
ltaldonclakl Karar 

Nevyork, 18 (A. A.) - Bahri
ye ıaezaretlnln bildirdiline ıöre 
10 Temmuzda nihayet bulan 40 
ıünlük bir müddet zarfında A-
merlbdald lneaat tezdhlannda 
her RÜl1 bir harp ıemisi fntasına 

~ara, 1 8(TAN) - Büyük başlanmıetır. Ayni müddet lçin
ıuetelerin dört, küçük de denize indirilen 22 hup ıe

......... ,.ı'-rln altı sayfa çıkmalan misi arasında South Dakota zırh-
-· ....... i koordinasyon heyeti lısı, iki torpido muhribi, bir ae

Vekiller Heyetinin tasvi- nizaltı, 7 seri torpido ve daha 
arzeclilmist;ir. Bu kararın küçük muhtelif J(emiler verdır. 
k hafta sonuna doırtı nee-
e.i muhtemeldir. 

• lar vekili &yazıtta 
taraköle, 18 (A.A,) - Vandan 

Hul Limanına Çok 
~ti Bir Alon 

Londra gazetelerinde 
Londra, 18 (A. A.) - Rusyadakl 

askeri vaziyet hakkmda Almanlarm 
verdllf. nlkbfnane haberlere ra9ımen 
Londra mahfilleri Ruslara daha d -
yade itimat ıa.terml7e mfltem8711 
bulunmaktadır. Ta)'mil'fn askeri mu
habiri bu hususta suntan )'BZmakta
dır: 

"Cephenin merkez kıammda Al
manların iki koldan yaptıtı ihata 
hareketi birkaç ,Ondenberl tebellür 
etmlı bulunmaktadır. Bir müddetten
beri Ruslar cenup kuımmda Roga -
çef'e karşı hncuma ıeçmltlerdlr. Bu 
mukabil hücu n mühim neticeler ver
mlı glSrilnmekte, fakat henüz IOn8 

ermemlı bulunmaktadır. Diler cfJıet
ten Ruslarm son fhtfyatlarmı da mu
harebe7e sürcHlkleri hakkındaki Al -
man iddian hiç f(loheaiz güUlnçtflr • ., ,,. 

Londra, 18 (A. A.) - Tlmes'in 
Stokholm muhabirinin bDdlrdltbıe 
,ısre, Alman parqütçillerinln hare 
kitı ve Ukran)'ada Beflncl Kol üs
leri tetldll tefebbilsleri Sovyet polt
stnln faalf7ett ve Alman taraftan 
memurların tamamlyle hııur olma -
malan Ji1zf1nden aklnı kalmqtır. 

Sovyet Rusyanın 
Berin Eltisi 

OS.. tua6 1 lneide) 
Alman •liri IJldigor 

Libaıllla ek g•n Sovget 
harp gemileri 

Berlin 18 (A.A.) - D. N. B. nin 
saWılyetli kaynaklardan öğren -
diğine göre, Libau'un işgalinde 
buradaki tersane olduğu gibi Al
manların eline geçmiştir. Al -
manlar keza dört Sovyet dest
royeri ile "Lenin,, mayin gemisi
ni de ele geçlrmeğe muvaffak 
olmU§lardır. 

SaWıiyetli mahfellerhı 'rnüta -
leası şudur ki, Libau•un işgalin
de Sovyetler, Almanlara niabet
le 30 misli zayiat vermiflerdir. 

Alman - Rumen te'bliği 
Bükree, 18 (A.A.) - Roman

vada Alman - Rumen cephesi u
mumi kararı&hının 5 numaralı 
teblll{: 
Beaarabyanın aevkulcey9 bakı

mından anahtan mesabesinde o
lan noktalan elimizdedir. Kor
nesti'de yapılan işJ(al hareketiyle 
kütle halinde temizlik bitmiştir. 
Hotin, Soruca, Orhei ve Chisinan 
i52al edilmiştir. 

Rooseveltin 
Mümessil • Evvelki ~ Ankaradan tstan

bula Relen Almanyanın Mosko
va bilyiik •isi Von der Schu- (Bq tarafa 1 lneide) 
lenbouırı bu sabah lftt 9 da tay- salAtı böylece ve daha kolaylıkla 
yare ile Yesilköyden Berline ha- ın.wz hava kuvvetlerine iltihak 
reket edecektir. edebileceklerdir. Diler taraftan 

Sovyet Rusyanın Roma büytt tayyareleri hı~tereye ıetirecek 
elçisi Nicolal ve Koı>enhaı elçisi pllotbnn kabil oldulu kadar ha.. 
Andre Platl(in, refikaları ve bu va yollyle Amerfkaya dönmeleri 
sefarethanelere mens111> memur- için 1Aztm ıelen tertibat da alın
lar dün sabah saat 5,30 da seh- mıştır. Bu suretle Aınerikada sev 
rlmize Relmişlerdir. Elçilerle bir- ke lmlde tayyarelerin pilot nok
Ukte İtalyada bulunan 169 kişilik sam yüzünden İnıil1ıereye ıön
Sovyet kolonisi de İstanbula ıel- derilmemeainin de önüne ~U-
mistir. mis bulunmaktadır. 
Vielıg'den ayrılan ıelaret Yenl derJ ta111/t11WB 

MI/eti de oeU11or Nevyork. 18 (A.A.) - .. Atlan. 
Vlchy, 18 (A.A.) - "D.N.B.,, ta Constitution" gazetesi diyor 

Reaml mahfillerce teyit edikli - ki: 
h ıelen Gümrük ve İnhi

lal- Vekili Raif Karadeniz bu
tetldtlerlnl bitirmiş ve bu 

Beyazıta J(itmiştir. 

8-n Birliği Ko~ 
lınkara, 18 (TAN) - Basın •1 umumi kongresi bu~n 
laiımıs, fakat nisabı ekseriyet 

olmadııutdan toplantı 27 
evvele bırakılmıştır. 

itine göre, Sovyet Büyük Elçisi Amerikan aıır bombardıman 
Berlln, 18 (A.A.) - "Tebliı,, ve Elçilik memurlan buJ{iin öi· tayyarelerinin sesi :vakında Ber

Alman bava kuvvetleri dön ıe- leden sonra ll'ranaduı aynlmıt- lin üzerinde ieitilecektir. Bu dev 
ce bir kere daha çok mühim te- tardır. Heyet, Türkijeye J(itmek tayyarelerin Berline karşı kulla
eekküllerle Hull limanında an - üzere Mentone clvanndan ttaı - nılmak için İnl(iltereye sevkedil· 
trepolarla bulday ıilolarını. zey van topraklarına ~istir. mek üzere hazırlandıldan büvük 
tinyai fabrikalarını ve diler la- Fransanm Moskova Büyük El- bir !ft-:nınuni.yetle ölreni?niştir. 
!(le tesisatım bombardıman et- cisi Bel"Jlerie ile Elçilik memur- Berlmlılere bır gece Amerikablar 
mişlerdlr. Geniş yangınlar zuhur lan da Moskovadan hareket et- dan bir mesai rötürecek olan bu 
ettiif ve çok fiddetll infiWdar mişlerdir. Bunlar da Türkiveve tayyareler devamlı bir surette 
vukubulduju görülmüştür. -"itmektedir. buraya J(elmektedir. 

"Sovyetlerin Sta1in hattını Ma-
2inot hattına benzetmek hatadır. 
Sovyetler, hudutlarını 1920 deki 
Polonya harbini müteakip tahki
me başlamışlardır. Eski istıhkam 
lar zamanla mütemadiyen mo
dern harbin ihtiyaçlanna 2öre 
tadil edilerek mükemmelleştiril
miş, fakat anaprensipe daima sa
dık kalınmıştır. Sovyetler bu is
tihkim hattını in.sa ederken şu 
prensipi takip etriıişlerdir: 
Düşmanın başını uzatıp 2öv

desini içeri sokmasına müsaade 
etmek ve sonra onu arkasından 
vurmak, Sovyetler modern har
bi daima bir hareket harbi olarak 
teüıdd etmişler, ve bunu So•
yet topraklannın S!enişliltinfn za_ 
ruri bir icabı olarak kabul et
mişlerdir. Kızılordu kumandan
ları süvari hareketlerine alışmış 
ve temayüz etmiş kimselerdir. 
Onun için bir taraftan külliyet
li mikdarda tank imaline ehem
miyet verirken, diler taraftan 
orduda yeni tip bir hareket ka
biliyeti yaratmışlardır. 

"Sovyetler hudut tahkimatım. 
kuvvetli mekanize d~an kuv
vetlerinin hücumuna mukavemet 
edecek tarzda yapmışlardır. Bu 
mekanize kuvvetlerin vuruş ka
biliyetlerini nazarı dikkate alan 
Sovyet kumandanlan, müdafaa 
hattını hariçten -"örünmez bir 
tJrzda inşa etmişlerdir. Dümdüz 
~örünen bir sahada birdenbire 
yer altından topların yükseldi~i. 
\"eya tank pusulannın açıldıl'J 
Jlörülür. Buradaki toplar her is
tikamette endaht yapabilecek 
tarzda müteharriktir. Finllnda
daki tecrübeden sonra bir çok 
yerlere kara torpilleri konmuş
tur. Yine bu hat üzerinde dü•
manı aldatmak için uçurumlara 
müntehl muntazam yollar :vaoıl
mııtır. Onun için Stalln h t. ı 
tam manasiyle hareketli bir har
bin icaplarına Ji!Öre yapılmıstır. 
Düşman bu hattı ancak büyük 
fedaklrbklan -"öze alarak ıeçe
bilir, fakat -"eçtikten sonra da 
arkadan tehdit altında bulunur.,, 

Bu müstahkem hattın arkasma 
Sovyetler mütemadiyen yeni ve 
taze kuvvetler yığıyorlar. Bu se
beple şark cephesinde Almanlar 
hakikaten tahmin etmedikleri bir 
mukavemetle ka~la'1ltl!f bulu
nuyorlar. Ve yine bu sebepledir 
ki, Alman erklnı harbiyesi bir 
hafWanberi Uln ettiği büyük 
zaferleri hlll kuanamamq bu
lunuyor. 

Yalnu anlaşılan şu•ur ki, Od 
taraf da cepheye asker ve malze
me itibariyle ellerinde meveat 
bütün kuvvetleri sürmektedirler. 
Buratlaki harpten sonra arkadan 
yeni kuvvet ve malzeme yetişti
rebilmek iein iki taraf da belki 
bir müddet dinlenmiye mecbur 
olacaklanhr. 

GOROŞLER 
(Başı 3 OncUde> 

ıaliP •evletle i•birliii yapmayı 
tercih ettikleri l(ln.. RUrriyet 
kelime oyunalriyle, hokkabazlık. 
larla milletleri esarete sürükle
yen telakki değil bütiln insanlan 
le milletleri esarete düaman ya
pan telakkidir. Bu hürriyet de 
muayyen zümrelerin delil, bli· 
tün insan kütlelerinin hakkıdır. 

Maarif Vekili Hasan An Yncel, 
duıı öğleden sonra Maarif MudQrlil
ğilne gıtml&, maarif muduründen ve 
umumi müfettişlerden talebe kamp
ları, t til kur 1 rı ve diğer işler hak
kında lz.ahat almqhr. 

Talebe tatil kurslarmm muntazam 
bir şekilde devam ettilf görülmüştür. 
İlkokullardan ve resmi ortaokul ve 
l elerden bafka sanat mekteplerinde 

Sovyet • Çek 
Anlaıması 

(Bq tarafı 1 incide) 
ğinde, Çek hükümeti tarafından 
Sovyet hükumetiyle mutabık o
larak tayın edilecek subaylar 
kuma'ndasında Cekoslovak askeri 
birlikleri teşkilini derpis etmek
tedir. Celroslovak kıtalan Sov
vetler Birli~i Başkumandanlı -
~ınm idaresinde harekatta bulu-

ve 8 husua! Useae de taıelie \at 
kursları açılmJibr. Resmi llielerd 
acılan tatil kursl rma 2293, resm 
ortaokullarda açılan kurslara 44 
sanat mekteplerinde llere 281, h 
liselere de 731 talebe devam etme 
te ve zayıf olduklan derslerde bulu 
maktadırlar, Resimde dün Maarif V 
kilinin reislilfnde maarifte ;rapıl 
toplantı görQlmektedfr. 

Harlfax'ın Beyanatı 
(Bq tara& 1 lneldc) 

filrte sulbü idame ettirmek için 
elinden geleni yapmaktır. 

Bu hükfunetlerin katiyyen Ja
ponya ile herhangi bir mücadele 
ye atılmak arzuları yoldur. Ve 
Japonya uzak f&I'kta kendisini a
lakadar eden meseleleri diğer a· 
likadar devletlerin hukukuna 
tamamen riayet ederek göruşm 
ji kabul ederse bir ihtilifla net -
celenebilecek müşkülltın çıkab 1 

nacaklardır. ceğini zannetmiyorum. 
İmzasını müteakıp . merly~ Bazıları Büyük Britanya 

5?iren anlaşmanın tasdikine lu - rupa harbinin tazyiki a 
zum yoktur. dünyanın diğer tarafların 

Ja ...... nyanın Siyaseti meşr(i hak ve menfaatıerının u 
,........ nutulmasıııa veya bertaraf edilme 

• ıine müsaade edecegini zannet • 
Degişmıyor mc;Jie aıdanmaktadırıar. 

<Baı tarafı 1 laeic1e) Sullı illtlmalleri 
ta b 1 ak ütemadi en Oyle baza milletler vardır ki, 

nat u unar " m Y başka devletler tuafmdan yapı-
vahameti artan d~a v~yetl - lan ve kendi menfaatlerine kar~ 
ne karşı koymak uzere hükiim!!'" olan bir hareketi tehdit veya zor
t~n tesbit et~i~i hattı hareketm la kabul edemezler. Hitler'in Rus 
curetle ve süratle tahakkuk et- uharebe 
tirilmesi için milll varlıkta esas- yaya ka1'fl yaptığı m . ce-

. ım:- l reyan ederken bu harbm neticesı 
1ı ıcraat r.apmıya. azme 14 0 - ne olUl'la olsun Hitlerm bize d -
du~';1 soylemistır. . nerek kurnazca sulh tekliflen • 
Aynı zamanda Harl>!ye Nazın de bulunması ihtnnalini bekle • 

Gen.eral To.ia ve Bah!1ve Nazın meliyiz. Bitlerin arzularının t t 
Aınıral Oıkava, muşterek bir . edild'~.... A da t 
d kı • d k h mın ı6 ...... ve vrupa ıs e-e arasvon ne re ere arp es- A;ni ... ; de ed ı 
nasmda hiik6mete tam ve mut- ..... ~ yapmasına musaa -
lak bir muzaherette bulunmayı mesi ~fle Büyük Britanya ve 
taahhüt etmişler ve milletin e - Amerika Birleşık ~evletl-:rmı ra 
sas siyasi hattı hareketinin de - ~i bır~acağını soylemeaı ihU • 
[ti nıo.N yini hılrl 'nrıislerdir F.ı:.~r te~İif edilecek şartlar ne 

Togodlinın beyanatı olursa olsun şimdiden bunlar n 
Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni Ja- bizi alikadar etmiyeceklerinı y 

p0n hariciye nazın Amiral To- llyebilirim. Çünku Hitlenn y -
voda, bu akşam beyanatta bulu- lanlarının mazisi o dereceded r 
narak vazifesini as.lter olarak ifa ki, onun verebileceğı teminatla a 
etmek azminde olduğunu söyle- istikbalde de hiç bır ehemmi~ et 
miştir. Nazır, sözlerine devamla vermemek karanndayız. Bır h r 
demiştir ki: ne şartla olursa olsun onun tek if 

"Üçliı pakt imza edildiif va- edeceği bır sulha razı olmamak 
kit bahriye neaareti musteşarlı- azmındeylz. Çünkiı böyle bir k 
gında bulundu~umdan vaziyet- lifin sonunda bizi mahvetmek 1-

ten tamamen haberdar idim. Ja- çin vaziyetini duzeltmek üz e 
ponyanın vazıyeti değişmiyecek. bir mütareke temm etmek gaye-
tir... siyle yapılacağından eminiz. 

M atsuoka kabinede yok Biz lngilterede ve Biıyük Bri-
Ankara, 18 (Radyo Gazetesi)- tanya milletler camıasında kara

Matsuoka yeni Jap•n kabinesine nmızı verdik. Biz her ne bahası
dahil değıldir. Yerine Amiral To- na olursa olsun Hitlerin Buyük 
voda ıeçmiştir. Bunun iki sebebi Britanya ve Bntanya camiası 
vardır: hlkim olmasına müsaade etm 

1 - Matsuoka müfritlerin rei- mek kararımızın etrafında bı 
si idi. İş başından uzaklaştın!- kül teşkil etmekteyiz.,, 
ması Japonyamn itidale dolru 
karar vermesi demektir. 

2 - Matsuoka Sovyetlerle a
demi tecavüz paktı imzalamıstır. 
Bunu yapan şahsiyet, ayni dev
lete kar ı tecavüzkar vaziyet a-
lamaz. 

Bu iki şıktan haDJlfsinin haki
kate yakın olduğu bilinmedi~i i
çin Japon siyasetinin hakiki he
defi hakkında bir şey söylene· 
mez. 

Kabine tamamlanmıştır. Bah
riyeye Amiral Oikava getiril
miştir Yeni hariciye nazın olan 
Amiral Toyoda vaktiyle Londra 
ataşenavallı~da bulunmuş, İn 
~ilizceve vakıf bir denizcidir. 

Eski dahiliye nazın olup mute 
dillerin şefi bulunan Hironima 
veni kabineye devlet nazın ola
rak J{irmiştir. 

Bulgar Batvekl& 
Romaya Gidiyor 

Tasarruf Bonolan 
Münasebetlyl• 

<Bat tarafı 1 incid 

Harp prtlan butun vata 
daşlara bir takım vazl 

ler ve mesuliyetler yükler. B 
kısım vatandaşlar, i lerini ı 
lerini bırakarak devletin lüzu 
S(österece~ yerlerde milli va f 
terini yaparlar. Arkada kalanl 
bilfiil hizmet ıörenlr.re nisbe 
le daha rahat ~ir hayata mazhar 
dırlar. Onlar bu mazhariyetle 
nin mükafatını vermive mecbur 
durlar. Bunu verjlf şeklinde, d 
hiU istikraz seklinde vatanda,lar 
dan istemek devletin hakkı, h · 
kfunetin bu tedbirinde muvaff 
olmasını temin etmek de vatan 
dasın vazifesidir Bahusus cıkan 
fan bonolar bir nevi para mah · 
vetinl haiz olduku icin vatanda 
lara büyük bir külfet dahi tahmı 
etmemektedir. 

Sofya. 18 (A.A.) - Bulgar a- Binaenaleyh kazancmdan bir 
iansı bildiriyor: kısmını bankava kovabilen v 

BulJ{ar Başvekili Filof ile Ha- tan<hslann hükumet tarafınd 
ricive Nazın Popof 21 Temmuz- ıkanlan tasarruf bonolannı s 
da Romayı resmen ziyaret ede- tın almakta istic 1 J!Österecekl 
ceklerdir. 1 rlne $ilı>bemiz voktq.r. 

Maarif Vekaletinden: 
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