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Türle • Almmı paktımn Bii:yük Mü !et Meclimıde müzakereri .nramıda fotogmf muhabirimizin çektiği 
resimlerden: Sol.da Hariciy e Vekili Pakt hakkında izahat ver irken, sağda Alman sefiri 

Fon Papen Meclise girerlc.en 

T ere[f.düde düşen 1-MİLLİ ŞEF 
lngilizlere 

en hakiki cevap 
TÜRKİYENİN 
VE ŞEREFLİ 

YARINI 
MEVKİİ~~ 

Ttlrklye Btly8k Millet Meclisinde 
Hariciye Vekll!mlzln söyledlifl na
tuk bllbaısa lnglliz parlan,ıento
sundalll tereddütl8 beyanla "3 da 
mukabele llade eden ve Tlrk • Al· 
m ıa muahedesinin özoao, rub ve 
esasını en hak ki 
eden ve Tttrk Milli siyasetinin 
l ı tık b a ı ı n ı aydınlatan yflksek 
dejerde bir ızabtır .. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Türkiye Biiyük Millet Meclisin
de Türk _ Alman muahedesinin 
ittifakla ve alkı.şlar arasında tas
diki, ayni zamanda, bir gün önce 
Londrada Avam Kamarasının iç- l 
!imamda bu muahede etrafında 

tereddüt arzeden İngiliz meb'us
larına da hakiki bir cevap teşkil 
etmek brsatmı kazandı, 

Almanlarla akdettiğimiz ınua
hedenin a~ık ve aşikar hedefi. ~

tinat ettiği hakiki ve samimi dü
rüst dostlıık ifadesi etrafında in

sanlığın heyeti u1nuıni~·csinin tas~ 
vibi bizimle bera:ber olurken İngil
terede veya Amerikada bir iki ın<'b. 
us veya gazetenin tereddüt ifade e
den bir hattı hareket i~har etme
melerini elbette ki arzu ederiz. 

filhakika, Avam Kaınarasmda 
İngiliz Başvekili ve Hariciye Na
:r.ırı; sayısı bir ikiyi geçmese de 
tereddüt sahiplerini tatmin edecek 
izahatta bulunmuşlar ve Türk -
İnıgüiz ittifakının bütün şartları 
ve hususi)·etleri ile baki bulundu
ğunu tebarüz ettirmişlerdir. O 
günden bugüne de,·am eden fili 
vaziyetler de bunun icaplarını göz 
önüne ~ıkarııuş \'e en büyük te· 
min ifadesini alnıı.ştır. Bu böyle 

ıı BUOON il \ 
ı çocuK 

1

sahifesi• 
Küçük okuyucular 
için tertip ettiğimiz 
bu güzel yazıları 

BUGÜN 

4 inci ıablfe. 
de okuyunuz 

ANKARADAN 
olmakla beraber, Büyük Millet 
M<'<'lisinde muahedenin tasdiki 
nıüııasebctile Hariciye Vekilimi
zin sö~·lı·rii~i nutuk da, billıassa 

İngiliz parlamentosundaki tered
diitlii beyanlara mukabele ifade 
eden ve Türk - Alman muahede
sinin öziinii, ruh ve esasını en 
lıakiki salahiyetle aydınlatan, 

Tiirk milli siyasetinin açık istik
balini ta\'Zih eden yüksek değer
de bir izah olmuştur. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
lu daha söze başlarken: 

._ Bu siyasi mualıcdenin mu
kaddemesinde ve diğer manalar 
başında iki tarafın mevcut taah
hütlerinin masun kaldığını göste
ren sarih bir kayıt mevcuttıır. Bu 
kaydın bizim taraCınuzdak.i ma
nası, en başta Türk - İngiliz itti
fakı bulunmak üzere, Türkiyenin 
bugün mer'i bulunan bütün taah
hütleridir .. 

Demiştir. Ve .. Vekil: 

- Dostlarım11a \'aktilc verilmiş 
olan sözleri tutmak için asli şart 
olarak ileri ~iirdiiğiintüz bu kaydı 
kabul etmek suretile ... 

Tiirk . Alman dostluğunun ih· 
yası fırsatının hasıl olduğunu, bil
hassa tebarü• ettirmiştir. Hem 
Çörçilin v~ Edenin de def'atla tas
rih ettikleri gibi; Almanlarla mu
ahede aktedişimiz İngilizler için 
bir sürpriz olmamıştır. Çünkü: 
•- Biz; Almanlarla olan müza

kerelerimizin miihiın safhaların
dan İngiliz dostlarım12ı haberdar 
ettik ve.. yer yer kendileri ile isti
şarede bulunduk .• 

Binaenaleyh muahedenin gizli 
ve kapaklı hiçbir tarafı, leh \'eya 
aleyJıte hiçbir noktası olmadığı 
gibi; milli siyasetimizin A<Vrupa 
harbi başlarken kendisi için tut
tuğu ana karara da tamamile uy
gun ve sadıktır, 

Zira, biz: 
A- Relİınizde , -e siJasrıin1izde 

miistakiliz .. 

Bir kaç g8a için 
Yalovadan Anka· 
raya dönüyorlar 

Ankara 27 (Hususi muha. 
birimizden) - Milli Ş ejimiz 
İsmet lnöniinün istirahatte 
bulundu.klan Yalovadan bir 
kaç gün için Ankarayı teşrif
leri ve tekrar Yalovaya döne
cekleri zannedilmekıtedir. 
MAREŞAL PETEN BiR 

MESAJ GÖNDERDİ 
Ankara 26 (A.A.) -j'ran. 

sız 11' azırlanndan Ben.ait M e. 
ehin hususi bir tayyare ile 
Ankaraya gelmiştir. 

Benoit Mechin, Fransız 

Dedet Reisi Mareşal Peten'in 
RcisiC11.mhur ln&n&-ne ,aJısi 
bir mesajını Mm.ildir. 

Atina Büyük 
Elçimiz bu 

akşam geliyor 

Bulgaristan yolile dün 
akşam Edirneye vardı 

Atina Büyük Elçimiz Enis, ya
nında refikası, elçilik müsteşan 

Süleyman Fail<. Ataşemiliter Sey
fi ve iki katibi olduğu halde, dün 
akşanı saat 18 de otomobillerle ı 
ve Bulgaristan yolu ile Edirneye 
varmışlardır. Sefirimiz ve maiye. 

(Devamı 5 ind ~Jfa4a) 

Pazar yerlerin-
de eksik, eski 

ölçü kullananlar 
Kontrollerde bazı 
esnafa ceza kesildi 

Şehrimizin muhtelif yerlerin • 
dekı pazar yerlerinde bazı esna. 
fın eksik ve noksan tartı aletleri 
kullandıkları hakkında yapılan 

şıkayetlar üzerıne Taksımde Al
tıntepede kurulan pazarda yapı
lan bır kontrolde dutçu İsmail, 
meyvaeı Zckı, armutçu Nureddin, 
sebzecı Raşıd oğlu Mehmet, sebze. 
cı Alı Atlatır ısımlerınde 5 satıcı 
eski, damgasız terazi kullandık • 
lanndan terazileri müsadere olun
muş ve haklannda takibata ge • 
çilmıştir. Bu kontroller her pazar 
yennde tekrar olunacaktır. 

ispanya hükumeti 
ingiltereye 

tarziye verdi 
Loııdra 27 (A.A.) - ·Röyter• 

İngilterenin Madrit elçis• Sir Sa
muel Her, son nümayişler hak
kında İspanya Haricıye Nazırı 
Suner'le yaptığı mülfıkat hakkın. 
daki raporunu göndermiştır. İs • 
panya hükümetı tam tar11ye ver
mcgi taahhüt e:mck!edir ve bu 
gıbı nümayişlerın tekerrür etmi
yeceğine daiı· teminat vermiştir. 

Sovyet Tebliği 

Roman ya
daki petrol 
kuyuları a
levler içinde 
Muharebe b Üt Ün 
şiddet ve vüs'atini 

arttırıyor 

Moskova 27 (A.A.) - Kızılordu 

Başkumandanlığının tebliğine gö
re, son derece şiddetlı muharebe. 
!er olmaktadır. 

Minsk mıntakasında akşam ka. 
ranlığına kadar çetin çarpışma -
)ar kaydedilmiştir, 

Çernoti mmtakasında Alman -
Rumen kuvvetleri Prut'u aşmağa 
muvaffai< olamamışlardır. 

So~et 1ayyareleri Bükreşi, 
Köstenceyi ve halen yanmakta 
olan Pliişti petrol merkezini şid. 

detle bombardmıan etrniqlerdir. 

PLÖŞTİ PETROL KUYULARI 
YANIYOR 

Londra 27 (A.A.) - Son haber
lere göre, Sovyet Rusyada müca
dele gittikçe vüs'at \'e şiddetini 
arttırmaktadır. Almanlar, muaz. 
zam kuvvetleri muharebeye at • 

(De-nmı 5 lnd Sayhda) 

Ru.men • Alman ordulan 
kumandanı Mareşal List 

Almanlar Li
bav ve Riga
ya da girdiler 
Baltık cephesinde 
Sovyetıerın vaziye

ti iyi de§ll 
Stokilıolm 2'7 (A.A.)- G<ıriın

düğüne nazaran, Almanlar Baltık 

memleketlerindeki taarruzlarında 
(l><T.Lmı 5 inci Sayfada) 

Refah vapuru Mısıra 
giderken nasıl battı? 
Geminin torpile mi, yoksa mayne 
çarparak mı battlğı tahkik ediliyor 

Anadolu ajansının bildirdiğine 1 
göre, Mersinden İskenderiyeye 
hareket etmiş olan Türk bandıralı 
Refah vapuru maalesef batmış ve 
içinde bulunan 185 yolcu ile vapur 
tayfasından 2 sandal içerisinde 
elli kişi kadar Mersine çıkmıştır. 
Diğerlerinden daha bazısının da 

kurtarılacağı ümit edllmektedir. 

General Dö Gol 
iki gün Şam 

şehrinde kaldı 

Vapurun bir torpille mi, yoksa 
bir mayna çarparak mı battığı 
hakkında hükümetçe tahkikdt ya
pılmaktadır. 

(Dev&mı 5 inci Sa7fada) 

Beyruta doğru ile
ri hareket 

devam ediyor 

Kahve almak 
için evlere nu
mara dağıtılıyor 

Kudüs 27 (A.A.) - Son haber

lere göre, Suriyede müttefik kuv

vetler, Vişi kıt'alarının şiddetli 

mukavemeti ile karşıl"§ınaktadır. 
Bununla beraber, Beyrut üzerine 

Nabiye mtldClrllkle· 
rl kahve ihtiyacı 

elan aileleri yazıyor ~ 
' ~~ 

Halka kuru kahve tevzıatına ~! 

pazartesi günü başlanacaktır, Her 1 
1 

nahiyede Nahiye Müdürlükleri ~ 
semtlerinde kahve istiyen evleri 'ı 
tesbit ederek her eve bekçilerle ~~ 
bir numara dağıtacaktır. Bu nu- 'ı 
maralara hangi kahveciye mü • ~ 
raeaat ed.leccği yazılacaktır. Ev 'ı 
başına 250 gram çekirdek kah\•e 1

1 
verilecektir. Memurlara Belediye ~ 

İki ay sonra yeniden tel'Ziyat ! 

(Devuııı 5 inci SaJfada) 

z 

• • 1 D C l 

abifede 
Kooperatifi te\'Ziat yapacaktır. 

1 

!~ 

yapılacaktır, llllılııııııııııaı•itllillllıllli!MllN!:s:ııl~~'!:-

(HARP VAZİYE Tİ-J 
Sovyetler, Varşova ve L,. m - ~rg 
çıkıntılarını yardırma dan -u ta
lıkla çekilrliler; düzelmiş cephede 
şimdi daha iyi harp edebilirler 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
ALl\ıAN - SOVYET CEPHU..E- kuvvtt topladıklru·,nı kabul ed•-

RL'iDE: biliriz. Lcningrad üzcı.nen Moo-

Şimalde Finlandiya cephesinde 
karakuvvetleri arasında henüz 

ibir 'IUIUJlıarebe başlamamıştır. Ge
çen müddet zarfında Ruslarm kafi 

kova veya Bal t '· mcmleketleıi 

üzerine bir Alman _ Fin taarruzu 

~üyük mukavrnn~tle karşıl.şacak-

trr. (Devamı 5 inci Sayrada) 

------ --- - - - -----
Bizans Altınlarile Dolu Demir Kasa 

Şehremin· 
•• e 

gündür 
define ar yo 

• 
1 

' • 
Yıllardır merak uyandıran de· 
f ine 7 metrede bulunacak mı? 

Şehrı:minıııde Çiçekçibostan so
kağında 6 numaralı evde aturaıı 
Mehmet isminde biri Vilayete rnü
racaat ederek, bahçesinde zengin 
bir deline bulunduğunu bildirmış 
w kazı için izin almıştır. Şimdi 
üç gündenberi mezkur bahçede 
bafrı) ata 'başlanmıştır. Fatih mal
rnüdürlüğündcn iki memur da 

Litvinof'a 
geni bir vazife 

veriliyor 
Stıokholın 27 (A.A.)- İtimada 

şayan kaynaklardan alınan haber
lere göre, eski Sovyet Hariciye 

1 Kom~ri LitvinO!f Moskovaya ça-
ğırılmıştır. Kendisine mühim bir 
vazife verilecektir. 

Zanncdildiğine göre, Litvinof 
bir taraft~n SoYyctler, diğl'l' ta
raftan Amerika ve İngiltere mü
nasebetlerini tanzim ile tavzif e
dilecektir. 

Bulgaristanda 
Yahudilere 

radyo yasak ! 
Banlar balll arasın· 

da siyasetten de 
babsedemlyecek ıer 

Sofya 27 (A.A.) - Dahiliye Na
zırı ne~rettiği bir kararname ile 
Yahudilerin herkes içinde poli.. 
likadan bahsetmelerinı ve saat 21 
den sonra sokağa çıkmalannı ya. 1 
&ak etmiştir. Resmen teyit edil
miyen şayialar çıkaranlar şiddetle • 

cezalandırılacaklardır. Yahudile.
rin radyoları alınmış, telefonları 
kesilmiştir. 

KISACA. 

Boftazıara yalnız 
biz karı,ırız 

A. ŞEKIP 

Londra menşe'li bir ajans 
telgrafı, Alman - Rus harbinden 
'bahsMerken, İngiltere ile Sov
yetlerin deniuie i.~birliğinden 
demrnruyor. Ve .. bir tabü tedai 
ile, ilk akla gelen şe~, Boğazlar 
oluyor. 

Bu telgrafa nazaran, böyle 
bir i~irliği, Boğazların \"aziye
tine bağlı bulunmakta imiş!. 

Türkiyenin Doğalları açıp aç-

hafriyata nezaret etmckıtcdir Kü
çiık kulübelerden m~r~Kl.tcf' olan 
bu mahallede mukim Mohmet ika· 
!abalık bir ailenin reisidir. 

Mehmet, son g>tinlerde, s:k sık, 
rüyasında para görm<'ğc lbaşl"'ll:J}
tır. Evinin '.>ahçeı;inde dolaşan eli 
kazmalı lbir adam, ona ikide bir: 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Alman • Sovyet 

iNE 
BIB BAKIŞ 

Finlandiya
dan da Sov
yetRusyaya 
karşı taar-
ruz başladı 

Norveçtekl A ı. 
man tümenleri 

' lsveçten Flalan- : 
dlya 'ya geçiyor · 

Bütün cephede 
harekat şiddetini 

kaybetmeksizin 
devam ediyor 

AL.".!ANLAR LF.MBERG 
ŞEHRİNF; DE GiRDİ 

Anadolu AJansınuı verdiğı nıa~ 

1lımat:ı gt re. Sovyı.:t - Alman 
hnrbinln son 24 ı::aat tçindeki in· 
kışafkırı ~oyle hulasa edilebillr 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

mıyacağı belli değilmiş!. 

Hayır .. 
Türkiyeniıı Boğazları açıp 

açml) acağı bellidir. 
Fakat, bıı nokta, yalnız Tür

kiye tarafından bilinmektedir. 
Ve dünyada , ba~ka hiçbir dev
let, Boğazların kapısı iizerinde 
bir fikir, bir rniitalea sahibi 
olamaz. 

Boğazlar bizimdir. Boğarla

rın sahibi biziz. Boğazlar, sellc
nıel·iisseliını girilip çıkılan bir 
yer değildir. 

Daha türkçesi, Boğazların a
(ıhp kapann1ası işi ;y:ılnız biri 
alakadar eder. Boğadarm hrr
şeyini )alnız, biz biliriı, 



cDEV AYNASI» --- . 
MUHARRİRİNE 

Akıam gazetesinin «Dev 
Aynası» sütunu muharriri, 
hemen hergün, sistematik bir 
sinsilik ve suiniyetle bizim 

g_!!zeteye, bizim gazetenin 
neıriyatına dil uzatıyor. Bu 
arkada§ kimdir, bilmiyoruz. 

Fakat, fU ciehtleri kaydet
mek la~ım geldiğini anlıyo
ruz; bu arkadat merak etme

sin, Son Telgraf tahrir aile
sinden hiç kimse, onun yeri
ne göz dikmi§ değildir. Gön
lü rahat olsun. 

Fakat, buna mukabil, «Dev 
Aynasrn sütunu muharriri, 
bulunduğu gazeteden ayrıl
mak mecburıyetinde kaldığı 
takdirde de, bütün bu çeşitli 

taktiğine rağmen, Son Tel
grafııı ken isini davet etmi
yecegi berayı malumat arıo
lunur. 

GAZETECl ---
KARTLAR/ 

Gaeztelerde, bizim gazete
ci emalını ala ·adar eden bir 
haber çıKtı: {ivayettı göre, 
nakil vasıtalarında bi çok ko
laylıklar temin edecek olan 

Basın kartları, pek yakında 
gazetecilere tevzi edilecek
mıt ! İn§aallah !. 

Geçen gün, Salahattin Gün
görle, vapurda gidiyorduk. j 
Bahis, Basın kartlarına inti
kal etti. Dedi ki: 

«- Hani, nerede yahu?. 
Biz arlık kart olduk, hala, 
Basın kartı alacağız?.» 

ŞEHRILI 

KADINLAH 

Meliha Avni namında müs
tait genç bir bayan, bir gaze
ye haftada bir yazılar yazmı· 
ya batladı. Geçen günkü ya
zısında §Öyle diyordu: 

«- Şehirli kadınlar köyle
re gitmeliyiz! » 

Bir arkadat ıöyle sordu: 
«- Bu muhterem bayan, 

acaba, kendilerini tehirli ka
dınlardan addetuı.iyorlıv 
mı?.ıt 

DOKTORLARIN 

AiDATI 

Bizim gazete nereden bu
lur, çıkaru·, bilmiyorum. Ge
çen gün, bazı zengin doktor

ların, cemiyete aidat verme
diğini, bu yüzden, bir kısım 

bekımlerin cemiyetten çıka
rıldığını yazıyordu. 

Zengin doktor. Parası var. 
Apartımanı var. Ve üstelik 
ıu zamanda, herkeıi kıskan
dıran hususi otomobili var. 
Neden, acaba, bu meıhur e
tibba, aidat vermiyor 1 

Bir arkada§ ıöyle dedi: 
- Ayıplanmaz •• Onlar, ar

tık, aenelerce para almıya a
htm.ıf.• Nasıl para verir? .a 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 103 

Bovazda 
tenhalık 
Şirketi Hayriye yol
cuları geçen yıla nis
beten 0/0 40 azalmış! 

Bu sene Boğaziç;ne sayfiyeye 
gidenler çok azdır. Yalnız Üskü. 
dar ve Kuzguncuk biraz kalaba. 
lıktır. Şirket.ihayriye vapurla -
rında taşınan yolcu adetleri geçen 
senelere nısbetle yüzde 40 nisbe
tinde azalmıştır. Bu azlık pazar 
günleri bile nisbeti ek.silmekle 
beraber devam etmektedir. 

inşaat asta okulla
rına meccani talebe 

alınıyor 
Maarif Vekaleti alakadarlara 

gönderdıği bir tamimde inşaat 
usta okullarına bu sene de para. 
sız yatılı talebe alnımasım bildir
miştir Bu ta:ebeler Milli Müdafaa 
Vekalet, hesabına parasız olarak 
okuyacaklardır. 

Serbest ressamlar 
arasındaki ihtilaf 

Serbest Ressamlar Birliğınde 

bır ih'ılM olmuş ve Abidin Dino 
ile Mümtaz Yeker Birlikten çıka. 
rılmışlardır. 

ViLAYET v~ BELEDIYEı 

* Konscrvatuar İcra heyeti a. 
laturka musikisinin tasnif edilen 
kısmını filme almağa karar ver. 
m! tır. İlfıh.iler, peşrevler, eski şar. 
k..lar sesli filme alınacaktır. * Eminönü meydanında ve ben
zin deposunun karşısındaki tram
vay durak yeri bazı kazalara se. 
bebiyet verdiğinden geri çekile. 
rek yerinin değiştirilmesine ka -
rar verilmiştir. Bundan maada 
Tramvay İdaresi tetkikat yapa
rak mürur ve ubura engel olan 
d :ğer durak mahalleri de değişti. 
rilecektir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Fait Mürakabe Komisyonu 
bugünkü toplantısında çimento 
ihtikarı hakkmda yeniden tah • 
itikat yapılmasına karar vermiştir. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Maarif Müdürlüğü bu sene 
1890 kişilik hır ilk tedrisat öğret
men kadrosu yapmıya karar ver
miş ve faaliye!e gecmiştir. * Ünıvers:teye bu sene hariç.. 
ten beynelmilel ilmi şöhreti haiz 
profesörler getirilecektir. * Muhtelif Fakültelerdeki ilmi 
terimler arasında bir ahenk vü _ 
cude getirmek üzere Üniversi!ede 
bır terim koordinasyon heyeti ku
rulmuştur. 

MÜTEFERRiK: * .Muğlada dün çok şiddetli 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Zarar 
yoktur. Bu son yer sarsıntısı ile 
bir hafta içinde Muğlada duyulan 
yer sarsıntısının sayısı on beşi 
bulmuştur. * Maarif Vekaleti kütüphane
lerinde yüksek tahsil görf!lÜŞ genç. 
]erden istifade edilmesini temin 
için kütüphaneler kadrosunda de. 
ğişiklik yapılmış ve yüksek tahsil 
görmüş gençlerin alabilecekleri 
maaşlarla müdür muavinlikleri 
ihdas olunmuştur. 

Acıdı mız Fransa 
Bugiinkü Vi~i hiikinneti erkanı, 

ne garip bir ruh haleti i~ine düş· 
tüler. Geçcnlcnle, Amiral Darla
nın yıunurtladığı zınalar henüz 
unutulma.ınıştır. 

Dünya aklıselimi, Fransız ko
damanları arasında en çok Gcn&
ral Veyganda bclbağlıyordu. Ya
hut da, diğer bir tabirle, en çok, 
General V cygandın akıl ve man· 
hğına güvı:niyordu. 

Veygıınd, evvelki gün, Fasta 
söylediği bir nutukta şöyle diyor
du: 
•- Artık, İngiıtere, lıizim en 

büyük düşmanmıızdır .• 
Fransanın, artık İngil!ttenin 

müttefiki olma.d·~ı muhakkak_ 
Fakat, düşmanı ve bilhassa en bü
yük düşmanı nereden oluyor. 

Ortada bir suç vana, o da, her
halde Fransaya ait olmak tazım
dır. Bütün dünya (.5 milyonluk 
Fransız ordusunun muharebe e
de<:eğini zannediyordu. Halbuki, 
bu ordu harp yapmadı. mütcma
di~·en kaçtı. Ve dolayısile, Fransız 
hükumeti, İngiltere ile ittifakına 
sadık kalamadı, taahhütlerini y&
rlne getiremedi. 
Daha ilerisine giderseniz, Fransa 

ile biz de müttefik idik. Ve Fran
sa, bize karsı olan taahhiitlerini 
de, ayni selbeplerden dolayı yapa
madı. 

Halbnk~ bugün lıiz, Fransaya en 
büyük düşmanımız demiyor; Fran
saya sadece acıyoruz. 

Amiral Darlanın içinde, hala 
Kilikya intikamı hıalunrnasma 
rağmen_ 

REŞAT FEYZi 

Aidatını vermeyen 
Doktorlar hakkın
da operatör M. Ke· 
malin bir mektubu1 

cTürk Hekımleri Dostluk ve 
Teavün Cemiyeti> azalarından 

bazılarının aidatlarını vermedik -
!erini ve idare heyetinin topla -
narak bu kabil iki meşhur dok.. 
torun çıkarılmasının kararlaştı
rıldığını yazmıştık. Mezkılr Ce • 
miyet reisi operatör M. Kemal 
Öke dün bu hususta gazetemize 
bir mektup göndenniştir. Muma
ileyh bunda şöyle demektedir: 

<Mevzuubahs yazı hakkında 

şu ciheti tavzih etmek isterim: Bil 
maksatla idare heyeti toplanmış 
değildir. Cemiyetin bir nizamna. 
mesi vardır. Bu nizamnamede Ce
miyete ait aidatı vereıniyen veya 
verrniyenler hakkında yapılması 
Iazrm gelen muameleyi tasrih e. 
den bir madde mevcuttur. Bu 
maddeye göre aidat verrniyenler 
çıkarılmaz, ımüstafa addedilirler 
ve 21 inr.ı yılını ikmal eden cemi
yetimizde bu muamelenin tatbik 
edildiği iızanın adedi fevkalade 
azdır. Bilhassa meşhur hekimle. 
rin çıkarıldığı hakkındaki kayıt 

yanll1tır. Saygılarunla tashihini 
rica ederim.• 

5 milyon kilo 
tütün satlldı 

Bursa tütün piyasası kapanmış.. 
tır. Bu mıntakanm 5 milyon kilo
luk rekoltesi tamamen satılmış • 
tır. Bu iyi neticeden dolayı İnhi. 
sarlar Umum Müdürlüğü erkanına 
ıılakad:ırlar tarafından takdirna. 
meler gönderılmiştir. 

KOLKOL.A 
Naciye karşı cephe alan Hall<ev. 

lerile meşgul gençti. Emniyet Di.. 
rektörü, kırmızı bir ağızlığa ikide 
bir bir sigara iliştiriyor ve tek ke
lime söylemeden muhavereyi ta. 
kip ediyordu. 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Öyle ise dostum, hiç çekin • 1 
meden sıze diyeceğim lı:i bu nevi 
toplantılar Avrupalı bir sosyete 
toplantısı addedilemez. Bizim ba.. 
zı çay !arımız bir madam Öjeni'n!n 
evındekı hovarda alemlerinden 
farklı olmuyor. 

- Vatandaşlarımıza hakaret e
diyorsun~z. 

- Sabırlı olunuz. .. Henüz ke
limesir.ı kullanmadım. 

- Daha ileriye gitmeyiniz. 
- Hayır, mademki başladım, 

soy...ı~ 6ı::n. Bazı evlerimizde 
çay vermek demek, aşağı yukarı 
rardcvuc.Juk yap:-ıak gibi bir 
~ y •• 

- Sizı me d m. 
- As.ıh yek !~um yok. Ran • 

devucu bu ~· ı.cret alarak yapar. 

Bizde birçok ev kadınlan!Dll! bu. 
nu fahriyen yapıyorlar. İşte iz. 
divaeın kısa sürmesinin başlıca se
bebi. 
- ..... . 
- Siz beni kolunuza takıp hiç 

tanımadığım bir ailenin evine na. 
sıl götürebilirsiniz? Ne hakla? 

- O ev bana bu hakkı vermiştir. 
- İşte bu ev kadını, kocasın. 

dan başka bir erkekte bu haklo 
tanıd1 mı ortada ev kalmaz. Bir 
ev, bir yurt, hır ailenin harimi bir 
dört yol ağzı değildir. Herkes her
kesi göremez, ~rkes her istediği 
anda her kapıyı ça!amamahclır. 

- Öyle ise kafesleri tekrar ta
kalım. 

- Öyle ise ka!esleri tekrar ta. 
kalım. 

Naci, ellerini dizlerine vurarak 
ve derin derin nefes alarak doğ • 
ruldu. Yeni bır sual sormağa ha. 
zırlanan muhatabını bir el işareti 
ile alıkoyduktan sonra dudakla -
rına bir sigara iliştirdi: 

- İşte azizım, dünyayı görüşü. 
müzdeki belli başlı hatalardan bi. 
ri daha ... - dedi - Ne buyuruyor. 
dunuz? Herkes her kapıyı çala. 
mazsa kafesleri neden kaldırmış 
olalım? Böyle mi? 

Ve karşısındahi cevoet• der gibi 
başını sallayınca sağ elinin ter. 
sini sol avucunun içine vura vu
ra haykırdı: 

- Azizim, azizim! Hakiki Av
rupalının evinde kafes yoktur aın.. 
ma evinin kapısında cehennem 
zebanisinden farksız bh- teşrifat 

vardır Bağdatta Abbuf Halife. 

Günün meselesi: 
~·----~----~~----~--...... 
adın 

imal At 
orapları 

alı or 
Fabrikatörler bu hususla f iat 
tereffüü hakkında ne diyor? 
Kadın çorapları fiatleri son 

günlerde yükselmiştir. Ezcümle 
lan bugünkü imala:ımız da yarı 
yarıya inmesi muhakkaktır. İpek 

eskiden 2 liraya alman çoraplar çorap hiç yaptığımız yok. Çünkü 
3 liraya kadar çıkmıştır. Fabrika. elimizde hiç ipek ipliği kalma • 
törler bu zammın; perakendeci· 
lerin yüzde 10 • 12 nisbetinde ka-
ra kanaat etmiyerek fiatleri yük. 
seltmelermden ileri geldiğini söy
lemektedrler. Fiat l\!ürakabe Ko. 
misyonu keyfıyeti tetkik 'etmekte. 
dir. 

mıştır. Yerli sun'i ipeklerle doku. 
nan çoraplar, yüzde otuz nisbetin
de sakat çıktığı için, fabrikalar za. 
rar ediyor ve bunlara ne satıcılar 
ve ne de halk rağbet göstermiyor. 
İplik yokluğundan başka bir de 
iğne derdi var başunızda. E • 
ğer tedariki imkanı bulunamazsa 

Diğer taraftan ipek çorap ima. çorap imala•ı bundan çok müte • 
Jf;.tı son günlerde azalmıştır . Bir ess!r olacaktır. 
fabrikat6r bu hususta dem iştir ki; Konya E•eğlisl fabrikasının 

c- Halen pamuk ve merserize merS<O'rize ve Sümerbankın da pa-
çorap yapıyoruz. Elimizde bulu- muk iplıkleri ihtiyacı kar ılıya • 
nan iplik stokları bitmek üzere cak nishette verildiği takd!rde, 
bulunduğu için, yenisini tedarik eldeki stoklarla birlikte daha bir 
edemroiğimiz tilkdirde, e k.isine müddet çalışabileceğimizi ümit 
nazaran ) üzde elli nisbetinde aza· ed•yoruz .• 

Şehrimizde 
Limon bollaştı 

İtalyadan ve Cenup 
vilayetlerimizden 

yeni partiler geliyor 
İtalyadan ve Cenup vilayetle. 

rimızden limon gelmeğe başla -
mıştır. Fakat asıl mühim parti • 

!erin yolda olduğu haber alın • 
mıştır. Yakında limonun çok bol

laşacağı ve ucuzlıyacağı tahmin 
edilmektedir. İtalyadan gelecek 

olan partinin 10 vagon kadar ol
duğu anlaşılmıştır. 

~~~~~~~~~ 

1Almanyadan ge
lecel< otobüsler 
Tramvay Şirketi mu

bayaa için 
müzakerelere geçti 

Elektrık, Tramvay ve Tünel U. 
mum l\Iüdürli.ığü tarafından satın 
alınacak olan şehir dahili otobüs.. 
ler için Almanlarla müza.1<ere • 
!ere geçmiştir. Elyevm müzake
reler müsbet bir şekilde devam et. 
mek:edir. Almanların otobüsler 
mukabilinde memleketimizden a. 
lacakları mallar tesbit edilmek • 
tedir. Yakında bir anlaşma im -
zalanacağı umulmaktadır. 

. "'\ 
--cADLIYEve POLIS-.1 -
Bir iplik muhtekiri 2 yıl ü -
detl~ Sivasa sürgün edilecek 
Uıtlklr suçu tellerrlr ettUffnden a1rıca 

zı gln mlddetıe de bapts olanacak 
Şehrimiz yün ipliği piyasasın. 1 kadar gelmek mecburiyetinde hl

da mühim mevkii bulunan Niko \ rakınıştır. 
Sakalakcr oğlu isminde bir tüc.. Bu vaziyet üzerine bir iki tüc • 
car dün Asliye 2 inci Cezada ih- car 1stanbuldaki makamlara şik8. 
ti.kardan mahkıim olmuştur. yet etmışler ve sür'atli bir cevap 
Sakalakçı oğlu müessesesi piya- alamayınea Ticaret Vek'Ueti nez-

sada kendi karma sek .e vuracak dinde şikayetlerini tekrar etm~ -
olan ikinci ellerin ortadan kalk - lerdir. Ticaret Vekaletinin emri ü.. 
mas1 için Merinos fabrikasının bü. 
tün istihsatatını satın almış ve ka. 
nunun pençesinden kurtulmak için 
de Fiyat Mürakabe Komisyonuna 
müracaat ederek perakende salış 

müsaadesi almıştır. Bütün bu ter~ 
tibatı aldıktan sonra Sakalakçıoğ
lı.., hariçten • .;in i,.,li~i ;:elmemesi 
üzerine pivasada darlık cıkarmak 

ve yün ipliği fiatlarını yükselt
mek ve ~zami kar temin etmek i. 
çin de kendisine müracaat eden 
yün ipliin nerakende ratıcılarına 

da bir paketten fazla mal verme • 
miş ve İstanbul halkını yön ipliği 
satın almak için kendi mağazasına 

)erinin saraylarında bin kilid al
tında yaşatılan bir cariyeyi yüz 

harem ağasının gözünden kaçır -
mak mümkün olabilirdi amma bu 
teşrifatın elinden temiz bir Av. 
rupalı aile kadınını çelmek, ayart. 
mak mümkün olamaz. Görünen 
kafesi kaldırırken biz böyle bir 
teşrifat kuracaktılı:. Yani bir gö
rünmiyen ka!es. Böyle bir kafes 
olmayınca tahta ka!eslere dönmek 
asla bata olmaz. 

- Bu, düpedüz bir irtica pro -
pagandasıdır. 

- Doğruyu söylüyorum ben. 
Cumhuriyetin en ileri esası. yalan 
karşısına doğruyu çıkarmaktır. 

Şüphesiz, evlerimizi tekrar kafes.. 
liyemeyiz. Fakat evlerimiz için 
bir teşrifat kurabiliriz. E&ki Av;, 
rupa so,yetesinde, kadınını de -
kolte olarak koluna takıp baloya 
giden adamın bir zevk ve safa si.m
sanndan farklı olmasının sebebi 
nedir bilir misiniz? 
- ..... . 
- Kadınına !jU"ıl ı;ıpllllt dolaş. 

ıerine Fiyat Mürakabe Bürosu Sa. 
kalakçıoğlu müessesesini kontrol 
ettirm~ ve kontrolörmden Alaet
tin İyiyazıcı oğlu, Niko Sakalakçı
oğlu müessesesinin 1940 Nisanın • 
danberi muhtelif tüccarlara yap • 
tığı satıslarda yüzde elliye yakın 

nisbetler dahilinde kar yaptığını 
tesbit etmiştir. 

Mahkeme; Nikonun piyasının 
darlığından istifade ederek ihtikh 
yaptığı kanaatine varmış ve tet -
kik edilen satış kayıtlarına göre 
altı satışta Sakalakcıoğlu müesse -
sesinin gayri muhik bir surette fi.. 

ınış olsa dahi kimsenin bakamı • 
yacağına, bir bakan olursa ona 
haddini bildirebileceğine inanma
sı. Dekolte kadın, t'rkeğin nefsine 
itimadının eseridir. 

- Garip bir tefekkür tarzınız 
var. 

- Sizin böyle bir kanaat izhar 
edeceğinize emindim. Zira ben 
Avrupalı gibi konuşuyorum ve siz 
Avrupalı değilsiniz. Avrupalı zih
niyetinden pek uzaksınız. Yani, 
eski Avrupadan, hakiki Avrupa. 
dan almak istediğimiz ve sizin al. 
mış bulunduğumuzu sanmakta e>l
duğunu• Avrupadan .. 

- ..... . 
- He-r giin her erkek.le istediği 

gibi konuşabilen bir kadının her 
gün kocasile birlikte oturmak, 
yahp kalkmak azabına tahammül 
etmesini nasıl istiyebilirsiniz? 

- Bunu bir azap mı a.ddedi -
ycırsunuz? 

- Bunu da ve hf'r an bin başka 
bdı.nU b~aşa kalmak irnkApla 

Tek cins 
Kömür 

Bu kış bir çok yerler
de yalnız Linyit cinsi 

kömür yakılacak 
İktısat Vekaleti, Önümüzdeki 

kış memleketin her tarafında Lln. 
yit cinsi kömür yakılması ıçın 

tetkikler yapmaktadır. Geçen yıl 
köylerde yapılan tecrübeler çok 
iyi neticeler vermiştir. Bu yıl şe. 
birlerde de Linyit kömürü yakıl
ması temin edilecektir. Şimdiden 
bu gömürü yakacak sobalar imal 
ettiııilmek:tedir. LiJtrit kömürü 
hem çok ucuz ve hem de mem
leketimizde çok boldur. Ancak bu 
yıl her tafafta birden Linyit ya. 
kliması kabil olmadığı takdirde 
peyderpey vıliıyetlere teşmil o.. 
lunacaktır. 

Manllaturacıların 
bir kurnazlı ı 

Fiat Mürakabe Bürosu Büyük 
pastane arkasındaki bazı manifa· 
turacılar:n mallarını yüksek fıat. 
le satmak yolunda yen! bir klll'
nazlığa baş vurduklarını meyda. 
na çıkarmıştır. Bu man i faturacılar 

dükkan larındaki malları adamları 

vası t ası!~ Mahmulpaşada ve diğer 
yerlerde perakende olarak pahalı 
fiallerle sattırmaktadırlar. Bir ta
cir bu şekild" suç üzerinde yaka. 
lanmış ve hakkında tahkikata bll§· 
lanmıştır. 

---o---
Mo:!a &teniz yarı•· 

lal:'ı programı 
1 temmuz Denizci!ık Bayramı 

programı bu yıl Vilayet tarafın. 
dan hazırlanmaktadır. Programın 
bugün alakadarlara tebliği bek -
lenmektedir. Bundan sonra son 
hazırlıklar yapılacaktır. Şimdiden, 
deniz yarışlarının yapılacağı Moda 
koyunda hazırlıklara başlanmış. 
tır. Deniz yarışları 1 temmuz gü
nü saat 15 de başlıyacaktır. 

lzmitte yeni 
Halkevi 

İzmit (Hususi) - Yeni Hallre • 
vimizin, mefruşatının itmamına 

başlanarak, açılış töreninin. Cum
huriyet Bayramında yapılması ka. 
rarlaştırılınıştır. ---o---
Apolyont g6J nde 
yarım milyon llrabll 

tesisat yapılıyor 
Nafıa Vekaleti, geçen yıl Bursa. 

da vukua gelen büyük seylabm bir 
daha tekrar etmemesi için mühim 
tedbirler almağı kararlaştırmıştır. 
Apolyont gölüne yarım milyon 
lira sarfile tesisat yapılacak ve göl 
sularının taşması önlenecektir. 
İnşaat kışa kadar bitirilecektir. 

yat yükseltmiş olduğunu görerek 
suçlunun 2 sene müddetle Sivasa 
sürgün edilmEsine, 725 lira ağır 
para cezasına, vermediği takdirde 
hapsine, mağazasının 67 gün kapa. 
tılmasına, hüküm hıilasa~ının ııa -
zete ile ne~r'ne ve suç tekerrür et
tiğinden Nikonun 21 gün de hap • 
sine karar verilmiştir. Ancak ka • 
nunen hem hapis hem sürgün ııy· 
ni zamanda verilemiyeceği için 
sürgün cezasının beşde biri olan 
l 44 gün hapsin 21 güne ilavesile 
Sakalakçıoğlunun 5 ay on bet gün 
müddetle hapsine lı:arar verilmiş
tir. 

nnı elinde tutan bir erkeğin yıl. 
larca yalnız kendi ln.rısile yaşa
mağa katlanmasını dll. 

- Bu da tuhaf. 
- Hayır tuhaf değildir. 
- Sizce evlilik kadın için de ' 

erkek için de bir nevi fedakarlık. 

- Ne sandınız ya? .. Fedakarlık
tır şüphesiz. Hem de en büyük fe.. 
dakarlık, adeta ölmeden ölmüş 

ohnayı kabul etmek, diri diri me.. 
zara girmek gibi birşey. 
- ..... . 
- Siz evli misiniz? 
- Evet... 

- Ka~ yıldanberi evllıılnlz? 
- Altı. 

- Çocuklarınız var mı? 
-Hayır. 

- Ne<i1'n? Kusur kimde? Siz 
mi baba olamıyorsunuz, yoksa 
zevcenizde bir aksaklık mı var? 

- Tetkik ettirmedi.lı:. 
- Ne duruyorsunuıı;? Derhal bir 

tabibe koşunıa. 
(Aıba Var) 

Harbin mucip 
sebepleri 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
Rwıya ile Aknanya arasında 

193.9 ağu.sbosunda ıbir dostLuık V"• 
ademi teca \rÜZ pakıtı i:ımalandı.k>

tan sonra iki devletin karşıhkh 
münasebetleri 'bir mııamma haı..;n.l 
alınıştı. Zahiren Rwya ile Alman-
ya demokrat devletlere it.arşı ir 
birliği yapmakta idiler. Rus m«t
llıuatı, hariıin mes'uliyetini açııkı;• 
İngilterenin omuzları üza-ine yi.i!C• 
lüyor ve İngiliz em:peryalizııni -p
kılmadıkça, dünyan n rahat yüzıl 
göıımiyecegini söylüyordu. Ru9" 
larm aradasırada koıreyu memle
ketleri birer iki.şer yutmaları ,.., 
Almanyanın da bunu tasvip edet 
lbir vaziyet alması, aradaki anlaŞ
ımanın esasi. olduğuna delil ola
rak gösteriliyordu. 
Meğer işin içyıüzü ~ka lmiŞ

Har!bin mucip seb!'.plerioi iz e
den Alman notası ile B. Hitlerill 
geçen pazar sabahı oloı.ınan ilıcvan
naınesi iki sene süren Ruıs. Alımıı.l' 
muammasını çözmektroir. 

Hakikat şuduT ki 1939 :ığus 
paktının imzasından sonra dah• 
Rııs . Alman münasıfu€-tlerı, lb~ 
palct:n imzasından eV'Velki g~ 
vaziyetini muhafazada devaım et
ımiştir. Almanya paktı, garpte ser
best kalmak için imzalamış. Ru9" 
ya da Almanyanın il~< 'hamle$irıe 
!hedef olmıaktan kendisini koıı.r 

mak düşüncesile pa·ktı irmalamı,·• 
ran olmwı. Fakat, Rusya, Almaıı· 
yanın garpte me;:gul bulurnnas.ıl" 
dan bilistifade şaııkta topraklarJJ1 

genişletmek fırsatını kaçıı:manı!Ş' 
tır. Rusya, Balt k havzasında "' 
Romanyada genişlerken, AlmanY• 
bunu, dolay.sile kendisine miit_e
veccih bir hareket tel.Alclti etımiŞ
Fakat garpte ve Balkanlarda va
zivetini takviye et.medi.ği cihetle 
se'.s çııkaı:ımayı maslahata uyı;ull 
bulmamıştrr. 

Notada açık olarak sıöylenrrı<"" 
mekle beraber, şu hakikat tebB' 
rüz etmektedir ki Ahnan~·an 1~ 
IRusyaya .karşı harekete g •mes;tl" 
deki en mühim düşünce de budıır· 
Almanya garp işini yam tıaııctrrıi} 
İngiltereyi 4ıgal edemediği c"'ıet• 
le bu cephedeki askeri har~klı~ 
tamımıile tasfiye edememiş ve biJI'" 
netice harbi de n'lha.yetlendir("!!le" 
Jlıi,tir. Bir taraftan ha!'p devr:fl 
ederken, diğer taraftan Rusıya d• 
hazırlan.makta ve notada izah e
dilen vaziyete hakılocak olurı:8• 
gittikçe daıha 'büyük bir teJıJj.\<Ş ~ 
halini almakta idi. Annanya, kt. <:" •l. 
vetlerini Avrupa •l<ıt'ası üzerir.e !ıJ 
yavmış ve İngiltere ve belki de 
Amerika ile mücadele-ve hazırlaır' 

·tma<lcta iken, şarkıta Rusıyanın g•. 
tikçe ık.uvvc-tleıırnesine ıkarşı. Ja:• 
kavt kala.mazd:. Almanyanın Rı.ı.9' 

• ..,,pt" 
yava karşı harekete gt"Çişinde "': 
rol ve buğday ele r,eçirm.-k b~ 
amil teoşkil etmi~ olabilir. F3k.8 

hakiki ii'lllil stratejik düŞ'iincL'<ıır• 

s 

Rusya ile Alman~·a aı-asınd~~l 
müsademenin ba,,lamasile tar· t~ 
en büvük har.bi de başlam.r; oltY 
yor. Esasen Rusya glbi geniş bl.r 
.memleketin i'tiliis~ daima ııcni4 
ölı;üde askeri harcka'tı istilzam e' 

der. Napolyon da 1812 oonesin~~ 
Rusyamn istilasına te~ebbüs ctıığ 
zaman •bu hareketin !bir misli " 
vaıkte kadar tarilhte r,ôrülmemiı'~ 
Almar.yan:.n 'bu defa Rusyaya J<S 
fi giriştiği hareketi, N a.poly<ınu~ 
teşe>bbüsüne benzetenler çoktıır· 
Hakikatte 1941 senesi iharp şart~~ 
rının 1812 senesi h8l"P şartları 
hi.Çbir münasebeti )'Qk'tur. Bugii~ 
kil h&I'p Napolyon zaımanındai' 
muhare~lerden çok daha k()l11f' 
like bir iştir. Ve gerek harruz, ~ 
rek müdafaa kouvvetlerini , .. 
problemler karşısında bırakın3 '

1 
tadır. Almanya, bu Rus Jıarb1r~ 
başl:mıa.kta şüıp1ıesiz, çok mu~ 
zam bir işe giri..'<lYl:Ş oluıvor. AftC 1• 
bugün muharebeye başlam Ş ~ 
makla birkaç avantaj temin el •f11' 
!bulunuyor. Evvela Rusya da Ş1 e' 

dive kadar A.lıman taarruzun•!;,. 
dcl olan bir çok memleketler g..-, l~r 
bir baskına uğramıştır. Gerçi F e-" 
lar ibir müddettenberi, Almarı 11 ır 
defini k.eşfetrnişler ve ba:zı1"18 ~ ı~ 
ımaıkta idiler. Fakat bütün F ti' \ 
ordusu tam seferber oırn~rı,..,. Vı11 

wktır. RU<s sefeı:iberliği yavaŞ '.ııf, ~e. 
p>hr. Binaenale)iı Almanya ~l>İr lıes, 
yaldırıım haılbi ya,p.ııbileeek 1.,ı. '-ıan 
askeri teşkilata sahip olan de" r1 :ıı.. 
vavas 1ıareket eden teŞkiliıtıı ~· y , 
.. ~ · ıtl 4ltrc faik vll"Ziyettedir. Almanya ıÇ rfJJ 
kinci 'bir tefevvuk noktası, fıeıst'"' 
Rus askeri t kil" tmm tanı~ f$1 
mııımış olmasındadır. Ko";#eıl 
Rı.ısyaıuı kendine rna!ısus ,p> 

(Den.mı 5 iıı<ol sarf 
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n: Ali Kemal SUNMAN 

Jısı valot vakıit tazelenen gü
ir ırcm.eket Ukranya. Geç"'1 
nu Hru ptc elden ele ımu-.. ııkr 
bır llay li sa.bip de · >' rm>şti. 
yet ıı:afi olarak Rus &Jvyet 
nın ay• lmaz l:ıır uzv ... ola
amı U!<rany ay. gezir görC"n 
-ı r c ras n Frnnsa~ra lx•n

er. Şankt Avrupanm r'ran-
r, dıyorlar Aşağ• y...-<arı 
a gen.,. iğindc ve onwı ka

ntuusa malLk. ZengL lilote <ie 
. T"prağr n t<stunden de ıır 
e dılıyor, alt ndan da. 
llhırleri, ormanlan, madenleri 
ar taları ıle neresinden bakılsa 
bali par lak görfu'len bir mem
. H"'l:n.rbattan tütüne ikııdar 
y var 

• "ll her yermın a~ m bir gu
lği olduğuıw söylüyorlar. Y 
• lmıyan, ;birbirine benze

e" gu.zellikll'r- Kiyef Haıılrofa 
emiyor Odesa da Kerson ve 

·1 ıkolayefe ıbeı=mez. 
ta:- • reış'e:ı, şakrak o!rnalcla 
•Urdur IJkranya halkıı da 

" ıç~ de çalışmayı seveıımiş. 
·a Fransa bir zamanlar garp 
lem)etınde bü iik rolle~ oy- ı 
~ı gibi Ukranya da Avrupa• t 
a-k kısnunda bövle tarihi bir ı 
RÖr'1111Ş, Yunan;standan, Bto-

Jll :'.tan bilgi sô\bi kimseler ge 
cc•k lrendi-ı okutm"" bilme--:r _,, 

,.8 ~i öğrer-ınıştır. 

yı 16ün ,se Ukranya lbir ıı:iraat 
te" Ueketi olduğ ı kadar sanayi 

lekctı.u.ir de Bilhassa Har-
l lokomotif, demiryollar mal
";i. ziraat aletleri ve saire 

ak ıçin bir çok faıbrikalar 

'"'· Eğer da.ha art.ınadıys~ bir 
~ne evvel yalnıız Harkotfta bu 
ı~ meşgul 12 hin işçi olduğu 
~ııiyordu. 
itin lbugünkü Rusyamn sana-
e en büyılk bir me\·kii tu
~er y>ne Ukranyada:ki Dinyeır 
rosk sehridır. Pek kal balvk 

'ııerkci. 100 bin kişinin biı:ç<lk 
iltaıarda çaJ:W.>ğı lbu ~ir, ' 
~per nehri üzerindt-k.i aza-

.. baraıı ile de son senelerde 
l>ır şöhret 4cazanmıştı.r 

k; Çarlık d<.'\Tinde Rusyanın 
~ısınma Avrupalılar A' rnpa
~ahire ambarı dem<'ğe alışmış
·ı. Odesa li m.'.lnına <,'<"iİ•t ~it 
dı.raıı cesim gemiler geliyor, 
i buğday yükler, uzaklara ta
. Yalnız Avn;padln değil, 

A!rerikndan da böde gen.i-
~•ldiği ve Karadeniz~ geçerek 
adan zahire yükledi.Ideri gö
~- OdPsanın YLlZ elli r 

lıır tarilii vardrr Uıkin onu 
larafa daha ziyade tam(an ise 
le her gemiye buğday yükle
. olmuştur. 
l'ansanın tariıhinck> her vakit 
çarpan bir tal va"dır: Kom
ı onu zayıf lbuldLLkça hare-

~ gelmi;jler, üzerine hücum et
·l..t.ıir, Fransanııın rzenginliği 

\'akit etrafın iştihasını cel
t'lmiştir. 

un gibi U.kıranya da unı.tul
. Çarlık Rusyanm tarihin
vekayi bir tarafa dursun, 

~ umumi arpten sonra, he
et-ınişl.,.-, Ukranyanın :meı;ıce

~n Kiycl on dokuz kere sahıp 

Ukranya da zengiliği 

ve güzelliği ile Fransaya 

benzermi§. O da muhtelif 
devirlerde komtuların it· 
libasını celbetmittir •• 

lar, Ukranya vatanpe<'verleıü... 
gibi. 

Geçen o!ıarbin soo senelerinde 
Ukranya bu suretle türlü hadise
lere sahne olm119, orada türlıü tür
lü nüfuzlar çarpışmıştı~. Huli\sa 
güzel ve zengin lbir memleket. 

,.L-HALK 
L-"ÜTUNU 

lf Ve lıçi Ar•yanlar, 
ıikay«ler, temenni

ler ve mÜfkıiUer 

ı, Arıyan Bir Genç 
Ort.ı :11ektcbi P. iyt derecede ikmal 

{'tmiş 16 yaşında zeki, çalışkan; yet.im 
bir genç hususi mücssese1erde, yazıha
nelerde, bürolarda, kütüphanelerde 
k ... nae+. Ar bir ücretle kendisine mü
nasip iş aramaktadtr. Bakırköy Osma .. 
niye mahallesi Kireçocagı sokağında 4 
numarada Recep Bulçın'a mektupla 
müracaat. 

Husıui ders veriyor 
İlkokul çocuklaıına yenı sistem u ... 

sullerle tecrübeli bir muallim dem 
vermek stiyor. Arzu edenler Şişli, E .. 
bekLZı sokak l /2 numarada Ziya Veh
bi adresine mürneaat et_ınelidirler. 

f~ arayan bir genç 
Eylülde li.se olgunluk imtihanını 

yerrcek olan çalışkan, Fransız.ca da 
bilen bir gene:; az bir ücretle bir is a
ramaktadır. Taliplerin lütfen Son Tel .. 
g,·af Halk sütununda 4Ti.lrksoY> a mQ ... 
racaatları rica olunur. 

lı arayan genç kıs 
Ortaokul ı inci ıındından tahsili 

bırakmıs 16 yaşında müte\•azı, temiz 
bir aile kızıyın1. Yaşun ,.e tahsilim 
ile mütenasip bü- iş bularak calışmak 
istiyorum. Arzu eden1erin Son Telgraf 
Halk Sütununda Mclahate bir mek
tupla milracaatlerini dilerim.. 

İt arıyor 
Ticaret Lis~sinin 2 inci sınıfu1da 17 

yaşında bir gencim. Daktilo ve ~u
harebe bilirim, 25 lira aylık ücretle 
i~ arıyorum. Taliplerin Son Telgraf 
Halk Sütunwıda Abbasa n1üracaatıe
rini rica cderiın. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız iş Arıyor 

Li.;e Lon ı;ınıtmı ikınat etınt, gene 
bir krı: re<>mt ve husus! müesse!'Clerde 
iş aramilktadır iş s:ıldplerinin Son 
Telgraf llalk satı.anı va'iıtoısiyle (Sa
miye) .smine nniracaatları rica olu
nur. 

Kimaesi:ıı Liııe mezunu g~nç 
bir kız iı arıyor 

Lise mezunuyum. Ailemin zaten bo
zıık olan rnall \l':t1:iyetinin1 bugüne ka
dar bizi her türlü yardımlariyle ko
ruyan, akrub:ımı.,dan iki şah~ın ölüm
leriyle .bils.butün; !iar~ıhnnsı üzerine. 
çalışarak hayatuıu kazatınıak mecbu
riyetinde kaldığım için artık tahsili
me devam cıdemiyı·<.:eğim. Bu münase
betle ticaretane \'C yazıhanelerde. ı-e:..ınS 
vPya husust herhangı bir müessesede 
c;auşmak istiyorum. Hayat yolunda 
yalnız olarak atacağım bu ilk adunda 
yanlarında iş vermek suretiyle bana 
şefkat elini uzatacak o1an muhterem 
yrdım ~cvenlerin lütfen tSon Telgraf
ta lfalk ıütununda Feriha'ya• yaz
malarını saygılarla rica ederiın. 

Gelen it Verme Mektupları 
Bay Türksoy: Calatadan namınıza 

gönderilmi.s olan iş venne mektubu

nuzu saat 14 - 16 arasında alınanLZ 
mercudur. 

Bayan Feriha· Be-yoğlundan namı
ruza bir ş verıne n1ektubu vardır. 
Lütfen saat 14 - 16 arasında almanız 
mercudur. 

Eser mlıabakaıı 
Üsküdar Halkevi Edebi

yat Şubesi tarafından Türk 
kahramanlığı mevzuu üzerin
de bir yazı müsabakası açıl
mıı bulunmaktadır. Bu mü
sabakaya şiir, hi~ye, piyes, 
hulaaa, Türk kahramanlığını 
belirten her nevi yazı kabul 
edilmektedir. 
Müsabakayı kazananlara, 

bilhassa birinci, ikinci ve Ü· 

çüncüye kıymetli hediyeler 
verilecek, bu eserler de ayn
ca baatırılacaktır. 

Müsabaka müddeti, evvel
ce yapılan ilandan daha ge· 
nİf bir zamana alınmııtır. 

Müaabakaya iştirak ede
cekler, 15 Temmuza kadar, 
eserlerini Üsküdar Halkevi 
Edebiyat Şubesine göndere
bileceklerdir. 

Biz, bu müsabakayı çok 
§ayanı dikkat ve yerinde bir 
hizmet olarak telakki ettik. 
Oaküdar Halkevinin açtığı bu 
müsabakaya iftirak eden e• 
serlerin, memleket için fay
dalı bir kültür hamleai olaca
ğını düıünüyoruz. 

Bu huausta çalııan genç• 
leri, müaabakaya girmiye te§" 
vik eder ve Üsküdar Halke
vinin bu te1ebbüsünü takdir· 
le karfdarız. 

BURHAN CEVAT 

Nişanhsını kirle
ten adam 

Bundan bir ımücldct evvel Çatal
canın Belıgrat köyünde oturan Meh 
met oğlu Halil ayni köyde oturan 
nişanlısı 14 yaşındaki Safi(yeyi bir 
gün gezmek maksadile köyden çı
kaııın"i ve kaçı.ımışt.ıır. 

Halil genç kuzın •rzına geçtiğin
den yakalanarak adliyeye veril
miştir. Dün tkinci Ağırct>zadıı Ha
lilin muhakemesi nihayetlernniştir. 
Mahkeme, Helilin suçunu sabit 
gördüğünden suçluyu üç sene yedi 
ay hapse mahkı'.ım et.miıjtır. 

t~~ 
rn~~ılJJ 
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Bir insanın kendisini Üiiltınesi., 
herkesin bai>ına gelen cari bir has
talıktır. Bazı insanlar kendilerini 
üşütürler. Bir kaç gün evden çik.
mazlar. Muayene eden doktorlar 
ehemmiyetsit görür, geçerler. 

Çünkü bu iki hafta kadar ıU
ren bronşit değıldi.r. Apaçık an
jin de degildir. Nasıl başladığı bi
linmekle beraber, nerede bitecegi 
kestirilemiyen grip te değildir. Sa
dece kollara, bacaklara kesikllk, 
başa ağırlık, vücude hali! bir ateş 
veren hastalıktır. 

Pastör tavukların ayagını .uzun 
müddet suda tutup, ıslak ayağın 
enfeksiyonu kolaylaştırdığını ispat 
ermiş. 

Hakikaten burnumuzda, boğa~ 
z. ı mızdu diger yerlerimizde kay
na~an ınikroplrır böyle ahvalde 
\·iicudü ınüdafa~sız bulunca he~ 

ınen saldınrlar. İnsan hastalandı
ğını anlar. Fakat vücudün reak
siyonu da gecikn1ez. Bu reaksiyon 
na.<;ıl olur, \'ÜCut ü.şütmiye karşı 

kendisini na.o;;ıl kurtannıya ~alışır, 
onu da yann i1.ah edecegiz. 

lirmiş. Almanlar, Beyaz Ru9-

Bayan !\IeUıhat Tophaneden bir iş 
\"erme ınektubu gelrnlştlr. Lütfen saat 
14 - 16 arasında o.lmanı:r; mercudw-. '-·------~========================================= 

HOll AN: 44 

Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENiCE 

Sizi nastl kar~ıladı? 
Şah an benimle bir ilişiği 

Ur, Dikkat etmedim. 
Gi!_zleriııiz hiçbir inhlıa mu-
~a etıniyor n1u? 

\ l':tıııi~·or. 
Vtıkatın bu manalı sualleri ve 
~ez ıııeınurunun kın cevapları 

1 
lftsör Cemil ve Şekibi çok ya-

~an alakadar ediyor, ikisi d• ı 
~k bir dikkat ile onları diııli-
1~rdı, Fakat. :\IuzaHerin mu
~eyi nasıl bir hedefe götür-
İstl'diği anlaş1lıyordu. Bir 

i sual daha 'ordu: 

- Nasıl bir halt'ti ruhiye içinde 
idi? 

- Çok ıueyth ve durgun. 
- Gözlerinde ~·&.'? "'ar n1ı~·dı? 

- Hayır. 

- Katilin ilk<ince adını veren 
o n1uydu? 

- Evet. 
Avukat bu nokta üzerinde 4ur

clu ve suallerini ı:enişletti: 
- Daha kar~ılaşır karpllflllU 

nıı buııu size söyledi?. 
;'llerkez memuru: 
- Cinayet ~·eriııe gittitim va

k.il. 
Dedi, il:h e etti: 

iık knrşmıza çıkan Ferdi mi 
? 

- Tabii lıer pofoin ilk işi her 
hadisede ilk nec s ıçluyu •ormak 

1 ve ararn.akt r. Ben le ciı DJ'Cli Og-

renir öğrcnnıcz daha telefonda İ· 
ken katilin kim olduğunu sordum. 
Ferdi. katilin Vedat olduğunu söy
lemişti. Ciııa~ et ~erine gelince de 
bu yolda ~iiphesiniıı izahını yaptL 
O giin bir başkası katil değildir .. 
dedi 

1'.ııladığııua ve tetkiklerime gö
re \,-cdadııı katil olnıa'1ııı gcrçek
leştireıı en başlı •elıep Şiikri)c ile 
aralarında mazi ,.e onun öliiınünc 
kkaddüın eden günlerdeki hadi
selerdir. :\füddeiumumi de bu n<'
tice~·c \·ardı ki, onu tevkil ettirdi, 
bugün •uçlu yerinde \'e heyeti 
hı'ikiınenio kar~ısında bulunuyor. 

Bu sırada yine ~oktanberi su
san Veda dm giir •eı.i i~itildi: 

- Hakim karşısında buluııınak 
snçlu olınayı icap 1.'ttİrıııez. Kana
atinizde siz de. nıiiddt'İtnnunıi de 
aldandınız. Bl'ıı katil değilim, Bu 
bir iftiradır. Yalan ,.<.' iftira U('rc

dc ise maskesini di.i ... iirerek, nsıl 

katil kimse lıerlıuMe ıııevdana rı
kacaktır. Jlakikaı hir!ıir zaman 
:saklanınıy tJhımrniilü ı•lnıı.) en 

' 

MAHKEMELERDE: • 

• 
insan oğlu şeytana ı 
külahı ters giydirir -Hakime yutturamadı.. Şimdi a vu

kata koşuyor. Gapanda gaçan mı? 

--1- Yazan: KULAK MiSAFiRi =1--
Hukuk mahkemeleri koridorun.! 

dayız. Öğle tatili he1?üz geçme • 
miş .. Koridor tenha .. ihtimal semt
leri uzak olan birkaç kişi koridor
da dolaşıyor. Bir k~ede, üç kişi ' 
bir arada toplanmış, konuşuyor • 
lar. Kulak kabartıyorum. Bıri an. 
!atıyor: 

- Deliliğin en aşağı yetmiş tür
lüsü varmış. Her deli bir türlü bo. 
zar ya .. Bununkisi, Allah kimse. 
lere vermesin, görülmüş şey de
ğil... Bır boru, bir tü!enk, bir de 
trampet aldırdı. Evde bütün gün 
boru, trampet çalıyor, Aman Al
lahım, kimselere gösterme. Kos. 
koca herif, mahallenin bütün ço. 
cuklarını bahçede topluyor. Ak
şama kadar, boruyla, trampetle 
yürütüyor. Onları dWp kuin<llilda 
veriyor: 

- Hazır ol! 
- Tiifenk as! 
- Tüfenk çıkar! 
- Sağa dön! 
- Sola dön! 
Çocukların hazır tarafı .. Amma, 

bu koskoca, otuz beş yaşındaki he
rife ~:akışır mı? 

Dün de tutturdu, On beş tane 
tüfenk almalı imiş. Çocuklar tü.. 
fenksiz tallın edemiyorlarmış_ Bir 
tüfenk kafi değilmiş. 

- Kuzum, ne tüf-engi alıyor • 
sunuz ona? 

- Küçük flober tüfengi aldıktı. 
- Bir iş çıkarmasın .. Doldurup 

da birini vurmasın. 
- Fişenk almıyoruz. 

- Ya kendi~i bir yerden ele ge-
çirirse? .. 

- Nereden bulacak? Evden çık
:ığı yok ki ... Sokağa bırakmıyo • 
ruz. 

- Bari tımarhaneye yatırsanız . 
- Zır deli değil bu azizim. Kin'. 

:;eye zararı yok. İşte evde, bütün 
derdi, tü!engi omuzuna takıp marş 
söyliyerek yürümek.. Trampet, 
boru çalmak .. Kumanda vermek. 
Bazı mesela, hizmetçi yürürken 
birdenbıre önüne çıkıp: 

- Hazır ol! diye bağırıyor. Hız. 
metçi şaşırıpr tabii.. Ondan son
ra, 

- Olmadı, olmadı! dıyor. Sen 
bu işi beceremiyeceksin. 

İşte böyle .. Bir türlü başa çıka. 
mıyoruz. Atsan atılmaz.. Satsan 
satılmaz .. Kardeş olmuş bir kere .. 
Ne yapalım? B~ gelmL; çekece. 
ğiz ... 

- Atıverin canım tınıarhaneye .. 
-Acıyorum. 

- Eh, paralı bir yere yatınn .. 
Hususi bir hastaneye ... 

- Bakalım, bir çaresine baka
cağız her halde ... Aırırna, daha ev
vel şu vesayet meselesini halle. 
delim de ... 

- Malı, mülkü var mı bari 
biraderin? 

- Var ya! .. Kırk elli bin lira 
serveti var. Bereı..-.,t versin kı, de
liliğini tcsbit ettirdik de, serve
tini çarçur etmesinin önüne geç -

kuvvettir. Ne kadar saklansa ve 
tazyik edilse yine bir gtin kendi
sini meydana ,·urur, Yeryüziindc 
birinci gelen tek şey odur. 

Vedadm bu sözleri mahkemede 
yine bir gürültti~·e sebep oldu. A
vukat Cemil sinirli ve rakip avu
katın garazi harrkctine kızgın bir 
eda içinde yine hın~Ia h3kiıuc ses

lendi: 
- Katilin bu sözleri huzuru

uuzda yine bizi İ-;~ una ~cvkcdc .. 
cek, biz de konu acağıı. 

Bil' taraftan Güzin de haykm
yordu: 

- Söyleınl'k sırası l'lbeltc hize 
de gelecek. Sö~·liytteği,, Sesimizi 
adalete' ' efk3rı un1unti3·eye- isit
tireceğiı. 

l\liiddeiu ıııun1i: 
- :\fahkt•me se~·rini ,.e vaka-

rını kaybedi~·or. 
Dedi. hakim ~-ine asabi a abi: 
- llcpini7. susunuz .. 
ni~·crck :\luza!fcr<' diin.dii: 
- Biı· ba~kn 'ora(":ığınız 'ar nıı? 
lıızaffer. 

- - \"ar .. 

tik. İşte şimd de vesayet mesele. 
sıni halledeceğiz. Belkı bugün ka. 1 
rarı alırız .. Bakalım işte ... 

Delinin vasilıgini almak istıyen 
zat, kapısı açılan mahkemeye doğ
ru yürüdü. 

Geride kalan ikl kişiden bir 
tanesi, o vakte kadar hiç sesini 
lçıkannayanı, delirıJn hlkil)'esin:i 
merakla dinleyene, 

- Azizim, dedi. Oğlan, ne deli, 1 

ne bırşey ... Bu herif yok mu bu 
herif?. Deli diye zorla vesayetini 
alacak .. Paraların üstüne yatacak .. 
Bu yok mu azizim, öyle bir para 
canlı, öyle hinoğlu hin ki ... Bun
ların babaları gayet zengindi. Ge. 
çen sene öldü. Yüz bin lira kadar, 
belki daha ziyade serveti vardı. 
Bu servet tabii ikisine kaldı. Kü. 
çüğü zaten biraz anormaldi. Ba
bası ölünce üzüldü .. Biraz, bilmem 
ki, atehi kablelmiad mı. nedir, bir 
şeysi var her halde. Şimdi bunun 
maksadı, senin anlıyacağın, kar
deşine vasiy olup servetin üze • 
rine otuımak ve trampetler, bo. 
rular, tüfenkler hep uydurma .. 
Hepsi bunun icadı. Galiba bir de 
rapor uydurmuş .. Şu insan oğlu
nun gözü hiç doymuyor. Hırsın 

nihayeti yok .. Görüyor musun? 
- Öyledir azizim, öyledir. İn. 

san oğlu, şeytana bile külahı ters 
giydirir. Bak şunun para için yap
tıklarına? .. İnsan karde ine değil, 
eloğluna bile bunu yapmaz, de -
ğil mi? 

- Öyle amma, işte görüyorııun .. ı 
Yapıyor. Demek ki, babasına bile 1 

yapal'mış .. 
Onlar böyle konuşurlarken, kar

deşine v asiy olmağa çalısan zat, 
alı al. moru mor, mahkemeden çık. 
tı. Berikiler, onu .e:örünce bu bah. : 
sı kestiler. Bir tanesi ~ordu: 

- Ne oldu Şefik? Kararı aidın 1 

mı' 1 
- Bırak Allah aşkına ... Haklın 

davayı reddetti .. Vesayeti kabul 
etmedi. Şimdı avukata gidip da
nışacağım .. Bakalım ne diyecek? 

Hızlı hızlı, kapıya doğru yürü
dü. O giderken, •ne oldu?• diye 
soran adam. arkasından. 

- Elbette .. dedi. Hiıkiıne yut. 
turamadı. Ş,imdi avukata koşu • 
yor. Sen kurnazsan, herkes de 
kurnaz .. Gapan da gaçan mı? 

Ballb imi' 
- Gözünün altındaki çürük ne? 
- Anlatayım. Bundaıı üç gün 

evvel seninle birlikte bir genç, 
güzel kadın görımi.ş, obirkaç adı.ırı 
da takip e~miŞ'lik. Hatırlıyw mu
sun?. 

- Evet. 
- Ben bunu o kadar beğenmiş-

tim iki, eğer bana varırsa. nikah.la 
alır:ı.m, domiştLm. Ben kadının dul 
olduğunu iddia etmi.;;tim. Sen de 
~vli kadıııd>r diye ısrar etmi•tin. 

- Evet. 
- Sen haklı imişısin. Dul dej\il-

miş, evli imiş!. 

Ce\'abını verdi ve yine sorusu
nu yaptı: 

- Siz tecrtibeli bir merkez me
murusunuz. l\1ÜrC'rret bir &ual so

racağun. Bu sua! ne çok dikkatli 
ce\·ap \1crınenizi rica edeceğim. 
Bah~edcn pencere) e daJamııı~ o
lan nıerdi,·en üzerindt": bir cesr-t 
taşınabilir ıuildi? 

Manası ni~in sorulduğu, ne de
nıck istendiğini birdeıı kavrıyaıı 

bu sual kar;ısında biitlin dinleyi--, 
cileri bir merak ,.l" l1e~·ccan sor· 
sı. Niçin sorulduğu merak edildiği 
kodar Şükrüniin .-erl.'eeği cevap 
da merak eidliyordu. Şükrü, ıııer
di\'eni gözlerinin önüne getire.a 
ve hcsaplıJaD bir bakL5la dü~iin· 
dü, di.i'jlindü. sonra kestirm~ re
vap verdi: 

- Ta~ınabilir. 

- Herkes taşıyabilir mi? 
- Kıınetlihir çift kol d' kat-

le taşıyabilir. 
, ı--_a({er bir meraklı sual dalaa 

~ordu: 
Mcı-di, en iizerinde, 'hab<ede 

tetkikat y•uhnız mı? 
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Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B. Hü.:ıerbı Şukrii Baban Tiıı1t - ı 

Alınan dv911uiu ~leçllslô isimli lnı

l'ÜD.kü b~ ya.Zl&lnda son paktın !\lec
llste büytık bir ~amiıniyet havasa lç~
de ka.bul edildi.tini ve )'en~ mu.alıede
nin Türk milletinn umwni hey'etince 
ne kadar bcıılın""1ı<Hlnbı bt'i bir de
lilinin bu suretle bütUn eiha.na vull
mif bulunduğwıu söyledikt.en sonra 
şunları Yazmaktadır: 

cAlman dosUuk muahedcsinl.ll ak
dindenberl Sovyetlerle Cermenler a
rasında baştıyaıı muazzam boiuşma 
Türkiyenın bu yeni harp ka!"lısmda 

bitaraflığını ıaan etmesine ycnJ im
kan ve r rsaı v -dl. Sovyet Icra Kov
veti Reisı ~toloit..C Yoldaşın, ecçcn 
BcrLn scyahatınd , Boa;azlar bak.kın
da ileri sürdüğü &elin tarafından ü
§a edilen ıstekler. Almanya ile müna
sebatımızın düzelüimestnın ne kadar 
zaruri olduğunu gösteren son dclildlr. 
Berlin, Ankara ile sıkı sıkı dost değil- 1 
ken bile eski dostumuz So\·yct1erln 
Türk hilkımıyet.o aleyhindeki bazı tek
lillerine kulak asmak istemem~lerdir. 
Politikada dostluk ve itt.!ak, ıorünür
dc ve tantanalı imzalarla yapılan nü

mayişlerde değil, hakık! menfaat bl:
liklerinded.ir. Gaye ve n1en!aaLeri bir 
olanlar, bi ibirine bigane ve hattA ha 

sun gbı görünseler bıle yine ilblrlıği 
yaparlar. Son İngiliz - Sovyet lşbiru
ğı de bunun canlı bir misaLdır .> 

CUMHURiYET 
B. Nadir Nacı; cTürk-Almaa d~ 

lııiu• isimli bugunlı.u bawaZllilDda a:r
nl meY"Zııa ıema... etınek.le "" tt.eüml~ 
tunları ya.unııldadır: 

•Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
cereyan eden bu tarihi celse ile Türk 
ve Alınan milletleri arasındaki sasıl ... 
maz dostluk, dünya Md~eleri karşı

sında hakikJ yerini yenlden almış \·e 
bir an için bazı efklin umumiyelerde 
hasıl olan yanlış k.anaaUerl ortadan. 
sllm~ bulunuyor 

Türkiye ile Almanya, öıroenben e
sasen dostturlar Bugünkü Ü'çll.ncü 
Reich'ın anası sayılan Pnc:;ya devleti 
kurulduğu &(indonberl tarih, iki mil· 
let arasında silftlıh bir çarpışma kay
detmeıniştir. Tilrkıyeyl Alma.nyaya, 
Almanyayı Türk:ıyeye dost yapan coj,j· 
ra!i, ıktısadi , .• siya>! bir çok şartlar 
vardır. Bu &artlar, o kadar 1emellid1r
ler ki, onl~rın giindellk politika cere
yanlariyle bozulac:ıgına ınaıunak ço
cukluk olur. Coğrafi bakıından Türki
ye Yakın ŞarktJ kudretli bir muvaze
ne unsurudur MUWcanis ve y~kpare 
bir milletiz. İki kıt'ıı.nın birleştiği blr 
yerde, irili ufaklı bir çok devletlerle 
yanyanayız ve komşularuuıza kendi
mizi saydırmıya dalma muktedir bu
lunuyoruz. Bu halimiz, Almanyo ta
rafından her zaman iyi kalfılanınl.itır 
ve ka!lılanacaktır. Kuvvetli bir Tür
kiye, Yakın Şar la. Karadenfzde. Bal
kanlarda ve Ege denizinde bir sulh 1 

ve muvazene unsurudur v" bu itibar- ı 
la Almanya nazarında tabii bir dost• 
tur.• 

TAN 

B. Zekeriya Sertel .DemokrasUeriR 
Sovyetlel"le birletpnclerlnJın st-b"P ve 
manası• isimli bU&"ıinkü bllAf y a........ıa 
'f'zcümle tun1M'l yauna'kt.adır: 

4"Sovyetler rnağll.ı.p olduğu t.akdir· 
de, Aşya ve Avrupaoın biJtün kaynak
larını ele ge<;lrecek olan Nazi ve Fa ... 
ist Devletler, Demokrasilere karşı 

senelerce h~rbe de\·am edebilirler. Bu 
şartlar içinde Demokrasiler Nazilerle 
sulh yapmıya bile kalksalat, iktısaden 
ölüme mahkUndurlar. İlitc D('mokra
sllerl, Almanya karşısında .l\loskova 
ile elele vermiye sevkeden en büyfik 

-

Tıpllmlnde a ta
bk isimler n n e ı 

\unancası 
Yine, Türkçeden bahsede

ceğim. Gazetelerde bir kü
çük haber gözüme ilişti: 

«Pedyatri Kongresi top.. 
landı.» Pediyatri, çocuk has
talıkları demektir. Eşki Yu. 
nanca bir kelime •• Malüm ya 
tıp ilmi, bütün ıstılahların: 
eski Yunancadan veya Latin
ceden alıyor. Fakat, gazetele
re verilen ilan veya ha' erler
de pediyatri yerine, cocuk 
hastalıklarına bakan ;:.,.üte
hassıs doktorlar kongresi top
landı, deseler, sanki, ne çı
kar?. Çünkü, g5nlük gazete . ' bır tıp mecmuası veya tıp ki-
tabı değildir ki ... 

Akıl hastalıkları için de, 
doktorlar PsıJuyatri dıyorlar. 
Bu da, eski Yunanca ::.ir ke
lime .• 

Bizler gazeteci arkadatlar
dan, Aktamın sekreterlerin
den methur Giritli Hılaliye 
sorduk. Bir kaç eski Yunanca 
kelime toparladık.. Madem 
ki, doktorlar, bütün hastalık

ların adını değiştirecekler, 
bundan sonra, dalıili hasta
lıklar için de meaayatri, hari

ci hastalıklar için eksoyatri 
desinler •• Halk arasında, bil
haua Rum vatanda,larımız 
buradaki ceksoıt yerine cok
ıoıt derler. Malum olduğu 

veçhile okso, argo dilinde de 
dıı, dıtarı, kapı dtşarı mana
aına kullanılır. 

Doktorlar, kadın hastalık· 
ları için, ne diyorlar, hatırım· 
da kalmadı. Fakat, mutlaka 

bir Yunanca kelime kullan· 
mak li.zımaa, Koritayatri de
meleri münasip olur. Koriça 

genç kız, demektir. Fakat, o
labilir ki, kadın hastalığına 
tutulan genç kız değil, yatlı 
veya ihtiyar kadındır. O za· 
man ne demek lazım?. 

Bunu, Hililiye sordum. 

«- Bilmiyorum •• » dedi. 

Bizim Osman Cemale ıor· 
dum: 

«- Kokonayatri demek 
muvafık olur.» cevabını ver· 
di. 

Göz hastalıkları için de 
matiyayatri denmesi tavsiye 

edilebilir. Bir de burun has· 
talıkları kalıyor. Onun için 

de, artık, bodoılamayatri de
mekte bir mahzur var mıdır, 
bilmem? •. 

R. SABiT 
amil budur.• 

v A T A 11 1 MUU Sanayi Sergisi 
B. Alımel Emin Y1'1man •Hlole &· 

kıl uasında» isimli burimku ba.fra• 
zı>"lllda Türk - Alman paktının ıneo
llııte t:ı.odlki esnasmdakl tnahürattıuı 
ve Al·am Kamarasında. bu pakt hak .... 
kında söylenen sözlel'(ten bahscltlkt.9 
sonra şWllan ya.znıKtadır: 

tŞiınoıye kadar İngiltererle \'akit 
vakit bızi tenkid edenler oldu. Netice-
de bıze mutlaka hak ,·erdiler. En doğ
rusu bize Uyık olduğumuz emniyeti. 
ve manevt krediyi hudutsuz ~ek.ilde 
vermektir.• 

- YapiHD, Benim gibi mü4iclft. 
umunıi de haptı. 

- Merdiven iinrindc, bahçecle 
hiç kan lekeleri buldunuz mu?, 

- VardL 
Avuk:ıt bu nokta iizeTinde de 

durdu: 
- Lekeler bü)·ük ınü, kü~iik 

ıniiydiiler? 

mi? 

Bir şerit halindeydi, 
:\füteselsil bir şerit halin.de 

• lerdhen üzerinde ve üd 
metre kadar da yer.ı.,. 

Bu leke!"" kar'!l6ında ne düşila· 
dünüz? 

- Kati!ia de ciııayet esnasılMfıı 
kana bulandığı anlaşılıyordu. 

Arnkat heyttanlaııdı ve adeta 
muhafazakar bir sco; , . ., hiddetle: 

- Katil kana bulaıı.nı"l olsaydı 
bu b~la.şma dhbeı;i .eya keneli 
vücııdünün hcrlıancri bir yerinde 
olacaktı. Merdiven tiıeriııde bu
laşıklıktan ötürü leke olına:ı. 

(Arka&\"~) 

1941 İstanbul Milli Sanayi Ser • 
gisi hazırlıkları devam etmekte • 
dir. Bu hazırlıklar etrafında gö -
rü -mek üzere bugün l\Uli Sanayi 
Birliği İdare Hey'cti bır toplantı 

rapacaktır. 

Mlrallabe Komls
J'ODU çabşmaıan 
Fiat Mürakabe Komisyonu, 

dün, tekrar toplanmıştır. Bu top • 
lantıda mühim hiçbir karar veril. 
meıniı;, mutad meseleler üzerinde 
görüşülmüştür, 

BirimizinDE"'a· 
ttepimizin llt Il ı -
Et mi alacaksınız? 

Ka.l.yo0<ıilmllııkla oturan blr o• 
kllJ'UClmlm yaa,-or: 

cBir kilo et almak i~ın kasap 
dı.ikkanına girdi·n. Kapıdan c:'ısa
rıya göstc:ilen etiket 50 kw'1I 
diyor. Fakat ıçer ye gırı.nce vazı

yet değiş:yor. Soğuk hava dolabı 
yok "'llu? Bu çok mükemmel şe,I 
Orada muhafaza edilen etlerin il· 
zerinde etıket yok! Yalnız dıprı
da 6".tılan etle soğuk dolapta sak
lanan et arasında on kuruşluk 
bir !ark var. Fakat açık i!ade! Bir 
çok müşteriler iyi et almak lçın 
on kuruş !arkı feda ed•r<lt dola
ba müracaat edi7orlar, Ka.s:ıp 

memnun! Galiba mUştcrl de mem· 
nun! Kimsenin bir :liyeccği kal
maz diyeceksin . .z ını na, acana bu 
"MW.Tet Belediye niza ·nlanna uv 
gun m!Jdur' 
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Genç kız anketi 
--F: Yazan: ZIYA VEHBİ =I= 

Bir genç kız nedir? Diye bir 
anket vaptım. Bir genç kız nedir? 
Bu sua.ı çok kımseye sordum. 
I! rkcs b.rşey söyledi. 

Bazıları: 

für ateştir. Hem yakar hem ısı
tır Kül altında gizlenmiş bir kor. 
du. Üflenince kendini gösterir. 
Güneştir. Gözleri kamaştırır. GüL 
dtir. Koklayana ne mutlu .. Aptal
dır çabuk ele geçer. Aptaldır. Ele 
geçmenin tadını bilmez. Baldır. 

Bal tutan parmağını yalar. Kız 
diyince, aklıma çocuk avutma ge
lir. Bir dümandır. Havalandığı za. 
man tutabilene aşkolsun 

l\fazeret uydurmasını bilir. t . 
na,-,dırma kuvveti çoktur. Kız di
y m·e akla sökük dikme gelir. 

Boyun eğmiyen bir kahraman
d r Fakat on altı on yedi yaşla • 
r•~da ... Cıvadır. Yerinde kolay 
kolay durma7.. Yırtıcı vahşi bir 
hayvandır. Bahçedir. Her çiçeğe 
benzer. Kuştur. Daldan dala ko. 
nar Bülbüldür. Keyfi geldiği va
kit öter de öter. 

Yalanciır. Kandırmağa, inandır

mağa uğraşan bir yalan ... İnanan 
"Varsa dinler. 
Kız deyince yemek yapan, bula

~ık yıkayan. süpüren, ütüleyen in. 
sanı hatırlarım. Peşinde uşak ta
~ı) andır. Sokağa çıktı mı, şöyle 
yan yan baktı mı, ümit verdi mi 
seyreyle arkasından gideni.. 

Cuması, pazarı yoktur. İşine ge
lirse hergün randevu verir. 

Süstür. Fakat, göğsüne, kalbi. 
nin üstüne takabilirsen tak. Kib. 
rittir. Mum gibi eritir. Fitildir. 
Kese boşaltmasını bilır. Hoştur. 
Uzak' an göründüğü zaman. Boş
dur Yanına yaklaştığı vakit .. Saç
dır. İnsanı suç üstünde yakalatır. 
Derdini anlatabilirsen anlat. 

Tilkidir. Fakat tilkinin postunu 
üstüne atan bir tilkidir. Aydır. 
Gece ortalığı süsleyen, parlatan 

güzel bir ışıktır. Gece oldu mu her 
tarafına tırmanır. Buluttur, Ah. 
mak olursan ıslatır. Fildir. Yutar. 
Değirmendir. Öğütür. Hançerdir. 
Saldırdı mı dört yanını altüst e. 
der. Yolcudur. Yüreklere doğru .. 

Kokudur. Gönül kapısında ra
kibini bekler. Candır. Sığmadığı 
yer yoktur. Rüzgardır savurur. 
Pervanedir. Çarpacağı yeri tanır. 
Işıktır. Her yerden girer. Kaya -
dır. Parçalar. Emeldir. Hevestir. 
Göğüsler dar gelir. Sazdır. Her 
telden çalar. Gözle görülmiyen 
yerde vardır. Çocuktur. Her söze 
uyar. Kaynar sudur. Yakaladı mı 
cayır cayır yakar. Uzaktan yakar. 

Pınardır. Kolayca suyunu içir. 
mez. Kördür. Gittiği yolu seçe • 
mez. Sopadır, hem ağlatır, hem 
güldürür. Hulyadır, hoş görünür. 
Rüyadır, aldatır. Göz yaşıdır. So. 
hadır. İçinde alev daludur. Yak
laşmaya korkarım. Kızıl bir ejder 
gibidir. Vücudü fena sarar. Mih. 
nettir, çekilmez bir yüktür. Derdi 
büyüktür. Sevmeyince içi sönük
tür. 

Saattir. Kaçta durur b"lli de. 
ğildir. Kartaldır, yürekte müthiş 
çırpınır. Anlamazsan, ya kör, ya 
kor, ya keder yapar. İsyana baş
larsa tepene biner. Gecedir, yo. 
lunu şaşırtır. Şaraptır, sarhoş e. 

der. Bırakır gider. Coşturur, son
ra da ardından koşturur. 

Sabrı yoktur. Dilediği an pat
lar. Nasıl bir bomba olduğunu se. 
zemezsin. Sırası belli olmaz. Kah 
kuzudur, kah serçedir. La.kin ku. 
zudan ziyade kurttur. Keman gi
bidir, bin ses çıkarır. Yüreğinin 
ucu yok, bucağı yok. Sonsuz bir 
yoldur. Dili, dudağı olandır. Di
linden geçilir, dudağından geçil
mez. İki yüzlü bir derttir. Devası 
bulunmaz. 

Öyle bir mahluktur ki hep dili
nin al tında saklanır. En akıllı a. 
dam karşısında eğilmeden yapa. 
maz. Her şeydir. Her şeye karışır. 
Ne doğruluğu, ne de dalkavuklu. 

ğu yapar. O oldu mu dünya umu
ruda değildir. Bütün hürriyetini 
elinden alır. Bir nimettir ki ye
din mi tadı ağzında kalır. Yedikçe 
oburlaşırsın. 

Genç kız, bıkılmıyan bir dün. 
yadır. Hür doğduğun halde bir 
gün gelir o seni esir eder. Ballaş. 
tığı zamr.n tadına doyum olmaz. 
Zehirine tahammül edilmez bir 
yılandır. Her göründüğü yerde 
kurbanlık koyunu andırır. Yaka
yı ele vermeğe gelmez, kandırır. 

İçinden güler. İçini deler, Tur
nadan farkı yoktur. Gelip, geçer. 
Ağaçlara su nasıl yürürse, o da 
iliklerine kadar yürür. Gafil avlar. 
Gözdür, baktıkça içinde kaybo • 
!ursun. Kız, hem gelin olur, hem 
kaynana .. 

Merhametsizdir. Okşadıkça ısı. 
rır. Sevdikçe kaçar. Başına bela 
açar. Kuş olur uçar. 

Elle toıtulur, gözle görülür, ku
lakla işıtilir, burunla koklanır, 
Tahlile kalkışırsan zararlı sen 
çıkarsın. Beyhude yorulma. Tu. 
tulmak, görülmek, işitilmek, kok
lanmal<:, öpülmek için yaratılmış
tır. 

İnsanı, hem şair yapar, hem ca
ni eder. beşinde başka, on beşinde 
başka, yirmi beşinde başkadır. 

Zekasını işletmeğe başlayınca in
san oğlunda ne idrak, ne muha • 

keme, ne de irade bırakır. En kuv. 
vetli melekesi sevdirmenin yolu
nu, çaresini bulmaktır. 

Teneffüs, hazim, kanın deve -
ram gibi hayatımızın köküdür. On 

beşine vardı mı bütün hassaları • 
mızı harekete getirir. Gönlümüz. 
de korku, hiddet, sevinç uyandı

rır. Hislerimizi çoğaltır. Zihnimize 
girince çıkmasını istemez. Düşün
düklerimizi karma karışık eder. 

Zekasına göre ya elli, yahut beş 
yüz mumluk bir ampul olur. Genç 
kız, ruhun dışarıya açılmış pen • 

ceresidir. Güldüğü zaman kor • 
kunçtur. A~ladığı zaman daha 

korkunçtur. Faciadır. Bir kuzu 
bir kurt postu koklandığı vakit na: 
sıl titrerse kız da koklandığı za
man insanı öyle titretir. 

Kibrit ç6pl ile rak
kam yazmak 

17 kibrit çöpü alınız. Bu ki.brit 
çöpleri ile geçen harbe nihayet 
veren 1918 senesini rakaan halin
de sıralıyaıbilir misiniz?. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 106 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Kalenin teslimi Sırplardan talep edildi 
O sırada Vooedık ile de bir nıu

ahede yapıldı. Taraflarca ticaret 
serbest olaca::tı. Vencdik sefiri ls
tınbulda otur .. caktı. 
MusaliMıadan nenuz birkaç ay 

gL-çmiş!ı. Serhat Beyi bulunan İsa 
Bey Sırbistanın fethi ıkıolay ola
cağından ba:hisle padişaha bir ari
za takdim etti. Sultan Mt'hınet, 
İsa Bcy;n fikrinı ka:bul ile hare
ket etti. 

Üsküp ile Nış arasındaki kıt'a 
Tliııl< mernalikine giı~ 'bir aıal
de idi. Sarp ve daglıık bir mahaldi. 

Noveberde kalesi mühim bir 

merkezdi. Kale muhafızı yanına 
İsa Bey memur edildi. Kalenin 
teslimi sırplardan talep <}lundu. 

İsa Bey, Kral Liı.zar erkek ev

lat •bırııkmadığ. için Sııibistanın 
i'rsen paditah~ intikal ettiğini be
'yan ile kalmiı· anahtarlarını is
U>di. 

Kale muhafıız.ı i6e 

- Uzar erkek evliiot vakıa bı
rakmadı. Lakin bir krzı vardır. O 
da Bosna kralının zevcesidir. Bu

nun için ben '-'aleyi B<ısna krah na
mı.na i;.gal ,.e mulhafaza ediyorum. 

Diye ce\;,.,p verdi. Yedı güıı ş.id.-

cocu 
' 

Fenalarla düşüp kal- ı 
kanlar bir gün onlar 
gibi muamele görür 

Mükafatlı 
Bulmacamız 
Geçen iki cuıına günü çocuk 

sahifenıize •koyıduğuıınuz bıul
macayı henürı: halledip gön
dermerniı; olan kıüçük oku~u
cularınnız, vereceğimiz kıy

metli hediyeleri ala'bilııneleri 
için, bu ,buJımacay> halletımeğe 
uğraşarak, halledilııniş şeklini 

isim ""' adreslerile birlikte 
•Soo Telıgraf. gazetesi buJ
maca memurluğu adresine 
göndemnelidirler. 

Bir ekinci, serçe kuşu sürüleri. ekinlere, insanlara fayda otlara 
nin ekinlerini harap etmekte ol. musallat olan, onlara zarar veren 
duklarını görüyordu. Bu uğursuz böcekleri yerim. Öyle geçinirim. 
mahlukları y~kalayıp mahvet - Bundan başka senin tarlada alnın-
meğe karar verdi. İnce telden tu- dan terler akarak çalıştığın, yo. 
zaklar kurdu. rulduğun zamanlar, ben keyifli 

Serçeler bunların içine girip bir keyifli öterek seni eğlendirmez 
daha çıkamadılar. Bu esir kuşla. miydim? Hiç olmazsa, o güzel ö-
rın arasında nasılsa bir de saka tüşlerimin hatırı için beni salıver. 
kuşu bulunuyordu. Saka kuşu e. Ekinci şu cevabı verdi: 
kinciye yalvarrnağa başladı: - Bütün bu söylediklerin doğ. 

- Ekinci dayı, kuzum ekinci rı.ıdur. İnanırım. Lakin bugün se. 
dayı, beni salıver. Bilirsin ki, ben ni fena arkadaşlarla gördüm. Hır • 
senin ekinlerine hiçbir zarar ve sızlarla beraber Yakalandın. On-
ziyan vermedim. Bilakis senin e- ]ar gibi ceza göreceksin. 

kinlerini harap etmekte olan bö- Şurasını unutmamalı ki, fena. 
cekleri yiyerek, sana iyilik bile !arla duşüp kalkanlar, fenalar gibi 
ettim. Yine bilirsin ki, ben böyle muamele görürler. 

Bir oylın 
Beş altı tkişi bir arada bulun

duğunuz zaman, billıassa evde, ca
nınız bir oyun isterse, bu oyunu 
da unutmayıruz. 

İçinizden ıbirinirı çok uzun olma
mak şart.ile, bir kitaptan veya ga
zeteden bir parça okur. Herkes 
dinler. Ondan sonra 'herkes oku
nan parçada kaç kelime buluna
·bileceğini üç daıkika içined söy li
:yecektir. Kimin söylediği daha az 
ve yahut fazla, fakat hakikate en 
yakın ise, o oyundan çııkar. En ge
riye kalan ceza verir. 

Biraz gtllellm 
Küçük Mehmet elindeki küçük 

tenekeyi boyacıya uzattı: 
- Yarım kilo siyah vernik ver, 

dedL 
Dükkancı tenelkeyi aldı. Yarını 

kilo siyah vernik kıoydu ve çocu
ğa U'lattı: 

- Bir lira vereceksin, dedi. 
Çocuk: 
- Babam, akşam gcçeııken pa

rasını verecek. 

Dükk.fıncı tenekeyi çocuğun e
linden aldı. Herhalde bir sebep 
var ki, verniği yine eski yerine 
lboşaltt:ktan sonra boş tenelkeyi 
çocuğa uzattı. 

Çocuk tenekenin içine ıbaktı: 

- Babamın hakkı varmış, dedi, 
bu içinde kalan bizim küçiiık ma
sayı vernlklemeğe yetişir. 

Bu şekilde siyah nokıta ile işa
ret edilm~ olan !bölümleri kur
şun kalemle karam.arak dolıduııu
nuz. Bakalım n<! resim ç .lkacak? 

detli muhasaradan ve iıiicumdan 
sonra kale Türkler tarafından kah
ren alındı (H. 869). 

Bu kal"'1in içinde çok eşya var
dı. Karatove ve Taş 'kaleleri de 
!bu S>rada kapılarını Türiklere aç
tılar. Tüııkler, kaleleri tamir eyle
diler. İçlerine muhafız askeı koy
dular. 

Vadet.in Türk müverrihleri İsa 
Beyle l<ale muhaflflJ arasında ge
çen muhabereyi şöyle naklediyor
lar: 

N<YVeberde kalesi muhafıızı: 
- Ey emiri naımdar!. Velininne

·tine hiyanet sebebi nedamet ve 
mahzıkabahat idüğü malumun 

değil midir? Niçin 1böyle ibram ve 
lbeyıhude ikdam edersin? Benim 
velinimetim Bosna kralıdır. Ana 
sadakat •benim !borcumdur. 

İsa Bey şu cevabı verdu: 

- Ey sefihi nabeik.ar ve cahili 
l:ıiidrak lıiua ~üne gelne pad~ahı 

alem.penahın ülü...vücarum ve kes
reti sipatıini tefekıkür ve Fati\ıi 

Kootantiniye idl.ıgün tezckıkü.r el.-

.. -~~~~~~~ 
Ucuz Domino 
Şiımdi domino aşağı yukarı lüks 

eşya aras:na girdi. Halıbuki eğer 
isterseniz, siz kendiniz bir domin; 
takınu yapaıbilirsiniz. Yalnız bir 
marangoodan 1 ımatre, 20 santi
metre =nluğunda beyaz bir tah
ta tedarik ediniz. İnce lbir destere 
ile ·lnı tahtayı tam dörder santi
metre olmak üzere 28 müsavi par
çaya ayırınız. Bu suretle 2X4 san
timetre eb'adında domino parça
ları elde e1ımiş olursunuz. Ondan 
sonra bu tahtaları !bir zmııpara ka
ğıdı ile düzeltinLz. Kurışun lkalern
le nokta yerlerini işafot ediniz. 

Dominonun arta çizgisini çiz. 
mek için eski bir bıçağı ateşte kız
dır;nrz ve !bir basış.ta evvelce kur
şun kalemle işaret ettiğiniz yere 
basiniz. Nokıtalar·i vücude getir
mek için de lbir çivinin tens tara
fını kı:zdıTınız ve bir kıskaçla ya
kalıyarak, yine evvelce kurşun 
kalemle işaret ettiğiniz nokt .. yer
lerine bastırınırı: ve noktadan dı
şarııya çıkmamak suretile çivinin 
başını sağa, sola döndürünüz. Bu 
suretle ucuz bir domino elde et
mi~ olursunuz. 

• Va,purlardan acaha hanıgisi 

daha az tehlikelidir?, 
- KızaMa·kiler .. 

• 
Doktor- HaS'laya lbeş vantıoz 

çekeceksiniz. 
Kadın- Beş vantozurnuz yok. 

Pul kavanozu çeksem, beşinin ye
rini tutımaz mı? 

Vatan sevgisi 
Vatanımı severim. 
O;ıu yükseltmek derdim 
Vatanın havasını. 

Ô!ürken almak derdim. 

Trakya Anadolu. 
Bü!ün Türklerle dolu 
Vatanın her tarafı. 
Çelik ağlarla dolıı. 

Harpten ne, Türkiyeye. 
Karışmayız kimseye. 
Girmedikçe bir di'~nan. 
Bir karış Tii.rkiyeye. 

Beyoglu Or:a Okulunda 
890 Salıihattin Karagöz 

mez misin ki bunun gibi namakıul 
cevap verirsin (!). 

Bu muvaffakiyetten sonra S:r
bistan içine gidalrnedi, Kosvaya 
mildi. Sultan Muradın gazası ve 
şehadeti yeri ziyaret edildi. Bun
dan sonra askere izıin verildi. Pa
di)ah SeUnik ~·olu ile Edirneye 
döndü. 

Padişahın Selaırıiğe uğradığını 
yazan Solelkrl.ade: 

•... Ol şehri zll:>ada birkaç gün 
işüsafada olup aram ve huzur ve 
def'i fütur et.tikten sonra .. • diyor. 

Bu işret me.sel""i muhtacı tet
kik ıbir meseledir. Sultan Yıldı~ıım 
Beyazıd.n, Sadrazam Ali paşanın 
Sultan Birinci Selimin işr<'le ipti
liıları vardı. 

Fatih devrinde Hamza Beyin do
nanması Midilli adasına uğramıştı. 
Midillililer Türk kumandanına he
diveler takdim eliti. 

1f 
İlkbaharda Türilc oıdw;u tekrar 

Tuna ·boy !arma <logrn yürüdii. Fa-

( 1) Solauadc; S. 215. 

Önüımüzde henU.z ilki 'hafta 
ka.dıar müsait bir vakit olduğu 
için uza!k yerlerde bulunan o-
kuyucu.Jarıımıız da Jour'aya iş
tirak etıneğe vakit bulabile
ceklerdir. 

Bu kl.l'r'ada 100 okuyucumu
zurı mükafat kazanacağını bir 
kere daha hatırlatmız. 

Cevaplar 18 temmuz cuma 
gününe kadar gönderilııniş ol
malı.d.T. 

Portakallar 
Bir dakikada, kalemsiz ve ka • 

ğıtsız halledilecek bir mesele: 

Manavın biri 5 tanesi 20 kuruş· 
tan 600 portakal alıyor. Bunun 5 

tanesini 20 kuruştan satarsa kar 
eder mi? Kar ederse, nekadar 
eder? 

( ŞAKA J 
Terzihanede 

- Oğlu.nı, size !bir elbise yaptır
mış. 

- E\ et bayım. 
- iki senedir de parasıırıı ver-

memiş, öyle değil mi? 

- Evet bayım, fa.kat ne zararı 
var?. Şimdi siz vernneğe geldiniz 
-:,·a .• 

- Hayır .. Ben de bir kat elbise 
ısmarlamağa geldim. 

Talih 
Ayyaşın biri eski bir aıık.adaşına 

rasgeldi. E.ski ha·lıoraları yiıdetti

ler. 
Yahu, !bizim Şükrü vardı. 

Ne oldu? 

- Öldü. 
- Vah zavallı vah!. 
- Bir gün bir meyhane kapı-

sında yere d lt;·-n üş, ölıın üş. 

- O k.adar çok mu içmiş? 
- İçeriye girqı içmeğe vakit 

kalıınamış ki.. girerken ölmüş. 
_ Çok yazık! O zavallının ev

veldenberi talihi yokıtu. 

• 
B"ba- Dün gece bir rüya gör

ciüım. Sen bana elli kuruş verdin. 
Çocuk- Babac>ğbl1l, doğrusunu 

istersen, k.~k kucuş veı mck niye
tinde idim. Ehemmiyeti yok. Sen 
şimdi on kuruşunu geri ver. 

• 
- İkiz çocuklarımz, birlbfrleri-

ne çok benziyorlar. Onlart lbir'bir
lerinden nasıl ayı:rdediyocsı.ınuz? 

- Gayeıt basi~!. Mehmet ~ 
yüze •kadar saymasını biliyor. Ah
met de beş bine kadar ... 

tih, Sıı1bistana yül'iidü. Yolda ras
gcldiği kaleleri ve şeıhiTleri zap

lederek Be1grat önüne kadar gel
di. O vaı.it toplar uızaklara süvük

len.mezdi. Muhasara edilen kale
lerin önünde dökülürdü. 
Belgradın muhasarası.na yarı.

yacak toplar Türlk mühendisleri 
tarafından Kroşovezda heıınen dö
küldü. Bu topların adedi üç yİİfl f 
kadardı. içlerinde yirmi kadarınm 
yirmi kadem uzunluğunda ddu- ı 

ğu Avrupa tarihlerinde mukay
yettir. İki yüz kadar kıüçük Türk 
harp gemileri Tuna yol1yle IBel- 1 
grad ön0.r.e geldi. Bunlar da yarını 1 
ada te;'kil eden Belgradı Tuna ve , 
Sa va cihetrerinden muhasara e- 1 

deceklerdi. 
Maksat Belgradı alma!kiı. Vakıa 

Belgrad cebren alınamaz dedikı

leri bir kale idi. 
uikin, 8tanbulun fatihleri na

zarında pek e-hc-mıniyelsiz görii
nüyordu. Bu cmn;yet neticesi ol
malıdır ki Bclgradın fotılıiııe gi
dileceği !bile e\·velden octalğa ya
yıldı. 

ONU Ya~aıımış Aşk Vf' Macera Halırııl rı 

f Hayatını Anlatıyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 27 

"Sevgimizin sukutunu genç kız· 
lığımın şerefile kurtaracağım,, 

İçinde bulunduğuıın ıbüyük ıba
direden kurtulabilmek için ya de
minıkine •benzer ıkavga çıkanp aş
kl'lna kıymak, yaıhut da daha ilk 
görüşte aya:klanırıın altına attığım 
kalbim gibi her~yUııni, kendimi 
feda etmek lazım geliyordu. 

Bunlardan birincisi ölmeden öl
mek demekti. İkincisi ö.se hiç ya
şamamağa bedeldi!. 

Ben ibunlan düşünüııken kula
ğımda: 

•- Haydi Müjgan.. Sigaram 
bitti çocuğum!.. 

Hüa,bı çınladı. 

Eyvah!. Büyük facia lbaşlıty0r
du!. Artık herşeyi göze almıştım: 
İsyan, feryat, niyaz, hatta ll:ıaka
ret ... 

Evet; onun kıüçldüğü kadar ben 
eğiJ.miyecektirn. Sevgimizi kallb
ten sinirlere düşüren, kirleten 
mı:• ,Jı'.ıkun sukutunu genç kırı:1ığ.
ımın şercfile kurtaracakıtım. Fakat 
ne olurdu Allahıım insan her ka
rarını istediği gibi yapabilseydi ve 
ihtiras denilen o mel'un yılan var
Lğumza sarılarak iradeyi çürütüp 
crnahvetmeseyıdi ! . 

Ah yarabbim; niçin bizlere ıbu 
duyguyu tanıttın?. Damarlarımıza 
o zalim ateşi bırnktın?. Benim gi
bi kaJlb ve sevgi dü.şkünü zavallı
ları manen öldürmek, on yedi yıl
lık, çiçek gibi saf bir ömrü !bir 
gecede koklamp soldurmak için 

"? mı .. 
Tam bütün isyanlarınıı gözle

rimde tor,:>lıyarnk cevap vereceğim 
anda yine deminki gibi birden 
hı:zla beni kendine çekti. Bir an
da ateş dudaklarnı:n yüzümde ge
zindiğini ve sonra dudaklarıma in
diğini hissettim. Oradan gelen sı
caklık buz gibi damariaroma ya
yıldı. Tekmil sinirlerim kıvranan 

bir ihtilaç geçirdi. Bağ:mnak isti
y-0rdum: Fakat dudaklarnnt bir 
kıskaç gibi ezen öpüşle sesım çtk
ırnıyordu. Kurtulmak istiyordum; 

Vücudüme dolanan kolları arasın· 
dan °~vr:lmak gayretile ça!balıyor
dum. Lakin kaıbil değildi. Arzu e
den erkeğin kuvvetile sıkı>yordu!. 

Böylece \'Ücudüm yavaş yavaş 
gevşedi. Gitgide halsiz dü.şüyor
du.nı. Günün bütün yorgunluğu, 
deminki 'boğuşma ve nihayet bi
çare on yedi yaşımın eo:eli maiı 
·büSbütün kuvvetimi kesii. 
Başım s.cacık bir havada kal

omş gibi uyuışu~ken gözlerim göz
lerine kaydı: Orada k>ıvılcımlanan 
ateşlerle son mukavemetim de 
eridi. Kollarım ağır ağır, hitap 
bir süzülüşle iki yana saı:1ktı!. 

Tekmil ıztıraplarum, iscvanlarnm 
bu deraguşla yok olmuştu sanki .. 
Kollarımız ayrıldığı vakit bütün 
srrzenişim sadece: 

,_ Ah siz çok fena adamsınız 
Hikmet Bev!.• den ibaret kaldı. 
Fakat bun~ söylerken art.lk ne 
.mevıkiimi, ne genç kızlığı•mı hatır
lamıyor; yalnız bu yepyeni ihtiras 
şaikasında, dudaklar:ndan dudak· 
Iar:ma geçen, dolanan !kollarından 
vücudüme yayılan ateşle duru
yıordum. 

Şeffaf gözleri daha lbırçınl~
mış, güzel çehresi kızaıım:>ştı. Göğ
sünde dinlenirken: 

,_Niçin Müjgan?. diyordu. Bu 

Belgrad şarki Avrupan.ın kapı
sı ve Tuna boylaııın•n kilidi idi. 
'Bun un için her tarafça telaş Ye 
endişe uyandırdı. 

Tüı'K ordusunun Belgradın :mu
hasarası ·hiristiyanları ay alı.lan
dırdı. Bir Elhlisalip teş.kili lüzu
mundan bahsedilmeğe başlandı. 

H'üny adi
1 

Macaristan na~bi ~.:-ü

kümeti idi. Papa, bütün tııristi
yanlara beyannameler neşretti. 
Hristiyanların Hünyadi kuman
dasında toplamnalarıııı lbiklir<li. 

Altmış bin güızide ŞÖ\'alyeden 

'baska asr.ın namdar kumanadnları 
altında birçok hıristiyan asU<cr 
toplandı. Papaslar kumanda.s.ııdıt 
da Hünyadiye iltihak ettiler. 

Belgradın muhasarası sırasrnd" 

Ehlisalip Savanın karşı yakasın<ı 
geldiler. 

Ehlisalip, harp gemileri de le 
darik etmi:;ıti. !·ki yüz pr.rça gcor 
ile Tunaya girdiler. Türk don:·· 
m;c.ı üzer:ne yürüdült•_, 

Ehlkial .. p donar'!n1as., Türık gr 
n~ilerinP a!lc:.:2·n l'oiİ.Cll!T. ettiğin<ler 

bi.ly<iik g-.ı-rr,jle-dt-ıı i.L;ü :battı, dör
C o\rl-'<n , ,.._.., 

fena, çiııkin bir hareket a<:ğıJ ]<j.. 

Sadece bir sevgi heyecaru ve meır 
ru sev,gililerin ebedi ıhakkl.. A.,<:kar 
mız korkma bizi günaha götıünm<JZ. 
İşte benim senden ıbütün ricaııı 
!bu ıkadar.. Sadece güızel duda·lv 
larma içimin hasmtini dOlımeJ<!.• 
Damarlarım hala geıilm~ gibi 

par.maklar . .mın ucurıdan çelcileyor, 
içim yandığı halde bir humırna ge
çiren zavallı ıhastalar gllıı ılşüyor, 
Ül'periyord ıını. 

Avcumdaki elimin ra.,.,..lerini o 
da IJ:ıissetmişti. Sordu: 

<- Üşüyor :musun Müjgan?· 
Dur camı kapatayJdll yıa.\rrucugu-rrı.ı 

Sıcacık kolların n hararet.ne· s~ 
ğınarak inlemek istedim: 

•- Üşüımek crni?. İnsanın içı11Je 
yangınlar tutuşur, •amyelleıi uo· 
ğüşürken üşünülür crnü h:ç? .• 

•- Yorulmuışsun aa .. Bak nefe
sin ne kadar sl'l<laıtı !lluıg~ıı .. 
Haydi uyuyaL:m, yat, kot:raı.,.,t et 
arttk .. 

Gözlerinde, konuşu~unda yJJıt 
zehirler, alevler vardı. Yanr." ,ıgY 
nı bilen zavallı ·bir pe.tYane t;•uı 
titriyordum. Rica, mer-ıhamet, kof" 
ku dolu mazlı1rn bir >e>le yaJ\·s· 
rabildim: 

- Siz odanııza g;din ariM: Hi~' 
:met Bey ne olur gidin! .• 

•-Peki yavrucuğum .. Seni ~/5' 
tıraymı da şimdi gidecegım. Dur; 
ayakkaplarını ç:kara) m çac•· 
ğuan. Çok yorgunsun!.. 

Eli çevik bir hareketle ay akları· 
ma gitti. İskarpinlerim halının u9" 

tüne dü~erken pamnaklar. çorsl'" 
larımda durdu. Sordu: 

•- MÜsaade eder misin çorapla' 
rını da çıkarayım Müjgancı.ğ•m 1·' 
•-Hayır .. hayır. Ben ç.ııkarınıfl" 

Allah aşkına bırakın.. ÇıJrnnıı ıt1' 
ben ..• ve bütün bir itiraz iugyanı 
il.e şezlongtan kalkmak istedıal'· 
Fakat ne mümkün?. Omuzlarıaıı' 
dan tutarak eski vaziyetime getir' 
ıdi. Emreden ·bir ahenkle ımani ol· 
du: 

•- Yapma yavrucuğum!.> 
Yılan gibi kıvrıla kwrıla dizl• 

rlmden topuğuma inPn pal'ma'id~fl 
arasında ipL"k çoraplar.mm yer<ıe 
süründüğünü gördüm. Böylece ıır 
raz hafifli'miştim . 

Dışarıda serin bir rüzgar çı~' 
mıştı. Tül perdeler titreşereık sal· 
lanıyorlardı. CArkll8ı v,.,ı 

j,BULM_AÇ!.t 
1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 • 

2 -·=·====--· 3 • 
4 ·-=-·---- _ı--- ı 
se _ı. • -· • _ 
~ -•--- -ı •• __ .. ---- - ı-
8 -•-•-1 •. 9. ,. 
ıo ----·--.,-r · • 

Soldaa Saia: ,,r 
1 - Yardıın, 2 - Çok degil, en ~· 

derek. 3 - Çingenenin çalgısı. ate$~ .... 
ıı< 

nan yer, 4 - Ayı yuvası, fenalık . ır' 
gil, 5 - Gül, !'Öz, 6 - fçtigımlz. ('\, 
rün şonu, nota, 7 - Cenubi An1cr1l<;, 
da müstemlekel<"r. rı.ıh, 8 - YazıJl JIJ' 
zıın, bir mak:~t i~1 11 faaliyette bll7 :ı• 
noınlar, 9 - Ornek, 10 - Gömlelc:. 
rar degıı. 

Yıdtarıdan Aşaiıya: I 
l _ Geçnıi$, 2 - Geni.şliğ!ne P"~;ı 

3 - Mevsimi geliyor, 4 - aog:~ı~~ 
bir köy, nrıla, 5 - Sabır, J<,rarıtl p 
lügat yrıpan bir ndaın, 6 - SonLıfl~ ,, 
i15.ve ederseniz varı~ı olur ~öhrct. .• t· 

• • ı..r 1 rw S-Oyad1, tedıye buyrugu. 8 - n ,u· 
mnk. korkutmak için bir sf':', 9 -
ni şeyler, 10 - Bir, aydınlatır. 
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lbU 7azıwıı mellnter1 Anlı_,. 

AJazaı b!llıenlerinden ahnmıttır) 

Telhiı eden: Muammer Alcıtaı: 
Londradan bildirildiğine göre, 

ııalahıyeL ar İngiliz kaynakları, 
Sovyet rın Türkiyeden bazı üs.. 
!er elde etme çalıştığı hakkın • 
da Bu reş radyosunun iddimınıı 
yalan amaktadır. Bukreş radyosu, 
Eden il2 Moskovanru Londra Bil
yu" Elçisi .Maiski ara.:..nda ya
p• :ın son konfrensta, l\taiski'nin 
Turkıyenin Sovyetlcre üsler terk 
etır.esı ıçin Eden'in Türkiye nez.. 
dınde fazyik icrasına ikna e' miş 
o cıu ;ınu söylemiştir. Londrada 
bu r_kayede en ufak bir hakikat 
şe me_ bulunmad.ğı beyan e. 
dılmektedır 
SURİYEDE DÖRT GENERAL 

DEÔİŞTİRİLDİ 
:h u •ak.l hur Fransız ajansının 

ıs rb 1 uhabirı".n b.ldirdiğ !le 
g re Vı 1' · Kumetl Surıy<'deki 

k mand~ "rdan dort Generali 
d .miştlr. Mu1'abır Suriye. 
d n h.crctin devam etlı i ve 
150 kadar AL"llan ve İtalya ın İS
t~nbula geldığıni u:.ve etmiştir. 

a -Sov et h r
·na bir bc:Juş 

(1 inci Sal"l.ada.n Df'vam) 
A n t bl.lğj bir çok hudut muh>• 

r '"J' er n n Almanlar l t:: ne b.ıtlrlldi
itn • b yuk genqlikte tnbıye"·ı ınu-

l r n ş!md den bclırmıye 
h... m klc- r lm:ın 

Le b rıı i lşg ı cttnlşler-

r 
'Y 1 lelıiiğ! ıse, Alma!l motor!U 

k r un \olga, Vi.lnö, Bararıovıç 
runlaka druıda t.aa rı.ız~uu e:enış.et.
~ •4.o.&l bu rmekted.lt'. b. .. ~ıtu-.t bır 
A naıı taf'lri. g;upu Vılna ve Oıunıyani 
ILın ınd. bır ged:.k acm.ıya ınuva.f• 
t .u.ışı ... SO\ yet kıt alai. ı bu cru-
,ı. ın il)lnl J.:jti..köımctte harck t yapan 
4).lyade ı1e ,..Lbatını kcsın.:ştlr. Sô\o'yet
ler merk~z :nıntnkasuıda uıu.k uıl bır 
t.aarı ı.ız.ia P.azenuıJ.sl kas&ba.>wı istı.r-
dat e nı.şicniır. . 
~ upl.l Prut'u ıeçmck 1sti7en Al

man k...ı.vvetlerı p..ıskurLulınU lcrdır. 
soveyetıtr Prut'un aaı sal11luıdek.1 
cu \ .. cr.ni muhalua ctmek~edırler. 
1'ehri ııe~miye muvaıtak olan A!ırum 
Vt=, l{uınenler esir edıl.m ı.\r. 
Aynı t<bli e ııore Çarşamba ııt.ınkil 

hava muharebeleıindo 76 Alınan tay
'Y rc-.ııı dusurulmilştür. 17 ?°vyct tay .. 
yarl.1iI Us.er ne dı.>nmemi.şur. 

(..1,;phcuw bir yerinde Alır anlar 
ıa hoş olarak bLr lıeri harekeL ynp
n:: rdır. Alınan esirler muharebeye 
r \. kedilmeden, kendılcrı:ne Vtıi.Ra v.:
r ... ıdıeıni sbylemi.llerdı.r. 
EJNLANDIYA DA liARBK 
KA.R!ŞTI 

, ın...ndiya hülu1mel!, SuY)'et Rua
•j-.;.ı.) .t resmen harp ilAn elm-..nıo.; .~ ~ 
t<.ıber, timdi harbe kanşmıa bulwı-

lllak;.a._,., . . ıı tin 
Fuı cümhurrelsi Piti Fın m.ı e • 

lutaben radyoda b•r nutuk söy .y.rt:k, 
Fu i.r1Il iyanın bir kere daha _bvvyet 
\aarnızun.a uL'?'a<lı ını. ik~c" Fın uıu
daı.aa sav~ırun ba,}1.B.dıaıuu bı.ld.ın:nJ.r 
t.r. 

Sovyt:t tayyareleri bazı Fın ıebır ve 
lıu:.anlaıırun bonlbarduoaı.una uı.:vaın 

eı.cu~k:ı.t.'dirler. 
ı; il r taraftan Norvcçte bulunan 

Atman ını.kerleri Isvcç toprakJarınd.an 
Fln4lndıyaya ııeçmeJ;.te.;u·ler. Harp 
kw" lcrlne cöre, bit.ar b:r meıııle-
k e a:lrcn nıuharip kuv\ei.ler o mCl.n
lekette enterne edllicler. Haılıuk! Al
nı.an a erle.rı Isveç nakıi vası.tala
tıı.ı..aan Jiti.fade ederek c-ı.:ç:ıncktedirler. 
SovyeU~rin bunu bir harp Ve:iUesi ad
ciedip etmiycce&i malüm deı}:ıldı.r. 

~ovyeLlerin talebi üzerine, 1:.veç Ha ... 
ric!ye Neıarell, So~etlcrın Alman;ya 
''" . lacarisıandalu men!aall..-uu h.i.
truı)'eyi !calıul etmi;;tir. 
.İRAN BiTARAF 

Iranın Moslcova Elçial SoY)'et lla· 
•icıye Komlserlıilne 28 l!aziraada 
Ve .U&ı ıllahl bir notada SovycL-Al
ınan harbı kar~ı.smda lrarun kat'i bı
!:ıro!_gım muba!aza. edecec.ıu bıldır
"11Jtir, . 
l~.GlLİZ ASKERİ HEY'ETI 
llAREKET E İ 

Sovyet - inııiliz iobirUğinin esas
larc:u aorU.şccek olan Ingilıı as.l\.crt 
hcy'eti Londradan hareket etmiş, Lı.z .. 
bona ıelmlş\Jr, Or\a Şark yolu,yla 
lrıo kovaya gid~lır .. 
IlENiZDE İŞ BIRLIG! 
llOGAZLARl. VAZiYETİNE BAGLI 

Soy cndıt ne gore. Ahna.nlar Kara· 
d.eruzde a mbouardan ve Ruınen filo
ıundan istifade edeceklerdir. Sovyet-
1 r de kan:ıl!ard n isti!ade ederek 
il Ilıktan kuçuk denizallı!an ı:ctırelıi
ı,,cek dır. LondradJkı kanante dre, 
&"orc her~a.de lngt...:z - Se\'yet de
n tıb r' li ç ı kkalc Boğazının va
<lyeLne baAlıdır. Türkoyeni.n Boğa•
lan kapatıp kapatmıyacatı ise ma.• 
l(ırn detlld r. MUteh•ssıstann filı:rıne 
röıe, lnı:ı iz.lerln yapacağı en mLJ.e.;
& • yardım, hava. hUcun lar•nı Garp 
ee ... hesı. ilzerıne teksif etrnekUr. 

---O--

tı llatıerl 
Altın fıatl rl duşmekte devam 

td.yor. Dun, hır Reşad.ye altını • 
lluı fıyatı 24 Ura 50 kuruil idi. 

'.Atinadaki :Ahnan Ku-o 
mandanlıit Akropol' de 
ıali.hiyetlerini meraıİnı· 
le İtalyan Kumandanlı
ğına devretrniıtir. Mera· 
simi müteakıp İtalyan 
kıt' aları bir geçit resmi 
yapmı§lardır,. 

8URİYEDE MUHAREBE 
VAZİYETİ 

Londradan bildırildiğine göre 
Merceayunun işgalinden sonra, 
şehrin ötedeki sırtlarında muha

rebeler olmaktadır. Fransrzlar 
şehrin 15 kilometre şimali gar • 
bisinde mevzi almışlardır. 

İngilizler çok müstahkem bir 
mevki olan Tüdmüre karşı taar. 

ruza doevam etmektedir. Şam, Bey. 
rut yolu üzerınde müttefik kuv

vetler Beyruta doğru ileri hare
ketler k&yde!mişlerdir. 

BLJ ... t ~Humus yeniden bom. 
bardıman edilmiştir. 

1TALYAN KIT'ALAR! 
ATİN ADA 

Atinadan bildirildiğine göre, 
Alman kumandanlığı Akropolda 
merasimle salahiyetlerini İtalyan 
kumandanlığına devretmıştir. Me. 
rasimden sonra İtalyan kıt'aları 
taraf.ndan bir geçid resmi yapıl
mış ve İtalyan bayrağı Akropolun 
üzerıne çekilmiştir. 

!larbln mucip 
sebepleri 
(2 inci sahifeden devam) 

~ilatı vardi ·ki ohu tt'Şki!at için
de d:sipline büyük yer verilme
miştı. Sonra teçhizatı bazı nokta
lanlan geri idi. Finlandiya J-arbi 
Rus ordusunun zayıf taraflarını 
belirtti. Ve Timoçerrko Finlandiya 
mulıarebcsind<'n ve Almanyanın 
gar:pte yaptı~ı hareketlerdm aldı-
ği derslerden istüade ederek, Rus 
ordularını yeni baştan organize et
weğe Laşlamı.ştı. Bu organizasyon 
henuz tamamlanmamıştır. 
Diğer taraftan genişlik ve gerek 

insan. gerek malzeme bolltı.ğu Rus
yanın en büyük kuvvet kaynağını 
teşkil etmokt.edir. Rusya arazi 

a) bc<ler ve zayiat verir de yine 
mücadelede devam edebılir. Bu.
nunla beraber, lbu noktaları da i
zam etmemı:ık lazmdır. Modem 
harp organizasyon meselesidir. 
Tayyare ile tank arasında ahenkli 
bir i-;ıbirliği ımeselesidir. Sonra ve
rimli ·bir endü~trij·e dayan.mak
tadır. Ruslar şimdiye kadar teşkilat 
işlerindeki ka-biliyetlerile şöhret 

kazanmamışlardır ve bir defa düş
man Rusyanm endüstrisini ve 
can damarlarını eline geçirecek 
olursa, büvük ordular ric'ai roe
lbilseler bile, 'bunların tekrar mo
dem •bir '1arpte müessir rol oyru
yabilecekleri şüphelidir. Napolyo
nun önünden ric'at eden Çarlık 

orduları gittlkleri iopraA<lar üze
rinde beslenebiliycrlarliı. Modern 
lbir harpte ordular ric'at etl !kleri 
~ mınt~kada ·beslenemezler 

Bir de Rus • Alman haıhinde 
maneviyat meselesi çok mühim
dir. Acaba vatan meflıı.ıırnu tanı
rnııyım bolşevi7.ın. bu toprağın mü
dafaası için !8zım gelen cesareti, 
fcdakarlı.k ve feragat hislerini tel
kin eddbildi mı? Muharebenin ne
ticesini tayin edecek mühim bir 
&mil de budur. 

Almanlar Libav'a 
girdiler 
(1 inci Sı.rladaa Denat) 

büyük muvaffakiyııtler elde et
mektedirler. 

Almanlar perşembe salbahı Le
tonyada, Şarki Prusyaya en yakın 
şehir olan Libav'a girmişlerdir. 

Vilna, Kavnas ve Libavdan !llln
:ra, B ü~'ül< Riga şehri de Almanla
nn eline geçm~tir. 

Sovyetler yalnız Estonyada tu
tunaıbilmektedirler. Buradaki va
ziyetleri de iyi değildir. Estonya
daki ihtilal gitUkçe geni~lemek
tedir. 

Atina Elçimiz bu 
akşam geliyor 

(! !net Say!a<lan D•vam) 
ti Kapıkale Bulgar hududunda 
Trai<.ya Umumi Müfetıişliğ: Baş. 
müşavıri, Vali Ferid Noyan ve 
Emniyet Müdürü tarafından kar
şılanmışlardır. 

Sefirimiz şerefine gece Edime 
B lediyeslnd~ bir ak•am ziyafeti 
verilmiştir. Büyük Elçi ile refa
katindeki zevat geceyi Edimt'de 
geçirmislerdir ve bu akşam oto
mobille Jırimize gel('C{'klerdir. 

Sefirimiz ayın 19 uncu perşembe 
günü Atinadan otomobille çıkmış. 
tır. 22 haziranda Sofyaya gelmiş, 
dört gün istirahat ettikten sonra 
bu sabah Bulgar hük\ımel mer -
kezinden a)Tılını,Jtır, 

- ·- ' :.--~· .·~ 
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Tereddüde 
• 

düşen lngil·z-
lere en hakiki 

Yarınki meydan 
temsili 

Beyo 'u Hal.J<evının ık ncı tey 
dan ten Jı > arınk cu art ı 
günu saat 18 30 da Has' 1ı n 

İngiltereye Finlandiya' dan Bir Macar 
hava hücumları da Sovyetlere treni mitralyö

h afif 1 edi taarruz başladı ze tutuldu 

cevap 
<Bara••1ed~n Deftlll) 

B- Uiçbir devlete tecavüz em&

linde değiliz .. 
C- Ne hiçbir de\ !ete birşey ver

mek, ne hiçbir devletten birşey 
almak kararında ·ız .. 

D-- Sulha sadıkız ve bütün 
do~1larımızı, dünya mili tlerini 
sulh ıçinde görmek istiyoruz, buna 
çalı~ıyoruz .. 

) esıııde H alıc "ı u c ' ar dı:.ld 
meydanda ver lec · tır. 

Temsıldt:ın cvv 1 ve tem 
sında arra•cr az ar ta:. 
hafif mu ik k nserı v r le 

Bu leır.sil \e kvrser par 

~--

ara. 
'-il 

·r 

Değirmen taşf rı
nın altında kaldır 

Londra 27 (A.A.) - Dün gece 
İngiliz tayyareleri Almanyanın 
şimali garbi mıntakasına taarruz 
etmişleridr. 

Alman tayyare~ri İngiliz sa -
hillerinin üzerinden pek az mile. 
tnrda geçmişlerdir. 

Hava Nezaretinin tebliğinde bil. 
dirildiğine göre Alınan tayyare
leri ingılLerenin şark ve cenubu 
şnki mıntakalarına birkaç bomba 
atmışlardır. Hasarat mahduttur. 
İnsanca zayiat yoktur. 

Moskovadaki 
Japonlar gidiyor 
Moskova, 27 (A.A.) - Moskovada

ki japon kolonisinden 22 kişi araların
da Japon Elçisinin refikası da olma!c 
Ozere Siblrya treni ile Sovyet hüku
met n1crkezinden ayrılmışlardır. 

Japon Hariciye na· 
zırı çekilmiyor 

Tokyo 27 (A.A.) - Resmi Ja
pon sözcüsü Japon kabinesinde 

tadilat yapılacağı şayialarını tek
zııı etmiştir. Sovyet - Alman har. 
bı dolayısile çıkan bir ihtilaf ü
zerine Hariciye Nazırı Matsuoka
nın is ifa edeceği iddia edHmiştl 

Bir Fin şehri 
bombalandı 

Helsinki 27 (A.A.) - Torku 
şehri Sovyet tayyarelerinin şid

detli hücumuna maruz kalmıştır. 
Birçok yangınlar çıkmıştır. Torku 

şatosuna bir bomba düşmüşse de 
hasar yoktur. Son Fin • Sovyet 
harbinde de Torku bombardıman
lardan şiddetle müteessir olmuştu. 

Sovyet Tebliği 
(! inci Sayfadan Devam) 

makta, fakat son derece anudaııe 

bir mukavemetle karşılaşmak • 
tadır. 

Bir Sovyet askeri tebliğine gö
re, Litvanyada ve Sovyet Polon

yasında küçük Alman kuvvetleri 
Sovyet hatlarını yarmağa muvaf
fak olmuşlarsa da, Alman piya

deleri ile irtıbatları kesilmiştir. 
Prut mıntakasında bütün Al -

man • Rumen hücumları püskür. 
tlllmüştür. 

Plöşti'nin bombardımanı üze -
rine, petrol kuyuları ateş almış: ır. 

Tebliğde, Sovyet tayyarelerinin 
Alman tayyareleri tarafından za
yıf bir mukavemet gördüğü zik. 
redilmektedir. 

Baltıkta Sovyet deniz cüzütam. 
!arı iki düşman denizaltısı batır
mışlardır. 

Berlin 27 (A.A.) - Ecnebi ga
zetecilerin sordukları bir suale 
cevaben, Alman Hariciyesinde 
Fınlandiyaın vaziyetinin tavaz
zuh ettiği bildirilmiştir. Sovyet 
tayyareleri ve kıt'aları Fin top. 
raklarına kaarruz ettiklerınden 

Finler Almanların yanında muka. 
bil taarruza geçmişlerdir. 

Suriyeden dönen 
italyanlar 

Sofya 27 (AA.)- Ste!ani ajan
sından: SUTiycden gelen 110 İtal
yan tebcası bu sabah Safyayn gel
miştir. 

İtalyanlar Belgrada doğru yol
ların~ devam eLmlşlerdir. 

lsp nyad n gönlll 
yazılmak ııttyenıer 

Madıit, 27 (A.A.) - llükOmetln 
söze·· ü, dün gazt~t.ecilcre beyanatta
bulunnrek, İspanyanın her l::ıralmdan 
Sovyetlerle muharebe etmek tsUyen 
binlcrt-e İspanyolların müracaaUerinin 
arttığını sbylemia:tir. 

Lenlngra4 ızerinde 
Berlin 27 (A.A.) - Alman tay. 

yareleri Leningradı şiddetle bom. 
bardıman etmışlerdir. 

+ Vlşi, 27 (A.A.) - Harbiye Nazı
n General llutz.inger dün sabah Parise 
&ilmiş\Jr. wr------,_,..,....._, Vı.AL<L<ıJl.LW AL 

General Dö Gol 
(! ine! Sı.rfı.dau Devam) 

ileri hareketi hızlı bir tempo ile 
devam ediyor. 

Eksçenç Telegraf'ın bir haberi. 
ne göre, General Dentz Beyrutu 
müdafaaya karar ,·ermiştir. Ge. 
neralin daha birkaç motörlü kuv
vetleri olduğu zannedilmektedir. 

Palmir mıntakasında muhare

beler devam ediyor, İşgal edilen 
yerlerde vaziyet normal hale gir. 
miştir. 

Diğer bir habere göre, Gene • 
ral Dö Gol salı ve çarşamba gün
leri Şamı ziyaret etmiştir. Gene
ral dini cemaatler reislerini kabul 
etmiş, halkın ihtiyaçlarını öğren. 

miş ve ışgal edilen yerlerin iktı. 
sadi kalkınma çarelerini tetkik 
etmiş'.ir. 

Refah Vapuru 
cı inci Sayfadan Devam) 

VAPUR HAKKINDA MALÜMAT 
Refah vapuru şehrimizdeki Bar-1 

zilay acentes:ııe aittir. 5000 küsur 
ton büyüklüğühdedir. Mısırdan 

dönüş:e Portsa•dde bulunan mii. 
him miktarda ithalat eşyasmı <lıı 

memleketimize getirecekti, 

HARP VAZİYETİ 
(! !net Sayfadan Devam) 

Merkez cepheo;ine Pripel nehri
nin ve ayaklarının meydana getir
d ;ği Pıruık bataklııklarııı.ın şima
linde ve cenubunda Aınıan zırhLı. 
tümenlerinin yarına taarruzları 
biraz inkişaf et.miştir. Haritaya 
•bak:lacak olursa, şimalde Varşova 
ve cenuıpta Leniberg bölgelerinde 
Rus arazisi Almanya ve Macaris
tana doğru birer çıkıntı t~l e
di)"Or. İşte Almanlar Rus <X"phe
sinin bu çıJunt.ılarına yüklenm~ 
!er, bu kıs.mlan koparmak iste
rr.lşlerdir. Gerek Minsk ~ gerekse 
Brody istıkametinde yapılan taar
ruzlar lbunu gösteriyor. Ruslar bir 
yarımıya meydan vermemek mak
sadile bu çııkıntılardan şarka doğ
ru çekildi:er, yani şimalde Bara
noviç - Vilna ve cenupta Çernoviç
Brodi hatlarına kadar cepheyi geri 
aldılar. Fa.kat !bu hatlara kadar 
ciddi muharebeler vererek geri
lediler. 

Almanlar:n Prusyadan Riga i~ 
tikametinde yaptık.lan taarruz da 
Rus muıkavemetile karşıla1JYUŞ ve 
inkişaf etmemiştir. Daha cenll(lta 
Prut nehri boyunda da Rus mu• 
ka,emcti bi:vıüktür. Alman _ Ru
ırnen k ·~!arı henüz Di.nyester bo-
yuna var marn r. 

Bu vaziyetin hulasası ve neticeSi 
şudur: 

Merkez cepheı:inde üç bölgede 
Alman taarruzu vardır: 

1) Kovno - Meıınel hattında R.iJıa 
isill:ametiod• _ 

J 

2) Baranoviç - Vilna hattında 
Minsk istikametinde 

3) Çernoviç - Brody :hattında 
Kiyef istikoonetinde. 

Bu taarruzların hi\ıbirisi henüz 
bir yannıya inlmlap etmemıştir. 
Bu vaziyet, Alman zlil"hlı tümen
lerinin gaııp cep!ıeıined 6 gün Zlll'

fında kazandıJdarı zaferlerle mu
kayese edilinıe, Rusların - asıl kuv
vetleri heOO.Z mtiıarebeye girme
diği halde - çok iyi dayandıkları 
ve ivi harbettikleri deıiıal anlaşı
lır. 

0

Bundan sonra Ruslar büyük 
kuvvetlerle meydan muharebele
rine atılacaklar, iki tarafın z.riıl.ı. 
taarruzları, tanklaroı büyü>k kütle
ler halinde çaııp~acaklardl!'. 

Aca•ba bundan soı:ra vaziyet ne 
c>lacak? Alır.anlar Riga, Minsk ve 
Kiyef ;stikırmt'tlerinde yarma ya~ 
rnağa .gayret edecekler, Ruslar da 
lı.ı varmalara mukavemet etmcğe 
veya eski hudut boyuna kadar çe
k·lerek yarmalan boşa çıkarmağa 
çaJıgacaklardır. Veya Baran1>v'ç
t~n ve Memelden Prusya ve Var
şova i·tikametlerinde mukabil ta
aTTuza ı:eçmeleri de muhtemeldir. 
Netice itıbarile Rusların Riga ve 
Mı,,sk ;stikaml'l.l~rirde çok kuv
vetli bulunmaları üızn,d r. 

Art 1t Alman ordular.mm taar
ruz planı hakkındaki muphemi
vetten k ırtulmı.:şlar; ve vaziyeti 
İ.. mamile nn1=11lardu. Amn 1 
taarrnz planına karşı ıyi hır .mıi
dcfaa, veya iyi b.r mukabil taar
rur.ıı hazır!;ıyabillrler. 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Stefanl A
janamdan: 

Suvyot tayyareleri dl.in öğle üzv! 
Korosmezo - Budaı>e§te hattında do&
ru eeferler yapan treni mıtralyOz at.e
l! altına alm111ard1r. \~oıculard:ın bir 
kışi ölmüş, Uç ki~i yaralanmı~tır. 

E- Bütün millı müdafaa tedbir-

Saat 13 de Sovyet tayyareleri Kassa 
ıehrlnl bombardıman etmlşlerdır, Bom
balar bir kaç eve isabet etmiştir. Sivil 
ahal!<kn beş klı ölm!lş, bir çok kbn
seJer yaralanmıştır. 

lerimizi, ittifaklarımızı sırf vata• 
nımızın sc13n1eti. sulhu, miilki ta
mamlığı, istiklali ve kayıt ız şart
sız milli h3kimi~·etimiz için yap-
nuş ve almış bulunu) orıız .. 
F- Harbin . ebepleri dı mda)·ız 

ve taınamile hitarafız. Bitnrnfhğı .. 
mrzla dostlnnmrza, mllttefikleri
ruizc, in<nnlığa faydalıya. 

Haydarpaşa ıs~ yorunria J..tehmet 
isınnıde bır amel \ agon arda buyük 
değ mıen t:ışı çıkarırken d• en 
taşları istifi bozularak \ 2g . hırdan 
kaynuş ve ll!ch"nel a!ıında ka ak a· 
ğır surette yar !an.-nış ve Haydarp 
Nllmune H st:ın...ıne kaldırılmı tır. 

Budape er a 
Saat 17,30 da bir Sovyct hava ıno

au Kassa'ya lckrar hücum etmek !ste
mlş ise de Mac:ır tayyare dafı batar
yaları Sovyet t:ı:yyaretcrini bomba ha
mulelerlni atmıya vakit bırakmadan 
!.tarar topraklarını terketmiye ıcbar 
etmışlerdir. 

flnler ı ı kitap 
neşredecek 

Helsink! 27 (A.A.) - 12 mart 
1940 dan ;tıbaren Fin - Sovyet 
müna ebctlerı hakkında bugün 
bir mavi ve biz beyaz kıtap neş
redilccektir. 

Gazeteler, Avnıpanın Bolşe • 
vizme karşı müdafaasında Fin • 
!erin bu sefer yalnız oamadıkla
rım yazmaktadırlar. 

Bizans altı larlle 
dola demir kasa 

(1 inci aşfadan D~vam) 

.tşte şuracr1.-ın, binlerce altın ya
tıyor!• müjdesini vcrmekt<'-iir. 
Mehmet, itkin !bunlara pek ~em
mi}"!t vermeıniş.se de, bahçesinde 
zengin lbir define bulundllğuna 

dair kulağına çalman baz lhaber
lerle, gördüğü rüyalar arasında 
bir münasebet sezmeğe •ha lamış
trr. Viıkıa, mahalle ihtiyarlarının 
anlattı€ına göre bundan 35 sene 
'kadar evvel, şimdi Mı!hmedin sa
hPbi bulunduğu evin !bahçesinde, 
vaki bir ihbar üzerine hafriyat ya
pıl.mı~ ve topra:k yedi mclre kadar 
kaxıldıktan sonra, içerde demir bir 
kasa görülmüştür. Fakıi't evin e&

ki sı>Mbi, 'kasayı çıkarmağa teşeb
büs edeceği sırada, memurlar gel
miş ve rivayete göre saraya veri
len bir jurnal üzerine hafriyat dur
durubıuştur. 

Mehmet mahalle halkından hep 
bu rivayetleri dinlemiş, fakat ken
disi fakir olduğundan lbir türlü 
hafriyat yapamam tır. Nihaye<t, 
Riza Uluçam adında ıbiri hafriyat 
masrafını define çıkarı.a yan ya
rıya paylaşmadc üzere üstüne al
mıştır. 

49 LİRA . fA:RAF!. 
Riza şunlar· söylemi§tlr: 
•- Defineyi bulama25am, met

resi vcdl liradan. vedi metrelik 
yer iÇin 49 lira masr~fı sineye ben 
çekcc<-ğim. Sayet ümit etti-im gi
bi, elimize bır şey geçecek olursa, 
bunu b~enin sahibi ile payla
şaca{(ız. Hukı'.ımetten müsaadesini 
alJığLmız için, ele geçen maldan, 
yüzde sekseninin kanunen bize 
ait olması ı~ap eder. 

Rivayetlere bakılırsa kazdığımız 
ibaı\çe. Irrzanslı!ar zamanında, sur 
haricinden baslıyarnk Sultanah
mede kadar uzanan topra-kaltı yo
lunun üzerinde bulunmakta imiş. 
Eğer, bu doğru ise, va.k<ti!e kazma
ların ucu takılan demir kasanın, 
Bizan,; aı• '11aıile dolu olm~ı b-
t . 1. l l!Dla ı varu.i.r .• 

Bu balamdan bizden teca\'ilz, 
ta. kınlık. <n \'e bu devlet ale"hin· 
de hareket ve müdnhale bckli)·en 
"eya wnnnlar ne kadar al.tanır• 
!arsa; -0 kadar da lıizi, lıa nızda

kilerl, Tiirk milletinin olıtnnluk 
hün)·esini tanımamış olduklarını 

ifade ederler 
Yeni nizama ka) mndan, i.,tikliıl, 

hakimi) et, rey, serlıe tliğimizdcn 
hiç birşey ifade etmeden. dostlıık
lanmıza. ahitlerimize, it1ifnkları

m17a tamamife sadık kalarak ve 
milli miıdafaamızda dalma k•n
dimize ve kahraman ordumı za 
giivenerek sulh çevre \'e ctpfıe

miı.i tan1amlı,·an avni 7.nmanda 
dostlarıınıza ve miittrfiklerimize 
pek ziyade fa ·dalı olan Tilrk - Al
man muahedesini i~te hu gözle 

örmek ve bu dünva berrllmerci 
kar ısında bii ·iik bir su eseri 
olmnkln üğmek herke~in bortu ve 
vazift"Sidir. 

Bu son nokta üzerinde Hariciye 
Vekilimizin sözleri, bi!h8' •• ne 
kadar sarihtir: 

- Denilebilir ki, bütün diinya 
uzaklara ~iden yollar Ü<tiind.- bu
lunan Türkiyede sulhun bozulma
ması için muahedelule, mütalea
larla adeta ittifak etmi<tir. 

Yine denilebilir ki, snlhıımu:ruıı 
kah.rıwman bekçisi olan Türk ordu
sunun yanında "e ayni eephede hu 
sulhu korumak için muharip de.
J.-tler, bitaraf devletler \·e insan· 
lık efldlrı umınniyesi yeralmıştır •• 

Muhakkak ki. hakikatin kendisi 
de yüzde yÜI bundan ibarettir. 
Dünkü yazrmrzda da izah ettiği

miz gı1ıi; muhakkak ki. en başta 
Tür1dyenin sulh içinde bı•lunma
sından. Türkiye kadar nlm .. t his
sesi alanlnr da yine dostlarıma 
ve mültefiklrrimizdir. Hele, ~imdi 
bunlann arasında ve en basında 
.ıılhumuzdan "" bitaraflıj(ımııdan 
bizzat gördükl.ri büyiik menfaatle 
İngiliz, Alman ve Ru•ların ı:eldi· 

· ğine ~üphe mi vardır?. 
Alınan - Türk muahedesinin 

na lşt rak e ı or z 
aylarda B t><': :ede 

acı' cak oJ.a!l U yük t rak 
et.:nzk ı llun 
için ı~.ooo lira ayrı 

Açık Te ~ kkür 
22 haıiran pazar gunıi Par oto

linde kızımız lıl rı h l{nlk 'an 
ile oğlıunuz Hti ryın Kn ... n nın 

nikah töreıılerine h ·zur!Jri e ş<-ref 
veren sa)ın rn" afirlcrım zc '\:c 
gelemi~ erek telı:raffa s adclımize 
i tirak eden bulun al baplar mza 
alenen te ckkur ederi:'!· 

Tah in Kalkaun • 
Ha n 1 nzma 

Benzin parla ın a 
Taksrnr' 101 numar rla kuy 

luk yapan jir ylr b r ben= 
!cqnak y parken çın 
ateş almış ve jı..:ray r y en -
lana ak Bt>yoğlu haslan"""'" 1<.ııld :-ıl
mıştır. 

·----
hakiki öz "e ruhunu Ilarİc0

\ c ·.,_ 
kilimizin nut undan mulhem ola· 
rak bir kere daha izah <::t11' rr 'e 
&\·nl zamanda 1nı: Jterede, meri· 
k~da husule gelen ufr.kt~fe to
reddütlere yerinde lıir nıı ~nbcle 

sayarken: daha bir n<ı' la liz~in· 
de de durmayı yrrinde bulm oruı, 

Bu nokta, hakikatte Türk ınilll 
siya.etinin istikhalini ve hedef ıt
tihaz ettiı:i , ertffi ınerhaldrri av
dınlatan bir müjde sn),lmnk la
ttmdır ki, onu da Barİ(İvt' \"'eki .. 
limiz yine 'u eümleleri ile telıa
riiz ettinnektMir: 
•- Arkada. Jar; bu manzaTB, bn 

umumi tanip
0 

milletimizi bir kere 
daha şerefli ve mutena bir mevkie 
çrkarmıııtır. Bu şerefli ve mutena 
mevkiin Cumburi ·etimİ7e ne ka
dar yarastıj?ını bundan sonraki si
yasi fanliyetlerimizle de islıala 

~a11"aeağız.• 
:Milli Şefin birlik, biitilnlük, bağ

lılık bayrağı altında bugüne ka• 
vu anlar, muhakkak ki yarını da 
Tilrkivenin • erefli ve mutena 
mevkii• nin itap ~ttirdiği oı,.üde 
ve yara • ·ta iclrnk edrrrklerdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Kars Beden Ter biyesi Bölge Başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş· Kanı Beden Terbi~ Gençlik Klubü binası 

tamirat ve t!ıd tıdrr. K !ı 16>87 lica 32 kuruştur. 
2 _ Eksiltme 12/7 /941 Cumartesi günQ uat 12 de Halkevinde Beden 

Terbiyesi Bolce Ba;;ka.n~ında ~ül edecek: !comi>)'onca kapalı :tarf usulile 
yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna ait tıTTak mtidı!rlük:te gorülecektlr. 
4 _ Eksiltmeye ıirebilmek için iltek.lilerin 1:44 lira 5 kuru$1uk. muvakkat 

teminatı husus! nıuhasebe veznesine yat.ımıalan ve . VilAyet vesika kom.syo• 
Wldan bu ı.ş için ~lınmış ehliyet vesık.aa!Ie 941 yıh Tıcaret Odası v ikasıru ıb~ 

:tmeıerl Lazımdır. Jşou vesikayı almak isliyenlerin talil gühlerı hancinde ve 
eksiltme gününden en az üç ıun evvel istida ile Villyete. milracaat etemelerl 
ve dilekçelerine en az bir kalemde bu işe benze.r 10.000 hrahk bır lt yaptık· 
lanna da.ir iş yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt.etmeleri p.rtt.ır. Bu 
müddet uırfında vesika talebinde bulWtmıyanlar eksıllmeye &lremttler. 

5 - İstekliler tekli! melctuplarını ihale iiinU olan 12/7 /941 Cumartesi ııaa\ 
U den blr saat evveline kadar eksiltme komisyonu Başkanlığına makbuz muka .. 
bilinde vennelert Uzundır. Posla. ile gönderildılf takdirde kırnuzı muhur mu• 
mu ile !cııpahlmıf olması lhımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. <5135• BORSA "' :..: ~.... ~ :a.:ıor...- ~-., 

TAKSİM GAZİNOSUNDAN:~ 26Haziran1941 

1 Sterliıl 

Dolar 
} r:ınlı: 

100 
o 

T rf"'t 
1 v Fr. 
FJoriJl 
RilyWna.ıll 

Bolca 
Drahmi 

•a 
C • Kronu 
P*la 
ı.ıotı 

PePl.IÖ 
ı .ey 

,.. l>'nar 

Atd•n~ 
5.2~ 

130-

29.95 

12.9375 

ıoo Yen 31.1375 
ıoo Lv Kr. 30.7450 
ıoo n b'• -

E llAMVFTAHVİLAT 
lkr:ımlyel! '!I. 5 938 19.20 
Sivas - Erzurum '14 T 
9~4 11. W VI. 
J'ız:'"" tahvil!ffl 
T. C. !~rkez Banlta.!l 

20.39 
24.
ı28.-

Gıulnomuz sabah 9 dan ltiban!n açıktır. Herg!ln: Kahvaltı ölle ve ~ 
Alqıam yemekleri. Saat 18 den ltıbaren Yeni gelen mcıhur ı 

Romen Çl§an uıı ısı Dan ·u·e • :ı 
ko ve Zengin Varyete ro r mı, 

Tabldot 100 ıcuruı. Yen! acılan Halk Bahçesinde 
Kahve, Çay, Gazoı. 1:1, Dondurma 20, Btra ŞJ.$eal 40 kuruştur. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Souollk !llulı bb<-n tcı.r Jk<lell luvakk:a.l Tem~n tı 

Lira K1ll114 IJrıa Korıış -15 00 
Beykc a Dtresekl civarında vakfa e. • K r 

g11n üddeUe a-ık arttı naya ~k rılm ır l 

l ... t ıs • K•dık87 Vak.tlar İdaıe.nde yap ur 
du .:ldao .ı.s~lilerln her ı:Un dareye mü t g 
ctklertJı ete !hale ll(lnü mWIJ'Yen saatte bazu bu arunalan 1 



6 - SON TELGRAF - 27 IL\ZbuxıNt 

Cumartesi )' arınkı .. -gunu 

T-AKSİM GAZİNOSUNUN 
Taraçasında meşhur Paviyonunun 

YAZLIK KISMI AÇILACAKTIR 
Ayni. güzeilikte olan bu yeni paviyon, bütün Boğazlçine hakim ve en 

şık halkın yeni bir Toplantı yeri oluyor. 

-· 
Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Ctmt 

Yeııil Salat,. (Adet) 
Pırasa 

ispan~ 
Havuç 
Llhana 
Patlıcan (Adet) 
Taze Bamya 
Dometes 
Semizotu 
Kabak Sakız 

Taze Bakla 

• 

Blber Dolmalık 
Fasulye Taze Ayşe 

Enginar (Adet) 
Fasulye T. Çalı 
Fasulye T. Barbunya 
Karnabahar (Adet) 
Soğan T. (Demet) 
Maydanoz (Demet) 
Dereotu (Demet.) 
Nane (Demet) 
Sarmısak Kuru 

Kök Kereviz 
Balkabak 
Hıyar (Adet) 
Salamura Yaprak 
Pancar 
Kırmızı Turp 
Marul 
Taze Yaprak 

10000 
10000 

7500 
2000 
5000 

25000 
1000 

10000 

2500 
5000 
2000 
2000 
6000 

10000 
500 

2500 
1000 

15000 
20000 
10000 
1000 

200 
2000 
2000 
5000 
1000 

500 
10000 
10000 

500 

150 
500 
450 
160 
!25 

1250 
200 

1500 
325 
700 
200 
260 
700 

1000 
90 

450 
130 
300 
200 
250 

10 
62 

220 
80 

200 
200 

20 
150 

400 
80 

10562 

Yildızda bulunan Teknik Okulunun 1941 Mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 
dns ve miktariyle tahmin bedeli yazılı 30 kalem sebzenin şartnamesine göre 
S0.6.941 tarihine rastlıyan Pazartesi gfuıü Saat (14) de Yüksek Mühendis Mek
tebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İlk teminat (792) lira (15) kuruş

tur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak: Uzere eksiltme
den bir gün evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan cıkulumuza ve eksiltme 
günü de Gilmüşsuyunda Yüksek :P.lühendls Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 
Teklif mektuplarının eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
.,erilmiş bulunması 1.1.zımdır. Postada vAld olacak gecikıneler kabul edilmez. 

(4479) 

r 

, ......... 
ffVl.,S-1 

2 

Tasarruf ., .. ...,T..,.~.., .. ~~~ 

1941 ikramiye Planı 

! 
! 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İldnci~ 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
~ 
~ l adet 2000 liralık - 2000. - lira 
~ 3 > 1000 > - 3000. - > 
~ 2 > 750 > - 1500. - > 

! 4 > 500 > -2000.- > 

SAHİP VE BAŞMUHARRİR.i 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

cSON TELGRAF 

'~ 
8 adet 250 liralık - 2000. - lira '~ 

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

300 20 - 6000. - > ~ 

ETEM İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGİN 
l\lA TBAASh 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 - 6- 1941 Vaziyeti 
A k t i f 
S-

Aitın: Safi ldloera.m 
llonknol. 

72.60Ul5 

• • 
Ufaklılı: • • • • 

• • • 
ll&rlt'tıeki ••-9HT19n 

Altın: 'Sat ~am 12.937,317 
Altma lalıvill kabil - dOVl&
ı.. • 
Dlior dilv!zler ... bcırçlu llClrllıa 

~eüırl ••• 

DeNbte edilen CTtalı:ı .. ıull1• 
karwilıb • 
ııtaııunun a-a d maddelerine tevfi
kan Rulne tarafından vW ledl1at -·c-.... Tlcut Senetler • • 

- ..... lalı-.!IU .-. 

1 
Deruhle edilen evı:alu n&kıll· 

A • 1onln ltarsılıJı ealwn ve lalı. 
vllAt (llllıarl kı;rmetıe) • 1 

8 • ler- Eslaaa •• Talı'tllMI 
A......ı.n 

Altın ve döviı üzerine a..
TabviUI üzerine avam • • 
Haıin.,e lwa vacleli aftDL 
Jlub>o7e 3850 No. lu kanuna ı&e . 
açılan alim w..ıııw ....... • 
Hiaeedarlar • • • 
llubtelJ! • • • • • • • • 

Llr• ...... ·- 102.124.058,03 
16.995.594,-

572.048,62 119.691.700,65 

445.391,07 445.391,07 

18.197.370,87 

45.018.452,73 63.215.823,60 

158.748.563,-

21.683.0ll,- 137.065.552,-

273.734.147,19 273.734.147,19 

45.971 .683.93 
1 7.899.526.12 63.871.210,G5 

4.741,69 
7.808.722,-

167.684.926,75 
175.498.390,44 

4.500.000,-
9.368.490,19 

YekQn 
ı 837.390.705,19 

1 Temlllua 1838 larihindon iti-

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

""'-·-------------- No. 52 -
Yazan; Francis Macluırd Çeviren; lskender F. SERTELLİ 

Yann vaziyeCn düzelecek, gençsin, bu 
işte çok paralar kazanacaksın 

D;yıor ve şiıd<retle tenkit edyor
Kapıcının sözlerini reddetme

m~ ;mkiın ydktu. 1ngilirz. taraft~rlır 
ğı yapıp mii§ki1l vaziytıte düşmek 
istemiyordum. 

jan yine atıp tutımağa i;ıaşladı: 

- jaıponlar Fransaya ool •bol vtı 
UClJZ fiatla mal gebi.rip satıyorlar. 
Fransl'Zların bundan şik.fıyeti yok. 
Fakat İngilizlere ne oluyor?. Dam
ping başladığı gündenberi Parise 
İngiliz casusu akın etmeğe başla... 

dı. Bu adamlar ıgüya japon dam
pıngi ile mücadele ediyorlar, Ne 

yaptıklannı biliyor ııııusun? Bol 
bol Entellicens Servisten pa.ra çe
k:iıp Faris barlarında yaşıyorlar. 

jaıponlar yine •bildiğini olruyor ve 
halk, nerede IU'UZ mal varsa, ora-

• ya ıkoşeyor. Bunun önüne hangi 
lkuwet geçebilir?. 

janın, kendi baluşile, sözlerinin 
'bir kısmı doğru say;ı.labilirdi. Ger

çekten Pariste pek çokı İngilıiz me
muru vardı. Gerçi bunların bir 

·loısrm piyasada rol oyıll'uyorsa da 
ıhak:iıka.tte hiçbirinin tüccar olma
dı,!> anlaşılıyordu .. 

p a • ._. 
n.~ ... ~· ld• Adl ve fevl<al 

'lusu.d 

i t 

eki ...... .-: Te4ariW 
Deruhte edil en evral<J nalı:dl1• 

e inci maddelerine 
ume tarafmdan Ylld 

Kanunun 6 -
tevfilı:an H 
tedi7•t . 
Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karıılıiı tam amen altın ol.ank 

ille vazedilen Uiveten tedav 
Reeskont muk abill IUveten !eda.-
vüle vazedilen 
Hazineye 1ap 
avans mukabi 

ilan ahın karşılıklı 

li 3~02 No.lı kanwı 

eten tedavüle vue-mucibince iltıv 

dilen . 

MEVDUA T: 

Tin Li .... , 
oıram Altın: Safi idi 877,150 

3850 No. lu \t 
•çılan avans 

anuna &öre Hazineye 
mukabili tevd.i olu-

nan altınlar: 

Sa.fi kilo rram il.iti 930 

Dövh T ...ııltildall: 
Altına tahvill kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı lOlriııj: 
balı:.i7elerl 

Muhtelif • . ' 

·ı.822 .019,15 

6.000.000,-.
1 

158.748.563,-

21.683.0!l,-

137.065.552,-

17 .000.000,-

250.000.000,-

118.000.000,- •I 

74.105.140,74 
1.233.782,0:!_ 

78.124.167 ,90 _ 

27.7(\8.741,26 

Lir• 
15.000.000~ 

13.822.019,15 

522.065.552,-

75.338.922,77 

78.124.167,90 

27.708.741,26 
105.331.302,11 

-~-
Yel<Qn 

1.ııkODto Jıııadcfl ll • Alim ıı-tııa &T&IUI ')', 3 

837.390.705,19 

Para çektiklerini, barlarda ye
diklerini ·bilmem .. lbu husıustaki it
ıhamları ne tenık:ide, ne ed ıkrubule 
vaziyetim müsait değildir. Ancak 
- mensup olduğuım lbir müessese
ye .bu derece at,p tutan lbir ada
ma susturucu cevaplar veremedi
ğime müteessif ve müteessirim. 

janla lron%"1lyoruz aıımna, (B. 
M.) muammasını i:ıalledooilecek 

ufak .bir Jıpucu bile elde etmiş de
ğilim. 

Belki, arada·n zaman geç<ır<;e, 

Mister Ti-Vonıg ile dostluğu iler
letmek yüzünden ıbirşeyler öğre
nebileceğimi umuyo'ru:ı:n. 

Bu derece Sl'r tutan ve açılmıı
yan bir milletle il:k defa lkarş:Iaşı
yoııwn. 

* janla dertleşirıken, ıkalık.ııp oda-
ma gitmek istedim. 

Vakit epeyce Her !emişti. 
jan bu sl'!"ada bana garip !bir 

sual soırdu; 

--Bu yaşa kadar evlenımediniz 
mi?. 

,..., Hayı.r, 

Evlenmek niyetinde değil 
misin?. 
_Hayatımı temin etmeden böy

le bir~y düşünme<k istemedim. 
_ Hayatım temin eder ve bir 

arkada•ı maddeten mes'ut edebile
cek va.tiyetin olursa, yine ıbeıkiır 
kalmayı mı tercih edersin?. 

- Bunu o zaman dü~'Ünüri1m, 
Mösyö jan!. Malüm ya, lııadistıleri 

hadiseler doğurur. Şimdilik >bu iş 
hakkında hiçbir fikrim yo.k. 

jan !birdenbire sustu. 
Kendisine sordum: 
- Benim lbelkıiırlığıım veya ev

liiiğim sizıi neden alfıkadar ediyor? 
jan, sebep olarak şunları ileri 

silirdü.; 

- Yarın vaziyetin düzelecek .. 
Bu işten çok paralar kazanacak,. 

sın!. Gençsin .. o zaman barlara, 

sefahat yerlerine dadanarak, lka
zandığın ıparaları is'raf edip, .gü
nün birinde tekrar sefalete düşe
ceğini düşünüyorum da .. 

- Fakat, benim sefahate ve isra
fa kat'iyyen temayülüm yokl'Ur. 

TEPEBAŞI BELBDIYE BAHÇESİ 
Yana Akıam saat 3 e kadar 

Kızılay Beyoğlu Merkezinin gece eğlencesi 

SAF • 
1 YE ve saz hey' eti - 30 ki§ilik Revü 

Varyete - San'atkar ISMAIL 

D0MB0LL0 ve arkadaşları ( K 0 c a j sterim) K~!~:~~ıı 

ALAFRANGA KISMI: 
Büyük Varyete - Amerikadan yeni gelen Z.enci Ali Rıza'nın Atraksiyon numa

raları - japon Pandomin baleti - Caz Orkestra Dans. 
Dühuliye Yoktur. Telefon: 42690 411111 ~ 

1 ...... _ :---:---:·,
7

~~-::":': :-:-:_~~p--::~ :-_,-.--~-.-~~.·.·::~.--.-~.:{: ... ö-il.... Kadıköy Kadastro Müdürlüğün den : 
. Adliye Vekaletinin tensibiyle Kadıköyde Kadıköy ve Kartal kozalarına aıtl 

ve Kadastro işlerini al§.kalandıran ihtilftfların halline memur olmak üzere yeni' 
den bir mahkeme tesis edilmi~tir. AlclkaWarın Kadıköyde Sulh Mahkcmelerinit' 

' \ bulunduğu binada çahşmıya başlamıı; o lan, mezkUr mahkemeye müracaatla11 
lüzumu ilfuı olunur. . «5144> 

27 Haziran 1941 
18.00 Program ve Memleket Sa.at Devlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları Ayarı. 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.15 Konuşma Memleket Postası. 
18.40 Müzik: Radyo Caz Orkestra- İstanbul Şehir hat1an vapurlariyle parasız seyahat hakkkı verilen pasol.i 

rın deği§tirilmesine başlanmıştır. 15 Tem muz 941 tarihinden itibaren cldekj P'1 
solaı· hükümsüz addolunacağından a13ka darların bu tarihten evvel İşletm~ 

sı (İbrahim Özgür ve Ateş 
BöceklerL) 

19.00 Konuşma: (İktısat Şaati) 
19.15 Müzik: Film Müziği (Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: Klilsik Program -

Koro. Şef: Mesud Cemil. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
21.10 Temsil. 
22.00 Müzik: Radyo Salon Orkes

tras (Vio1onist Necip ~kın) 
1. Offenbaclı: Orfeo Cehen
nemde Uvertürü 2. Beccı;s 
Aşk Dansı No. 3 4. Mozart: 
Mönüett.o 5. Frcire: Ay - Ay
Ay! 6. uber: Göbekliler Res
mi - Geçidi. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi
lat, Kambiyo _ Nukut Bor
sası. (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 

'1. Gentner: Daima Tekrar 
Söyle 8. Morena!: Potpuri, 9. 
Chopin: Noktf.irn, l O. Main
zer: Bahçe Kapısında Sere
nad. 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
23/25 23.30 Yarınki Program ve 

Kapan13, 

YARINKİ PROGRAJ\I 
'1.30 Program ve Memleket Saat 

Ayor1. 
7.33 Müzik: Hafif Program (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Hafif Programın De

vamı (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

13.33 Müzik: Türkçe P!War. 
12.45 Ajans Haberleri. 

14.00 Müzik: Riyaseticümhur Ban
dosu. (Şef: İhsan Künçer) 
Blankenburg, O. Guillon, j. 

Sousa, j. Fucik, E. Roks, İbo. 
Gotos, Trayton Adams ve 
Charles Anclilfe'den: Marş

lar. 
14.45 Müzik: Türkçe Plfildar Prog

ramının Devamı. 

15.00/15.30 Müzik: Dans Müziği: 
(Pi.) 

• TAKVİM e 
Rumi 1351 Hızır lllcTI 1311 
HAZİRAN 

53 
C.AHİB 

14 2 
Yıl 941 Ay 6 Va<"ali Eauıl 

HAZiRAN 
S. D. Vr.lı;it S. D. ---------
5 30 Gilneş 8 45 

27 
13 17 Öflo 4 32 
17 18 İltlnd! 8 33 
20 45 Aqam 12 IJO 

CUMA 
22 48 Ya.feı 2 03 
310 imsak 6 25 

Bo,bam >bana: •Sen çok muiktesit
sin!, derdi. Annem de: ·Biraz işi 
bırak da kasabaya gelen sirklere 
git, gönül eğlendir!. diyer02< 'be
ni eğlenceye, gezımeğe teşvik e<ler
di. Ben, para ile çabucak kal·al:te
rini kaytıedecc'k bir adam değilim, 
Mösyö jan!. 

- Çok iıla!. işte buna ıpek me.ın
nun oldum. Demek ki, vaziyetin 

inkıi:şaf ederse, cvltmne!lrte tered
düt etmiyeceksin!. 

- Umarıım ki tere<ldüt etıın.iye
ceğlm. 

- O halde - lfuf ıbu ya - açıılmıı;ı

ken konuşalım. Benim tanıdığım 
çok zenıgin hir aıile vardwr. Bu aıi
lenin genç yaşta dul lk.a>ıxuş bir 
kıızı, böyle ~nin giıbi ağırıbaşlı ve 

.istikbaü parlaık bir iş ada.mile ev
lenmek istiyor. Anıııesinin !bana 
itiımadı var .. Her zaman irulağmıa: 

« ız.•mı unutma.. iyıi ıbir ikJşmet 
çıkarsa, ıhaber ver!. diye fusıldar. 
Eğer böyle zenıgin lbir aileye dac 
mat girersen, çı:ıOc ıııes 'ut olursun!. 

(Alblı Va.t) 

Yolcu, yük servisine müracaaUa pasolarını değiştirmeleri iliı.n olunur. (5163 

-------·----------·--- ./ 

İLE VE AKSAI\1 
Der 1emekten &onra günde Uç ~C'fa munt.Bl:•man 

clişleriıılıl fırçalaymıı:. 

Askerlik işleri 

Yoklamaya davet 

Eminönü tapu sicil 
muhafızlığından : 

" Çarşıyıkebirde Bodrum han1 alt !<~·~ 
Eminönü Yab. Askerlik Şube- ta 48, 49 kapı numaralı gayrimeııl<j 

sinden: lun kaydında 9 Şubat 30G tarihile ·~· 
1 - 3J7 doğumlular ve bu do- takyit işareti var>a da lıacizler sicv~, 

de kaydı ve evrakı müsbite.;i buitııl 
ğumlularla muayeneye t3.bi kısa madığından mevridi ve nıahiyeti rııj~ 
hizmetliler ve sıhhi hallerinden lüm olmıyan mezkür tokyit hakk••. 
dolayı ertesi seneye terkedilıniş @lakalı olanlar varsa tarihi iltlnıı1•;; 
olan diğer doğumluların son yuk- itibaren bir ay zar:ı~ıda muhafız!• 
lamaları ı temmuz 941 de başlıya. _mıza rn 1ıracaat1arı ılan oluLur. ..,,; 

cak ve her ayın tek günlerinde de- ı R A L c o 
vam etmek üzere 31 ağustos 941 
gününde nihayete erecektir. .;.,;· -... -. .• ,, ACVl\TIC 

Yoklama aşağıdaki şekilde ya- ~.t:,.~~ .. :f~;'.~~. 
pılacaktır: ı · ---~;;.<ı·'~""\,"' \11 ...... , -_ 

A- 1 temmuz 941 ila 17 tem • ·{'K -i.._1 ;,r j ~) 
muz 941 Eminönü kazası. ~ ~ ~·~~·. ~ ~ ~J'];.'._ 

B- 19 temmuz 941 ila 31 tem. \~ '!<:· "- r.: · · }: 
muz 941 Fatih kazası. ~"·- ~:-, ~ ~\~ •. 

C- 1 ağustos 941 ila 19 ağustos , ~p ~. . ' __ ·.\~}: 
941 Eyüp kazası. ~ ~~ -" "-·\ ---..-;_ <-\\ 1 

D- 21ağustos941 ila 29 ağus- ~ --6-_ • _?\."~ 
tos ~41 bütün kısa _hizmellil~ıle ----:_?;;;;;"" ·i:1:::::.._ ~ ~-"!::!.} 
ertesı seneye terkedılmış olan ar. -~ ~ 

2 - Halen bir okula devam eden lsvlçr~nin PRESIZY'"ll\f se: ııı 
-Okurların fotografları ve pulsuz Dakik Zcrlt 
mektep vesaiklarını beraber ge- HER YERDE ARAYINiZ ../ 
tirmeleri liizımdır. . r 

3 - Ahvali sıhhiyalerinden do- ZAYİ - Maliye Vek~letı 1<•(.1, 
<) 

layı ertesi seneye terkedilenler ra. Sandğı Reisliğinden aldığım 14977 ·~ 
porlarını beraber getireceklerdir. 1 yılı kefalet cüzdanımı zayi ottiğift'0 

4 - Yoklama hergün saat 8,30 1 hükmü yoktur. J 
da başlıyacak ve saat 12,5 ğa kadar Hudııt ve s. S. Umıun Müdilt~ 
devam edecektir. teı>h!r memuru llasip SAYJJ~ 

5 - İlk .'·aklamasını yaptırma-
mış olanların her iki yoklaması 
birden yapılacaktır. 

6 - Yoklamasını temmuz ve a
ğustos aylarında yaptırmamış o. 
!anlar As. K. nun 85 . maddesine 
tabi tutulacaklardır. Bu ilan da-
vet mahiyetindedir. 

* Sarıyer Askerlik şubesinden: 
l - 337 doğumlular ve bu do

ğumlularla muameleye tabi olan. 
!arın (okurlar ve sıhhi sebepler
le geri kalanlar) son yoklama -
lan 2 temmuz 941 çarşamba gü. 
nünden başlıyacak ve (cumartesi 
pazar günleri hariç) haftanın çiit 
günlerinde bu muayenelere devarr· 
edilecek ve 15 ağustos 941 cuma 
günü sona erdirilecektir. 

2 - Yoklamalara Yeniköyde 
askerlik şubesi binasında ve saat 
9 dan 17 ye kadar devam edile
cektir. 

3 - .Yoklamaya gelenler doğuw 
cüzdanları, mektep vesikaları ve 
ikişer vesika fotografları yanla -
rında bulundurulacaktır. 

4 - Her mahalle ve köylülerin 
hangi günlerde şubede buluna • 
cakları aynca kaza kaymakamlığı 
delaetile mahalle mümessili ve 
köy muhtarlarına davet cetvel • 
!erile bildirilm~tir. 

* 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
OAHiLİYE MtlTEHASSJSI 

Oivanyolu 104 ıJ 
"\fua,vent' saa.Ucrt: 2,5 - 6. Tel: z;;, 

ç< 
rihinden itibaren ':ıaşlanaca.l< ,ı 
13 ağustos 941 gününe kadar !eı 
zartesi, çarşamba, cuma giil" 

devam olunacaktır. g 
2 - Yerli eratın yoklamalo1\ı 

dan 12 ye kadar, yabancılarııı 

ck'l 17 ye kadar yapılacaktır· c~ 
3 - Her mükellefin; nüftı 5 , ., -

• • 
danı, ince kağıda çekilmiş i~' ~~ 
toğraf, ikamet tezkeresi ve tB $'1 
\esikaları ile birlikte ~ubeYe 
meleri, ·~rf 

4 - Tıp Fakül'.esi, veter'b;bı 
Fakültesi eczacı ve diş ı:ı~P' 
okullarından bu yıl mezun . 1 ~1ıf 
larla, askerliğine karar ver'eı: • 
tabip, mühendis, kimyager. ırrı' 

aı11 
·• zacı ve diş tabibi sınıfına 

41 
gil' 

bulunanların 15 temmuz 9 t 1,.rı· 
nüne kadar şubeye mürac~arııl* 

Kadıköy yerli ve yabancı As
kerlik şubelerinden. 

1 - 337 doğumlu ve bu doğımı. 
lularla muamele gören eratın ~OD 
yoklamalarına il ıe.ıııı:ıuı.a 941 ta-

5 - Her mükellefin yu 99t• 
"rac 

yazılı günlerde şubeye :mu b~·:· 
ı !eri, taşrada bulunanların eıer 

duklan mahal askerlik şub ı··'~ 
müracaatleri, gelmi)~n!e\e ı 
kında takibat yapılacagı tlfı! 
ilanın davetiye y•ine g · 
ilin dwı~ 


