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Almanya v t-
• 

lngiltereye 
göre Rusya .. 

Müstakillen Sovyet Rus
yanın zaferi haricinde 
herhangi tarafın galebe
si Komünizmanın tasfi
yesini icap ettirecektir. 
İngi ltere Nazizma kadar 
Komünizmanın da orta
dan kalkması fikrine sa
hiptir. Almanyaya ge
lince o zaten Komünist
liği imha etmek için bil· 
fiil mücadelededir •• 

\Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

Jllacaristanm da h arp ilanı ile 
komün!zmay a karşı adık tam bir 
Ehlisalip orduları çarpışması ma
h iyetini alan Sovyet _ Alman har
binin yedin ci günündeyiz. Vaziyet 
harekatın istikbali hakkında ta h
minler yapabilmek için az çok 
m üsait bir safhaya girmiş t ir. 
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Şimalde Al
manlar Sov
yetleri çenhe· 
re alıyorlar 
Bovyetıer gerlllye
rek Mlnsk mınta
kasına toplanmaya 

çalışıyor 

Estonya şehirlerinde 
şiddetli sokak mu
harebeleri oluyor 

S toklholm 28 (A.A.)- Buğ mm
takasında Pinskin gari>ında, Grod
noda, Suvalskidıe, Bre>t Liwvsk
da çember Sovyet kıt'aları etra
fında daralmaktadır. Sov:yetler 
geriliyerek Minsk mıntakasında 
toplanmaktadır. 

Sovyetler, Polonyada işgal et
tikleri ıbütün toprakları kaybet
mi~ değildirler, birçok noktalarda 
Sovyet Rusyaya ait toprakları 
terketmektedirler. 

24 saattmberi Fin, Slovak \"e 
Macar kıt'alarının ileri hareke
t'ndmberi, 'bütün cephedP y~r

malar husule getirill'l"istir. HPnüz 
(Deva.nu 5 inci Sayfada) 

Sovyetl.erin Gor ki tipimle ağır bombardıman tayy cıTelerinden biri 

Fransız Tebliği 
• 

lngiliz kuvvet-
leri Palmir'de 

durduruldu 
Fransızlar çekildik
leri yerlerdeki ka

l yuları tahrip ediyor 
Viçi 28 (A.A.) - Fransız kıt'a . 

lan Suriyede Palmir mınta'<a - 1 

sında muvaffakiye~le mukaverıet 

etmekte v~ İnguız k ı alarmı dur. 
durmaktad 

(._H_A_R_P_V_A_Z_İ_Y_E_T_İ ) 
Meydan muharebeleri genişle
miştir, artık sevkulceyşi sahada 
pek büyük neticeler beklenebilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

SOVYET - ALMAN CEPHELE- Merkezdeki cephede meydan 
Rİ. CDE: muharebt'leri Almanların lclıine 
Şimal cephesinde Finlandiya bir inkişaf göstermeğe başlamı.ş-

hı:Judu boyunda hl"!lüz kara mu- lır. Prusyad..ın taarruz eden Al· 
harcbeleri başlarr.am :)l.ır. İsveç (De>'aml s inci Sayfada) 

Alman kıt'aların.n geçişme müsa- j 

Mücadelenin çok çetin olduğu, 
Almanların muvafiakiyet uğrun
da umduklarından çok gayret sar· 
fottikleri; Rusların da umulandan 
fazla mukavemet gösterdikleri an
laşılıyor. Sovyetler; ilk yirmi dört 
ve onu takip eden kırk sekiz saat 
zarfındaki konu~ma tarzlarını ted
ricen dcğ~tirıncğe baş1amışlardır. 
O günlerde; kayıtsız ve şartsız 

düşmanı hudut boyunda yenecek
lerini iddia ediyorlardı, şimdi düş
manın kuvvetli olduğunu ve ga
IPbeyi kazanmanın kolay olmıya
cağını bildiriyorlar. Sovyet tcb· 
lifJeri de hasmın taarruz fa iki)·c
tini. yeryer ilerl eyişi ni it iraf et
m ekten sakınmıyorl ar. 

~---·~c ...... .ı.. ,.. .,,,.._ ~~~~~~~~===~~~~~~ 

İsveç hükumeti 1 

kararını İngilte· 

İngiliz ta\ y:ırelerı Ra)ak tay . 
1 

yare mıt:)chınrıa hıicuf"" et - , 
m'sl~rdi~ Yerdt' bulunan birkaç 
Fransız tayyaresi hasara uğramış
tır. İngiliz tav\ areleri Dirzor ha-

ade ettiği ıçin Almanlar Norveç- B k•ı F 
ten !ufa naklııdeb.lccekkrdir. Fin- ı aşve ı ransız 
lard ya da harbe girmiştir. Artık 
bu c pht· sıyasi değil, askeri bır Dev 1 et Nazırını 
C(phedir. Sov\·t'tler bu cepheye 

d.e çokça :kU\'\."Ct ayırm:ık meobu- k a b u ı etti 

Bir haftalık harekat; Alman or
dusunun ağır zayiat, çok kan dök
mek, (<'tin ve müşkiil bir mücade
lede bulunmak pahasına merkez 
_ve şimal cephesinde; bilha;:~ .ta
yin ettiği bedellerde ıl erledıgını ve 
m üteakip safhalar için de ilerle
mek istidadında bulunduğunu gös
teriyor. Sovyetlerin asıl muhare
beyi şimdiki cephe üzerinde ver ip 
vermedikleri 1'enüz malilm olma· 
ılığına ve kat'i imha muharebesi
nin nerede cereyan edeceği ve 
tarafl arı nihai galebeye çıkaracağı 
bugünden belli olınadığına göre; 
yine harekatın inkişafına intizar 
etmekle beraber, h emen hemen 
dünya ellclrı umumiyelerin in ü 
zerinde durduğu bir iki suali bu
günden c cvaplandırmak mümkün
dür. 

Bu sor ular şunlardır: 

1- Almanya galip geldiği tak
dirde Sovyet Rusyanın v aziyeti 
Ye rejimi ne olacaktır?. 

z_ İngiltere ve Amerika; Rus
yaya yardımı ve teşriki m esaiyi 
\ abu! etmekle Bolşevik lik rejimi
ain mônasını tasvip et tiler mi?. 

3- Sovyet Rusya galebe ettiği 
~kdirdc İn gi ltere ve Amerikaya, 
m üttefiklerine karş ı komiinist 
propagandasından ve tatbiki ha-
7ekfıttan vazgeçecek midir?. 
Almanyanın ne yapacağını uzun 

ltoylu dii.ı;ünmeğe mahal yoktur. 
Alınanyanın hedefleri aşikardır : 

A- Gerisinde kendisin i ve 
dünyayı tehdit edc n bir Sovyet 
ordusu bırakmamak 

B-- Komünizmayı knkündcn 
imha etmek 

C- Sovyet Rusya Birliğin i par
<~vamı 5 inci Sa:rfada) 

1 BUGON !•-==--
Haftalık as-, 

keri icmal 

[ALMAN 
Rus harbi 
A*eri l\lülelı"5&lsımwıı bll 
FQ'MD d il<k&I tetkik ma.tı.

ıe.inl buıiin 

4 ClncCl sahife. 
de okuyunuz 

Almanların umu.mi taarruz istikametlerini gösterir harita 

Macarlar Sov
yet şehirlerini 
bombalaelı ar 

Bir Alman ko
lu Petrograda 

•• •• yoruyor 

reye b ild irdi 
S4ıkholm 28 (A.A.)- Har.c:ye 

Nazırı İngiltere e•fHini kabul L'" 

dcrc~k ibir Alman tümeninin İsveç 
topr:ıklaı ınC:~n ı; çmes.ne müs-:ı;;.
de edildiği hakkındaki ihükı'.ı.metin 
karıi:l rını bildirmı t r 

Bir Fin şehrinde 
lllr kaç ıanl· 

yede 150 ev yıkıldı 

İngiliz sefiri, hıikürr.ctıni bun
dan haberdar edecef(ni •öylcmiŞ 

Macar ve Slovak \C ln.gili.z 'hükı'.ımetiı.iıı İsveç hü-

kuvvetıerl kiım:t~in bu k~,:arın . takıb. e
dect'gını zannett:gını ılave eyle -

de harbe girdi l mi)tir. 

Budap€Şle 28 (A.A.) - Sovyet İstokholm 28 (A.A.) - Alman- M •• k • E 
tayyarelerinin Macaristandaki a- !arın P etrograd istikametindeki Ute aıt, ytam 
çık şehirlere hıicum etmelerine ileri harPketi, şimdi merkezde ı · · 
ve Sovyet kıt'alarının huduttaki M·acar ve Slovakların hücumla • ve Eramil için 
Macar setir kıt'alarına ateş açma. rile müzaheret görmektedir . 
Jarına mu kalıt? le b ilmisil olmak Almanlar Finlandiya dehlizine yeni b İ r e ffi i r 
üzere, Macar tayyareleri blrçok h ulul etmişlerdir. Libav mıntaka-
Sovyet şehirlerini bombardıman sında m uharebeler olduğu bil • 
etmişlerd'r. (Deva.nu 5 tn<I Sayfada ı dirilmektedir. (Devamı 5 inci Sayfada) 

f BüYtJK ANKETl 
• Harbin insan ruh ve 

siniri üzerinde ne gi
bi tesirleri vardır?. 

A§ustos nihayetine 
kadar herkes yeni
den kayıt yaptırmı
ya mecıbur tutuldu 

Mülki ve askeri tekaüt kanu -
nunda yapılan bir tadilatla her 
altı ayda bir icra edilmekte olan 
yoklama muameleleri usulünün 

değiştirildiğini yazmıştık. 
Defterdarlık bu münasebetle 

bu sabah Malmüdürlüklerine gön
derdiği bir tamimle tekmil müte. 
kail, eytam ve eramilin nüfus 
cüzdanları ve resmi senetlaerile 
birlikte ağustos nihayetine kadar 

Profesör Doktor Mazhar Osman mensup oldukları Malmüdürlük. 
]erine mıiracaatle kayıtlarını yap-

u S m an bu h t k tırmalarının mecburi olduğunu usus a ço şayanı bildirmiştir. 

d ikkat f ikirler ileri sürüyor k (~vamısınciSayfadaJ 
As er ailelerinin Anketi Yapan: Bülent Hamdi ERiM 

~ Umumi Harpi>en llOnra sinir 
kasiaJ,ık.la.nn, e rken bw.ıoı.ma. va.k 'a
laruın artbiı ve her memlekette ak ıl 
haslaJarwı tedavi lçln mevcut hasta
nelerin a z ce-Jdiğ"f h 5. la untulı:na.mışiır. 

Buıiinkii barı> ise, fac:ia.lannuı l'Ok ıu
i u itibariy le ı~en harbi rölrcde bı
raJunıştır. }'ak a.t insan r uh \·e iisa bı ü
zerlnde tesir yapan ya.ln1ı bu fac lala.r 
delildir. Harp meıkanizm:u ını idare e 
d l'nl-er in s'.nlr harbi deııilt"n p roparao 
dal :ırı , hergtin iJlsanla.rın fı.c;;ab ı nı ke
mirip durma.kta.dır. Teeri.ı.btler gös
tennl tir kl, harpler , isap ve ruh iııe 

rlnde testr ya.pma.Jt la kalmam.akta. ve 
yeni bazı ı.asta ıJkluın dofmasına da 
ıte~p olmakta.dır. 

Şimdiye kadar düıeyanm "1ni &or
medıtı b11 felil<e lln lıısa.nlar üzerfııde 
mhhlm ve Ea.r&rlı ~ler yapmakta 
oldui u ve ya.pa.cafı muh akkaktır. Bu 
tesir ve feııaWda.nn ne ş<lı:ilde lua
hür edtteğ-lııl fkmliden kestlnnt"k 
m'iuııkiiD defildir. Yalnız muteh~ 

(Denaı 5 inci Sa.yfacb.) 

Profesör Doktor Mazhar 
Osman Usm<ı» 

geçim vaziyeti 
tedkik ediliyor 

Dahiliye Vekaleti 
Vilayetten 

malumat 
acele 
istedi 

Dahiliye Vekaleti, Vilayete bir 
t ezkere gönderereık İstaııbulda ne 
kadar muhtaç asker ailesi bulun
duğunu ve ;bunlardan ne kadarına 
yardım yapılabilmekte olduğµnu 
se>rmll!J ve aynca Vilüyetin her 
k azasm.da.ki geçimne şartlarının 

•vn ayrı lbildirilmesini istem~tır. 

Vekaletin yeni hazırlamakta ol
duğu muıh taç asker ailelerine yar

(Dcv:!.ıw 5 inci A7facb.) 

(Devamı 5 ln<I Sayfada) rıyetınd~ırler. 

azı fabrika lardaki 
tecil yolsuzl kla rı şid 

t le akip dil ce 
~~~~~~~---ı~~~~~~~~ 

\Em n iyet Mür]ürlüğünde bu işle 
meşgul olacak bir büro teşkil edildi 

Batı !ab. a•dak işçi!t'rİn 1 
tecıl muarn<' ıl'r. hakkında yapı

lan yolsuzlukları takıp etmek Ü

zere EmniYet Müdülrüğünde ye. 
nı bir büro teşkıl edilmiştir. Büro 
memurları Vilayet Seferberlik 
Müdürlüğü ile işbirlği yaparak 
çalışmakta ve fabrikalarda çalış
madıkları halde, çalışır gibi gös
terilerek tecil edilenlerle, işten 
çıktıkları halde tecılleri iptal e. 
dilmivnler takip edilmektedir. 
Ayr:ca son günlerd~ bazı fabri • 

(Devamı 5 in<'l Sa)' fad a) 

Kağıt ihtika- 1 
rına meydan 
vermemek için 

İthalatcııar Blrll ft l 
VekAlete baş vurdu 

Son Sovyet - Almanı harbi üze
rine şclırirnize Sovyet Rusya tarı
kile ldığ.t ~elrr.cmeğe başlamış, 
Finlandiyadan Odesaya kadar gel
mış olanların da ithali güçksmiş-
tir. (De\'amı 5 inci Sayfada) 

en 

• • 1oc1 

ede 

•• 
Uç kişinin ölü- ı 
mü ile biten 
bıçaklı kavga! 
İzmir 28 (Telefonla) - Dün ge. 

ce Tepecikte onbir hayvan cam. 
bazı arasında sarhoşlukla kanlı 

bir kavga çıkmıştır. Kavga biraz 
sonra bıçaklı bir döi'>'üş halini al-

1 
mıştır. Neticede Seliınikli Mehmet 
Ali, kardeşi Ramazan, Sellin oğlu 
Demir Ali bıçaklanarak öldürül. 
müşlerd'-r. Ka\"gacılardan Zulfi. 
kar isminde bin de ağır surette 
yaralanmıştır. Kavgacıların hepsi 
) akalanmış ve tevkif olunmuşlar. 

dır. 

Maarif Veklll ba 
sabah geJdl 

Maarif Vekili Hasan Ali Yüecl 
bu sabah Ankaradan şehrimize 

gelmiş, Haydarpa~ada Maarif Mü
dürü, Üni\-ersite Rektörü ve di
ğer Maarif erkanı ve dostları ta. 
rafından karşılanmıştır. 

Ki SACA 

Teseısaıa 

A. ŞEKİP 

İn•anlar akıllanır, uslanır mı? 
Bu suali hatırımıza ~etiren 

m anzara, Alman • Rus kavga
snın aza n•~tid i r. 

Geç<ıı Hüyük Harpte ~ephe
lerde ölen in~anların m ccn1uu 
10 milyondur. Yaralanan, sa
katlanan , açlık, sefalet v e has
talıktan telef o l an l arın rne<:rnu u 
d a blr. 10 milyon kadar tutuyor. 

Geçen Bü)·ük Harpte de c
hir ler, kasabala r ~· ıkılnuş, o
caklar söıınıü ,, Y"' alar doğıl

nustı. Bu, bir felaket, bir mu
sibetli. İnsanların, art.ık. bir 

Ankaradan ll:iilıdı:rildiflne gore 
Başvekil Doktor Ref .k Saydam, 
dün Fransa Dev Jet N ınırı Benua 
Meşen'i Başvekalet!<.' kaıbul et '*" 
lerdir. MülSkatta Fransar:n An
kara maslahatgüzarı Utri de, hazır 
bulu :l m u.;ıt u ı:. 

Alman - Sovyet 
BABBINE 

BIB BAKIŞ 

Merkezde ilk 
Alman hede
fi: MİNSK 
Merkezde S ov
yet ordusu yeni 
mevzileri geri 
__ alındı....,....__~ 

ispanyada Sovyet
lere karşı gönderil
mek Üzere gönül
lü kaydına başlandı 
MF.RKEZDE ALMAN 
mDF Fİ· MİNSK 

So\'yet - Alınan harbi hak-
kında Anadolu Ajansı tarafın n 
\ eril('n Sovyct \"C Alman teblığ· 

lerine g~r 1 muharebe \&t. y tl 
şudur: 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

daha bö)·lc bir ka,·ga)·a k alkış.

mı~·at'nk1arı iddia olunnıu~ıu. 
Aradan ruhu asır dahi g<-ç

medi. Dün ı· a, bıı •efcr g~cn 
faciadan daha mü thiş bir ba
direye sah ne oldu. 

Jler gün harp uğrunda ölen, 
yaral anan , !'akat kala n. ızt ıra p 

çeken insa n lar ın i!. t a ti, tiği he
nüz eli·nizdc ~·ok. f,akat, tah
min <.' imek güç değildir. 

Harp u!!'runda heba olup gi
den servetlerin ise haddi hesabı 
yok. 

Suali tekra r, keııdi kendimize 
sorn1aktan ne fa}" da \·ar ?. 

İnsan lar, akılla nır, uslanır 
mı, acaba?. 

İnsan , insan kaldıkça, bu işte 
ümit )'Ok .. Çü nkii. insa nın ea 
kuvvetli h is i, ihtirasıdır. 
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YILAN 

HiKAYESi• 

Gazetelerin hemen hepsi, 
ıu hıılk tipi ayakkabılardan 
«ıyılan hikayesi •. » diye bah
sediyorlar. 

Halbuki, bendeniz, halk 
tipi ayakkabılarının yılan hi
kayesine benzer tarafını gö
remiyorum. Galiba, bu arka
daılar, edebi nevilerde yazı 

çqitl rini layıkiyle bilmiyor
lar. Bizce, halk tipi ayakkabı 
meselesi, bir hikaye değil, bir 
vodvildir. 

Edebıyat ulemaıına sorun 
da, bakın, hikaye baıka ıe.y, 
vodvil baıka ıeydir. 

YAZLIK 

GAZiNOLARDA --------
Gaze el::rde bir haber o

kudum: Belediye lktısat Mü
dürlüğü, yazlık gazino ve 

bahçelerde fiat kontrolünü 
iyi yapabilmek için, müraka
,be memurlarını. tıpkı müş

teriler gibi bu bahçelere yol
lıyacakmıf.. Memurlar, bu 
gazinolarda oturacaklar, yi
yip içecekler, ondan sonra, 
hesap görecekler .. 

Eğer, hesapta bir fazlalık 
olursa, derhal cürmü me,hut 
yapılacak!. 

Bu hale nazaran, Belediye 
ll .sai Mudurlügünde mü
rakabe memuru olmak, bu 
yaz mevaiminin en eğleıu:cli 
iıi! 

SOVYETLER, 

RUSLAR 

Sovyet kelimesi, 1917 ihti
lalinden sonra çıkan bir ke

limedir. Vaktiyle, onlara R us 
denirdi. Son zamanlarda, ba
kıyorum, yine, Rua d iyorlar. 
Hatti, Moskof diyenler bile 
var. 

Bunun neden iler i geldiği
ni merak ettim, anlıyanlar

dan sordum. Bana ıu cevabı 
verdiler: 

«- Ne(len sonra, anlqıl
dı ki, meğer Sovyetler d e es

ki Rus ve Moskof emelleri 
peıinde imif.. Binaenaleyh, 

Sovyet, R us, Moskof hep..i 
ayni değil mi.? .ıt 

DEDi-

DEDIM 

Necip Fazıl'ın Dedi - D e
dim tekerlemeleri meıhur

dur. Gün geçmez ki, Ded i -

Dedim ıeklınde bir yazı yaz
mıı olmasın .. 

B ir a rkadq merak ebnİf: 
- Konuıanlardan biri biz

z at kendisi .. Pek i.li, ya, öte-
k ' k ' ? ı ım ••. 

Bir diğer arkadaı fU ceT&• 
bı verdi: 

- Y ine k endisidir. Çünkü, 
o, bqkasına söz bırakmaz 
k i... -

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 104 

YENIAT 
arışla rı 

1 O hafta devam ede- ı 
cek yarışların hazır

lıkları bitti 
13 temmuz pazar gunii başlıya. 

cak olan İstanbul at yarış.arı ıçın 
bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Yalnız VeL!endi rayınnda es -
kilerine iHive olarak yeni bil'CI gi
şe-en i'.'•a ed 2nel<teıtir. Bu seneki 
yarışların diğer senelere nisbctle 
daha uzun olacağı ve bu n_,bet
te de fazla rağbet göreceğı hesap. 
lanarak buna g6re tedbirler al·n
rnaktadır. 10 hafta devam edt'cek 
olan yar•,lar ıçın Anadolunun bır 
çok yerlerindt'n hayvanlar gele -
ct'ktir Bu sene şimd.ye kadar 
şehrimizde görülmemiş yeni hay
vanlar koşacaktır Bahsi ınüşte -
reklerl bılhas!a çok heyecanlı o
lacağı tahmln edilmektedir. 

HA RLlR 

ViLAYET vr BELEDIYEı 

* Bazı fran~ala fı.rınları gece -
leri ça'.~·ak 150 gramlık kaça1r 
francalalar imal etmektedir. Bun
ları şehir dahılinde 5 ve bu suretle 
bir kilo francalayı 40 kuruşa saL 
maktadırlar. Belediye bu şekilde 

hareket eden francala fırınlarııı. 
şıddeUe cezalancıırılacaktır. * Barbaros türbesinin etrafı • 
nın a~ıl"'lası ışine devam edilrrek. 
ted:r. Tlirbe tle deniz arasındaki 
Çatal • Bıçak fabrikasile diğer 
binaların istımliık nı uamelesi ta
mamlanmıştır. B~ş'.ktaş karakolu 
da 7 temmuzıia yıkılacaktır. * Taksım Ta§kışla ıle Mele 
caddesinı birbirine bağlıyan yolun 
asfaltlanmasına ve katranı .mas,f 
kaplanmasına önümüzdeki ay i
çinde ba~lanacaktır. Bununla be. 
rabcr bordür ve bilr inşaatta ~·a. 
pılarak ve bu işe 85 bin lira sa..!e
dilecektir. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Dün bir Reşad altını 2475, 
külçe 308 kuruş ve bcşibirarada 
109 liradan muamele görmüştür. * İsk€nderuna son zamanlarda 
mühim !l'ıktarda man:!atura gel
nııştir. Birçok manifatura tacir • 
leri bu partilerin memleket dahi. 
!inde yayılması ile meşgul olmak 
üzere İskenderuna gitmşierdır. 
Diğer taraftan Mısır:ı giden ta
cirler de oradan ve H.ndistandan 
külliyetl. manifa ..;ra almışlardır. 
Bunların !stanbula getirilmesine 
çalışılmaktad:r. 

MOTEFERRIKı 

* Kand!lli Rasathanesinin bil
dirdiğine göre diın yaz saatile 
15 i 2 dakika 29 saniye geçe çok 
şiddetli bir zelzele kaydedilmi~tır. 
Merkez ıistünün İstanbuldan 6700 
kilometre mesafede bulruıduğu 
tahmin edilmektedir. * Sebze ve Meyva Halınin va. 
rida tının arttın iması iç.in yeni 
tedbirler alınacaktır. 
* Dolmabahçe • Maçka, Beşik

taş ve Abideihürt-iyet yollannın 
inşasile Bebek - İstinye yolu ü. 
zerinde 4, Unkapanı Gazi bulvan 
üzerindeki 8 binanın yıkılması 

dün ihale edılmiştir. 

K o·L KOL 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Farzedelim ki doktor beni 1 
ptalı buldu. 

- Hemen karınızdan ay:nlııuz. 
- Ne diyorsunuz? 
- Tabıi. İzdivaçtan maksat ço. 

cuk yapmaktır. Kendinizde bu 
kudret yoksa, kannızın çocuk yap. 
ma kabiliyetlerini de neden kör
letcsıniz~ 

- Hoppala! Affediniz beyim 
amma, sız ınsanı zıvanadan çı • 
kartı.rsır ' 

- Aman efendim ... Lötfen fil 
zıvanadan çık nız da .. . 

- D 'rı)Or musunuz? 
- tnşalldh del.ırir.;niz de ken. 

d.:llz.! a llı !ırze tiğifuz şu bali-
1" zd'C anlı> amadığınız hakıkatleri 
belk. .ınl J bi.ım nız mümkün o
lur. 

Bu cebap çantalı adamı fena 
halde kızdırdı. Hemen ayağa kalk· 
tı. Fakat Naci hızını alın~ bu • 
lunuyordu. 

- Hayır .... dedi • son bir söz 
daha söyliyeceğiın. Hiddetinizden 
patlasanız da çatlasanız da bunu 
dinliyeceksiniz. Zira biliyorum, 
evinize gidip yemek yedikten 
sonra, bir şezlonga uzanarak ken
dinizi dinlemeğe fırsat buldu • 
ğunuz anda bana hak verecek -
s~z. 

Çantalı adam, Emniyet Direk. 
törüne bakarak isteksiz ı.steksiz 
güldü: 

- Haydı bakalllll bu cevhe -
rinizl de dınliyelım. 

- İzJıvaç eski sosyetede erkek 
içın hır nlınetU. Çünkü evveli bir 

Bir ha!tadanberi devam eden 
Rus - Alman hnrb~ 193Y eyiiıluıı

de ııatlıyan harp kasırgasının en 
müth>, mantarasını anediyor. Ha
kikaten dedikleri gibi, dc.rin en 
büyük kam muhıırchcsi olmakta
dır. 

Resmi tebliğlerin ifadesi bu 
kavganın azameti hakkında insana 
kifi bir fikir veı iyor. 

Her gün yüzlerce tayyare düşü· 
yor, yüzlerce tank tahrip cdiliJor. 
Ka~l>olan diğer nıal~eme ne ka
dardır?. 

Allah bilir. 
Tıı.hii unutmamak lanm ki, bu 

silahları kullunan insandır. Düşen 
her tayyare içinde insanlar, tah
rip edilen her tnnk iı;.inde insan
lar vardır. Ve 1Ju insanlar, hasta, 
maruz, ihtiyar insanlar değil, sıh
hati tanı, gi1cü. ku,·veti yerin
de, yaşı genç-, seçıne insanlardır. 

Harpleri delikanlılar yapar. 
Bir kere d:ıha. İ)İ<e anla~•lıyor 

ki, bu ddaki harp, 19H scferber
li~inden daha nıiithiş ·bir malzeme 
ve insan !iİniri oğu ınasıdır. 

Yalnız malzeme mi?. 
Hayır .. 
Yalncı insan mı?. 
Yine hayır .. 
Dünya nıcdrniyetinin yaratıcısı 

insan, ~imdi, ayni zamanda, dün· 
ya medeniyetinin katili rolünde. 

Bu ne ak•ldır, ne hikmeıtir, ne 
mantıktır, diytteksiniz~ 

Fakat. ha~·atın nkılla, mantıkla 
çok az alaka•• ,·ardır. 

l\Iantık, yine in anlar tarafından 
nydurulmuş bir zihin hokkııbazı
dır. 

RESAT FEYZi 

Yarım g nUl ted
risat kalkıyor mu? 
Ankara, İstanbul ve İzmırden 

gayri bazı vilayetlerde yapılma.k
ta olan yar m günlük tedrisatın bu 
yıl tamamen ve milmloün olmadığı 
takdirde kısmen kaldırılması ve 
bunun yl'rine 5 saatlik norma! gün
lük tedrisat ikame edilme5i karar
la.şınışt;r. Bo:nun için icap eden 
tetkiklere b~lanmıştır. 

Çuval sabşlarında 
yolsuzluk mu ? 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne 

çuval stokları ve satJşları hakkın
da mühim bir ihbar yapılmış.ır. 

Bu ihbara göre İstanbulda bir i. 
ki müessese evvelce temin ellikle. 
ri külliyetli miktarda' çuvalı gizli 
depolarda muhafaza ederek el al
tından tcdri•i bir surette ve çok 
vüksek fiya:larla satmaktadırlar. 
Mürakalı& Te§kili\tına havale edi
len bu mesele hakkında bazı ip uç. 
ları elde edilmiş ve tahkikat geniş. 
letilmiştir. __ _,,._ __ 
fkl lhtl ar vak'ası 

Fiat Murakabe memurları dün 
iki ihtikar vak'ası tesbit etmişler. 
dir. 
Bakırköyünde Mordohay ismin

de bir musevi yerli naftalıni 175 
kuruştan satmaktan, Beyazıtta kır 
'asiyeci Adnan 60 paraya satılına

•• icap eden kalem uçlarını 5 ku • 
ruşa satmaktan suçludurlar. Muh. 
teklrlerın her ikisi de adliyeye ve
rilmişlerdir. 

muammayı hallediyordu. Sokak. 
!arda çarşaflar içinde gördüğü 
umacılardan biri, yahut mahalle
lerden geçerken hazan bir ud, ba. 
zan bir piyano sesi veren kafesli 
pencerelerden birkaçı, evlendiği 

gün, esrarından sıyrılıveriyordu. 
Candan bir hayat arkadaşı bula
biliyord..ı. Erkeklik duygularuu 
tatmin için zorluk çekmek\en 
kurtuluyordu ve saire ve saire ... 
Halbuki bugün her erkeğin er • 
kekten çok kadın arkada~, var ve 
temin ederim sizi ... Bunların hepsi 
candan hayat arkadaşlarıdır. Ev
lerinde yatabilirsiniz. Borç para 
arayabilirsiniz, hatta erkekçe ko. 
nuşab:.lirsiniz. Böyle mi? 

- Pek degilse bile ... 
- Az veya çok ... Kabul mu? 
- Eh evet ... 
- Böyledir de be birader neden 

izdivacın yani ncfs.ni tek kadına 
hasretme~ bu erkek içm bır fe
dakar:.k, bir feragat old~~u 

kabı;l etmek ıs•e~t'z n • 
- Herkes sizin gibi düşünürse 

kimse izdivaç etmez. 

Günün meselesi: 
•• • -

Pe ra ken
deunsatışı 

' a ler·ar ıyor 
Fiat Mürakabe Komisyonu bu 
sebepsiz tere/ f ÜÜ tetkike geçti 

diği görülmüştür. Bu hususla Pa. 
şabahçe Şişe ve Cam Fabt"kası 

Müdürlüğünden de izahat alın -
mıştır. 

Ofisce bakkallara pe
rakende un tevzii 

durduruldu 
Ticaret Vekaletinden gelen emir 

üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi 
Bakkallar Cemiyetıne peralrende 
un satışının durdurulduğunu biL 
dirmiştir. Birçok esnaf Bakkallar 
Cemiyetine evvelden para vermiş 
oldu~undan bunlar iade edilecek
tir. 

Son günlerde şchrim.zde çi -
mento ve zücaciye fia !eri yük.. 
selr.leğe başlamıştır. Fiat müra • 
kabe Bürosu da bu mevzua ait ih. 
\.karlarla meşgu! olmaktadır. Dün 
de 3 vak'aya bakmıştır: 

Bunlardan birinc!si zücaciye 
f!.atlerirne görülen gayritabii yük
selişi r. Ru te bır tröstün mühim 
rol oynad.ğı ve bütün zücacıyc pi
yas:ısını, çıkard '!ı bultenlerle ida
re ettigı görülmektcd r. Dün Fiat 
Mürakabe m<'murları bu tröstün 
hesapıarını •etk.k et~işlerdlr. 
Tröstün ayni zamanda ithalatcı 

toptanc;, yarıtoptancı ve peraken. 
deci r'lliı oyn dı~ı ve 'ıer el icin 
a:Tı kar ald "'ı gorülmü.ştur Zü
caciye ticaretındPn yüzde 70 e ka. 
dar kar yapıldığı ve yerli malların 
dahi elden ele !iatlcri yükseltll • 

Çimento fiatlerinde görülen 
gayritabii yüi<sclmc uzerınde de 
ehemmiyetlC" durulmaktadır. A -
zami 120 kuruşa satılması lazım 
g<olen çimento torbaları ın 170 ku. 
ruşa kadar satıldığı anlaşılınşı·ır. 
Dün bir cürmüme,hut yapılm•ş 
ve bır çimentocu MUddeiumumi -
liğe veril""i~;r 

Milli Piyango idare
sinin yaptıQı tedklllat 

Çuval !iatkrinde görülen yük. 
selrc de na.~rı d kkati relbet • 
miş ve Olln bazı müesseselerin 
hesap ve stokhrı tetk ~< edılmiş. 
tir J\etıCl'de t.r mü«sesede zabıt 
tı..tulmustur. Diğer- müesseseler de 
araştırılacaktır. 

Her üç mcsc-le üzeronde tahki
kata devam olunmaktadır. 

Milli piyangonun inkişaiı için 
tetkikler yap•ldığını ve bir de. 
ğişiklk icra olunacağını yazmış· 
tık. Bu münasebetie M'.lli Piyango 
İdaresind n aldığımız bır mektup. 
ta bu hususta izahat •erılmiştir. 
Mektrpta del;isikliğ:n bugünkü 
şekilde olmıyacağı kayt ve işaret 
edildikten sonra: cBu ş<?kL; da
hilinde İdaremizce halkımıza da. 
ha ziyade i>tıfadeler temınlnc ça-
1,şılmakta ve Lu maksatla muh
tr' :f memleketler mevzuatı te:kik 
edilmektedir.• dcnı!ıncktedir. 

Telefon parası Ekmek çeşnisi 

inkıtasız mükaleme- Belediyece şehir civa-
1 erde fazla para 1 rında bir fırında yeni 

Karabllk labrlkasın· 
da yetişen tellnlsl
yenlar·m z ço alıyor 

alınmıyacak tecrübe yapılacak 
Telefooı İdaresi, şehrimizdeki ba. Bekdiye yenı çeşni ekmek hak.. 

zı hususi telefon merkezlerinm kında yeni kararlar vermek üzere 
telefon mükalcmelerinde halktan şctıır civarında bir fırında tecrü-
fazla para ald klannı tesbit etmiş bt>ler yapacaktır. Bu tecrübeler. 
ve aliıkadarlara bu hususta bir den sonra ekmeğin yarım kiloluk 
tebl:gat yapmıştır. Bilhassa umu- imal edilip edilmemesi hakkında 
mi telefon almış bulunan bazı kal'i karar verilecektir. Ayrıca bir 
dükkanlar müşterilerden uzun çuval undan kaç ekmek çıktığı da 
mükiılcmelerin her üç dakikası kat'i olarak tesbi~ edilip buna gö-
için ayrı ayrı para almaktadırlar. re fiat konulacaktır. 

Halbuki bir mükaleme kesiL ----<>--

* Şehir Bandosu şehrin muh • \ 
telif mıntakalarında halka verdiği 1 

konserle~e devam etmektedir. Dün 
de Beşiktaş Abbasağa parkında 

bando bir konser verMiştir. 

meden n~kadar uzun siirerse sür
sün bedeli olarak bir tek konuşma 
parası alınması lazımdır. Telefon 
Müdürlülfü bu hususta kontroller 
yaptıraeakt<r. 

--\.ADLİYE ve POL/,,_C) _.J_ 

On beş bardak şarap içtikt en 
sonra e t rafa meydan.okumuş 

tJnkapanında gece vakti cereyan eden 
bir harmanyolacılık avaıı nasıl b"ttl ? 

Evvelki gece Unkapanında, Ha- ı 
cıkadm mahallesinde, Gazeteci so
kağ.nda lbir lıadise olmuş ve Derviş 
adında bir adam karmanyolacılık 
su çile adliyeye verilmiştir. 

Dün Birinci Ağıretzada Dervişin 
muh~emesine cürmü meşhut ola
rak ha-kılmıştır. Mımkeme, hadise 
esnas.nda Dervişin sarhoş olduğu
nu hatta on beş bardak şarap içmiş 
bulunduğunu tcsbit ettikten sonra 
Dervişin yoldan geçmekte olan Nu
riyi konuşmak için durdurduğu 
kanaatine vararak bu suçtan bera
etine ve Dervişin kendisini kara
kola götıürmek istiyen be'kçi Mw;.
tafayı tokatladı.ğını ı;abıt gördü
ğünden 29 lira 10 kuruş ağır para 
cezasına ça11>tır.lmasına ·karar vez-
ıniştir. 

- İzdivaç eder, fakat izdivaç 
müessesesi devam etmez. 

Naci bu sözleri söylerken Em. 
niyet Direktörüne döndü ve ma· 
sanın üstündeki tamimi göstere. 
rek, 

- Miisaade eder misiniz? • de.. 
di - arkadaş bunu okusun. 

- Hay hay. 
Çantalı adam sinema locaları 

hakkındaki tamime göz gezdirir. 
ken Naci devam etti: 

- Ahlak nedir? Bunu, bir ee.. 
miyetin müşterek telakkisi sure
tınde izah e•ınek doğru olacaktır 
sanıyorum. Öyle b!r müşterek te
lakki ki mevcudiyeti ve devamı 
kanunlara dayanmaz. Yani adam 
öldüren, para ~alan adam gibi dev. 
!et, ahlaksızı yakalayıp kot.ese 
tıkmaz. Fakat c:emiyet içinde alı. 
liıksız, adalet elindeki caniden çok 
daha müess..r cezalar görür Böy
le mi? 

- B"mem ... Devam edinız. 
- Farua. filan adam ~öyledir 

böyl<'ıi r. Şoyle veya böylt' ol -
m:ısı ceimvelın ahlak kaidelerine 

Meyva çalmıya giren 
eli sopalı hırsızlar 

tut u ldu 
Bostancıda SaLh, Hamza adında 2 
kişi o civardaki Kemal 'n meyva 
sergisinden öteberi çalmışlar, ka
çarlarken Kemal hırsızları yakala. 
ıruştır. Fakat hırsızlar lbu esnada 
vaziyetin kötüleştiğini görünce Ke
male saldırmışlar ve dövmiye baş
lamışlardı.r. Kemal de kendisini 
kurtarmak maksadile sustalı çakıı
sını ç:kararak Salih ve Hamzaya 
saplamıştır. 

Hepsi mahlreıneye verilmiş -
tir. 

uygun değildir. Cemiyet onu ne 
yapar? 

- ..... . 
- Faraza sız ne yaparsınız? Alı. 

laksız bir adamı evinize kabul e. 
der misiniz? 

- Etmem şüphesiz. 
- Bir dstunuz ne yapar? 
- Onun da kabul etmemesi U-

zun gelir. 
- Böyle olunca bir kumarba

zın, sizin ve dostlarınızın evleri. 
nize girmemesi Iiızım. Halbuki 
siz bizzat poker masasını kendiniz 
kuruyorsunuz. 

- Canım, ufak bir pokerden ne 
çıkar? Biz oyııuyoruz amma aile 
pokeri. 

- Gördünüz mü? Bizim çocuk.. 
luğum uzda poker kelimesini ağza 
almak ayıptı. Pokerciden iğre -
nirdik. Kumarbaz der hakaret 
ederdik. Halbuki siz bu kelimeyi 
cemiyetin en mukaddes kelimesi 
olan aile ile birleştirip •aile po
keri> şek! "ide bir garibe yarata. 
bilıyorsun ..ız. 

- ..... .. 

Karabük fabrikasının kuruldu
ğu gilndenberi bizzat fabrikanın 
teknik kısımlarını idare ed'Cn İn. 
giliz mıihendis ve uslaları yavaş 

yavaş yer!erıni vctışen Türk tek
nisyenlerine ter~·e lcrck fabrika. 
dan ayrı'mağa başlamışlardır. 

Türk teknısyenleri iyi bir surette 
yetişmişlerdir. 

---o---
s: er ve ıı ınaklar 

için çivi teaılnl 
Halk tarafından evlerinin bah

çesinde kaymakamlar tar:ıfındnn 
da arsalarda kazılacak olan siper. 
ler ve sığıııaklar için icabcden 
çiviler Vılayet tarafından temin 
olunacaktır. Kaymakamlıklar em
rine ihtiya n.i&beUnde çivi wri. 

Jecektir. 

Yeni yal zeytin 
m ahsulü 

çok bol olacak 
Alakadrlara gelen malumata 

göre, bu yıl her tarafta zeytin 
mahsulü çok boldur. Her sene zey
tin ağaçlarına muhtelif hastalık.. 
!ar musallat olurken bu yı hiç 
bir hastalık baş göstermemiştir. 
Zeytinyağı istihsalatının da fazla 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Matemat k karıları 
Beşiktaş Halkevinde açılmış 

olan matematik kurslarına 1 tem
muz tarihinden itibaren başlana. 
caktır. Kayıtlarını evvelce yap • 
tırmış olanlar o tarihte Evin idare 
memurluğuna müracaatle derslere 
devam etmeleri mezk1ir Halkevi 
reisliğinden tildirilmiştir. 

Vali muavini 
Bir müddettenberi mezun bu

lunan İstanbul Vali Muavini Ah. 
met Kınık yarın tekrar vazifesine 
başlıyacaktır. 

- Size bir başka sual sorayım: 
Sevdikleri kızlarla sinema loca • 
!arına giren arkadaşlarınız yok 
mudur? 

- Vardır şüphesiz. 

- Çok defa bunların, kız iseler 
hangi erkeklerle erkek iseler han
gi kızlala sinemalara gittiklerini 
de bilir ve görürsünüz ... Değil mi? 

- Görürüz amma görmemezlik
ten geliriz. 

- Güzel. .. Ve günün birinde 
bunlardan birine, hatta sinema 
kasında kapattığı arkadaşı ile bir 
baloda rastlasanız sel"-ınlaşmaz 
mısınız? 

- Selamlaşırım. 

- O adam zevceniz! dansa kal. 
dırmak is'. ese menetmeği düşü. 
nür müsünüz? 

- Herkesın önünde iskanda! mı 
çıkar ay •:n? 

- Yani, ona da müsaade eder
siniz. Hatta ev .nize gelırlerse ka. 
pıJl da açarsınız. 
-Şüphesiz. 

(Arbaı Var) 

o "t n slbatı •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

İyi zaman tarda dootlaır arasın
daki saır-Iniyete ruç dıyecok yok
tur. rur de o iyi zamanlar gelip 
geçince artl!ı: eski samimiyetin i
a<lesine ımkan kalmaz. vaktaki 
Lehistan clbi:rliği ile taıksim edil
di, Almanyanı:rı ondan sonra ne 
yapacağı merak olunurken Rus 
tara.tının Berline nasihatlerde bu
lunduğu soyleniyordu. Almanya
da bir k.s.~ da mutedıller va.r'"l.tıJ. 
Bunlar harbi ilen vardı:ınıy.ırak 

zamanla herşcyi Alınanyrın le
rwe çevirmek kabil OJ.ıcağ n. d..i.
şiinmüşler. 

İngilteredı:-ki amele fırkll"-nın 
gazetası olan .neyli Herald, n 1J 

zaman bun Jn etrafında droi<k rı 

şayanı d kkatt.i. Aradan yı..vqr. K 

bir Joesapla yırmı ay tlC.Çtıkt ·n 
bilhassa bugun tık Al a. ya ve 
Rusya gib• ıki <!ost ı.rbırıe mu
harebe etmege ta ladıkla sonra 
o İngilrz gazeı.c.L-:.n o vakıt yaz
mış olduğu yenıticn ra• nı gclı

yor. 
Al~anyaya cdılen •r..lSıhat. şu 

e.;aslarda t~ıılanıyorJu 
1- Harbt'<ler gilıı davranmalı, 

fakat harekiit ı en gotunrıerr..:u. 
Ciddi maıhiyette bôr hart'kctte bu· 
lurunıyarak be ·l meJ. 

2-- Alır.a:1ya içııı bu harbı ka· 
zanmanrn iki çaresi varde: E..~veı.i 
sebretll'eli, sonra da propagar.daya 
<,Y.>k C"herr.miyC"t ver!l'elı. 

Ey A:manlar, tl3rP cephe
sınde muhim olacak her'han0 ı as
keri bir hareh t v~ !ani.ye• t bı.r

lunmay ın z: Ne taarruza geç !1•11 
ne de ha\'a kuvvete nizi viısi ırult• ~ 
yasta kullanmaga kalıt nı.z. Hu.3· 
sa büyük, her tarafın nazarı dik· 
katini ceLbt'ıiecek glbi ~!ere g'.rış
meyinfz. 

4- Ey Almanlar; biltrl<ls kendi· 
nizin şimdiye kadar hop sulılı ı~uı 
çalışmış adamlar olduğunuzu d .. ıı
yaya yaymağa bakın z. Herkes bu· 
na inanmah, sizin harp içın dct:.il, 

su llıun devamı için uJrııpnli ol· 
du unuza kana t g tirme ı. 

5- Dünya su~hunu bczrr.aktıı. 
harbi çı.karmakta eğt:r mes'ul ara· 
nıyorsa bunun Büyük Britanya ol· 
duğunu dalına tekrar edinız. Ha"IY 
ten mes'ul olanıın yalnız İngiltere 
olduğunu söyleyiniz. ve saire. 

Almanyan.n bu nasihatleri dın· 
leyj,p d.nlcme.miş oldLt.junu son· 
raki vekayi g&;terdi. İngilız ga
zetesi o zaman anlatıyordu 
Almanyanın mukadderatını i· 

dare edenler arasında bir kısı'11 

itidal taraftarlar. olduğu gibi soO 
derece şiddetle hardciita geçC"re1' 
İıııgiltere aleyh:ne mümkün oıaıı 
herşeyi yapmak istiyenlcr de var· 
d.r. Ergeç 'bunlarda:ıı bir tarafın 
dediği olacaktı. Fakat Ruslar iti· 
dal ile hareket edilıneo;ıni söyl...
mişler. 

Bu nasihatlerin verildiği zamn~ 
ile Almanlar•n garp cepr.csır de 
kat'i harekata geçtikleri laman a· 
rasında aylar, 939-4-0 kışı gelil' 
geçrniı;tir. Almanya o kış daha ha· 
zırlanmı.ş, ilkıbahar gelince de rııa· 
lüm harekata geçmekte tereddiıl 
etmemiştir. Eğer dendiği gihı d,;61 
Rusya tarafından Almanyaya o ıY 
man o nasihatler verilmiş ıdıse dz;, 
mek ki dinlenmemiştir. Fakat di& 
mühim olan keyfıyet Almanyaıııl' 
bir müddet daha bekliyrollece{;i1"' 
de, kararını verebilmek için va• 
kit olmasında idi. Çünkü artı~ 
şark tarafı.oda ıkendisi için ibif 
tehlike yoktu. Geçen harpte Ka~' 
zer Almanyasının o kadar çok ut 
ra.,<:rnı.ş olması hep şark tara:fıJıd' 
da Rusya gibi bir dü~nıanla da 
başa ç:kmak me<:lburiyetinde ıcalY \\' 
şındadır. 939 Almanyaısı ise RuS); 
ile d'.>St bulunuyor, onun kendJ:i 
ne i~iyeceğini iyice temin el' 
tikten sonra İngiltere ile Fraııs' 

gı• 
gibi düşmanlarla uğraşınağa t' 
diyeordu. Acaba o nasJrnt!eri ''~., ı. 

V(lJ. ;ı 

me~fo takip edilen maksat ne. 
U' 

Doğrusu Rus - Alman dıostlıı~t.r ııq 
nun tekrar bağlandı&ı 939 ait <ıı:I ' 
sunur. 23 ünden ·bu 'hazirar. 1~dt ti 
sine kac 3r geçen U7.un aylar ,ç. ~ 
s6ylenmC"re ~ söz, yilc'ütulmeıı ~ 

"ld d 9' tal- in kalınun ştı. HC"r ı 1 ı1 t~n vakit vakit neler kıınuş•ul< 
1
, ı. 

da roylenlyordu. Fakat u'I ";, 
raf nda dönen rivaycılern d3 ıil' 
bin;eyl çok iyi öğrett ~i gor~ 
yordu. İngılten aleyhine i(.ı:.f 
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gilizler Şamda.ı 
İogılız. r tarafıtıdan alın- \ 

ıluyor. Bıı n k . ısında bir 
ev dw -nulebilec '' gıbı .ın· 

1a hst a g<'lebilir F•arsa ı
zaman lardaıı!berl Swiyeyı e-
~i: ci< ıs orada nufu-
tcsıs etnıegc ÇOK aşı:-

~ lise ı oc una yardım et
ı. Ueç n U, ıuı Harpten son
'1.kıtler Crunı et nin \ekiılctı 

ca edJen lbır şek.! .ıltmda 
Ye Frans:ın ıdarcsine gcç
ul ·:ıdu Eğer Frar -zlara ba
Suri) e Uz rındc'ıo Fransanın 
rokidenberı bes -d''tı emel-
ard .. E !Lalip sclcrkri esna
Surıyede Latin •k, a lığı te

; m · , ı te o za:mandanbeı-t 
Ji' ar a 0 mnnlrket .Uzeı"nde 
ddıa esle-· i 
~!'<,,o 'krallığ r dt'vamı da za
Uzun wımem· ı. Fak.ıt mem· 

zaptct ok ıçın \'e.İi<' ıırar-

Geçen harpten sonraki 

tecrübe kafi. Suriyenin 

artık müstakil olmak dev

ri geldi. 

çalışımşt. Şamdi Sı.ıiyeyc İngi· 
trzlerin gırdigı o renılince Llıv

reı · n de Uımwni llaıp esnasın
da orada neler olduguna dair ylllı
dıklar, hat..ra gelmemek ol~uyor 
Malümd r ki Llıvrel16 Arıı.p isük· 
~alı i,ıı· çal.ıştığıru soy.er ve bu 
eme lır t.ahıı:kkwk etmedıginden, 

çünkı.'. Suriycnın ~'ransızla, a ve
rilmiş oldugunaan ş :iıyet eder. 
918 sÖnbaharında 'tm gun at i.i
zerinde Şama gird.gı za111<1n mu
zafıer bır ku:nandan <'.iye al.ıaı!;- , 
larun tı. Çok eçtncden acı btr 
inki5'rı t>ayal• o zaferi n 1 ta- 1 
·ıp ett ıı ni anlat~n Lavreru; lbu- ı 

g,;,., sa~ 0:3.j'd~ yıne o taraflara gi
der, işler b<>ct rmoi:e kalkar mııy
dı' Bdk de hayur ÇüPJcü !ha
yatta kiıfi rlerecooe inkisarı ha
ya e Li.6radıg, arlaşıhyor. Diğer 

bır tecrübeyi' lüzum göıntiyobı

liı'Cl Ancak La\Tetı..• artıık tarıJı.e 

geç•i. ~ı'Il<li ıx,klenım Suriyemn 
istiklalin•' sa-hıp olacagıdrr 

• • 
bu emellcn btr de tanhi tı k 
ıne sokmaktan keııdilcrm 

ışlard-. Halb ·ı ElıLsal~ 
Uları venıldi 'bır daha gclemı ı !================•! 

_ • .,ttC' dağıldı, gıtt 
, en Umı.: ı Harpten sonra 

aya ) eni ibır kıl n. nck ıs
'Ken Fran ıızlu da Suriyeye 
p oln a ·ı erı sur'1Yii.şler, 

.un i ·in de \' ukarıda geçen La
k•all <'..nadn oohsct:neı·ı unut
')> lardrr. Bu a karşı o zaman 
a kral olma.k ist.i) en Emır 

'&al:n da· 
Affedel"ı>1I1İ'L, fakat o Ehi a

r<iulan maglup olarak ç ki 'P 
~iŞlcr mıydi•. c e c.oı'Clugı. 
urdur. Artık Faysala re ce-

'-"""..ldiysc \'erildi; o bc·lL de
/\.z sonra macüın oklu k.ı ~·ran- ı 

l\ılıa et Şamı ele geçi.ranııjtir. 1 
apoJvon Bonapart Suriyeyi al
a ui'.,'faşm , . Lalun oraya yer
cmiş!L Yüz on ne ev-.-el de 
an .Mdlıınt>t Ali paşayı tah-

ederek s .. ri) ede dolaıyısile 
sahlbi olm:.k ıstiy<'n Fran

r o gun bu.,."İ.111 hep o ~kô Llı
a~lığı da.\•asından ,._a2g°?n\ı

nzorr ezler. 184-0 da Iııg>hzler 
ordU.>t..'tlU Suriveden çıkart-

o zamanın Fra p.>
ı da • sonra y .. niden bare

geçrn uzcre tıir zaman ;çın
~te uğramıştır. 

polıtika gc en haı:pten oon
lbuvaffak olmu, Sw-iye rna
~küde Fransrzlara vcrilmiş
Suriycnin kap.lıırında hııki
~ cskı hM;lı oıxiulartn zama
. a yapıbnı'l, Avrupalı Ehh
'I> aRkerle-rini barmdıırmış ka

n yılcık d11Varları vardır. 
'ılar ~ memleol<...tin ne tıl.İ(Y'Ük 
iyie, ne kanlı muharebelere 
e olduğunu asırlarca sonra 

•nlatan lbirer sahitttr Fakat 
l;ı o zamanki ka.rgaşabktan iS· 
~ ederek eOkulan Ehlisalip 
llUn geldi ki gördültleııi muka
, karşısında dayanamaz oldu. 
·lt iııtila ile sonralci bez11net a

da zam;ın geçtı; fakıı:t dün
~ çabuk olamadığı için 

~ da t:ııbi.i göıml'I< liwm gcl•
Onun için Suri)" kapıların

bugün hala ibakiycsi görülen 

·~ duvarları ha<;lı orduların• 
çekil~ gittiklerini de anla-

ıuır Lavrens dana Umumi 
çı:kmadan aylarca evvel. !H4 

SUrıyeye gitmiş, orada hep 
wı.ı;p ordularından kalmış ne
Varsa onları görerdk yazmağa 

HOIUAN: 4;; 

HALK~ 
SÜTUNU-) 
lı Ve lıgi Ar<yanlar, 
ıik.iyetler, temenni

ler ve müıkUUer 

İt Arıyan Bir Genç 
Orta nleJc.lebı P ıyi deı C'cede ikmal 

etn1ış 16 yilşınd~ı zeki, ca·· kan~ yetim 
bir genç hususi mü lerdc, yazıha-
nelerde, bUro1a. d~. kütuphant-lerde 
k tk:ir bir licret c kt>ndısıne mü
n:c ıp iŞ aramaktadır. Baku kOy Onna
nlYe mahallesi Kireçocağı sokagında 4 
num.;ırada Rece-p Bulçur'a mektupla 
muracaat 

Hmıuai denı veriyor 
İlkokul ~ocuktarına yeni sisk-ın u

sulleri(' trcrübrh bi.r TI1ııalliın ders 
verm('k islıyor. Arzu t>deıılcr ~ı1li 1 E· 
bekızı sokak 1/2 ııuınal'l!,da Ziya Veh
bi adJ·e. in~ mucııcaot el~nelldirler 

iş arıyan bir genç 
Eyl.'ilde lise ol~unluk ımtıhanını 

verecek ulan ç~lışkan, Fransızca da 
bı.cn btr grnı; az bir ücretle bl? iş a· 
ram8ltt.adır. Ta plerln l{ıtfen Son Tel
graf llalk siitWl:...nda cTürksoy> a nlii· 
ı-acaaüarı rica ohınur. 

it anyan genç lnıı 
Ortaokul 1 inci sını!u1dan tahsili 

blt'akrntŞ 18 yaşında rnutc\.-'1Zl, temız 
bir aile kızıyınl. Ya-$ım \'t!' tahsilim 
ile mütenasip bir iş bularak çalUjmak 
i~tiyorum. Arzu edenll'rin Son T~lgrat 
Halk Sütununda MeJ3hnt.e bir mek .. 
tupla müracaatl<"rini dilel"in1. 

İt arıyor 
Ticaret Lisesinin 2 inci sınıfında, 17 

ya.jında bir gencim. DOA.klılo \·e mu• 
hasebe bilirim 25 llrJ aylık Ucretle 
is arıyonur. Taliplf."rlr: Son Tf"l(""af 
Halk Sütllnunda Ahba~ ınuraca11.tlt

ıinı rica ederim 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız ı. Arıyor 

Liae son sınıfını ikmal etnılş ıenç 
bir kız resmi ve hllswü rnue-ssesclerde 
iş annnaktadır. İş sahiplerinin Son 
Telıraf Halk sUtunu \'asıta~iyle (Sa
nı.iye) ısıninc· muracaatla.rı rica olu-
nur 

Gelen İt Verme Mektupları 
Bay Türk"1Y' Galaıa \'e Beyoılun

dan, Bayan Feriha: Beyoğhından, Ba
yan t.felahat Beyoglu ve Ga1atadan, 
Bayan Aytt-n~ Bt"yoglunrlan ve Gala
tadan ıönderilmlş melttuplılnnu, Bay 
Abbas· Te1e!oala yapılnu~ ış vermt
talıep~ vardır 

Bu&un saat 18 - 18 arasında veya 
yarın saat il - 17 arasında ınilrc.,.t
larınız. mf"reudur 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

\ıuı.at Cmıil burada hemen 
atıldı: 

l<:a ti! kaaa .tıulaştıktaft onra 
i ile nıerdivrni tutm~tur. 
t 

Siztlen sonayorımı .. 
}·erek asabiyetle iliıve etti: 
Gülünç ve ilme ve mantıı{a 

1hn şeyler söylüyor..uouz. 
~~ ın nıuru seri! halinde lıir 
~~ dıalısederken siz ellerin te- 1 

ı 1 'an bahseıdi)"orsunuz. 
"1ıı;ı revap nrecck oldu, hiı
lııiıni oldu \'e.. hıu.ff yi

"'tusu a de.um etti: 
ı\c ba k;.tıl de mi yaralıydı 

'llız? 

ttlı;.ez memtıru, 
flu nokta) ı lıiı- " edim. 
' d •• etti: 

- Bir burun kanaması filiu tla 

olabmr. 
Muzaffer vaziyete hiıl<İın ıörii· 

nii,,·ortlu. Sorduğu ~ual1erin ehem
mi3·rti, alt.Uan cevaplardaki mü -
küliıt gözdea kaçmıyordu. Mu· 
zaffer: 

Lekelerde a araadı nu? 
Detli. 
- İz <>!arak hi<:bir yertle ltİrl"T 

görülınt.>di. Uzun tetkikler yapıl· 
dL Katil ci"ı"yetini çok ~baretle 
yapnıı tı. Bu <"iııaı« tle poli' ba
kımından en fcrıni sistl"me u du
rıılmu bir eiııa)·etti .. divebilir~. 

Muzaff,... bn .:evap karşısında 
nnaklarında bir te!Je ihnü da
ğıttı, sorusuna devaın ttti: 

I{ nlar talıLI edildi mi? 
- il yır. 
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. a arrlrler 
• 

~;z .1::;;·;:~ 
. . 
\. l· 

• Ne lyorıar? 
• 

insan, mantar gibi Ticaret kursları 
IK DAM 

ı yerden bitmezi. 1 

1 

Açılacağı haber verilen 
Ak1am Ticaret Mektepleri 
veya kursları, her tarafta ge
niı bir alaka uyandırmı§ bu- • 
lunuyor. Bu mekteplere, oku
ma•ı, ya.zmau olan vatandQ§
lar kabul edilecek ve bura- ı 
da, kendilerine, talbiki saha
da İfe yarıyacak bir çok bil
giler ögretlecektir. Bu bilgi
ler, daha :ziyade ticari haya
ta aittir. 

B. Protesor il 7uln Şiiluii lbb"" 
•i ·eç ,.. İ.n lçrer.!:ı vaziyeti> bimM 
bu:ri.mkU baş yaı:ısmda bu lki h ô· 
m in 'a.zlyeUrrlnl ta.hl il ~lmckkı ve: 

Zavcı lsvıçre bır ıraft ı t 1&! ı 

mlz mo. 
llaııaıtır, yo a 
kalaklarımız mı ? • 

Anadolu Ajansının türk· 
çeainden §İkayet eder, duru
ruz. Fakat, bu §İkayetler, ya
pılagelmekte olan h taları 
önlemiye ;-arıyan bir çare, bir 
ilaç yerine geçmez. Tercüme
ler mi yanl!J yapılıyor, tercü
me edenlerin bildikleri ya
bancı dil mi hafif, yokıa, 
türkçeleri mi zayıf?. Bilmi
yorum. Buradan yetiştirilecek va

tandO§lar, hayatta alış veriı 
işlerinde daha pratik olacal,.
lardır. 

Maarif Vekaletinin böyle 
bir ta•avvuru kuvveden fiile 
çıkarma•ı cidden takdire şa
yandır. Bizde, ek•ik olan ta
raf bilhasa ticari :zihniyettir. 
Brr çok tefebbüslerimi:z, mü
esseselerimiz vardır ki, ora
larda ticari :zihniyet hakim 
olmadığı için, iyi bir netice, 
bol randıman alınamamqtır. 
Ticaret hava11 ve pratik me
todlar içinde yetiıen, olgun
ltıfan bir çok hayat adanılan 
muvaffak oluyorlar. 

Yeni yetifen çocuklara ti
caret aJamı olmayı tavsiye 
etmek, memleket iktısadiya
tı için de bir vaz.ifedi,-, 

BURHAN CEVAT 

Pınarbaşında 
ucuzluk! 

Kayseri (Hususi) - Vılayetı • 
mizin muhtelif kazalarında bu yıl 

yeni mahsul vaziyeti çok iyi ve 
boldur. flayat da çok ucuzdur. 
Ezcümle Pınarba~ında en iyi ko. 
yun, kuzu etinin kilosu 25 • 30, 
dana 18 kuruşa, yumurtanın se
kizi 5 kuruşa satılmaktadır. 
Diğer taraftan Pınarbaşında mo

dern bir fidanlık vücude gelirn. 

miştir. Bu fiadnhk içinde bir de 
turfanda sebze ye~iştinne için 
lesi.sat kurulın tur. 

-Z-
Diın bir nebze t.n'ianın kendisi.ni 

üşütrnesinden bah.-.ctını~lik, Üşllt
mede vücudün kendisini kullanl.1.
ya çalıştığını söyleınişlik. Fakat 
bunun için de in~nın vücudün bu 
gayretinf" yardım etmesi lAzım
dır 

~iade bır üıütrue halinde 
ne yapmah'! Eıtt aceleniz yok
ııa, sadece ;rataktan v"7•hut oo -
dan cıkm.ınnalısıruz. Sıcak şeyler 
içınelisinfz, B\.lhar tene!fils etme
lisiniz. Bir &$pİrın kompriıncsi, sı
cak lıir çay ve kalın yorgan altın
da bir uzan~... Bir sac.t sonra 
göml<'giniz t.eırden sırsıklam olur. 
Ç<inıa~ır değiştirirken iı;pirto ile 
vücudünüze bir güı.f:'l de friksi
yon yaparsınız. Sabahleyın uyan
dığınız aıman·, vücııdünüı.ü hemen 
hemen t:ıı;namen iyileşmiş bulur
sunuz. Yani vucudün ı~siyonu 
galebe çalml.$ olur. 

Fakat her z.aınan bu, böyle ol
mrız. Baz.an her Uirlil tnahzurlan 
ile zaıl olmaz O ıama.n doktora 
müracaat ırızımdtr. _______ J 

- Bu kan lt".kelerinin katile mi, 
maktule mi ait olabile<:eğini :va i•· 
lcr, ya tahlil belli edebilecektir. h 
olmadığına göre tahlil yaptırma
lıydı. 

Merkez n1eınunl :-.ıkı bir imti
handan g~İyorınuş, yahut da ınü- t 
fettı~ kar~ısınıla) ın~ gilıi kekele
di. durakladı. Bu son söze cevap 
nremedi. Sade<:e: 

- Polis kendisiae tlii eni yap
mıştır. 

Demekle iktifa etti. A ntkat Mu· 
zaffer de şunları söı·k<li: 

- Htıkin1ler &:örüyorsunuz ya .• 
Cinaı·eti ortaya koyacok. katil Ü· 

zerindr en ilnıi ve ~arih hükmü 
verdire<:ek "" esaslı bir nokta ift. 
mal cıJilıniştir. Yalnız bu noktayı 
gözlerinizde canlandırnıavı sintdi· 
lik maksada yeter buluy.or~ İ· 
leride daha ~ok sö:vliıoc kll'rim 
olacak. Bir cinayet olur, ıaıt~ğın 

içinde ve) o dışında değil de bah
çeye inen ve ·, lendi;;.ıne ~tire 
('On nin kaçnı mn va~·an bir 
merdi\ en b lu•ıur, onun üzerinde 
de kan 1 eleri 'ur. B.:ı nasıl !et 
k · cdJmcz?, Bu tetkik ) apıluıa 

-" Herif seviyor .. Dişini bir sıktı, 
iki sıktı .. Artık dayanamadı.,, 

--F: Yizan: KULAK M!SAFIBI =I-_-
Gayet ş g yınm , !Ki genç ka- y.yecek z·rlamış .. Herıf bır g .u .. 

dındılar. Bırı esmer, bırı sarışın pir gitti . Gidiş o gıd . hala mey. 
guwlı ıd !ki . c.e hoppa, b.raz da dal'da yok .. Kız t!a evi •erkett dıye 
koket kılıklı • iler Kahk.ıhala - dava açtı .. t.i: !ar tel; ğler a:tam 
rından Ad v~ korıodru çın çın ö- bır h.rlu b .unamaGı İşte \ n. 
tüyordu. Yanlarına sokuldum. ıerde boş kiıgıdını aldı. Bak köylu j 
Fakat, kat'ıycn kötu bir nıyetlc der z, kaba acl<lm derız amma, he· 
değil.. Zaten, kötü ıı,yetle hiçbtr rif .şlerin fena git! n• goriınc 

kadının yanma sokulamam .. Ka- çıkıp gitti .. İzıni kaybett •. Bu soz-
nun b~ni mc. eder Zira, <'Vli) iır de şchirlı. Haydi, buyuru bakalı'!l 1 

E\'et, sızi temin ctterim kı kötü ş.mdi. . 1 
bir niyetle değ .... Yalnrz, siz ka. Bı...,r kahkaha d !'la kovu\'-erd -
ri' r•mc yenı birşcy suııabılmek !er.. I 
end.,ıesi.e yanlarına sokuldum. Ka~şıdan bır kafılc SÖKun eıt. 
Orta yapıda, balık etınde olan Bu kaiuc, ikı polıs. bır genç kadın 
arı ın güzel. konuşuyordu. bır genç erkek, bir de nisbeten yaş.. 

. Vah biçare Jalecik .. Th:mck, 1 h, .:ırta ya.;lıca bır adamda, mürck. 
başına bu da gelecekmiş. Kocası ı kepli. Arkalannaan da ik, üç k•,ıı 
da pek hamhalat herifmiş. Güzel. gelıyordu. 
lik desen, güzelliği yok .. Servet 1 İki genç kadından sar> :nı 
desen, zenginliği yok. Üstelik d;li - A, Jale. Jalecğl!!'. cı ve bir 
bir karı;, .. Giı gibı kızın üz-erme kaç adım attı Bu yen gelen kafile 
yemediği herze yok .. Sonra da, bu arasındak.ı kad na doğru .ıruyor-

da var. Vah zavallı Jale. Ne ta • d.ı. Birib!rlerine s.ırılıp öpüştuler. 
lihsız krzmış: Genç, sarışın knd.n: 

- Talihsiz deği:, 1'esapsız, a - - Geçmiş olsun Jale. dcdı. 
kılsu: kız .. Öyle admıa koca diye - Te;~kkür cdcr•m kardeşim .• 
varılır mı? Hep kabahat kend, - Genç kadınla genç ve yaşlıca er. 
sinın .. Kendı bcğendı .. Kendı ev. kek mahkemeye girdi'er. Meraklı 
!end. bir sami ka:.ıb:ılığile beraber, n::ıh. 1 - Amma şımdi, Allah aşkına kemeye, ben de gırdur. Yaşlıca er-
6öyle .. Senin öyle bir ko<:an oısa, kek. karısı olan genç kadınla gene 
tahammul edebilır l"isin? erkekten davacı idi. Tarafların hü- ı 

- Allah göstermesin!. Benim viyetleri tcsbit ed.ildiktcr sonra, 
öyle kocam olsa, bir saat bile otu- hakim 
ramam, kaçarım.. Yfrıümü bile -Muhakeme gizlidır.. Salonu 
göstermem. boşaltınız'. dedi. Salon bosaldı .. Ka. I 

- Şimdi, dogrusu, kıza hak ver- pı kapandı. İki polisle diğer üç kışi 
mek lazım. Yalnız, hcsapsıt hare. sıra ile ~ahit olarak ça ınldılar 1 
ket etmiş .. Yoksa. pekala ) apmı · Bır mü".ldet sonra mahk<•mc ka • 
Hayvanlık kocası olacak herifte. pısı teı<rar açıldL Aleni olarak ka-

1 - Jal~ de, ışı pek azıtmıştı son rar tefhim edildı. Genç kadınla 
zamanlarda .. Bunun böyle olaca ı genç er:.:ck, cinsi münaseba ta bu
belliydi. Herif sevıyor. Bir dişini lunduklan sabıt olduğundan üçer 
stktı. İk. dişın. sıklı .. Ondan son- ay hapse mahkıi'll edilmişlerdi. 
ra artık dayanamadı... İki polis, genç kadınla genç er. 

- Benim bir arkada ım var • keği jJndarma~a tcslJJll etmek 
dı. Mihriban.. Yedi sene evvel üzere kapı altına göturiırlerken, 
evlendi .. İlk kocasından ayrıldı.. genç kad.nın kocası elini iç cebi. 
Adam çok iyi bir adamdı amma. ne attı. C:üzdanını çekti.. lçerisin-
Mihribana kocalık C'demedi.. Ay. den çıkardığ't bir elli liralığı uza-
rıldılar. Mihriban tuttu. bu sefer tarak: 1 
İzmirli Molla diye birile evlendi. 
O da ga}"et iyi bir adamdı amma, 
biraz köylü gibi idi., Kabacaydı. 
İşleri yolundaydı. Zengindi.. 
Mihribanı da pek se,·iyordu Ta. 
bii, daha ilk gün l<'rden eve mı.sa
fir gelmeğe başladı. Molla sorduk-
ça, 

- Dayımın oğlu ... 
- Teyzemin oğlu .. 
- Halamın oğlu .. 
- Amcamın oğlu.. dıyordu. Bir 

gün Molla sormuş : 

- Kuzum karıcığım, senin bu 
akrabaların daha ~'Ok mudur? dı

ye ... Mihriban da· 
- Tabii!. İnsan mantar gibi yer. 

den bitmez .. Elbette, akraba•ı da 
alur, ahbabı da .. Dıye ce\'ap ver
mış. Molla, birkaç gün sonra: 

- Karıcığım, demiş. Bana biraz 
yolluk yiyecek hazırla da. ben 
bir İzmire kadar sılaya gideyim. 
Demiş. 'Mihriban. ta,·uktu sovuş
tü, köfteydı, şuydu buydu. yolluk 

dan tahkikatın tam bir tekemmül / 
ifa l• ettiğine nasıl hükmcdilebilir?l 

Avukat bu sözleri SÖ)·ledikten . 
sonra, 

- Daha sorauklarun_ var yük· 
seL. hakimler .. 

Dedi. sorusunu yaptı: 
- Tahkikat •nakında ve bü

tün dos) al arda uzun uzun tetkik 
l<"r ~·aptıın. Katilin ncı eden e\·e 
girdigi sarih ,.~ kafı o1nrak te;
hit edilıni~ değildir. Belki iki ke
re iki dört ecir kadar . ari!1 olan 
bir hakikattir deı bu ko)da ge.;i
rilmek unutulnıu,ıur, ilk tahki
katı yapan ın'"rkez nıe.tnurunun 

bu nokta) ı le,bit etmiş olmaM ge· 
reklidir, Acaba katilin nere«en eve 
girdiği kanaatindedir? 

Merkez memuru, dü,üauıedea 
cevap verdi: 

- Jale, al! dedi. Belki para la. 
zım olu:. 

Yüzü kıpkırmızı olan genç ka. 
dın, ağl~maklı bir sesle, 

- Sen o parayı metreslerine ver. 
Benim paraya ıhtiyacun ~·ok .. Ter
biyesiz r.erif; yıkıl ka ·ımdan, şım-ı 
di avazım çıktığı kadar bağırırım. 
Defol' dedi .. Adam 

- Keyfin bılir 1 Der gibı omuz.. 1 
!arını silkti, ayrıldı. 

Biraz evvel kahkahalarile Jro. 
ridorları çınlat.an iki genç kadın, 
üç ay hapse mahküm olan kadınla 
ayrı ayrı öpüşüp: 

- Geçmiş oL;un kardeşim ... Bu 
da geçer, dediler 

Bunlardan sar14ını: 
~ Jaıecığinı' dedi. Bu, senin 

hakkında hayırlı oldu. Üç ay son
ra çıkınca bır dava açar boşanır

sın .. Onun da aklı başına gelir. 
Hep beraber kafile halınde mer. 

d.venleri inmeğe başladılar. 

Şükrü bir "'niye düşündükten 
sonra: 

- Sokak biraz tenbacadı.r. Hele 
gece yarısından sonra buradan 
kimsedkler geı·mez ve ) andaki 
b"'< arsadan bahçeye atlanobilir. 

- Acaba arsa tar&fmdan mı fi· 
rildi? 

- !Ierhalde. 
- Bir adam dışardan bir başka 

va. ıta kulfonmadan tekba ına du-
vara çıkabilir mi, 

Ve içeriye atlıyabilir •ıi? 
- Atlar. 
- .. ·asıl? 
)lerkeı: 1uenıuru polislifinÔI ver

di~i t~criibe ile 'konuşur gibi)di. 
Kolay \'C rahat cevap veri~·ordu: 

- İp merdivetıler vardır. Bu•· 
!ardan birini atıp duvara tuttur
dıHı:tan s<>nra çıkar. İnifı daba çok 
kola~· dır, 

~•"asıl? 

ler c bıı okma eıanelit elde ec:ıebil ~ 
n ok ıç ı onlard e nevcua yetını ko· 
rı..;yabı '.'!lk ı in ~{ !ı.vc cılere m:.lm + 
et nek c gu 1 ur l:?u tün y s ti bu. 
cam ..ıazlığı l.Y"ı ıfa ede Here , 5onu he
nu .... g~ n= 11 en b t dırcdcn, ııl.(>şe a-
t nak ızır Y ~ ın:.ı.. lnıekhr 

Ta Ş :naldel" ı..vcç hllk!ımcllnln de 
'alıyet.. zordur.> 

Ot-dikten aonrıı ftal)an .ı.ive .-. 
tedır 

t-Son Alman Sovyet h mın ın-
'ılılkı lsveçl de Alıruın ahrelunc bı· 
raz daha yaklaşhr t;; ı:sc n, So\.' 
yet.cı iP \. rpışmıy .., lıya Fir. ere 
yardım Jf' IS\ eçten &etil""Tl k 
hakkını tcmış ve bL. h1 u ~et t~ bu
na ar ıit etn Ur. Vakt yle i g -

1-'ran la.:.J 1iC Jn1 yen \(' bı 
r .. ıı <J mu ' oldug Stokholm 

hu uı ıct nce o z 11 an ı lıdellel la 
rak ler LL ut b l hıyc u defa 

hı i.J._ lYS \"e Fc .ıncuyadan ı.: ırgenıne
cıu.' 

CUMHURiYET 
B. l:"unu . .Sadi c~iy~ t:a1 ('uk cartp 

eli\ ler •• kbnti b~ü.n:ku ha.ı ya.u ın
d:L SuVJ'ttlf"l"i.'1 ( anakka.le Roi'azı u~ 

ııerlnd k iddblaruu m . ,·zuu bahsede· 
rdı.k n<·umle fUDları yu.m.altadır· 

cEğer ız geçen U umı ltarptc a- ı 
nakk evı ı: a ur hart &. ı ekl de 
müdafaa ele eydık Ça ık yıkılmaz 
ve RU!.: ın: ılltıı da vil bı :n01zd1 
İnsan nıç ol~az L_,u hatır ıy h -
met ede .;11 ve belk h ay e n e
tia kendıo be!Alar• gınneklen k r -
m oh .. ::dl4 

G nlerce uk 
sın..ayt Jnah 
L de, l~ıtlerın L 

Boğzlara dair d ,. 

son a ı 

'erdığ 
tu1da bl 

Aj. -
b ı b-
ı &~n 

ın oma 
nı bılei r:: . Bu tekL .., şüphe ız ıyı bır 
~dir fakat r: n.1ın ' c krr- ol a-
sı \'e c; ndc b 1undL n ahv -11 

kan;;.:tlı~ı, Türk efkAn umuml)'<'3in· 
dekl teessürün tamamen zaU olmasını 
tenlln etmemişse bunda şa :. cak r 
wey yoktur. 

Goıiıyorsu.nuz kı koca dunyanın iler ı 
tutar tek yeri kalınaml$tır Uınumt bır 
töktintil karşısındayıL;, 

!'1-10jahaza, bız dikkatlı Vt" her lht nl<l• 
le karsı hazır bilô:inıf sıysetimizde de
\'&m edeccı:ız.> 

YENi SABAH - - - --B. Huser• ('altk \'al uı cA.10\iMl _ 
lt bal'bi• ls.imll bQ&'ıinku ı...., ya 
da escümle: 

clng llz •~illar na hilcuro ı hb ü 
Aı'...-nnnya için her halde çok ha,yaU 
Dır eh=mıyetı hoız bır iştı Şarkt..n 
eı:nı.n olınadan A11 an:>.ının boyle bır 

ıpucadeleye a• 11 çok lehlıkcl oı -
bilırdi.> demektedir. 

B. Zri<...ı,,a "-1 cTutt.ı,. bilaftf 

ka.lQ'or i»ı-.imli bu("\ınku baıt J'U...Mınılila. 

et'A'Ümle unlan y01r.makt.adır. 

BugUnkU dtıııya ıarbı Jle Ttirkiye• 
run hi<; bir alakası yoktL. 1'\e Alman
yanın ,.lunyayn hilk ı olmak davnsı. 

ne ln&ilterenhı İmparutorlugunu ko
rumak ihtiyacı, n Aı'lıt>r kanın pazar ... 
lar~ıı kapat.ınamaK us, ne de So" ... 
yetıerın Kom Un lZm yaymak. , eya 
kurtannaıı. emeli hıt.i ıı· kad~r eder. 
Büyük devletlcn bı ıbirlne çarpı,ıtı.
ran buyuk ıddiyetlcrdea uzak ve ma
sun bulwıan Turk.ıye, buttin bu harp

lerde bıtaraf katmayı tercıh et.ınişt.ir. 
B:ıgünkıl Alınan - Sovyel harbinde 
de bu bitanıflığın1 muhatamya karar 
vennişLir.> 

Cezala an ııaal 
Belediye zabıtası dün şehir da· 

hilinde yapnılıj 'Jlduğu k.ontroller 
neticesınde, E'1llnönunde 35 ve Üs
küdarda 11 esnafı muhtelif Bele
diye nizamlarına ayiarı hareket 
ettiklerinden cezaland:rmıştli'. 

Bundan başka yürüyen tramva
ya atiıyan 12 kiş: de nal<di cez~~ 
çaı:ptınlnuıjlarda·. 

Muaffer. buacl.aa 141111'• hiılıi

nıe dönerek: 
Bu nokta tahkik.at evr11k11ula 

noksan kaydedilmiştir. Evrakın 
tetkiki eına ·mda dikkate alı•ınak 
üzere zabıtla tebarüz ettit-ilmftli.Dİ 
dilerim. 

Dedi. Ve_ tekrar .aalleriae ole.
Yam ettı: 

- Vedadı olıizzat siz 1111 yakala
dınız? 

- Evet, arkada._Jaria berolter. 
- Kendi.&ni tevkif edecqiıalız 

zaman ORU nasıl hıtleti n&ltiye ;.. 
çiade buldunıu. 

- Odll"1!1da kaa ile lıeralter4i. 
Gazetede rinayetin tafsilMt.o o
kuyordu. lt,...disiai tevkif ed
ğiruiıi sö~ lcdik. ı ... !im oltiu. 

- Bu sualimin reuı.. ol.....ıL 
- Niçin? 
- V edadm t.. kif ıinm.ı. ıınff. 

tij:i haleti ruhl\e neydi? RİI' cani - .Bahçeden odaya dayadığı 
rncrdl,·enle ireriyf" cimli tir 

l'lnıaffer buna kanmadı t -
rarladı: 

Oda) a merdi,..,..le bah eden 
gıril i ol bilir Fakat, b ç ye 
n r -den a:inJdi" 

- Merdiveni öbür tarafta.a a 
bu tarafa sarkıhr. 

A•·ukat sordu: 

, 1 intıbaı mı veri)ordu, yoksa hfıdi
seden hıç haberi olnu) an, Mat 
yani tıkla \ e haksızlıkla ani ıı
nJınıs ht.r ati nt his~ni nü ,~eri-_ Tahkikııhnrz katilin bu tan:- ! 

da bal-ç n gird ini ayılmlatu mı~ I 
- E\Ct .. 

yordu? 

Yahut, hem yab ncı dili, 

~em türkçeyi iyı biliyorlar
dır da, acele ile b zı hatalar 
oluyordur. 

İnsanlık hali. Madem insa· 
nız, hato.dan siılim değiliz. 

Fakat, bir kelimenin yan
lı, yazılışı veya bir cümİenin 
yanlış tertip edilişi, ayni ke
lime veya ibarenin yanlış te
laffuzu kad r, nahoı değil
dir. Çünku, biri gözumüzc, 
biri kulağımıza hitap eder. 

Ben, yanlı§ ıöyliyeni din· 
lemekten ise, yanlış yazanı o
kumayı tercih ederim. He
kimliğim yok. Doktorlar ne 
derler, bilmem, acı:.ba, İnsan 
kulağı, insan gözünden daha 
mı hassastır?. 

Bir kaç gün evvel, bu SÜ• 
tunlarda, radyomuzda yeni 
konuşmıya batlıııın ikinci 
erkek spikerin bazı kelimele

ri, dikkatsizlik yüzünden 
yanlı§ okuduğuna itaret et
mittim. 

Ayni spiker, bana darıh
yor mu, farkında değilim .. 
Hoş, şu günlerde de, sırf şu 
elimizdeki kalem yüzünden, 
o kadar çok insanı darıltıyo
ruz ki, sormayın. 

Evet, sözüme geliyorum, 
işte bu ikinci spikerin, yan
lış telaffuz ettiği bır batka 
kelime daha yakaladım. 

itham kelimesi .. 

Bunu, sayın bay spiker itti. 
ham teklinde okuyordu. Hal
buki, bilirsiniz ki, bu kelime

nin doğrusu ve aslı ittiiıam 
değil, ithamdır. Arada ne 
fark var, diyeceksiniz .. Böy
IJ= söylemeyin .. Biz, vaktiyle, 
mektepte okurken, böyle bir 
tek kelimenin yanlış telaffu
zu yüzünden bir çok talebe
nin sınıfta ipka kaldığına ~a
hit olmutuzdur. 

Benim bu 1şaretlerim, te
menni ederim ki, radyoda ay
ni hataların tekerrürüne mi
ni olur. 

R. SABiT 

Açık it Ye memııriJf'lil'r 
Şehr"ıriz Belediy~ı Su4ı.r- Idaret>ı 

Fen S si içt ... 66 1 :-a aylık u tle 
bir kfıtıp alınac~ık.tır Jrntihan kyın O 

uncu Pazartes:.. eunlı saat ıo da ıtra 

oluncaktır 

t Biri!"'i.zi."DEgai ' 
_fiepımızm 1 
Yine Radyoda ala

turka kıtlığı 
Bir eık.,-.clml ... YKIJ'W; 

cHaztran geldıgı •Ctn Radyo i
da~J abone bfıdeUeruıin taruilı 
mün:ısebetilr, BJ'ncB dlnleylclleri 
arasında bir anket yapıyor. Ueı:a 
de cevaplarını Adeta mecburi tu
tarak bir varaka ile aboneleTin
ı:k-n baıı.ı ııruaUer wruyur. Bu su
allere göre, anket yerindedir Fa· 
ka~ idarenin kendi ö~ek sle
d..&. bazı m<!VZUlar Ozcr'nd dir. 
Halbukı dink-,-iclnln blr çok ilıti
yaçlan bu .roaaenıe ı0zetilın•~

t1r. Gaze1ıelcrde okııyona. Mem ... 
le!<etimiz<ie r ...ı,.o ı;ahlplerl cıı.

tikoc çojabyor. Bu ıuztl medcnt 
"" ıtuun daha çoi:alnıesını her
kes ister Çfu.ıru bak at.on bir 

ilıti:rııç baliae r•lıniJttr. Füat 
Radyo ieare.ınin bu lhti;ra hak· 
ti;rle karşıladıı:ıııı kimse iddia e
deml"ı. H;,ngi ra<4-o sahibine so
rarsanız, sonuıuz. &ı\.kmız, neler 
is~r? .M~ bunlardan bin, a
la• ..rica ııarkılann azlıtıch•. Tt1Ilt 
rady &ı el.~- az olur mu 
dıye herkez hayret edıyor. Me&eU 

renin sual vanrk41.Bında c.Her 
m ;ra""'1 saatlık bır kadmlar 

r bey ~ d ~ emek ister misi
n ı > ci -ye bır ual olsolydı, acalla 

cevap ar gel ~t" > 
J 
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--1= Yazan: 

Dı harel<etlerın ı 1':ışladığı yıl- 1 
J J.!' b.r.)di. Dur.nadan ye,ı ke
ı,,, tler ı! ' al olunuyor. Broştirler, 
kılavuzlar vasıt.a:Je yeni n ·s . .ı.n 
dıl ve bilgı dağarcığına eklenmek 
üzere neşrolunuyordu. 

1 TALAS =lı-
sam mutlaka bı lird m. 

Bu yrn. k .• meye merak etli, 
derhal oradan ayrı ... ı. Eve koş
tu, klavuzu açtı. 

- Cımrı. .• Cimri ... Cimri 
Nihayet cımriy ı buldu. Cimri, 

Hasis, pinti demeı<lı. O öğrendiğı 

' • • 
1 1 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 28 

" Gidecek.. Oh artık odasına 
dönecek !. ,, diye seviniyordum 

Bütün Adada etraf.n derın muz- \ 
!im süküneti arasında hiÇbir ses 
iıjitilmiyor, yalnız arasıra pence-

Jik zamanlarda bu kelimeler 
mıktar ıt.barıle o kadar çoktu ki 
bunları öğrenmek ıçin günde bir 
kaç saat mesai sarfetmek, cep 
ddterlnine lügatçeler yapıp öğ
renmek liizım geliyordu. Bu yeni 
kelimele: meselesi günün en he
yı•canlı ve meşgaleli mevzuu ol
muştu. Herkes hafızasında sefer. 
bcrlik ilün etrnlş ve bu melekesi. 
nin bütün kuvvet ve kabiliye:ini 
yenı kclimelt>r uzerine hasrettir
miş ıdi. 

bu kadar bol kelimeyi, hepsıni bir 

şeye b'Cnzeterek öğrend cğinden, Al l • M e k K • 1 ~:tıi;~~d:i~~~~~i~~~t~~:aa ~~~:::~-ı man ar ıse, ıns ve ıge 

. remizin önünde dalgalar haf;! şı
pıltılarla sahile çarparak ninnı 
söylüyorlardı. Gece kimbilir saat 
kaç olmuştu. Karşıda bir yıldız 
kaydı. Pencereden gelen hafif, tit
rek serinlik taze bir nefes gibi yü
züme çarptı. Sanki bu temiz rüz
garı anneciğim gönderiyordu. Ba
şrmdaki yangını, içimdeki ate•i 
söndürmek için serin vefak.~r elle
rini sallıyarak anneciğim yollu
yordu. 

rap olan asabımın bu sde h.ç 
mukavemet edcmi;eceğ.nı diı~
nerck ve en büyük tclılikeyi katıl 
kal'iyetile acı acı görerek bulun 
bir tevahhuşla geri gen çek,JdıTJl. 

Kalkmak, herşcyı b:rakıı:. ""çn 
btiyordum. Harcket.m n, go;ale
rimrlen kararımı anlam~tı. Ürkut

memek ister gibi yav~a tııkk
lerimden tutarak daha yanıma 

yaklaştı. Sesinde yine şe1katkr, 
sevgiler tilriyerek: 

~Z1d~~~n:ı.r~~~~ef::r~rk~~~~ı~i- İSf i kameflerl•nde Z 0 T /uy 0 T la T 
ya idi. O cimriliğin tam ve kat -
merli bir nümunesı idi. Ziyanın 
nazarında para vasıta değıl gaye 

Birkaç kişi hır araya geldi mi 
yeni kelimelerden konuşuyor. 

Bilhassa kahvelerde artık iskam
bil ve ta\•la şakU'tı \'t! gürültü -
l •ri arasında: 

- Söyle bakalım (Özgen) ne 
demektir? 

- (İlçe bap kime derler, (öğ. 
renci) nin manası nedir gibi su
aller ve buna verilecek ce,·aplarla 
herkes bırbirini sigaya çekiyor -
du .. 

Maamafih kasabada bu işin baş 
meraklısı Cemal Tuncer olmuştu. 
Eğer bir seçme sınavı yapılsa, lam 
numara ve belki yan'1!a bir de yıl. 
dız almak şartile birinciliği mut. 
laka o kazanırdı. Hakikaten çok 
çalışan cia o idi, Prafa meraklısı 
olduğundan, önceleri kah\·eye a
ra sıra uğrardı. Fakat şimdi onu 
böyle yerlerde gören yoklu. '!?aş
tan aşa.!'ı sorgu \'e cevap sütun
ları ve •<;'Crileri hıncahınç yeni ke. 
limelerl0 dolu dPfleri elinde ol
duğu halde, kas:ıbadan hariç kır
lnrda gez.yor, ) uksck sesle yeni 
kdimel•·ri birer birer okuyarak 
onlara c \'aplıır \'erıyorda. 

Kolay ve hcrkcste"l. çok, ve ça
buk öğrenmek için hafıza kanun
l:ınnı bile bir defa gözden geçir-

. mışti. Cemal Tuncer, bu bilginin 
oıyaklı kütüphanesi olmuştu. Et

raftan gordu~.ı takdırlerden ça. 
l~masının meyvasını gören hır a
dam s:Iatile o bu mu,·affakiyetine 
böbürlenıyordu. Bu böbürlenmeğe 
de hakkı vardı Çü~ku herkes bil
mediğini Cemal Tuncere soruyor. 
dıı. Cemal Tuncerin ağzından çı . 

an kelimen n, cevabın doğnı o
Jacağ na un ~mi bir kanaat hasıl 
olmuştu. 

Fakat bir gün gazele okurlar -
sen birkaç arkadaşı cimri kelime. 
~ine rastlamışlar bu kelimenin 
manasını bir türlü anlıyamamış _ 
l ardı. Bu kelimeyi Cemal Tuncere 
aordular. Cemal Tuncer. hafızası
.nı yokladı. Bu kPlimeyi hatırlı -
yamadı. Dt>fterıni çı kardı. Evirdi, 
çevirdı. J)('fterinde de yoktu. Ken. 
di kend ne söylendi: 

- Dfterimcie v. ı.. yazm:ş ol • 

idi. 
Para .. Para .. O. paraya tapardı. 

Yemez, içmez. giymez, almaz pa
ra biriktirirdi. Napolyon bile her 
şeyin para ile mümkün olduğunu 
söylememiş mıydi. Şeref, namus, 
haysiyet, izzeti nefis, onun naza
rında, ancak para sayesınde mu
hafaza edilirdi. Minnetsiz yaşamak 
için paralı olmak lazımdı. 

Ayda eline geçen paranın çok 
cüz'i bir miktarile geçinir, geriye 
kalanını her ay muntazaman is
tif ederdi. Paralarını koymak için 
hususi bir kutusu vardı. Bunu sırf 
paralarını biriktirmek için yap
tırmıştı. 

Bunun içerisinde bronz beşlik
ler, onluklar ... Liralar, beşlık, on
luk banknotlardan her biri şere
iile mütenas p mevkılere yerleş
tirilmişti, lçerıslnde bir tane eski, 
buruşuk olan yoktu. Böylelerini 
mutlaka harcar. maaşında çok o
lursa başkalarile değiştirirdi. 

Her ak ·am kutusunu açar pa -
ralarile :.arşı karşıya geçer sayar, 
tekrar sayar, onlara hayran hay. 
ran ba1<ar, her gözün üzerinde çi
vili ufak le\·halardaki hesap ve 
sayılarını kontrol ederdi, Bunla
rın doğruluğuna kanaati tam ol. 
duğu halde tekrar sayar, bundan 
sonsuz bir zevk alırdı. Refah, saa
det muvaffakiyct Ziya için her 
şey para id •. Evet Cemal Tuncer 
Cimriyi artık çok iyi biliyordu. 
Cimri Ziya ... 

Hatta bir gün arkadaşları ken
disine (cimrı) nın ne demek ol
duğunu sordukları zaman birden
bıre Cimri Ziya. diyivermişti... 

rıoryada ev yaptır
mak lıtl~enier 

Birçok kımS'C'ler alakadarlara 
müracaat ederek F4ı.rva civarın
da ev ın a ett.rmek ı~tediklerini 
bildirmişlerdir. Yalnız Floryanın 
hangı kısımlarına ev in•a edile -
bileceğı hemiz kat'i surette ka _ 
rarlaşmadı&ındaa Bledi,•e bu hu. 
susta derhal tetkiklere başlamı<tır . 
Floryada bir de otel yanılması 

için müracaat edilmi•tir. Bu vıl 
Florya lilh:ıssa pazarları görül
memiş derecede kalabalık olmak
tadır 

~~~~~- Bu Gün LAL E Sinemasında 
~ Me~ılml11 en gftzeı iki b Jftk illmi blrdea ~~ 
:ı-Öimeyen Aşk ıı 2-KolcjlilerRevüsü:: 
~ BETTE DA VIS - HE. 'RI DICK POVVEL _ ~ 

FONDA ~OSSEMERY LANE ~ 
:9...::or ... :.ıa.::or• ~ Bugiın saat 1 de tenzııatı. matine ~r1 

1 - Suriy~ Ct>pheıinde 

Ş am işga l edilse de Fransız mu
ıkavemetinin kırılamıy acağmı 

Fransrzların daha §imale çeokile-
rek müdafaaya devam edecekleri-
ni yazmış, Fransız muıkavem.,.tini 

sür'atle lmmak için Beyrut ve 
Rayak istikametlerinden ilerlene-
rak Fransızların çöle, şanka atıl

ması veya Irak hududundan iler

liyen motörlü birliklele Hal~ '\ie

ya Humus istikametlerinde arka-
lann:n sarılmast icap ettiğini bir 

fikir olarak öne sürmüştük. 
Aradan haftalar geçtiğ; halde 

İngilizler ve Hür Fransızlar Fran-
sı.z mukavemetini k ramadılar. Ar
ttk Beyru1 ve Rayaıkın işgalile de 
Frans12 mukaveır.eti knlaır.az; zi

ra çöle dayanan 901 cenahları emin 
kaldıkça, Fransızlar daha şimale 
doğru çelkilerek mukavemete de
vam edebilirler. Şimdi lıü tün iş 

Iraktan ilerlıyen motörlü birlik-
!erin muvaffakiyetlerine bağl.dır. 

Bunlardan Hama - Humus istika-
metinde ilerliyen bir kol Tedmüre 

kadar ileri~ ve buradaki Fran-

s12 garnironunu muhasara etmi~ 
tir Bu kol Tedmürü ;:al edip sür
atl~ garıbc ilerlef>t', Fransı.z sol 
cenahı ve geris i b ir ihata tclı lilke-

sine maruz kalacal<t ı r. Daha ~

malde Halep bölgesine ilerliyen 
k-0lların harekatı Fırat boyunda 
Fraru.'12 mukavt,metile karşılaş.. 

mıştr. 

İşte bu kollar sür'atle ilerleme-

dikçe, Suriyl·de Fransız mukave
meti bir müddtı daha uz:ya'bilir. 

ı 2 - Libya Cephe@inde 

D 
ngilizlerin H <ifaya geçidi ve 
Capuzzo istikametlerinde yap

t:ı<:Jarı mu.kabil taarruzlar muvaf
iakiyetsiılikle neticelendiğinden

bcri bu cc•phedc sükün"t vard.r. 
Fakat İn.gilizlerin daha biiyülk 
kun·etlerle l>ir mukabil taarruz
da bulunmaları ve hedefleri olan 
Tobnık kalesi hizasına kadar iler
lemeleri muhtemeldir. Savyet -
Alman harbinin başlam:ş olduğu 
için Almanlar Libya cephesini tak
viye edecek \'e fazla hava kuvvet
leri bulunduracak vaziyette de

ğildırler İngilizler için vaziyet 

müsaittir 
Netice itibarıle Ort aŞarkta İn

gilizler Suriye meselesıni çabuk 
halletmek \'e Lıbyada toplanarak 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikasr : 107 
J ddi vke i~eri p.~tardı. Bu muhareıbe

e orKaklı<>< g&tenniştı. 

TUNA BOYUNDA~ 
•• 

Yaza~~~!..?!°~~tfJ J 
Türkler Belgradın bir kısmına girdi 

dü dÜ§m~n tard!mdaa zaptolun
du. Düşır.an donanması Tunavı 
&pamı.ştı. Bilmccburiye gl"l'i k~

laıt gcmilerimıo: ta~1liye olunarak 
yak l.dı. 

Bununl:ı ber bcr Bclgradın mu
lıasarası.ııa ~id<it'lle devam olun
du Bir harta sonr!l bir umwni tııı
cum teııtip edildi. 

Turk ditaverleri bu, hücumu 
kemali şuldetle va,pt~ Gazıler bu 
f.<ıc 'a şchr 'b r lasın Zai>" 
tctliler 

mişlert. i. & ><a:-larda dehşı>tli mu
katele oldu. İki taraf birtıirini ye
diler. Bu mücadelede Ru.ın<"li ~
lerbeyisi Karkcapa~ §Eiıit oldu. 
Karacap~, D<mirtaş evkidın

dan en namdar hır kumandandı. 
• Karacapa,amn , clııt olmst a.>k<>r 
arasında ,.,;tesir yaptı. Evvela a
zab a Pri nc'at ett!, Anlan taki
lben düşman şch.o-dcn çıktı. 
Düşman Turk ordusunun piş

tarlannı takıp ed rek ordugi.'ıa 
girdi. Otaj;'l hıima) u,a kadar gel
di. 

Fatih Sultan Mehmet, azap as
kerinin rir'atin i ve düşman aske
rinin kl"ndi otağı üzerine geldiğini 
görünce kapı.kulu askerinin ba'iina 
geçerek düşman ÜZ>erine yürüdü. 

Sultan Mehmet, bizzat nefer g i
bi dıü.şman ile muharebe etti. Hat
ta bacağından yaralandı. Altı bin 
Anaoolu r;ü.varisi padiş;ıhla be
raber haıiıetti. 

An ad olu •Ü' arisi ve kapıkulu 
efradı o kadar !Caatle döğı.içtüler 
ki düşman penşan olarak kaçtı. 

Fak.t Fatih, ·bunun üzerine 
Belgrad muh arasını terk.ile av
det etli. Llkin geri çekilen ve Ji
rar eden dC'\~i~rr.e askerleri (hı

ristlyanlardan müslüman olmuş 
askerler) ya.kalatarak kestırdi (H. 
860). 

Belgrad mu,·affakiye~izliği 1'" 

ristiyanl•k almnine büyük bir 
nefes aldırm;ştı. İt.bardan ı!~ 
müş olan Hünyadi, tekra~ şöhret 
Jııızandı. Uıkin Gb tar f• n F}lı is:ıllp ;.. 

ld:er c H ~n~ a ı d i şc'lır!' giI'- 1 A.up ı.:ıkı.> l dC\~ nne bir askc:-- , Fak.ıt H yadi, çok ~aşamadı, 

r= Yazan: =°' 
il Emekli Kurmay il 
\.= Subay = -' 
yeni bir zafer kazanmak moobu
riyetindulirler. 

3 - SoYyet • Alman 

Cephelerinde 

H aziranın 22 sinde Alman ordu
ları Sovy<:tlere taarruza baş

ladı; cep/he Kutuıp denizinden Ka-
radenize kadar uzanan 2400 kilo
metredir. Günlük yazılarımızda 
Almanların lıangi lstiJcametlerde 
ve hangi hedefler için yarma ta
arruzlarına giri-;eceklcrini, buna 
mukabıl Ruslal"ln da nas 1 bir mü
dafaa ıle Alınan taarruzlarını kar
şılıyacaklarını teferrüatile yazm:ış 
bulunuyoruz. 

Alt ı günl.ü.k muharebelerin hu
lasası şudur: 

Alınan zırhlı tümenleri Riga, 
Minsk, Kiyef istikametlerinde ta
arruza geçmişler; Ruslar ileri ve 
ihudııt kıt'alarile bu taarruzlan 
karşılamışlar, Riga istikametini 
kapatan Lihav - Kovno - Vilna 
hattında tutunmuşlar, fakat cep
henin Almanya ve Macaristana 
doi,rru birer ç : kıntı te•kil eden Var
şova bölgesinde Vilna Baranoviç 
tıattına ve Macaristan hududunda 
da ÇernO\iÇ - Brody hattına ka
dar muntazam muıhar~lcr ve
rerek bozulmadan ve yarmaya 
meydan vermeden çnkilmete mu
vaffak olml>jlardır. 
Rusların Niyemen nclhri boyun

da sıkı tutunmaları, küçük Baltık 
memleketlerini şimdilik istila teh
likesinden kurtarm;ş ve Baltıikıta 
Rus donanmasın:n emriyetini ve 
muvasalasını temin etmiştir. 

Daha ceupta Romanya hudu
denda \'?z'yet Ruslann lehinde
dir. Zira altı gündenberi Alman -

Rumen tümenleri Prut nehrini 
geçmeğe ve Dinyester !boyuna vaI'
mıya muvaffak olamamışlard:r. 

Şinıd'ki halde Pripel nehri ve 
ayağının meydana getirdiği Pinsk 
bataklıklarının şimalinde ve ce
nıııbunda iki Alman yarma teşeb
büsü varclır. E unlardan birisi 
Minsk istikametine, diğeri de Bro
dy ve Çernoviçten Kiyef istikame
tine tevcih edilmiştir. Ruslar il>u 
teşebl>iisleri iyi bir müdafaa ile ve
ya mukabil taarruzla akim 'b.rnka
bilirlerse, ilik meydan muharebe
leri lehlerine inkişaf etmiıj sayı

labilir. 

/lf:ıı. lt, gün zarfı:rıda Almanlar en 
~ çok Baranoviç _ Grodno böl-

gesinde yani Varşo,·a çıkıntısı!l>

da ilcrlemİ.\'lerdir. Bunun da de
rinliği 200 kilometredir. Garp cep
hesindeki muharnbelcrcle yapılan 
ilerleyişe nisbetle ·bir mu,·affaki
yet say:la'!lla.7. Bu sebeple Rus 
ileri ve hudut kıt'alarının Alman 
zarhlı taarruzları.na karş• iyi dö
ğü~tüklerini ve oynak bir müda
faa yaparak cep ve yarma açıl

mas na uııtalıkla mani olduklarını 
söyliyebiliriz. 

Bundan sonra iki tarafı."1 tabiye 
mırvaffakiyetleri sevkulceyşi sa
haya intikal edecek, yani iki tara
fın büyük kuvvetleri meydan mu
harebeleri verecektir. Bu itibarla 
l\f1nsx ölgcsinde uyük b ir ır.ey
dan muharebesine intizar edilebi
lir. Ruslar bu meydan muharebe
sini ka)'bederlerse, Baltı>k memle
ketlerini Almanlara kaptıracaklar 
ve tekmil cephede ıbir sarsıntıya 

maruz kalacaklardır. Almanlara 
göre Mo.kovanın en k sa yolu mer. 
d<ezde Minsktan ve şimalde Le
ningraddan geçer. 

İsveç Alınan kıt'alarının kendi 
arazisinden geçmesine müsaade 
etti, Finlandi~·alılar da Sovyetle
re karşı haPbe sürüklendiler. 

( Devamı 5 inci s~yfada) 

Fakat ne yazık aram:za giren 
ihtiras ifriti her güzel, temiz §eyle 
beraber bu nefhaları da dağıtıyor
du!. 

<-- Sen yat da .. ben gideyim 
artık yırvrutuğum! .• 

Bu küçük cümle coşkun fırtı
nalardan sonra gelen büyük sü
künet giibi içime bir anda sindi. 

Belimi sarıp karyolaya götürür
ken hiç itiraz etmedim. Yaln:z kal
mak, varlığıma dolanan o mel'un 
ifritten artık kurtulmak ümidi ıka
ranlık göklerde doğuveren bir 
ı:şık gibi gözlerimde, benliğimde 
yandı. Elini minnetle, şükranla 
dudaklarıma götürdüm: 
•-Teşekkür ederim .. çok teşek

kür ederim Hikmet Bey! .. dedim. 
Mavi atlas örtüleri kendi eliyle 

kald:rdı. Bacaklarımı, dizlerimi 
tilriyen parmaklarile örttü. Sonra 
camı, perdeleri kapattı. Bütün bu 
hareketlerini yatakta oturmuş, 

yorgun, bitkin yüreğim çarpa çar
pa takip ediyor ve •- Gidc::ek .. 
oh artık odasına dönecek ... diye 
sevinirken bir yandan da deminki 
çılgın dakikaların, şimdiye kadar 
duymadığ:m tahasS'iiolerin raşe
lerile halıi lerzan, sermest bulu
nuyordum. Fa kat ne yazı•k lbu ü
midim bir anda söndü: 

Pencerenin önünden ayrıldıktan 
ronra karyolanın yanına geldi YC 

orfüyü biraz ı ere oracı a ı •ş i · 

<-- Senden ayrılam:yorum Müj
gan .. Bir türlü u)'umak istemiyo
rum! .. dedi. Bunları söylerken 

parmakları laübali bir nevazi~le 
çıplak kolumu ok. amağa başla
mı:;;tı!. 

Aman yarabbi?. Şimdi ne ya
pacaktım?. Ne yapaibilirclim?. Bu 
gece kaçıncı müthi~ fırtınayı ge
çiriyordum?. Bu ne ıztırap. en mu
kavim. sinirlerin bile da~·anamıya
cağı azaptı•. Yine irademin eriye
ceğini, 04aten akşamdaniberi lha-

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİ 
Bu Akşam saat 3 e kadar: Kızılay Beyoğlu !Uerlr.ezinin gece eğlencesi 
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Büyük Varyete - Amerik adan yeni gelen Zenci Ali Rıza'nın Atraksiyon 
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numa-

Fiatlerde • ıım Yoktur. Telefon : 42690 

Belgrad boğtı.,'<lnasında yaralan
mı:tı. Bir müddet '"<'nra ald.ğı ya
ranın tesirile vefat etti, 

Ehlisalip kumandanlarının ek,. 

serisi Bclgrad muhasarasında ya
ralan p öhnüşlcrdi. Şehir içindeki 
mukatele deohşcUi olmuştu. 

Sultan M~m<:>t, ömründe gör
mediği bir ric'ate şahit olmuştu. 
Koca Şarki Rcomanın fatihi, Bel
grad kalesi önünden ric'at etmiş
ti. 

Fatih, hemen o sene içinde in
tikamını almayı düşündü. Şehit <>-

' lan Karacapaşanın yerine başka 
bir beylerbeyl tayin etmedi. R u
melı beyler>bcyiliği Veziriazam 
Ma:hm.ut paşaya ilave olarak ve
rildi. 

Bir $ene sonra Falih, sclel' ilan 
etti. HC'rkes Sırbi<ıtana gidileceği
ni zannedivordu Hallbuk~ padi
şah, Veziriazamını S;Tbi9tan sefe

rine gönderdi. Kendisi Yunanis
tan seferine ç.ıktı. 

Srobistan seferi gc.,en seneye hiç 
bC'nzromernlşti. Veziriazam Sırplara 
güzel bir ders cMi '" bü;ün S:r-

lbistanı zaptetti. Tuna boyuna da
yand. 

Artık Sıııbistan lb ir Türk vila
yeti haline girmişti. Ortada Sırp 
'krallığı filan kalmamıştı (H. 863). 

Sırp kralı Yorginin üç oğlu var
dı. Bu üç evladın valctile ikisinin 
gözlerine mil çekilmişti. KüçüJt.. 
leri Ll.zar hükü.meti zapt.etmiş. kör 
olan kardeşlerini Macaristana yol
layıp hapset!il'll1işti. 

Bundan başka asıl hükUınetin 

varisi bulunan val idesini de ze
hirletti. Bunun üzerine hcın.;>ire
leri Fatihin yanı.na kaçtı. 

Veziriazam Mahmut pruja kral 
La zarın bu kaba ha ti erini afla kar
şıladı. Ev,·ela Miha.il A'bogoviç 
nam bir sergcrdcyi o sU"ada 'bir
denbire vefat eden kral Lazarın 
yerine naibi hükümet intihap et
tircli. 

Müverrihlerin iddialarına naza
ran işbu Abogoviç, Veziriazam 
Mahmul paşanm özkardeşi imiş' 

Bu f.> ka<Uır garip görünme:neli
dir Dev~inne kabıdır. Osmanlı 

hükumetini ckserivetlr dl."\,irme- , 

ler elde tutuyordu. HU'isliyandan 
müslüman olmuş ibu devşirmeler 
tamamlle hükiıml·tc h.iıkim idiler. 

Fakat Maıhmut paşa, l>iitun Sır
bistanı istila etmekle beraber ıki 

sene içinde Pirzerinden başlıya
r ak Semendire, Koloml>aç, yani 

Güvercinliğe var.ncıya kadar bil
cümle kaleleri birer birer işgal et. 
ti. Buraları birer Türk kasaba ve 

vilayeti oldu. 
Macarların ellrult> bulunan Bel

grad kal..,;inden maadast bulun 
T ürklerin hirkimiyeti~ geçti. 

YUNANİSTANIN FETHİ 

Tuna !boylarına dayanan 'l'ürk

lerin orduları şimdi artlarını te
min için kuvvet!Prini Moranın fet

hine çevirmişlerdi. 
İstanıbulun fet.ai Mora kı•t'asmı 

hemen anarşi haline gelirml~-ti. 
Bizans İmparatortırun kared leri 

Tomas ıle Dimitri A \Tuıpaya kaç
mağa hazırlandılar 

(!\rk• ' '""'> 

•- Hala .beni yabanc. tutuyrr
sun .. hala Müjgan. dedi. ArtıJ.. ou 
kadar samimi olduktan, ruhları

mız kaynaştıktan sonra b<>l)(!en 

korkman niçin? Neden yavrucu• 
ğum?. Herzaman ıçin biz birbiri
mizin olmıyacak mıyız•. Hem btl 
yalnız ruhlarımızın, kal'l»tTırr.;zin 

sevgisi değil kı Müjgan .. Dudaık 
larım121n, gözlcrif'J".'Jzin, v\icutları· 
mıiın da aşkı .. Art. k sevgimiız bil' 
ateş olup yüreklerimizden damat" 
larımıza, mevcudiyetimi:le yayı lr 

yor .. Sen de benim gib.i çılg n, e
bedi aşkla seviyorsan bu ateş> ıbcn' 
liğinde hissediyorsun değil mi?.> 

•- Duyuyorsun, hissediyirsııU 
değil mi Müjgan?. Öyle ise söyle· 
İçindeki heyecanlaTı, duyguları 
saklama.. Varlığını, -vücUcİÜrı~ 
kaçırma benden'·• 

Zehir adam, alev çocuk!. Nasıl 
da en hassas yerimden vuruyor 
du. Akşamdanberi bin•bir k:yamcl

le, ihtirasla yakarken şimdi de h3' 

yalle, şiirle sarhoş t-tm<:>k isli)..,r" 
du. Fa~at ne baygın, ne tatlı ~)' 
lüyordu: 

~- Biz sevgimizi kalblerimitd' 
birbirimizin olmak ıı;in büyütlı"' 
ScYdamız bu gece dudaklarını # 

dan ku " ·L aldı.. BcruJ:ıcrligidl,.. 
ona•büsbütün ateş verdi dcgil J111•• 

Evet bu ateşi yine her tarafı111" 
da his;edıyordum. Ah yine lıe~t~ 
bitıyordu ve başımı, vücu. · ,ırn'I 
hazla yakan bu mutlak sı<"ırk~ 
tekmil val'lığ!mı mağlüp ed iyor•1ıl> 
Asabımı en küçük zerrelerin<' ~ıı
dar mestedcn bir ·bayg.nlık içırıde 
bitkin dinliyordum. 

Yüzünü yiizüme tiÜrc süre, o):· 
şıya okşıya devam etti. 
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(!!U :yazının ınet1nleJ'I AD8-

Ajansı bültenlerinden alınm1'~) 

'.felhiı eden: Muammer Alcıtc 
Resmen blldiril<liğine göre, Türk. 

Alınan dostiuk paktı Berlinde 1 
temmuzda taodik edilecektir. 
Paktın Büyük Mtllet Meclisin- . 

tle tasdıki ınünasebctile Hariciye 
Vekili Şukrü Saracoğlunun Mec. 
!is e siiyleıniş olduğu nutuk, Ber
lin mchafılinde dostane banıs 
mevauu olınaktadır. Bilhassa 
Türk - Alınan dostluğuna ve mü
nasebetlerin iyilC§mesi için Hi1-
ler'in vaki teşebbüsüne ait kısım
lar ehemmiyetle kaydedilmekte
dir. 

VASITAMIZLA BİR SULH 
TEKLİFİ HABERİ 

Röyter Londrada şöyle bir ha. 
ber neşretmiştir: 

Tiırkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracog,u Alman Büyük Elçisi 
Fon Papen tarafından yapılan ve 
İngiltere ve Amerika Birleşik 
devle'.lcrinı alakadar eden bazı 
teklifleri İngillerenın Ankara Bü
yük Elçisine bildirmiştir. Saracoğ
lu bu teklifleri Almanyanın Sov
yetlere taarruzunu ta.kip eden pa. 
wr esi günü İngiliz Büyük El • 
çisini bhul ettiği zaman, kendi
sine vermi~lir. Görüşmenin birkaç 
dakika sürmüş olll'ası, İngiliz ce
vabının tereddüde hiçbir suretle 
ır.ahal bırakmıyacşk mahiyette 
olduğuncı göstermektedir 

Rc·smi Türk mahfilleri bu ba • 
beri Anadolu ajansı vası(asile tek. 
zip et.ikleri gibi, Alman Harici -
yesi de bu haberin hakikate mu
halif bulunduğunu Berlindeki ya. 
bancı matbuat mümessillerine bil. 
dirmıştir. 

cREF AH• FACİASI 
Londradan bildirildiğıne göre, 

İngilterenin Ankara Büyük El -
ç'si, Hariciye Nezaretinden aldığı 
talimat üzerine, Türk cRefah> va
purunun Mihver tarafınadn tor. 
pillenmeşindeki can kayıplarından 
dolayı Türkiyeye İngiltercnin bü
yük teessürlerini ve derin sempa
tilerini bildirecektir, 
TAS AJANSININ BİR TEKZİBİ 

Sovyet Tas ajansı şöyle bir tek
zip neşretmiştir: 

.Sovyetler Bırliğinin Karade -

-

-

-
Bir Londra haberi, la
kenderiyeye giderken 
batan «Refahı> vapuru· 
nun Mihverciler tarafın
dan batırıldığını bildir
mektedir. Bu hadisedeki 
insan kayıpları dolayısi
le İngiltere teessürlerini 
hükiımetimize bildire
cektir .• -

niz ve Çanakkale Boğazlan üze. 
rinde iddiaları olduğu ve gı'.iya 
Bulgaris:anı işgal etmek niyetin
de bulunduğu hakkında Hitler ta
rafından sırf kendi hareketinin 
doğrulğunu isbat etmek maksa. 

dile ileri sürülen isnatları Harıcıye 
Halk Komiseri Molotof 22 haziran.. 
da irat ettiği nuıukta tekzip et
tiği halde, bazı Türk gazeteleri 
Hitler'in Sovyetler Birlği aleyhin
deki bu iftirasını ilüibas ederek 
neşretmişlerdir. 

Salahiyetli Sovyet mahfilleri, 
Sovyetler Birliğinin gerek Tür • 
kiye ile Boğazlara ve gerek Bul. 
garistana karşı takip ettiği hattı 
hareket hakkında Sovyetler Bir
liği aleyhine matuf olan bu id<li
ayı şiddetle reddetmişlerdir.• 

SURİYE CEPHESİNDE 
Suriyedeki İngiliz kuvvetleri 

çok müstahkem olan Tüdmür mev. 
kiini tedricen muhasara etmek. 
tedirler. Hür Fransız kuvvetleri 
Şamın birkaç kilometre şimali 

şarkisindeki Maaraba'yı işgal et
mişlerdir. İngiliz kuvvetleri Şam
dan 17 kilometre mesafede, Fran. 
sız topçu ateşile durdurulmuştur. 

Merccayunda muharebeler de. 
vam ediyor. 120 Çerkez İngilizlere 
teslim olmuştur. 
AKDENİZDE BİR KAFİLEYE 

HÜCUM 

Akdenizde İngiliz tayyareleri 

İtalyanın cenup sahillerinde her 
biri 10 bin tonilatoluk müteaddit , 
gemiden müteşekkil bir kafileye 

hücum etmişlerdir. Hiç değilse iki 
gemiye ısabet olınuştur. Bunlar

dan birinin tam ortasına büyük 
bir bomba düşmüştür. Karanlıktan 
neticeyi öğrenmek mümkün ol •· 
mamıştır. 

BİR AMERİKAN VAPURU 
DAHA BATIRILDI 

Rokos Vergottin isminde bir A. 
merikan vapuru şimali Atlantikte 
batmıştır. Bu vapur İngiltereye 
harp malzemesi öf" rnuıkte idi. 

H ARP VAZİYETİ 
(1 inci Sayfadan Devam) 

man kuvvetleri Niycmen nehrini 
şimale geçerek ilC'rlemiş ve Stok
hol.ınden verilen bir halbere göre 
BaH.k sahilinde Libav ve lliga şı.-
hirlerine girmişlerdir. SıO'VJ'etler 
Drina nohri boyunda tutunamaz
larsa, Estonyayı \"e hatta daha 
şimalde Leningradı da kayibetmı.-
leri mıııhtemeldir. 
Almanların hedefi ilkönce .Bal

tık munleketlerini ele geıçiınnek 
ve Sovyet donanmasını mağlüp 
etmekti. Almanlar lbu hedefin ya
rısından fazlasına erişmiş ıbulunu
yorlar. Baranoviç - Vilna iıattın
da Sövyetler Almanların şiddetli 
zırhlı hiıcumları karşın nda şarka 
çekilmişlerdir; hu lbölgede Ruslar 
hemen eı>ki hududa kadar fierilt!
mişlerdir. Eğer lbu tıölgcrle MinsJı: 
istikametinde tevcih edilen ve 
hıHa devam eden Alman yarma
sını öırliyemezlerse bımun netice
leri Sovyetler için fena olacaktır. 
Baltık memleketleri k.amilen Al· 
manlann eline geçecek ve Sovyet 
donanması üsısi& kal.arak mağliip 
olacaktır. 

Da.ha cenuıpta. Lemberg ve 
Prut böl:gelerinde Alınan taarr=
ları henüz inkişaf etmemjştir. Fa
kat Minsk ıbölgesinde Sovyet cep-
hesi geriledikçe ceıı.uıptaki cephe 
kı.trnının ıd.a geri alınması. ic31> 
edecektir. Bu suretle UJoranyan.'ll 
kısmen Alınanlar eline geçmesi 
muhtemeldir. Biıı Minsk istika
metinde yııptlacağını taliımin etti
ğimiz büyük yarma hareketinin 
hasıl edeceği neticeleri C'V'Y'clki 
yazrlarım~wa yaıım:ştı.k. Bunun 
ilk sevkulceyşi neticesi iki IBaltık 
memleketinin Alıınanlar tarafın

dan istilasıdı.,. 
Fa,kat Minsk garbında cereyan 

etmekte olan meydan mulıarEll:ıesi 
h<-nüz sona ermem.iştir; Sovyetler 
şimdiye kadar oynak bir müdafaa 
yaparak yarmalardan k:urtulmuş
lM", yalnız arazi kay>betmişlerdir. 
Varşova ve Lemberg çık.ntılannın 
terkinde sevkulceyşi lbakımdan bir 
mahzur yoktur; yalnıız Baltık sa
hillerı"Iin terki hiç de iy, değildir. 

Netice şudur: Meydan mutıare
bel 'ri o kadar genişlemiş ve kı"""" 
ınıştır kl art.ık iki taraf >ÇJn de 

se\·kulccyşi neticeler bekle'!l'Elbilir. 
Alınanlar Minsk istikametinde 
mı.ulıakkak ·bir yarma ya,pmağa ve 
Mookova istikametini açmağa ça
lışacaklardır. Bu itib~rla Sovyet
lerin lbu !bölgede ceki hududu da 
bırakarak daha şarka çekilmeleri 
hatalıdır. Zira o zaman Baltıık 
ile Karadeniz arasındaki tekmil 
cepheyi geri alınak icap edecek1:ir. 
fu ise şimalde Baltık saıhillerlnin 
ve cennpta Ukranyanın tıerk<rlil
mesi demektir. Bımun için Rus
larm bundan sora kat'i ve muan
nidane müharebeye devam etmı.-
leri ve Alınan taarruzlarını dur
durmaları muJıtemeldir. 

Ş imalde almanı r 
(1 inci Sayfa.dan Devam) 

tafa!;it yoksa da, ta şımalden mer
keze kadar, Sovyet ordularma 
karşı hamle gösterildiği anlaş i
ıruı.ktadır. Muılıarebeler Litva.nya 
ve Esbonyanın her tarafına yayıl
mıştır. Estonya şehirlerinde Sov
yetlede isyan eden E<.tonyalılar 
arasın<la anudane sokak mu<ıarı.-
beleri olmaktadır. 

Cenupta, bilhassa Romanya cep
hesinde Sovyet k;t'aları daıha iyi 
mukavemet etmektedir. Sovyet 
tayyıareleri ıbu tarafta son derece 
faaliyet göstermektedir. Dahilde 
birçok Rumen şehirleri ve li.man
lan müteaddit defalar b:mıilıardı
man edilmiştir. 
Şimalde ve şimali garbtde hiç 

boklenilmed;k şiddetli muharebe
ler olmıaktad:r. Alman plan.mn 
doğrudan doğruya Ukranya üze
rine yürümek olduğu zannedili
yordu. Hal:buki Alımanlar bütün 
gayretlerini şimalde gijstennişler
dir. 

Sovyet ordusu, rezeleri üzerin
de •hazan şimale, bazan Besarabya 
ve Bukovinaya dönen zıı:tılı bir 
kapı intıbaı bırakmaktadır. 

Bir Alman kolu 
(1 !nd Sayfadan Devam) 

Sovyet tayyareleri lki Fin li.ma. 
nına torpiller atmışlardır. 

Sovyet kıt'alanrun bütün Lit • 
vanya arazisini terkettikleri bil
dirilmektedir. 

İngiltere Üzerin· 
de hava 

faaliyeti azaldı 
Londra 28 (A.A.) - İngiltere 

üzerinde çok az Alınan tayyaresi 
görünmüştür. Attıkları bombalar 
az basan mucip olmuştur. 

Bu gece İngiliz tayyareleri Al
manyanın garbinde ve işgal al. 
tındaki mıntakaların üzerinde ç0k 
faaliyet göstermişlerdir. Kuvveti! 
infilaklar olmuş, büyük yangın • 
lar çıkarılmıştır. 

Bir limanın yakıninde bir Al
man nakliye gemisi aldığı isabetle 
batmıştı!". Vapurun kıçı havada 
denize daldığı görülmüştür. 

Amerikadaki Bal· 
tık memleketleri 

vapurları 
Vaşington 28 (A.A.) - Ameri

ka hükı'.imeti Amerikadaki Baltık 
memleketleri vapurlarına koy • 
duğu ambargoyu kaldırmıştır. Bu 
vapurlar Sovyetlere harp malze. 
mesi gönderilmesinde kullanıla
caktır. 

.. .. . .,, 

Fransız tebliği 
(l inci Sa.yfa.dan Devam) 

va meydanına da hücum etmişler
se de, hasar yoktur. 

Fransızlar, Palmir mıntakası 

etrafındaki vahalara iyice yerleş. 
mişlerdlr. İn!iili:ıjler geçtikleri 
yerlerdeki kuyuları ele geçirmek 
niyetinde idiler. ·Fakat Fransızlar 
bunları vaktinde tahrip etnıiş -
}erdir. Öyle ki İngilizler, Palmir
den yüzlerce kilometre mesafeden 
su tedarikine mecbur kalmakta
dırlar. 

cJurnal Dedeba. bu hususta 
şunları yazıyor: •Fransız kuvvet. 
leri yakıcı bir güneş altında tak. 
dire değer bir cesaretle harbet -
mektedir. İngilizler kolaylıkla ge
çemiyeceklerdir.> 

Kağıt ihtikarı 
( ı inci Sayfad.m Devam) 

Kağ;t ithal.it birliği bu vaziyet 
karşısında herhangi bir tereffüe 
ve iJıtlkara meydan vermemek ü
zere tecfbirlt'I" almaktadır. 

Dün de birliğe dahil kağıt tüc
carları birlik ırnerkezinıde to>plan
mıış1ar, bu mevzu etrafında görü~
müşlerdir. Birlik reisi tüccarların 
ellerinde bulunan kağ: t cinslerile 
azami kilo miktarlarının birliğe 
bildirilmesini kendilerinden iste
miştir. Tüccarlar kendi menfaat
lerine taalluk eden bu taleibi mem
nuniyetle karşıl<rmışlar ve salı 
gününe kadar bildireceklerini söy
lemi-lerdir. 

Bi~lik keyfiyeti Vekalete bildir
miş ve Almanyz.dan ki\ğut getirti
linciye kadar h('It!ıangi bir buhra
nı önlemek üzere yerli fabrikadan 
kağıt veri4r>esini rica etmiştir. 
Diğer taraftan birliğe dahil ol

mıyan it.haliıtçıların ve kağıt tica
reti yapanların Hat tereifüü.ne 
kalkııs:ınamalan için İktısat Mü
dürlüğünün bir an evvel icap eden 
tedbirleri alması, lbunların vazi
yetlerile alakadar olması ehem
miyetle \>eklenmektedir. 

Bazı fabrikalarda 
(l inci Sayfadan Devam) 

katarın bazı i<0 ilerini sebepsiz ye
re çıkararak yerlerine tanıdıkla
rını ve akrabaiarını aldıkları ve bu 
suretle bunları tecil ettirdikleri 
görülmüşı ür. 

İktısat Vekaleti teşkilatı da bu 
yolda diğer resmi makamlarla bir. 
likte ça;ı.şmağa başlamıştır. 

Son günlerde yeniden on kadar 
fabrikada hileli bir şekilde tecil 
hakkını muhafaza eden kimseler 
) akalanmış ye fabrika sahipleri 
de Örfi İdare mahkemesine veril. 
miştir. Bu yoldaki takibata çok 
sıkı bir şekilde devam olunmak -
tadır. 

Mütekait, Eytam 
ve Eramil 

(l kı•l 8'ı>"fadaıı Devam) 
Ağustos nihayetine kadar kayıt 

muamelesini yaptınnıyanların 

maaşları \'erilmlyecektir. 
Emlak ve Eytam Bankasından 

iskonto ile maaş alanlar da ağus
tos niha) etine kadar kayıt mua. 
melelerini yaptırınağa mecbur • 
du.rlar. 

Bir Alman 
Generali mak· 

tul düştü 
1 
Molotof İngiliz 
askeri heyetini 

kabul etti 
Moskova 28 (Radyo - Şark 

cephesinde ve şimalde şiddetli 
muharebeler devam ediyor. Sev. 
yet kuvvetleri çok çetin mücade
lelerden ve dümana büyük zayiat 
verdirdikten sonra yeni müda -
faa hatlarına çekilmişlerdir. 

Daha cenupta hedefleri Minsk 
şehri olmak üzere Baranoviçi ge
çitlerini geçmeğe teşebbüs eden 
ve bu maksatla birçok tank taar. 
ruzları yapan Alınanlar püskür -
tülmüşlerdir. Ani bir Rus baskı
nında bir Alman kara-ı:gahı işgal 
edilmiş ve bir Alman generali 
maktul düşmü~tür. 

Luk mıntakasında şiddetli mu. 
harebeler devam ediyor. Alman. 
!ar, Rus mevzilerini yarmağa ça
lışırken, harp meydanına büyük 
tank kütlelerini atmışlar ve za. 
yiat ile tardedilınişlerdir. Birçok 
malzeme elimize geçmiştir. 

Cenupta, bütün cephe boyunca 
Sovyet askerleri muvaffa.kiyetle 
mukavemet ediyorlar. Besarabya. 
da Skuleni civarındaki Alman ta. 
arruz teşebbüsleri kınlınıştır. 

Sovyet kuvvetleri, aşağı Tunayı 
geçmişler, 500 esir, 11 top ve bir 
çok harp malzemesi almışlardır. 

Karadeniz Sovyet filosu, hava 
kuvvetlerinin himayesinde Kös
tenceye hücum etmiştir. 

Asker ailel eri 
(1 lnci Sayf:ıda.n DPvam) 

dım ;..1kkındaki kanunda bu ma
lumattan i~lif.ade ~eceği anlaşıl
ma.ktadır. 

Vilayet bütün koyıma•karnlardan 
bu hususta izahat istemiştir. Bun
la r derhal vekiı.Jete gönderilecek
tir. 
Diğer taraftan Belediyece vesaiti 

nakliye ücretlerine yapıfrnası ka
rarlaşan za.mların Vekaletten gı.-
lecek emre kadar tat.bikini geri 
b.raknııştır. 

Ahmet Kınık te r ar 
vazııeıl başında 

Bir müddetten/beri mezun bufo
nan İstanbul Vali muavini Ahmet 
Kımk bu sabah Viliıyete gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

Baltalık Askeri ıcm;:.ı , 
(4 üncü sayfadan devam) 

Bu suretle Sovyetler lbu cep
he} e de kuvvet ayırmağa ve muh
temel Alman _ Fin taarruzlarını 
durdurmağa mccıbur ibulunuyol'- • 
!ar. Bu takdirde, küçük Baltık 
memleketleri ve Mosıkova şimale 
ka~ı rla müdafaa edileceıktir. İn
gili '"J Buz denixi yol ile yardım 
etır.eı .ri artık güçleşmiştir; Mor
manıJk demiryolu kesilirse lbu yar
dım imkans12 olur. 

IHI uliısa, dünyanın en büyük ve 
en asri orduları, en kalabalık 

hava kuvvetleri ve zırhl• vasıtala-
r• gö(;ü>:göğse gelmi~tir. Bu harpte 
iki tarafın bağl1 /bulunduğu ideo
loji ve maneviyat da büyük !bir 
rol oyruyacaktır. Kıomünizrn Al
manyada doğdu, fakat Sovyetler
de yuvalandı; biri yoklukta açtır, 
öteki varlıkta açtır. Bunun için ne 
A lmareyanın Sovyetlere taarruzu• 
na şaşmalı, ne de Scvyetlerin De
Fmetronun vasiyetnamesinden ay
rılmadığına hayret etmeli .. 

İnsanlık için hal'pten hay•r ve 
nimet ummuyorııı. Fakat madem• 
ki hanp 'baıılamıştır. Bize düşen 
şey, bu harpte cehvenişer. hangisi 
ise, insanlıık namına op.u temenni
den ibarettir. 

r 
Küçükpazar Halk 
Partisinin bu ak 
şamki büyük mü-

• 
sameresı 

28/7 /1941 tarihinde C!lmbur!yeı 
Halk Partisi Küçükpazar nahi
yesi tarafından tertip edilen va
pur eğlentlı:.i batı sebeplerden do

layı bu akşam saat 21 de bOyük 

San'atkftrımlz Münir Nurettin ve 
Halk San'atk~n Naşlt Özcan ve 
arkada.şJannın iştirakiyle Cağal

oğlunda Çitle Saraylar Yazlık 

bahçesinde verilecek mOsarnere
ye tahvil edil.rniştir. 

Londra 28 (A.A)- İngilterenin 
Moskova lbüyuk elçisi Sir Krips 
İngili-ı: heyeti azası ile birliktıe tay
yare ile Moskovaya varmış ve 
Hal"iciye Komiseri Molıotaf tara
fından kaıbul edilmişlerdir. 

Peştede bir mühim
mat deposunda mit· 

hiş lnlllAk 
Budapeşte 28 (A.A.)-Cuma gü

nü askeri küçük bir mühimmat 
deposunda infil · k ohn!Jilur. Tah
.kııkat yapılmakta.d;r. 

~ . r ' · ....... 

Alman • Sovyet har
ı e it r bakı 

ıı inci SmB<lan Devam) 
Alınanlar, son b~ş gun ıçhıdek.i ha

re.katın, ~uvyct CJrd....ılarıLllD Merke-"'i 
Avrupaya biı· hUcwııa !Seıwınck uzece 
olciu.ttlaını ispat <:lL.gıııı wyluyor
lar. Alınan tcbligıne &öre, btitlııı e<:p
helerde 111uiuıı1 ve kat'ı ınu\·uıfcıhıyct
ler elde etm~ erdir llu muvat!cıkıyet
lcr pek ya.Kında lııldıl'ilccektir. 

Sovyet tebligıne gorc, ~anlay -
Vilno - Bar&.1nuviç ıı1u1ta~ıntia ce
reyan eden ve Almaıılara agır zayiata 
mal olan nıuharcbch.:rden wnra, Sov
yet ordU,.::i.u yeni mevı.ilere geri alın
mıştır. 

:rı.ıerkezde Alınan tank hücumlarının 
Riıu.K ~C'n.rine ruut.eveccih oldugu an
laşılmıı;tır. 

Cenupta Besarabyada Almanlar 
Prut Lehruıi geçeıuenıı~l~rdir. B.lak.!8 
So"-yetler nelıı.1 gcçt!rck baskınlar 
yapıu111.ar ve 10 c:;ir alaı-ak get.ırnıi;;

lerdir. 
ALrlANLAR PARAŞÜTLÜ 
CASUSLAR i1 DlfüııiŞLER 

Sovyet teblıı::ıne goı-e, Almanlar, 
Beyaz Ru:sya arazisıne dört ila altı. 
kisilik paraşütçü grupları ındırnuşler
dir. BW1iar yakalanarak askeri ına
kanılara teslitn edilınışlir. Bunıı.ı.rın 

her birinin üze-rinde verici bir raayo 
makinesi buıunrnulitur. 

Ukranyada bir yere hava yolu ile 
kıt'aJar indırilmis L>e de, bunlar yere 
iner inmez, bir K~ıl suvari cUzutamı 
tadından unha edilmi~tır. 
ŞEHllu.E.IUN BO 1BAJ:ill!M.ANI 
DEVAM EDiYOR 

Alnı.an tayyareleri. Borisof, Bobruisk, 
ve AlcıJılov senirlerıni muteaddit de
falar bornbarw·nan elm~icrdır. Sov
yet tayyareleri de Vilna, Brodski, Ba
raaoviç istikametlcriude ..:\lnıan tank
larına sayL::;ıı. hücuınlar yapınışlardır. 
Bükreş, Plo:;;ti, Kö~tence telu:ar bom
bardunnn edilmıştir. 
HER İKi TARAFlN 
KUVVETLLRİ 

Alman ve Sovyet kuvvetleri aşağı 
yukarı mU.bavi addedıJm<Cktcdir. ln
giliz mahfıllcrine göre, AlıııanJaru1, 15 
bin kişilik. 175 !ırka.sı, SovycUerin ise, 
Uzak ŞarktakUer harıç 165 fırkası 
vardır. 

Sovyet kuvvetleri arazi üzerinde su 
tarzda tevzi edılmiş bulwımaktadır: 
Fiılldndiyanın Şarkında 23, Cenubun
da 42, Cenubu Şarkbındc 12 Polunya 
hududuıı.da merkezde 24, Cenupta Uk
ranya hududu üzerinde 48 ve ihtiyat
ta asgari 16 !ırka. 
Karşıda 130 Alman, 20 Rumen ve 10 

Fin fırkası bulunduğu tahmin edil
mekt.cdır. 

Alınanya, Baltık Denizlnde büyük 
deniz tefevvukuna, Sovyetler Birliği 
de Karadenizde ezici bir tefevvuka 
tnaliktir. 
ISPANYAD.\ GÖNiiLLO" 
KAYDINA BAŞLANDI 

İspanya hükUmcti, Almnn ordusu 
yanında Sovyetlcre karşı harp etmek 
üzere bir seferi kuvvet göndermiye 
karar vemıiştir. 

Madrid Falanj bürosunda ilk gö
nüllü kayıt defteri dün açılmıştır. Her 
sınıftan Falanjist kafileleri kaydolmı
ya başlamıslardır. 

Gönüllülerın ne miktara baliğ olaca
ğı ve bu kuvvete kimin kumanda. e .. 
deceği henüz malum değildir. 

Gramer tedrisatı 
için bir kongre 
toplanıyor 

Orta mektep tiirkçe muallim • 
lerinin gramer tedrisatının neti. 
celeri hakkında Maarif Vekale • 
tine birer rapor vermeıeri iste · 
nilmMi. Muallimler noktai na _ 
zarlarını da bu raporlarla bildir. 
mişler ve Vekaletçe tasnifine bas
lanıimıştır. 

Önümüzdeki yeni ders yılında 
gramere ve tekmil türkçe tedri. 
satına verilecek olan veçheyi tes.. 
bit etmek ve okutulacak gramer 
kitabını hazırlamak üzere temmuz 
bru;larında Ankarada bir toplantı 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu toplntıı.;la şehrimizden de 
muallimler, mütehassıslar i.ş.irak 
ede<ıeklerdir, 

Almanya v e 
lngiltereye 

göre Rusya .. 
(Başmalı.>led•n Devam) 

çalama~ yeni nizama bnglı nıüs .. 
takil cumhuriyetler ,·ücude getir
mek ve bütün bunları iktısadi is
tismarına ve siyasi, a>keri haki
miyetine bağlamak.. 

Bu itibarla Almanyanın mütte
fikleri ile bere her Rus <>Tdusunu 
imhasını müteakip yapacağı ~ göz 
önündedir. İngiltere ve Amerika
nın Rusyaya yardmu ile ko!f1Ünist 
rej:mi ile de sarmaş dolaş olduk
larını asla sanmamak lazımdır. 

Amerikadaki mes'ul rical ve ef
khı umumi~~e müe-sseseleri: 

_ Şimdiki halde bir müsterek 
dil<manı yenmek davas> içindeyiz. 
Rejim meselesi sonraki safhadır .. 
Dcıneğe ba~lamrşlardır. Holandn 

Kraliçesi; daha harbin ikinci günü 
irat ettiği, mutlaka mülhem. nut
kunda Sov~·ct rejmini atiyen te
emmül etmek kaydi ile t"'iriki me
sai esasını kabul ettiğini söyle
mıştır. İngı1izlerin ağ"lından da an• 
la~ılan bundan başka bir ey de
ğildir. 

Onlara göre daya; Sovyet Rus
ya il~ birlikte müşterek düşman 
olan Alman,·ayı '"" naziı:nıayı her
şeyin ba.,nda yıkmak. ondan son
ra demokrasilerin ve so,·yetlerin 
irinde bulunacakları 'aziycte gö
r~; rejim ve ideal (arkla·r1n1 izale 
veya telif etmek davasıdır. Na
zi1manın imhası takdirinde ve 
zaferin miinhasıran ve miistaknlen 
SoYvetlerin kuvveti ile istihsali 
şeklinde komliniztmanın bütün 
dünyayı komünist yapmak husu
sundaki gayretinden asla 'azge.;
miyeceğiııe de süphe yoktur. Na
zizman1n komünizmayı imhası 
takdirindf' ise; tleınokratlar için 
hedef; münhasrran naziznıayt ye
re sermek ve demokrat ideolojiyi 
komünizme ve nazizmanın sari ol• 
duğu bölgelere ikame etmektir. 

Her üç rejimin harptf'n sonra, 
harpten önce olduğu gibi; ayn ay
n yaşamasına artık imkan kalma
mıştır. Bugünün mücadelesi bu 
üç taneden birisini ya~atnurk ka
biliyetini kazanmadan bitmiyecck
tir. Bu itibarla, lbtı anda Alman
yanın hepsine düşman olarak İn
giltere ve Sovyet Rusyanın da 
biribirlerine karı;ı ideal tezadını 
tamamile muhafaza ederek, sırf 
Alman düşmanlığında birleştikle
rini ve münhasıran Sovyet Rusya
nın da hem nazizmaya, hem. de
mokrasiye düşman olarak ve he
nüz i,tikbaldeki iimidi ile, hiçbir 
angajmana ııirmemiş bulunarak 
nıücadele~·e devam ettiğini kabul 
etmek gerektir ve diinya harbini 
ortaya çıkaran asıl ide<>lojik mii
cadele henüz ortnva çıkmıştır. Bu 
itibarla, her iiçünün de varacağı 
nihai safhayı !!"Örmek için daha 
bir bayii vakit vardır. Alman -

1 Sovyet harbinin kat'i safhasına 
,·arması en geç 4-6 aylık bir za. 

Büyük Anket 
(1 inci Sayfadan De~.ı.m) 

doıktorlarm bu hUSUbta thndidcn etu• 
ler yap\lj-ı u.hmin edllebılcccguıc go
re, bwıların 'al'111J.ş oldu:k aı ı ilk ~ 
t.lcelcri Ogrtnınek ve b :llrUiJ.aU bu uk 
harbin insanla.r lçl.n ue ı l f l:ı.a 

ya.ntmJya ç.Ohş JiLllt aıW.ıııak kabil
dir. 

. "O!'i TELGI:.AF, İl 1$ alok da.ı 
t>Jltu flu mWılm mc ie uzertndc ınu 
1eh3.5Sıs dok(()rla.nmı:ıın ı-oruş \'C fi.. 
uı .... rıııl a.lm:ıyı fa.)«blı bularak. cn
tcresa.n bir a.uket ya.pnuşhr. Bu dtkk• 
te dc~er müt.a..ıeat.ı.rı ~ır-.s.iyle y~ 

ğu. Bu&Wı, ilk olarak Tıp FııJıull<-,J 
akıl ve sbıir 11.ilbt.ahkla.rı O i.rı.:u·;ti.UI 
Profesörü l\Iaı.lıar O.s:ıııa.ıı lizn u 
f 'kir-Ie-r~ 6ku,ylK'uia.rmı.ı:ı.a. takdim e
diyonıs. 

Prof-r l\lall!ıar Qsman l -
dw,Wl<!e ve fikirlerini fÖYle ~ 
tadır: 

c- Buıi.inlüı baı"bin do1.'l1Mllakta 
oldııiu veya dotur.ı.c:ığı h...Wrkı"'1A 
nev>in.J. veya mlkta.ruu. bu hususta Ü.'" 

um ,celeg maliama.t.ı ..Wa.m.adıtımıxdau. 

flmdideıı ta.1 ln eılnıek mwuk.un de ~ .. 
Wr. Bunun itin ha.ltikı muşabedl·lere 

istinat eden haberler t>lde etınt>k la

zımdır. l."alnrı muhaıkkaık olan blc ~ey 
varsa, o <Ll harbin iasa.u rub ve babı 
in.el'inıde t.ec;irlCl' yapmaılı.L;ı olu~udu.r. 

Darbe sahne olan veya Lı.tilit. altuıda 

kalan memll"'kt..•tlerd.ck.. fac-41ardan he
nıu. esalJı te;kildt: haberdar ola.ma.d.ı

j'ı:mtz tein hM'bi.n Wtnunu bddemıek 

u.ruretiındeyi:ı:. llergWı > lSI artan 
ya\a.k ve hasta.Delerin adedi hW...-1.ınn 
ve has4laU:ı..rın çof-1hlı,gu11 ide et
mez. Bu, &ncalı: - tedavi vasıta.
la.nnm ve imk~a.nnın ar ı ı ~ 

reı. edtt. 

Alma.nyada 19~9 yılında 330 bin, İ· 
labada 1932 yııuwıa 75 hasla bulwı• 
ma>lllamal<la idi. Ben Fr:Ulsada ı "09 

St>nesinde ta.hs.ilde ~km ha.st.a adedl 
100 bindi.. 1922 sen~sinde tekrar cltti· 
im zanwr Frarı..adaki lıaı.ta aded.n.in 
bunun ld ın.isll.ue çlkLığını gördunı.. 

Bu rakamlarda.n lta.8t.ant"lcr huiclnde 
bul una.n b:.lı.'ftala.r har le: l l 

Bugi.tn erkeklerde sttruıen a.kıl baS
blıklannın w roiu a.Uı.olbm l'e fren
&"! yüziındendir. Kadınlarda l.,. id<A, 
cebelik, MiM kesimi c;w -pler > U
mndeıı husule ,..ıen sinir 'e Mal 
luk;la.W<.lan f...ı.dır. 

Bütün memleketler cibi. mttnleke
timitzde de akıl. ve sinir hasUan var ... 
cbr. Fa.kat bımlann hep.;inl 1atırıııa.k 

ve tedavi etmek lQbı hast:ane ID~vt"udü 
u.rı d~ldir. Şu kMla< ı;öyıfyefllll ki, 
bııcün açslacoık 12 bin ;ralaJı.lı b:r lıa9-
taneyt ~ - doldUJ"lll"7l la.· 
&bhiit edebilirim. Fa.kat bu kadar ya.-
taklı bir hulıanenin de Dıt'ı7..,. ltafl 
oldutu sanılmamabdır. • 

(Yarın Profesör DOkl« F~ 
K«lm Gib7'ıu tlklrlerlni _-.
fİ&.) 

Macarlar 
(1 inci Sa,.,_ Devam) 

Helsinki 28 (A.A.) - Sovyet. 
lerin Finlandiyada husule getir
dikleri hasara!, bundan evvelki 
muharebede vukua getrilen ha
sarattan daha müh.nıdir. Turku 
şehrinde birkaç sanıyede 15 ev 
yıkılmıştır, 

mana mütevakkıf olsa bile; geriye 
kalacaklar arasında en son netice
yi almak, yine herhalde beklen
miycn barış veya harp silrprizlC'rİ 
haricind~ hu kadar a'Z zaman i i 
olınıyacaktır. 

E'l'EM tZ7.F.T BF.Nff"B 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satına ima 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Mtbn Muhammen f!aJ'iı Tutarı İlk TemlnaAt 
Azı Çoflı Ku'°' s. Lira K. Lira 

---
Sadeyağı cUrfa> 1500- 2000 160 32CO 00 240 

Yumurta 10000-15000 2 300 00 23 --· 
Kuru so!an 1000- 1500 7 105 00 a 
Patates 800-- 1000 8 80 00 

Ekmek 25000-32000 12.25 3920 00 294 

Karaman etı 1200- 1800 50 900 00 ) 

Dağlıç eU 3000- 3500 55 1925 00 ) 

Kuzu eli 800- 1000 48 480 00 ) 298 

Dana eti 500-- 700 40 280 00 ) 

Baş patlıcan 1800- 2000 4 80 00 
Orta paUıcan 1500- 2000 !,90 58 
T. Bak.la cizmin 300- 590 16.25 81 25 

T. Bakla <Yerli> 800-- 1000 5 50 
Araka iç 200 - 300 %1.50 64 50 
Kırmızı barbUDJ"a 200-- 300 17.20 51 60 

Ye:ıil 500-- 700 10.40 72 80 
Çalı fasulye 300-- 500 10 50 
Ayşe fasulye 900- 1000 13 t30 00 

Kır domates 800-- 1000 5.33 53 30 
Dolmalık • 300- 500 7.U 37 25 

Dolmalık biber SOO- 500 11 55 00 
Taze bamya 200- soo 18 54 00 

Kabak İzmir SOO- 500 13 65 00 
Kabak •Yerli> 800- lOot 5 50 00 130 

Taze soğan 100--300 dem.et ı.so 4 50 
hiaydanoz ,ooo- 1500 • 1 15 00 

Dereotu 200- Sotı • 1 3 00 • Limon 2500-- 4000 3 l!O 00 

Semizotu 300- 500 8 40 00 

ispanak 1500- 2000 7.92 158 40 

Plraıııa 1500-- 2000 U3 88 60 

Lahana 1500- 2000 6.13 122 60 

Havuç 300- 500 6.33 31 65 
Kök kereviz 300- 500 9.80 49 00 

Taze yaprak 100- 150 10 t5 00 
Yeşil salata 500- 700 1 7 00 
Kannb::ıhar 500- 600 l3.25 79 50 

Baş enginar 400-- 500 6.48 32 40 

Okulumuzun ihtiyacı idn alınacak erzak ve "'bzenin cinsleriyle .mJJı:tar .,. 
muhrunmen bedelleri yukarda gösterilmiştir. 14 Temmuz 1941 tarlbıne m0sadi1 
Pazartesi eünil saat 10 buçukta Beyoğlunda Liseler Muha•ebe<:iligıode açılc ek· 
s!ltmesi ,.apılacaktn-. T3llplerizı mez!rur gün ve saatte ytızde 7 5 temmat mektup 
veya makbuzlariyle korr ryona,, ıartnameyi görmek W>ere de mektebe müracaaı. 

lan Uaıı olunur. c5178> 



6_ - SON TELGRAF - 28 BAZlRAN 1941 

--------~~------~~----~--"""''"'----------~~-----

Satılık yalı arsası, 
köşk ve koru 

İstanbul Üçüncü icra 
Memurluğundan: 

~·-:: ........ ·1-
SANiN niş 

Niçin 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

yeni , 

Tokalon Pudrasıni 
Boğrııiçinin en mutena bir yerinde. t;;ahilde 82 metreye yakın cephesi ve 

rıhtınu olan yalı arsası ,.e arkasında mü tcuctdit çam ağaçları. b3.f ve eşçnrı müs
rıHreyi havı koru içindekt mllhtqcm .k.Uşk \-e mü~temililt satılıyur. Köşkte her 
odada kıılori!er tesisatı He havaa:a.zı, eleklrık ve su mevcuttur. Bİr çok havuz
Lın kuyulan vardır. YLıkrındaki havuzlardan köşke nyrıca su lsnl<' edilecek ter
tıbat mevcut oldugu gibı •ıyrıca mutfak kı::.mı ahır ve Çetına c_·hgı d~ı vardır. Sa ... 
hıl arsası Uç veya dört kısma ifraz edilebilir, Astlde bir hayat temiz. bava. Bo

t.ı:Li~inin bütün nimetlerinden istifade etır.ek istiyen sermaye sahipleri bu fırsa
tı kaçınnasın. 

İpotek cihetinden 2004 numaralı ka~un ahk.Amına tevfikan paraya cevril
mesi tekarrür eden ve tamamına (600) lira kıymet takdir edilen Bakırköyünde 
Osmaniye mahallesinde Hürriyet sokağında eski 4 yeni 25 veya 27 kapı numa
rası ile murakkam sağı Kasım Çavuş ve 1-Iayriye bahçeşi solu Asım ağa çayır 
ve bahçesi arkası Ömer 8'"SMı önü yol ile ınahdut sır! mülk bahçeli evin tama
mı açık arttırınaya vazedilmiş olup 18.7.941 tarihine mü!'ladif Cuma gUnU saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde birinci açık arttırması icra ve arttırma bedeli mu
kadder kıymetin % 75 ini bulmak ve ,,araya çevrilme masrafını itfa etınek 
sureti1e en çok arltıranın uhdesine ihale Qlunacaktır, aksi takdirde son arttıra
nın taahhüdü baki ko1mak üzere satış on gün müddetle temdit olunarak 28.7. 
941 tarjhine tesadüf eyliyen Pazartesi günü ayni saatte keza dairemizde ya
pılacak olan ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli paraya çevrilme masra ... 
fınl itfa eylemek şartiyle en fazla arttıran namına ihale edilecektir. Satış peşin 
para iledir, Arttırmaya girmek istiyenler mukadder kıymetin 3 7,5 çuğu nisbe
tinde pey akçesi veya millt bi.r bankanın teminat mektubunu vermeleri iktiza 
eder. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair vuku buh:ıcak iddialarını il.An tarihinden itibaren 15 gün zarfında evrakı 
müsbiteJcriyle birHktc dairemize bildirmeleri llzımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinden haric kalırlar. 

kullanıyorum 

f.oaa No. 'l' ut lllesahao Temlnab 

--
C. 3' Beylerbeyi, eski Bey

lerbeyi, yen1 Havuzbaşı 
&ylerbeyi Yalı caddesi 
eski 12, 13, 13, 15 yani, 
17,19. 17. 19. 20 22 taj, 

Köşk ve mnı
temtl~tının 

Lir& 
Tapusuna gö- 7245.00 

re mesahası 
1.-lezkür gayri menkukle ait ve nefsinden doğan birikmi:ı bilcümle vergi 

mükellefiyeti ile ve dell.i'ıliye resmi borçluya ait olmak üzere satıs bedelinden 
tenzil olunur. 21 /24 Hissesi 38899.92 M2 

17, 19, 20, 22. 36.225 

Mevkii yukn.rda yazılı gayri menkul pe~in para ile veya ilk taksiti p~ 
geri kalanı 3 l<ıksitte ve % 8 1/2 faize tiıbi olmak tartiyle açık arttırma usu
liyle satılacaktır 

Müzayede 2.7.941 Çareamba günü saat on dörtte bankamu İstanbul Şube
sinde salış komisyonu huzuru He yapılacak ve en yüksek teklil edilen bedel 
idare MecHsinin tasvibine anedHecektir. 

isteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve Uç kıt'a fotoğrafla birlikte bildiri
..:en gün ve uate kadar Şubemiz Emlaıt Servisine müracaat etmeleri. c883--4718 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurıılıq Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirıuı 
~ube veAja.m adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanu( hesaplarında en 
u 50 Iiusı bulunanlara seneda 4 defa (elrilecek kU.!"'r. iie aıaiıdakl 

plana göre iknmi.ye dağıtılacaktır. 

' ade~ 1.000 Lirab' 4.003 
2.000 
1.coo 
'-000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 
' • 500 • • 
' • 250 • • 

40 • 100 • • 
100 • !il • • 
120 • '° • • 
160 • 20 • • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ııı ralar bir sene lç'nde ~O liradan 

_şağı düşmivenlere ikramiye ç-ı.kt ığı takd'rde % 2~ fazlas le verile
ce!< tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.ıl 1 Birıncıkanun, 1 Mart 
ve 1 Haz·ran tuihlerirı.de çekilecektir. 

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden : 
Adll:re Veldletinln tensibiyle Kadıköyde K•dıköy ve Kartol ka1.'1larına alt 

ve Kadastro i~lerini allka.41ndıran ihtilafların halline memur o1mnk üzere yeni
den bir mahkeme tesis edilmiştir. A1atalıların Kadıköyde Sulh Mahkemelerinin 
bulunduğu binada •çalışmıya ba~lam11 olan mezk:Or mahkemeye müracaatları 
lüzumu il1n olunur. c5144> 

SAniP VE BA~~IL"HARRİRİ 
NEŞRlYAT DİREKTÖRÜ: 

•SO'.'I TELGRAF 

ETE.'\t İZZF.T BESİCE 
CEVDET KAR.'\BİLGİ:-J 
lllATBAASb 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 53 
Yazan: Fnıncis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLl 

. Yapacak bir iş vardı: cesedi kimse görme
den kapıdan çıkarıp koridora bırakmak 

- Kadın kaç yaşlarında?. 
- Henüz otu.zuna ,bile basmadı. 
- Güzel mi?. 
- Hiç de çirkin değil. Çok se-

vimli, becerikli ve oldukça oku.
rn 1Ş bır 'kadın. 

- Ben, pek fazla ok.umuş kadın
lardan hoşlanmam amma. Çünolru 
onlar ukala olurlar .. zaman zaman 
canmkarlar. Fakat, bu, şüphesiz 

k! evlenmerneğc bir sEi>cp t~kil 
etrr.ez. 

- Camın, sen~ tuhai d~ü
yorsun!. Okwnuş, münevver bir 
.kad>n, elbette ki, cahil bir kadına 

tercih edilir. 
- De<iirn ya .. malızm· değil. Son

ra, her okı.wnuş kadın bu ırkaJa.lığı 
yapmaz. 

Ben de laf clsun diye sorduım: 
- Bana münasip gördüğünüz 

kadımn, kocasından niçin ayrıl\lı
ğın oorabilir miyim? 

- Elinde olmıyan bir sebeple 
dul kaldL 

Ka poa. jarun garip tuhaflıkları 
vardı. 

Birdenbire gülerek ilave _etti; 

- Kocası günün biri.nrle nehirde 
biğuldu.. Zavallı janet ilti sene 

EVSAF! UMUMİYESİ: Mezldlr bane moloz taşından inşa edilmiş eski bir 
köy evi olup iç aksamı ahşap ve bir bodrum üzerinde bir kat ve bir basık ta
vanh iki oda bir sofa ve bir de helası ve bodrumda da karanlık ve zemını 
toprak bi.r ev altısı mevcuttur ve aynca elektrik. tesisatı vardır. Umum me
sahası 115 metre murabbaıdır. 

Gayri menkul kendisine ihale o1untm kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimseye arz.etmis olduğu bedelle almıya razı olursa ona, o da 
razı olmaz ve bulunmazsa tekrar ve yedi gün müddetle açık arttırmaya çıkan
Jarak en çok arttıran uhdesine ihale oJunur. Ve iki ihale arasındaki fark ve ıe
çen günler için % 5 ten hesap olunacak fai2 ve diğer masarifat ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce eski ahcıdan tahsil olunur. 

Daha fazla malômat almak ist:lyenler 3.7.941 tarihinden itibaren dairemizde 
açık ve asıh bulundurulacak prtnamesine 940 ta 3&04 numaralı dosyasına mü
racaatla icap eden bütün maJWnat ve ll.ahatı alm~ ve ölrenmiş olacaklari 
ilan olunur. 940/~04 

28 Haziran 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Ha!if ve Neş'eli Şar
kılar. 

18.30 Konuşma Memleket Post.ası. 

18.40 J\.Iüzik Radyo Caz Orkestra
sı {İbrahim Özgür ve Ate~ 
Böcekleri.) 

19.00 Konuşma. 

19.15 Milz.ık: Radyo Caz Orkestrası 
Programının Devamı. 

19.30 l\Iemlckct Saat Ayarı, ve A-
jan~ I-Iaberleri. 

19.45 Müzik: Büyük Fasıl. 

20. 15 Radyo Gazetesi. 
20,45 Müzik: Küme Sazından Saz 

Eserleri. 

21 00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 

21.10 Müzık Dinleyici İstekleri. 
21.40 Konu::ıma (Cüntin Meselele

ri.) 

21.55 Müzik: Radyon Salon Orkes
tras (Violonist Necip Aşkın) 
1. Cadman: 4 tane Kırmızı 
Derililer Şarkısı, 2. Paduck: 
Parafraz, 3. Gebhardt: Ro
man!'l, 4. Salnt - Saens: Kah
ramanlık Marşı. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
J-Iaberleri; Esham - Tahvi
rnı, Kambiyo - Nukut Bor
sası. {Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
tra~ı Programının Devamı. 

23.15 Müzik: Dons lllüzifıl (Pi.) 
23/25 23.30 Yarınkı Program ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRMJ 

8.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

8.33 Müzik: Hafi! Program (Pi.) 
8.45 AJ:::ıns }Iabcrlerı. 
9.00 Mtiztk: Ha!if 1.1üz.lk ve Marş

lar (Pi.) 
9.30/9.4' Evin Saati . 

12.SO Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Müzik: Muhleli! Şark1lar, 
12.45 Ajans Jlaberleri. 
13.00 Müzik: Türkuler ve Oyun 

Jlavalrırı. 

13.30 Konuşma (Dereden - Tepe
den). 

13.45/14.30 Müzik: Radyo Salon 
Orkestrası (Violonist Necip 
Aşkın), 1. Albeniz: Tango, 
2. Cur~on~ Bra\•ada, 3. Vieni
avski: Efsane, 4, Albeniz: Ma- · 

den.ben duldur. Onu m<'S'ut gör
meyi ne kadar isterim lilsen. Çün
kü, 'babası çok iyi dostumdu. O da 
genç yaşım:la Bı.iyüık Harpte öldü. 
Ne tcmız yürekli, ne mert ve dDğ
ru sözlu bir adaımdı. 

- Beni.m için ıyi şeyler düşün
düğünüz için, sıze t~ekkür elmek 
borcumdur, Mösyö jan!. Vaziye
timi düzcltın~ye kadar kendısile 
tarusmamda maılızur yoksa, şmıdi
den ·bu hayırlı işin temel'ni atmı.ş 
oluruz. 

jan elindeki şarap kadehini dol
durdu: 

- Ben de >böyle dü.şünüyor
dum. Benim düışündüğümü sen 
söyledin. Vakit g<.'Cikırse. janrtin 
ıbaşka birile evlenmesi , .• elimiz
den kaçması muhtemeldir. Seni 

onunla tanı.ştırayrn .. dootluğunuız 
ilerlesin. Ondan oonra, anlaşırsa
sanız, nişanlanır ve da:lıa sonra da 
evlenirsiniz. 

janla böylece mutal>k kaldık. 
Gece yarı:sına doğru .kapıcının 

bürooundan çıktı.ın ve asansöre 
ıbinerek odama döndü.m. 

Emniyet Sandıfı Mildürlüiünden: 
Eyüp Çekmece Değirmenci tilü Ha

lil Alpay 28.6.940 tarihinde Sandığı

mıza bıraktğı para için verilen 53529 
numaralı bonoyu kaybettiğini verese
si söylem~tir. Yen.is! verileceğinden 
eskisinin hükmil olmıyacağı uan olu-
nur. 

İltın parası sah.ibi tarafından verile-
cektır. 

Ölü llalil Alpay v...._ı Mustafa, 
Ali, lltısey!n ve Emetullalı. 

Sultanahrnet Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Dosya No. 941/20 

Saim ve l\fchemdin şayia.o ve müş
terck(•n mutasarrıf oldukları İstanbul 

Aksaray Mes1hpaşa mahil.llesinin eski 
}lamam ve yeni Aksaray caddesi eski 
10 ve yeni 12 ve halen 17 kapı ve 809 
ad\l ve 11 parsel numaralı bir bap 
hanenin izalei ~uyuu zımnında füruh
tu takarrür ederek müıayedeye vazo
lunmuştur. Hey'eti umuıniyesinin kıy
meti muhammen-esi 1600 (Bin altı yüz) 
liradır. Birinci açık arttırması 22/7/ 
941 tarihine müsadit Salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar icra olunacaktır. Kıy
meti muhammcnesinin % 75 ini bul
duğu takd1ı-Je o gün ihalci kat'iyesi 
yapılacaktır. Bulmadığı takrli.rde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere 10 gün müddetle temd:t cdıle
rek ikinci açık arttırması 1/8/941 tari
h.ine müsadif Cumo günü saat 14 ten 
16 ya kadar icra kılınacak ve o gün 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılar He diğer a
l5kadarların i~bu gayrimenkul ilzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle 15 gün içinde bildirmele
ri ıazımdır. Aksi halde hakları tapu si

cillcriyll! sabit olmadıkça satış ber!_e
linin paylaşınasından hariç kalacak
lardır. Müterakim bilO.mum V(!rgilel'. 
hissedarlara ve teUa1iye ve vnkırtar 
kanunu mucibince ver.lmcsl 15..zım ge
Jen 20 senelik tlı.viz bedeli ve ihale pu
lu ve tapu masra!ları müşteriye aittir . 
Satış peşin para ile ve tapu kaydı mu

cibince ve İcra ve irıas Kanununa tev
fikan icra ed11ir. 
Arttırma sartnamesi işbu i15n tari

hinden itibaren mahkeme divanhanesi
ne talik kılınmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhammcnesinin % 7.50 u 
(yüzde yedi buçuğu) nisbetinde pey 
akçeşini ht\milen o giln ve saatte İs

tanbul Sultanahmette Tapu ve Kadas
tro binasının alt katında dairci mah
susasında Sultanahmet 3 cü Sulh Hu
kuk Mahkemesi Başkilabctine 941/20 
numara ile müracaatları il5n olunur. 

laguaena, 5. Pfeuffcr: Sere
nad, 6. Linı.l11cr: B<ıcchnnale. 
7. Frünl - Artok. Canzlmetta, 
8. Chabrier; i~panya Rap:-;o
disi. 

Odamda bir ceset 
bulundu! 

Odaımın an:ı.htarmı cebimden 
ç:kardtm .. 
Kap.yı a~tım. 
Elektriği yaktım. 

Şapkamı masanın üstüoo attıım. 
O ne?!. 
Ayağıma yumuşak lbir şey ta-

kıldı. 

Gözleri:me inanamıyorum .. 
Yerde bir adam yatıyor .. 
Garıp şey! Bu adaım saıihoş mu? 
Odama nasıl girmiş? 
Muayene ettim. 
Parası falan da yok. 
Kallbıni dinledim: Çaııpmıy<ır. 
Nabız hareketsi:z. 
Eörarengiz bir ölü.m. 
Acaba ·bir hırsız m'~-dı? Odama 

girer giPmez kail> sektesinden mi 
ölmüştü• 

Feci bir vaziyet. Ne olursa olsun, 
nasıl ölürse ölsün .. oadmda lbir öl.
müş adamın cesedinin bulunması 

hiç de hoşuma gitme<iı. 
Şimdi ne yapacağlım7 

~ 

PRENSES ALLA 
TROUBEtSKOY diyor: 

• Son M.rt• •• ~•ııJı bir nk 
rewlı:lerı "'•rdu · * T•aıdıtı"' büıü.· pudr•l•rdu 
d a ha h•hf ve daha ıacedir 

• HıA:ıkı çıc~klerin nefi,, kolı:u• 
.. auı peıeıtiı edıyorurn 

8Dt"n gUa ıabıt lı•ldıtı•ı rir· * dürn 80 •ır yanı .tc; ıemı lıı:i· 
pütü~ hıç bu pudrada y•lıtur. 
Riq"ir ve yaamurda bıl• tınl * ta.ı• ne .. rnıo ve l•J•t ,.., 
rimU muhafaı.a eder * Bundan daha ıyı pudra .ı ..... 
dıtıoa kat ıyeo emiatm. 

DİKKAT: Tokalon krf'rr: ve pııdra

larının yüksek kaUtesl ay i.nd ka

zandığı rağbetten istifade etmek ga

yesiyle sayı0 müşterilerimizi iğfal e

dip sahte, mukallcd, adi mallar satılı

yor. Halbuki Toka1on müstahzarları 

bir garanti kuponunu havi olup husu

s! bir pulla kapatılmıştır. Pulsuz veya 

pulu yırtık açık kutulan kat'iyyen 

reddediniz, pullarını israrla isteyiniz. 

o;:-:ı;;;;ö::,. 1 
1 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 1 
karşısında Hasanbey Apt, No. 33 

Telefon: 43~86 

• TAKVİM 8 
Rumi 135i Hızır Hlcrt 1311 
HAZİRAN C. AHİR 

15 54 3 

'l'ıl 941 Ay G va.. .. a1ı Eoanl 

f'.AZiRAH 
S. D. Vakii S. D 

5 31 Günl't 8 46 

28 
13 17 Öile 4 32 
17 18 İldnd! 8 33 
20 15 Ak.- 12 oc 

~uınartes i 22 48 raı.ı 2 03 
311 t~ı'ik 6 25 

Adamın ceplerifu aradıırı .. 
Pantalonunun ct>biııdc yedi 

fran klan ıbaşka birşey y.oık. 

~'akat üstGıllaş temız . .ku·k yaş· 
!ar da, orta boylu bir adam. 

Niısiyesindcn hiç de hırsıza ben-
2c-miyor. 

Odama nasıl b>inm;ş? 
Neden girmiş? 
Burada para rm arııyord.u? 
Yoksa •benden şüphelenmiş de 

evrak ve saire araştırmağa mı 

gelmi~ti? 
Bunu keşfedemediğirnl itiraf 

ederim. 

Odaıında lbir sigara yaktım .. 
A.oşağı yukarı dolaştım. 

Yapılacak ıbir iş vardı,: Cesedi, 
kimse görmeden kapıxian çı.karııp 
'koridora b:rakmak. 

Ötesini. hunu yaptıktan sonra 
düşünect>ktim. 

Cesedi dl'rhal ayaklarından SÜ• 

riikliyerek, kap,ya kadar götü!'" 
düm. 

Ölünün vücııdü henüz quma
mJ§tı. 

( .VU. VuJ 

MACUNU ile 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 
defa dişlerinizi 
fırçalayınız. 

'l'emdılerfn lunntılan, sal7»!m ifrat 
ettiği mllı.ropbr, dı$al'dan alıruuı mu· 

zir m<m>l lr&rşısuıda dişi,.. w cl.tt etle
ri eier miitema.d:Jy~ iemb.lttımet.se 

bO'•ulııuya, çilrumlye mabkiimdur. Çü• 
rü.ıı: dJşl..-, mide ve ba""1.k lhtil.:.U..

rnda.n u.1ürreeye kadar her nevl bM"" 
talıfa yol ~bilir, 

D i Ş MACUNU i L E 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her ye· 
mekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartile 

Eczanelerle büyük Itrıyaj nda bulunur. 
•• • • ~ ··t • ....... . .a. ... ,._,, 

.... • • . • . " • ' ...... ~ .• ""'' --'t.IP: . - WiiÇ.. ıı..· 

Taraçasında me.şhur Paviyonunun 

YAZLIK KISMI AÇILACABTIR 
Ayni güzellikte olan bu yeni pa viyon, bütün Boğaziçine h<'ıkım ve 

şık halkın yeni bir Toplantı yeri oluyor. 
en 

Tekaüt, dul ve yetim maaşı 
nazarına alanların dikkat 

1 - 1683 numaralı mülkt ve asker! tekaüt kanununun, her altı ayda blt 
yapılmakta olan yoklama muameleleri hakkındaki 61 inci ın::ıddesini değiş• '" 
ren 4056 numaralı kanun mucibince zat r .aaşları sal": iplerinin nı..irus cüzdanıil:1 
ve resmi senetıeriyie birlikte mensup oldukları malmüdürlüklerine müracaııt 
ederek kayıt muamelelerini yaptırmaları 1 zımdır. 

2 - Kanunun muvakkat birinci mn :lcleı::ı hükmüne göre Ağustos 941 n•ha'" 
yetine. kadar kayıt muamelelerini y phrmıyanların aylıkları tediye cd .. lJT'lfyC"" 
cektir. 

3 - Maa.ıarını. Erııllt.lc ve Ey m Banka:!ınd n J konto o~nı.U uı· · ~ 
alanların da Ağusto.s 941 nihayetine kadar ınüracaatla ir~yıt tnuame c c ifll 

yartınnaları emcburtdir. Bu muameleyi yr.,..,tırmıyanların dahi aylıkları ban1'liı .. 
ca .,.iskonto edilıniyecektfr. Keyfiyet ilfın olunur. c5226> 

, KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Torı-an, Yatak kuJla nmak hem kesenize ve hem de 

:;:~~::;~~ BiR KUŞT0Y0 YASTIK 1 Liradır 
Yastık yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon 23027. 

Tasarruf-, 
1941 ikramiye Planı~· 

i 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağusto<, 3 İldncitoşrin ! 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi ' ı, 

l 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira il 
3 • 1000 • - 3000. - • 
2 > 750 > - 1500. - • 

4 4 > 600 > - 2000. - > 

! 
tLrlJ ~ 

8 adet 2o0 liralık - 2000. - !i 
35 100 • - 3500. - • ' 
80 • 5, > - 4000. - • i 
~00 20 • - 6000. - • . ~ 

~ ............ ıı:~ıııDP!Z:ıtlllll!!ll!lll~;a.~» ... ....,..,r.-~"I':,,.. :." .._, ...,:...: ~ 


