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Demokrasilerin 
Sovyetlerle 
Birleşmelerinin 
~ebep ve Manası 

5 IC U R U $ 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Çocueunuza verebilecetiniz en luymetlı hedıye 
Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çtinlı8 btitfin hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çoeatwı bütün baJatm· 

da izini beralur. 
F1'V ATI tR) URAOIR 

Sovyetler matlup olduju takdırde, 
Asya ve Avrupanm butun kay
llaklarıru ele ıeçirecek olan Nazi 
\'e Faııist Devletler, Demokrasile- 1 

re karııı senelerce harbe devam e
debllirler. Bu prtlar içinde De -
Jnokrasiler Nazilerle sulh yapmı
Ya bile kalksalar, iktısaden olume 
DıahkQmdurlar. fııte Demokrasile
ri, Almanya karsısında Moskova 
ne elele vermlye sevkeden en bu
)'\ik Amil budur. Türk - Alman dostluk muahedesinin evvelki eüıı Büyük Millet Me.clisinde müzakere edildifini yazmJffak. Yukanki resimler, bu toplantlya ait iiç muhtelif intibaı tesbit etmektedir: 1 - BaşY9il ve 

vekiller müzakereleri takip ediyorlar. 2 - Hariciye Vekilimiz Meclis künüsünde .. 3 - Alman büyük elçisi Von l'apen Ş. Saraçotlunun nutkunu dinliyor. 
M. Zekeriya SERTEL 
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SOVYET TEBLiGi 

;ı!;:.:;~~=~~~.~e:ı-k ı• k • Bütün Harp 
~.~:~b~~ S enderıyeye Makinesi 

6cflı 

IENiNG/1110 

Mukabil 
Hücumlar 
Başladı 

Bu davanın tarihi biraz eski -

~·~~tı:tün~ı::h~ Gı·de k B tt Seferber azı Almany8DJD komünist ve r en a 1 
~okrat bütün devletlere karşı 
Uyük bir tehdit ve tehlike teş- H u d ut t a k ·ı l lk 

Tlll/N • 
STOJVYA~/'•ıi>us ~. ~ 

.'1.PJK'1W 
.wlNDfli (JIJOTSCHA Alman Kıtaatı 

Prut Nehrini 
Geçemedi 

• • 
~ ettiğini ilk sezea devlet Sov-
f:_t Rusya olmuştur. Çünkü Hit - y 1 M b :r dahilde ve hariçte evveli o cu ve ürette attan Bir Kısmı Kurtarıldı, Harpler Lehte 

/IJGA P05İT~N • 
&\Ornünizm ve Sovyet Rusya düş 

~~ ~S: k:J:Y:en=~~~ Hükumet Seminin Bir Torpille mi, Yoksa Btr Cereyan Ediyor 
tıu:ı dünya işçilerinin himisi sa - l ~ • Ç k B tf "' T hk"k E · · 
)'an, bütün kapitalist dünyayı mayına arpara mı a ıgını a ı ttırıyor -
ClUŞman telikki eden Sovyet Rus- nk .. . Harekata 1 Milyon 

Asker lıtirik Ediyor, 

1 Milyon da ihtiyatta •• 

Merkezde Almanların 

Tanklarla Açtığı 

Gedik Kapahldı 

)ta Hitler iktidar mevkime gel - • A ara, 26 (A.A.) - Haber aldığımıza ıore, Menınden İsken-
Clikten sonra gerek harici siyase- denyeye hareke~ etmif olan Türk bandırab 0

Refah,, vapuru maa
tU:ıde gerek beynelmilel ko _ lesef batm11 ve ıçlmle bulunan 185 yolcu ile vapur tayfumclan z 
llintei-n teşkilltında tldillt yap- sandal içerisinde 50 kltl kadar Menine çdmufhr. Diprlerinden 
~ b lm tur 0 tarih daha bulsmm cJ. kurtanlaeaiJ ümit edilmektedir. 
teri a -~ı:r ur 0 So.::eı · Rusyanı~ Vapurun bir torpille mi, yoksa bir mayna çarparak mı batbğı 
takip 1 :ttiğ:u!iyaset §U iki kelime hakkında hükumetçe tahkikat yopdmaktadır. 
!le izah edilebilir: 
1'ea'1.üşterek emniyet. " halk cep-

Müşterek emniyetten maksat, 1 
~azi tehlikesine karşı bütiın dev- 1 
letıerle birlikte sulhü korumak 

in müşterek bir emniyet poli -
lfkası takip etmekti. Sovyetler 
\ek başlarına Nazi tehdidine kar
" duramıyacaklarını görüyorlar
Clı. Nazizm ile birlikte Almanya 
lta Brest-Litovsk ruhu vyanmış
tı. Fakat Hitler yalnlZ Rusyayı 
değil, bütün Avrupayı ve bütün 
Clünyayı tehdit ediyordu. Şu hal· 
cle Nazizmin harp ve istilA siya -
~ini önlemek, sulhü korumak 
~in bu tehlikeye maruz bulunan 
l>utün devletlerle birleşerek müş
terek bir sulh ve emniyet siyase
ti kurmak lAzımdı. Bunun en kes
tirme yolu da Milletler Cemiyeti
~e girmek, ve bu siyaseti Millet
~r Cemiyeti vasıtasiyle bütün 
ctevletlere kabul ettirmekti. O 
"akitki Sovyet Hariciye Komi -
ileri Litvinofun tabirince A vru -rf da bir yangın tehlikesi vardı. 
it illetler Cemiyeti bu yangına 
arşı kurulmuş yegane beynel -

ltıilel itfaiye teşkilAtı idi. Yangı
lla mini olmak için bu teşkilata 
lirınekten daha iyi yol olamazdı. 

Halk cephesinden maksat ta, 
-azimıe karşı her memleket da· 
lıılinde açılan kavgada komünist 
l>artilerinin sosyalist, sosyal de • 
~krat veya demokrat bütün 
hrıilerle el ele vermesi, ve Na
~e karşı müşterek bir cephe 
~is etmesi idi. 

Sovyet Rusya bu siyasetinde 
laıniniı idi. Daliilde müfrit ko -
blünizm liderlerini birer birer 
t.sfiye efti. Sovyetlerin harici 
liYasetini milli bir siyaset haline 
ltalbetti. Hariçte de bütün ko • 
ltıünist tahri.kitından vazgeçe -
l'ek komünist fırkalarına Naziz -
~ karşı biıtiın diğer partilerle 

• 
(Devama: SL 5, Sü. 7) 

isvec 
Toprağından 
Alman Askeri 
Geçirilmesine 

izin Verdi 

\ Atlantikte 
Mucadele -
Amiral Scheer 
152 Bin Tonluk 
Vapur Batırdı 

Fin Ordusu Din 

Taarruza Kalk+. 

-
Sovyetlerin Şiddetli 

Mukavemeti llerleyiıi 

Müşkülata Uğratıyor 

Ruslar PazenlllJsM 
istirdat Etti 

-
Pravda "Mütecavize 

Bir Ylldırım Darbesi 

indirmeliyiz.. Diyor 
Führerin umumi karargahı, 26 Moskova, 26 (A. A.) - Kızılor 

(A.A.) - Alman orduları baş - du başkumandanlı~ı tarafmdaı: 
kumandanlığının tebliği: Şark • bu sabah neşredılen teblit: Car 
ta dün de kara ve hava harekatı samba l(iınü düşman motörlu kı 
metodlu bir tarzda devam etmiş lf•l•ı talan Volna, Vilna ve Baranov c 
tir. Birçok hudut muharebeleri • rruntakalannda taarruzlannı rıe-
lehimize bıtirilmiş olduğundan Sovyet • Alman hududunda sid detli muharebelerin eereyan et· nişletmiştir. Sovvet tayyarelerm. 

• büyük vtisalte tabiyevi muvaf • tiii merkez ve eenup cep helerini •österir harita den miırekkep kuvvetli hava te-
fakıyetler şimdiden belirmek • - :--1 sekkulleri bu mıntakadaki dut 

Kruvazör Üssüne 
Avdet Etti 

tedir. j • ___.- - - - - - - - -ar-...., I man tanklanna muvaffakıyetlı 
Bir Alman Yardımcı Cepheye bir mUyon Alman ltalyanlar I şu>4Jl4.k-:UA-44'A--• hücum etmişlerdir. Gündüz cere ar 1 vrupa yan eden muharebe esnasınd 
Kruvazörü Hareka"t askeri sürülmüıl münferit bir düşman tank j(rup 

Stokholm, 26 (A.A.) - "B.B. Har·ıtası ~ilna v_e Oshmianv mmtakasınd 

E c ... : Berlinde bir askeri sözcü- Cark Cephesine bır l(edik acmıya muvaffak olm 
snasında Battı nün bildirdiiine J(Öre, Almanlar "6 Y~i nüshamızda Şarki Av- tur. K~~a ~uvvetlenmiz bu ıruı 

(Devamı: Sa. 5, Sii. G• Asker Sevk·ıne rupayı ıösterir tam sayfa renkli la aynı ıstıkamette hareket yapa 
Führerin umumi karargahı, 26 __ ,._ ........... __ ......._ bir harita bulac.aksmq. düşman piyadesinin irtibatını kt 

( A.A.) - "Tebliğ., Donanma cü- ' De zütamla~ının Sovyetler Birlikbıe s R Mazırlanıyor ~ ...... ~ ( vanu: Sa. ~. SiL : 
karşı mucadeleye iştirak etmek- • usya 
te olmasına rağmen İngiltereye Ankara, 26 (Radyo gazetesi) - ~· • ~ 1 
karşı muvaffakıyetler devam et- ı· ı D • d Italya, Sovyet Alman harbi kar 
mektedir. Denizaltılar Şimali At- e en iZ e şısmda da Almanya ile fiilen iş 
lantikte İngiliz adalarının deniz birliğine girmiştir. Gelen haber -
yollan üzerinde oldukça mühim ı• şb•ırl•ICJv •ı lere göre, bugün Mussolini, Sov IGRI, BUGRU DOSTLUK 

Jsvfç Bariciy~ ~azın Gunther miktarda destroyer ile kuvvetli yet - Alman cephesine gidecek 
surette himaye edilen gemi kafi- Italyan kıtalannı teftiş etmiştir. Refı"L 

~~?kholm, 26 .<A. !\.) - "Ste- lelerine hücum etmişlerdir. Mün - lıpanya /ngUtereye tam Yazan: ~ Halid 
fanı - İsveç parlamentosunun bu. ferit vapurlara da başka hücum-
"~ Yl-\ı_>tı~ı t?Plan.t!dan s~ra .a- lar yapılmıştır. Ceman 48_000 l d G •• B tarziye rJeriyor 
~ıcıdakı resmı teblıg neşredılmış- tonilato hacminde 8 düşman ti- on raya ore U, Londra, 26 (A. A.) - "Reu-
tır;, . . . . caret gemisi batırılmıştır. ter": İn"ilterenin Madrit büyük 

Almanya ıle Sovvetler Bırlı~ı Deniz Albayı Krancke kuman Çanakkale Boğazının elçisi, İngiliz elçilili önünde 
arasuıd~ zuhur eden . ~uha.rebe dasındaki "Admiral Scheer., a- vuku bulan kal'gaşalıklara dair 
d_?l;ıyısıyle hasıl olan ~s~ısnaı va- ~ır kruvazörü $imali ve Cenubi 8 1 d raporunu göndermiş bulunmakta-

evamı. L • Sü. t> bir sefrden sonra bir Alman üs- İspanya hükumeti İngiliz a-
zıyet, muhamrebe h~r8ıcın5d• •. kaı-(ııantıkte muvaııakıyetu uzun Vaziyetine ağ ı ır ı1ır . 

-------------------------------- (Devamı: Sa. :., Siı. ti leyhtan nümayişlerden dol3yı 

Medeniyet ilerledikçe dostluk mefhumu da içtimai hayat 
ta kıymetini kaybetti, diyoruz. Halbuki eskidenberi a) 

ni vaziyette bulundatuna bir sürü hikaye ve flkra, binlern haki 
mane nasihatler ve ikazlar şahittir. "Böyle ijri btitrü dosduk ol 
mu,, •ünün de bir fıkraya dayanlfıiuu ve o fıkrayı bilir misi 
niz? Filviki hayvanlara atfedilerek u7durulmut birçok doatlai 
hiliyeleri vardır. Meseli kurbata ile Mıep, tilki ile keçi, kurt ılc 
köpek ve saire l(ibi... Birincisinde, huyu icaba, akrep, karbatay 
10kmak ister. ihanetinin cezaauu bulur. ikincisinde ku)'117a dilşeı 
tilki, keçiyi kandım, içeri çeker; sonn boynuzlannı bir •erdi 
ven l(ibi kullanarak canuu kurtarır, ötekini bıralup l(ider. CçüneU 
sünde köpek, kurdun boynuna ken.U.i'ılinki l(ibi bjr tasma seçi 
rilruesini ister, tatlı vaatlerde bulunur; fakat hürriyetine baih o 
lan bu sert hayvana aldatamaz, efendisinin kapilfnlla tek b ..... dö 
ner. Benim anlatacajlm fıkra, aneak dostlukta dürüstlük şeklin 
tarif etmek itibariyle kıymetlidir: 

döndüifi hildin1en "Amiral Sclıeer" ~ep lcnıvazöril 

Röyterin •~azla a Un~tereye tam tarzive vermevi 1 ...v~ r taahhüt etmektedir. bpanva hü-
1 Bi T L-!L. kumeti bu ,V.bi nümavblerin te-
i Dair r ea&nıi kerrür etmiveceiine daır ıtat'i te-
ı minat vermiştir. 

Londra, 26 (A.A.) - Söylendi-
ğıne göre Karadenizdeki Sovyet 
filosu diğer denizler<ıeki Sovyet 
deniz kuvvetlerine nazaran da • 
ha zayıftır. Almanlar ise Karade
nizde 7 torpido muhribi, 3 tor
pido, 3 denlZaltı ve nehirlerde 
işlemiye ma1ıaua müteaddit 
gambotfaı'dan ınürekl:ep Rumen 
filosundan istifade edecekler • 
dir. Allnanı.tın Rumen limllli -
lal'lna btr miktar daha denizal
tı getii'erek Karadenizde bahri 
tmıünlük temin etmeSeri müm .. 

{Devamc sa. 5, Sil. 4> 

Mrl. Petain'in 
Milli $efimize 

Bir Mesaiı 
Ankara, Z8 f A. A.) - Fransız 

Nuırlanndan Benoit Mechin hu
!illlİ bir tayyare ile Ankaraya gel
mi4tir. Benoit Mechin, Frauıa 
Oevlet Reisi Mareşal Petain'in 
Reisicümhur lnönilne '8hsi hir 
mes:.jını himildir. 

Nasılsa ahbap olu tilki ile yılan beraber kazanıp beraber ge 
çinmek karariyle yolda l(iderlerken yılan yorulduiWulan babM 
der ve arkadllfllUD sll1ma biDer; fakat, biraz sonra beliae dolamı 
ıakmata bllflar. Tilki bakar ki hayatı tehlikede, eedit"llÜ bell 
etmiyerek: "Eh, yalan kardef, der, senin söıllerbae tited•bari mel 
tunumdur; hele f11 ........ mat ta doya doya •1ftdeybn, ~Ol'lfUD 
lutama cJ. aautmDf olarwn!" Yalaa aw,..,. (Ba lükayelerde bi: 
tanfUl alda,,,,.,. prttar!J Tllldaia ..... 4eirU 8*llllll'; al he 
van fırsatı ~. bir kaplfta dtifll'P..,. luıfnmı koparır " 
soluk mahluk, yerde Juvnla Juvnla, iiriJe Mirille ean verirk 
der ki: 

- Arkada§, dojra ytirimell idill... Böyle Jiri hüjrü doatl 
olmaz' 
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~AKDEMiZiM 
-.~~~ · Uaplanları 

Bir Muhtekir 
5,5 Ay· Hapse 
Mahkum Oldu 

Dniversife de 
Yeni Kadrolar 
Hazırlanıyor 

Kahve Tevzii 
işi Kat'i 
Şeklini Aldı 

ffasad 
Baıramı 

Yazan: ALI RIZA SEYFİ No. 6 Suçlu Ayrıca 725 Lira Her Aile Kazalardan 

Kahve için 

Dün Eskişehirde 

~!Jyram Reis, Türk Kalyonunun 
Ustünlüğünü Düşünerek Tedbir 
Ahrken Savaı Vakti de Gelmişti 

Ağır Para Cezası 

Ödeyecek 
Yün ipliği üzerinde ihtikar 

yaptığından dolayı adliyeye ve
rilen Niko Sakalakcıoğlu hakkın
daki duruşma dün asliye ikinci 
ceza mahkemesinde neticelenmiş. 
tir. 

Muhtelif 

Şöhreti 

Memleketlerden 

Haiz Profesörler 

Beynelmilel 

Gtirilecek 
Bir Numara Alacak 

Pazartesi t?Ününden itibaren 
halka kuru kahveciler tarafından 
kahve tevziine başlanacaktır. Ga. 
zino, kahvehane ve saire gibi mü
esseseler ihtiyaçlarını, evvelce 
yaptıkları sarfiyatı .e:özönünde 
tutarak vilayete bildirecek ve 
kahvelerini vilavet vasıtasiyle te
min edeceklerdir. Halkın kuru 
kahvecilerden alacağı kahvenin 
herhangi bir şekilde p;izlenmesine 
mani olmak için kahvelerin ce
kirdek olarak daiiıtılmaması mü
nasip görülmüstür. Kuru kahve
ciler,, kendilerine verilen kahve
leri tamamen kavurup çekecekler 
ve her aile başına 250 gramlık bir 
paket vereceklerdir. Kahve ala
caklar kaymakamlıklara müraca
at ederek bir numara alacaktır. 
Bu numaranın arkasına hangi 
kahveciye münacaat edilece.ili ya. 
zılacaktır. Bu suretle bir kahveci
den iki defa ve bir adamın muh
telif kahvecilerden birden fazla 
paket almaması temin edilmiş o
lacaktır. 

Merasim Yapıldı 
Eskişehir, 26 (A. A.) - Yeni 

yılın ilk buğday mahsulü dün 
borsaya ı;tetirilmiş ve bu müna· 
sebctle bir hasat bayramı yapıl· 
mıştır. 

Borsada vali, askeri komutan· 
lar, parti, ticaret odası, belediye 
ve Halkevi reis ve azalarının 
köylülerin ve tüccarların iştira· 
kiyle yapılan bu törende Kara· 
ı;;özler köyünden Mehmet Duygu· 
lunun buğdayı toprak mahsulle· 
ri ofisi tarafından satın alınmış· 
tır. 

Sonra düşıiıanın toplan onun 
oplarının iki misline yakın ise de 

ou topların çoğu bordalarda açıl 
mış kuçük, dar lombarlara sokul
muş ve kısa şeylerdi. Karakanın 
duz gi.ıvertesinde topçuyu kur • 
,undan, oktan, çifte gülle ve ma
<as gülle, peşrev (saçma) ateşin
:lcn koruyacak siperler ve uzun, 
ıcr tarafa çevrilir toplar yoktu. 
3ayram Reisin topları ise o za -
nan yalnız top •atmakta değil, 
op dokmekte de bütün dünya 
niletlerinden üstün olan Türk 
oplarınin en güzelleri idi ki: Rc
:s bunları en güvendiği adamlar 
öndererek, hatta Osmanlı paşala 

şaşıyordu. Bir aralık Reis dedi 
ki: 

- Bizim uzun oğbnlarm gül
lesi Don cenaplarını delip duru
yor. O halde küçük silah kullan
mıya hacet yok. Kocaman devi 
böyle uzaktan şevtan taşlar gibi 
taslıyarak batırabiliriz. 

İspanya kal von un Türk J:?emisL 
ne vetişen gülleleri arılar gibi 
vızıldayarak, lakin cok havadan 
geçip gidiyordu. Cünkü. İspanyol 
kalyonlarının fena. usulsüz açıl
mış lombarları topların çok in
hitat vererek düşman teknesinin 
su kesimine yakın nisan -almıya 
mani olduğu gibi, rü.e:ar altında 
bulunan kalyonun rüzgarla öbür 
tarafa yatması yüzünden. (Ak 
Sun~ur) a bakan lombarları büs
bütün yükseliyordu. 

Niko Sultanhamamındaki ma
(!aza ve ardiyesinde depo ettiği 
yün ipliklerini evvelce yüzde 16,5 
karla satarken harpten sonra ya
vaş yavaş fiyatları arttırmış ve 
yüzde 50 ye çıkarmıştır. 
Ayrıca bazı müesseselerle mu

kavele yaparak onların bütün is
tihsalatını satın almış ve rakip
siz satış yapmıya başlamıştır. . 

Nihayet hadiseyi haber alan fL 
vat mürakabe bürosu memurları 
bir cürmü meşhut yapmışlar ve 
Nikoyu adliyeye teslim etmişler
dir. 

Üniversite rektörlüğü yeni 
ders yılı profesör, doçent ve asis· 
tan kadrosunu hazırlamıya başla
mıştır. Münhal doçentlikler için 
açılan imtihanlar neticesinde 
Sabri Ülj{ener'in iktisat, Tevfik 
Okyayın fen, Bürhanettinin edebi 
vat fakültelerinde doçent olarak 
calışmalan lrararlaştırılmıstır. İ
kinci teşrin içinde veni bir imti
han daha yapılarak bu sene pro
fesörlüğe terfi eden doçentlerin 
yerlerinin doldurulmasına çalışı
lacaktır. Yapılacak imtihan prog. 
ramlan tesbit edilmiştir. Fakül· 
te dekanları kendi doçentlerin
den profesör olmak istiyenlerin 
hazırladıkları tezleri tetkike baş. 
lamışlardır. Hazırlanan tezler de. 
kanlar tarafından incelendikten 
sonra rektörlüğe bildirilecektir. 

nü bir toplantı yapmıya karar 
vermiştir. Heyet :yakında broşür. 
ler neşredecektir. 

Tıp Fakültesinde 
Her sene oldu,ğu gibi bu sene 

de Askeri tıbbiye okuluna talebe 
kaydı 15 Temmuzda başlıyacak· 
tır. Tabip, dişci, kimya(!er, ecza
cı, hukuk ve ö~retmen kısımlan
na alınacak talebenin haiz olma· 
sı lazım J:?elen şartlan bildiren 
listeler askerlik şubelerine. lise 
müdürlüklerine, askeri haı:ıtolıa
nelere yollanmıştır .. 

MÜTEFERRİK -. 

Borsa komiserinin zirai inkişa.. 
fımızı anlatan nutkundan sonra 
önde bando arkada köylülerimi· 
zin arabaları ve kadın erkek kö:V 
gençleri ile yüzlerce halk olduj!Ll 
halde şehir caddelerinden geçile
rek siJoya gidilmiş ve yeni bu~· 
day merasimle bu millet ve dev· 
Jet ambarına teslim edilmiştir. ·ına rüşvetler ver.-rek Istanbul -

fan getirtmisti. Baş kıç kasara • 
arına ve geniş, hesaplı yapılmış 

')orda lombarlarına konulmuş u · 
'Un ve kadırgalarınki tertipte ko
• uş {takip) topları o işten anlı -
~anların hayran kalacakları şey
erdi. 

Bundan başb Bayram Reis; 
<alyonunun iç tertibatında da 
ıcendi fikrine göre, ve her mil
let kalyonlarını gözden geçirerek 
:>ır takım ayrı değişiklikler yap
mıştı: 

r Ak Sun.ırur} un baş ve kıç 
Jstleri bayağı birer kuvvetli is
ihkam halinde idıler. Bundan 
aşka J(eminin içi baş ve kıç ta-

raflarda gayet sağlam perde ve 
ıperlerle boh.inmüş, her bölme

:ıe başlı başına bir istihkam ha
ıne konmuştu. Geminin orta kıs. 
nında boş bir mahal bırakılmış
~ da iki taraftaki bölme perde
erınde buraya girmiye muvaffak 
)lacak düşmana ateş için bir çok 
u!ek mazgalları açılmıştı. Tek
ıenın içindeki ı;teçitler bile böy-
e gızli mazgallarla korunuyor
:lu. 

Jc * 
Türk üstünlüğü 

Hepsinden sonra (Ak Sun
gur) kalyonunu dolduran 

rürkler, kırbaçla, devlet gemile
~ıne doldurulmuş toplama, istek. 
.ız, acemi insan kümeleri değil, 
:ienizde yaşamayı, denizde dövüş. 
meyi kendilerine iş yapmış bir 
.urü ölüm erleri idiler. Bunlar ar
ıı:adaş toplarlarken: 

"Solumadan can vermek, ter
emeden altın kazanmak isteyen 

:>izimle gelsin!" diye davul zur
rıa çaldıran yılmazlar, mezarsız
ardı. 

Her j{Üzel, kuvvetli topun ba
~ında, o topu ölüm kalım yolda
~ı yapmış, topçulukta saç ağart
mış usta adamlar vardı. 

Tı.irkler başbu~, zabit, nefer, 
::>irbirine candan, kandan bağlı 
:>ldukları halde İspanya donan
masının asilzade, kurumlu, eski 
ı<afada zabitleri ile asker arasında 
oırlik, sevj{i, yakınlık değil, bir
bırini sevnıemek vardı. 
İspanyol kadırgalarında uzun 

vakitler kırbaç altında kürek çek 
ıniş olan bir Türk korsan reisi 
Bayram reise İspanyol donanma.. 
;ı için şu sözleri söylemişti: 

"İspanyollar her gemide üç 
ıvrı takıma bölünmüşlerdir: As
kerler, topçular, j{emiciler; Za
::>itlerle askerler, tıpkı karada, bir 
uşlada imişler gibi davranırlar, 
:ıobet beklerler, bir de silahları
nı temizleyip geminin işi ile zer
re kadar alakaları yoktur. 

Topçular da toplarından başka 
oütün vazifelerden müstesnadır
lar ve topçuların yüzde doksanı 
3sıl İspanyol milletinden de_ğildir; 
va Alman, ya Felemenkli, yahut 
başka yabancı milletlerdendir. 
Cünkü, İspanyollar topçuluğa 
pek az merak J(österirler. Gemici
lere gelince, bu zavallılar, öteki
lerin bayağı köleleri gibidirler. 
Jtece gündüz köle gibi durup din
lenmeden çalışan bunlat"dır. Bu 
,emiciler de gemilerin büyüklü
i?üne göre hem az, hem de acemi
dir. İspanyol j{emilerinde gemici. 
tere aşağıda yatmak ıçın ızın 
yoktur. Onlar soğukta, ya~mur
da j{ece gündüz j{Üvertede, açık
ta yaşarlar ... ,, ..... 
Savtıf vakti geldi 

Bayram Reis bütün bunları 
düşünürken savaş vakti 

Jı!elmişti; manevraca düşmana 
hakim oldu~undan ve ı?emisinde 
daha uzun menzilli dokuz kilo a
i:ırlığında ıcülle atan iki uzun to
pu bulunduğundan bunlarla İs
panyol kalyonuna ateşe başladı. 
Reis ktç üstündeki topu bir kaç 
kere kendi nişanlıyarak atmış. 
·asıl nışan alınaca~nı yanında 

&\uran oğluna dikkatle anlatmış
tı. 

Bu iki tapun ıtülleleri pek az 

Koca Reis. 

- Es mübarek rüz_gar, sert es 
ki: Herifin tapları büsbütün gök 
yüzün; dikilsin! 

Kara güllenin ağzından bu söz 
çıktıl!ı sırada korsanların basla
rı üstünde büyük bir çatırdı 
koptu. 

Zaten yaralı olan prova (bas) 
dire_ğine bir gülle raslıvarak onu 
orta yerinden pıçak t?ibi kesmiş
ti. Kırılan parça peşinden yelken 
leri, halatları da sürtikliyerek de
nize yıkıldı. 

Bu büyük bir talisizlik idi. 
Bayram Reis oldugu yerden 

sıçrayarak haykırdı: 

- Çabuk, düsen direğin halat
larını kesiniz. Tüfekçiler ile ok
çular da hazır olsun; boğaz bo_i!a. 
za dövüşeceğiz, beş dakika geç
meden herifler bize rampa ede
ceklerdir! 

* * Reis, kaplan kesilmifti 

Reis çok doğru söylemişti. 
Fuloklannı, baş direk yel

kenlerlnj kaybetmiş olan Tur'k 
kAlyonu artık yelkenle manevra 
yapamıyacak hale düşmüş bulun
duğundan düşman ~emısı ona 
istediği bicimde ve istedigi ya
nından saldırabilirdi. 

Türk tüfekcileri. okcuları, kı
lıç, balta, harbe ile müsellah ef
rat geminin rüzgar a1tı küoeşte
sinde henüz ver almışlardı ki: İs
panyolların beş altı yüz cenkçi 
taşıyan "deniz kalesi" nin borda
sı büyük catırtılar çıkararak (Ak 
Sungur) kalyonunun bordasiyle 
birleşti ve İspanyollar iki {1Pmiyi 
bastan kıca kadar k:mcaladılar. 

Bir kaplan J?ibi kükremis olan 
Deli Bayram yalın kılıc kıç üs
tünden bakarken korsanlardan 
bir takımlarının İspanyolların tak 
tıkları ramoa bncalarını cıkar
mak istediklerini J?Ördü ve gök 
!!Ürültüc;ü gibi bir ~c>sle onlara 
haykırdı: <Arka .. , varl 

Mahkeme suçlunun iki sene 
müddetle Sivasa sürgün edilmesi
ne, ancak toptan iş yaptığı hal
de hükumete verdiği beyanname
de kendisini y~lnız perakendeci 
olarak gösterdi_ğinden ayrıca 21 
gün hapsine karar vermiş ise de 
sürgün ve hapis cezalarının her 
ikisi birden tatbik edilemhece
i?inden sürgün cezasını da hapse 
tahvil etmiştir. Bu suretle Niko
nun 5 ay 15 gün hapsine, 725 li
ra a,ğl.r para cezası ödemesine. bu 
parayı vermed,ği takdirde beher 
lira başına bir gün hapsine, ma
ğazasının 67 J?Ün kapatılmasına 
ve masrafı kendisinde nalınmak 
suretiyle kararların ıtazetelerle i
lanına karar vermiştir. 

Aynca, fiyat mürakabe büro
sunun bu hadise hakkında mah· 
kemye verdiği raoorların birbiri. 
ni tutmadığı görüldüi?ünden ala
kadar makamların nazarı dikka
tini çekmesi için bu raoorlann 
müddeiumumilii?e tevdiine karar 
verilmiştir. 

ADLİYEDE: 

3 Sene 7 Ay Hapse 
MahkGm Oldu 

Bir müdcet evvel Çatalcanın 
Belj{rat köyünden Kafiye adında 
14 yaşında bir kıza zorla tecavüz 
eden ayni köy halkından Halilin 
duruşması dün ikinci a~ır ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 
Mahkeme, suçlunun 3 sene 7 ay 
müddetle hapsine karar vermiş
tir. 

Bundan başka Naciye adında 
bir kıza tecavüz eden Orh~ da 
ayni mahkeme tarafından 8 ay 
haose mahkum edilmişitr. 

Sahte .Jantfarma Kumımda • 
nı - Milli Müdafaa Vekaletinin 
memur favini icin kullandı~ı 
resmi bir ka~ıdı ele ~ecirip mü
hür ve imzaları taklit etmek su
retiyle kendisine İstanbul Jan -
darına kum:ındam süsü vermek
ten suclu Sükrii Ersavaş'ın du
ruşmasına dün ikinci ağır ceza
da baslanmıstır. ··~..,• - -

Muhtelif fakültelerdeki yaban
cı tabiiyetinde bulunan profesör
lerin mukavele müddetleri bitmiş 
olduğu için rektörlük bu muka· 
veleleri ayni şartlar dairesinde 
venilemiye başlamıstır. Fakat bir 
kaç profesör Amerikan üniversi
telerinde ders vermeyi kabul et~ 
tikleri cin bu ders yılından iti
baren memleketimizi terkedecck-
1erdir. 

Rektörlük, gidecek profesörle
rin derslerini vermek icin muhte
lif üniversitelerin beynimilel şöh. 
retli profesörleriyle temaslar ya. 
pılması icin ddkanlıklara tebli
t?a.tta bulunmustur. Dekanlar 
muhtelif profesörlerle tahriri o
larak anlasmıslardır. Ü c İngiliz 
profesörünün Temmuz ayı içinde 
kat'i cevabı vereceği öğrenilmiş
tir. 

ilmi terimler it i 
Üniveriste idaresi muhtelif fa

külterelerdeki ilmi terimler ara
sında bir ahenk vücude ızetirmek 
için bir "Terim koordinasyon he. 
yeti" vücude J?etirmistir. Heyet 
dün Üniveriste rektörü profesör 
Cemil Bilsel'in başkanlığında bir 
toplantı yapml.f v e edebiyat fa
kültesi dekanı tarafından hazır
lanan terim prensipleri üzerinde 
faaliyete geçmiştir. 

Terim koordinasyon heyeti şu 
sekilde teşekkül etmiştir: 
Tın fakültesinden nrofesör Ne. 

set Ömer. profesör Akil Muhtar. 
profesör Cenap. profesör Kemal 
Atay, hukuk fakültesinden nro
fesör Sıddik Sami. orofesör Hirs. 
profesör Ali Fuat. İktisat fakülte
sinden profesör Lütfi Bal"kım. 
orofesör Refi Sükrü. profesör Nö. 
mark. edebivat fakültesinden pro. 
fesör İbrahim Hakkı Uzuncarsılt, 
profesör Raızıp Hulı"ısi, profesör 
!!alide Edip. fen fakültesinden de 
dekan ve profesör Arnd. 

Heyet, muhtelif fakültelerdeki 
terim komisvonlarının 3yni esas
lar dahilinde calısması icin u
mumi esaslar üzerinde müzakere
ler vaomıs ve her persembe ı?Ü· 

Daha Pişkin Ekmek 
Çıkarllacak 

Ticaret Vekaleti şehrin fran
cala ihtiyacını tamamen karşıla
mak için yeniden 20 çuval fran
cala ununun iki fırın arasında tak 
simine müsaade edilmesini toprak 
mahsulleri ofisine bildirmiştir. 

Hastalar için çıkarılacak tuzsuz 
ekmeğin Galatada Mehmet Keçe. 
linin fınn!nda pişirilmesi beledi
ye iktisat müdürlüğü tarafından 
kararllaştır-ımıştır. Diğer taraf
tan belediye sıhhat işleri müdür
lüğü mevcut ekmeğin çeşnisinin 
istikrarını ve pişkinliğini temin i
çin yeni bir un nisbeti tesbit et
~ir. · Buğday, arı:ra ve çavdar 
unlarının arasında bir takım fark. 
lar olduğu için bazan bir cins 
buğdaydan daha fazla ve arpa
dan daha az, bazan da çavdar 
unu nisbetinin bir mikdar fazla
laştırılması icap etmektedir. Bu 
suretle buğday, arpa ve cavdar 
cinslerine ı?Öre hazırlanan formü
le göre un halitası ekmeğin daha 
pişkin çıkmasına yarıyacaktır. 

tik Tedrisat Öğretmen 

Kadro lan 
Maarif Müdürlüğü bu sene 

1890 kişilik bir ilk tedrisat öğ -
retmen kadrosu yapmıya karar 
vermiş ve faaliyete ı?ecmiştir. 
Bu kadroya alınacaklardan bir 
öğretmen 70, 4 öğretmen 60, 15 
öl?retmen 50, 30 öğretmen 40, 
146 öğretmen 35, 517 öi!retmen 
30, 695 öaretmen 25. 476 öil'ret
men 20, 25 öğretmen de 15 lira 
asli maaş üzerinden tayin edile
cektir. 

Tütün Sahalarına Bereketli 
Yağmur Yağıyor 

Muğla. 26 {A. A.) - Mıntaka
mız tütün sahalarına mebzul ve 
bereketli vai?murlar yal,tnıştır. 
Bu mıntakadaki zürra vaziyet
ten cok memnundur. 

Pazartesi gününden itibaren 
vapılacak kahve tevziatı iki av
lık ihtiyacı karşılayacaktır. Ve
kalet iki ay sonra yeniden tevzi
at yaptırmak icin vilayet f>-.-ine 
kahve verecektir. 

PİYASADA: 

Demir ve Madeni 
Eşya Fabrik•+örleri 

Toplandı 
Dün demir madeni eşya birli

ğinde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıya ticaret ofis müdürle
rinden Emin Giray, demir ve ma. 
deni eşya ithalat tacirleri ve ci
vi fabrikatörleri istirak etmiştir. 
Toplantıda muhtelif ihtiyaclar ü
zerinde ııörüşülmüstür. 

Birliklerde Değişiklik - İtha
lat birlikleri umumi katiplikleri 
a1'asında tebeddüller yapılmakta
dır. Demir ve maden! esya blrl~i 
umumi katip muavini Nl\ci. kah. 
ve birliği umumi katip musvin
Iiğine, kahve birliği umumi katip 
muavini Celal, demir birliği ka
tip muavinliğine. tiftik ihracat 
birliği umumi katin muavini $a
it, kağıt ithalat birliği umumi ka
tipliğine tayin edilecektir. 

Yerli Mallar Ser~isi - Milli 
sanayi birliği bu~n bir toulan
tı vaparak, bu yazın şehrimizde 
verli mallar sert?isinin -acılması
na karar verecektir. Ser(!i icin 
her sene olduihı .ızibi Galatasaray 
lisesi binasından. yahut Sishane 
yokuşundaki büvük bahçeden is. 
tifade edilecektir. 

Çimento ih tikin - Fiyatları 
müralrnbe komisyonu buızünkü 
toplantısında ~imento ihtikarı 
hakkında yeniden tahkikat yapıl
masına karar vermistir. 

SiJo meydanında vali muavini 
ziraat mühendisi ve borsa komi· 
seri tarafından söylenen nutukla
rı müteakip müstahsillere ayran 
ikram edilmiş, oyunlar oynanmıs 
ve Milli Şefimize, hükümet er· 
kanımıza karşı duyulan bağlılık 
ve saygı hisleri belirtilmiştir. 
Akşam da Halkevi tarafından 

bir köy gecesi tertip edilmiştir. 

Asker Ailelerine 
için Yardım 

Pul Çıkarıllyor 
Ay başından itibaren sinema, 

tiyatro ve konserlerde lrullanı ~ 
lan dühuliye biletlerine yapıla .. 
cak z a m 1 a r için asker 
ailelerine yardım pullan çıka • 
rılması kararlaştırılmıştır. Bilet
lere bu pullardan bir tane yapış· 
tırılacak ve bu suretle pul sar• 
fiyatı Belediye veznesine yatırı· 
lacaktır. Banliyö trenlerinin bi • 
rinci ve ikinci mevkilerinde ve· 
rilen biletlerle tramvayların bi· 
rinci mevkilerinde, otobüslerin 
hepsinde, Haliç, Şirketi Hayriye, 
Denizyolları vapurlarının birin· 
ci mevkilerinde verilen biletlere 
yapılacak sürşarjlara başlanmış· 
tır. Ay başına kadar 11ürşarj mu· 
amelesi bitirilecek ve biletlerin 
yeni zamlarla verilmesine baş • 
!anacaktır. 

Yeni lô.giha M eclütt. 
Ankara, 26 (TAN) - Hükt1· 

met asker ailelerine vardım ba· 
kımından bir kanun layihası ha· 
zırlamıştır. Layiha meclis en· 
cümenlerinde müzakere edilmek· 
tedir. Bu lfı.yiha ile asker ailele· 
rine yardım işi daha esaslı bir 
şekle baj!lanmaktadır. Layihanın 
önümüzdeki günlerde meclis U· 
mumi heyetine sevkedileceği bil· 
dirilmektedir. -----
BELEDİYEDE 

Gazino Ücretlerine 
Zam Yapllmıyor 

N evin, bir göl kadar durgun ve 
yeşil gözlerini Vedadm ale\' 

gibi yanan simsiyah gözlerine kaldı
rarak: 

- Hayır, dedi, inanmıyorum, inan
mıyorum. 

r ....... H J.;a~: E ~~~~·i···i~~~·;~·? ............... . 
1 ..•......................................... 

Gazinolardaki tabldot fiyatına 
lamryordu.. Öyle ise seni nasıl sev- yüzde yirmi beş nisbetinde ve 
dim de~il mi? .. Seni sevdim, çünkü meşrubat fiyatlarına da yüzer 
s~nde ondan bir ş~y var. Belki hiç-; para zam yapılması hakkında Bc
bır yerin benzemıyor. Hayır, sende,, lediye İktısat İşleri Müdürlüğü 
onu bana hatırlatan, çlzgilerln ve tarafından hazırlanıp Belediye 
renklerin benzeyişi değil, Bakış, ses, Daimi Encümenine sevkedilen 
h~~eket .. Nevin, Nevin, affet beni., rapor dün Encümen tarafından 
Bılı~orum artık beni hic. !stemlye - kabul edilmemiştir. 

Vedat ümit dolu bir sesle: 
- Demek, dedi. inanmak iııtiyor

sun. İnanmak istediğin halde inana
mıyorsun? Nevin inan bana, Nevin 
kaçırma g!Szlerlni benden, Ben o göz
leri ne kadar seviyorum bilsen. Ben 
onlarsız, ben sensiz yapamam Nevin. 
Niçin, niçin bana inanmaktan bu ka
dar korkuyorsun? 

Nevin, dcmind<'nberi sinirli par -
makları arasında didiklediği gülün 
buruşuk yapraklarını ufliyerek attı 

ve: 

sırt birkaç aylık maceralar için on
ları asılsız sevgime inandırmıya ça
lıştım. Çünkü onlar da birkaç aylık 
maceralar peşinde koşan kızlardı. Fa
kat onlara söylediğim şeylerin hiçbi
rini söylemedim sana. Söylemem de. 
Çünkü seni se\'iyorum. Sözlerime ya
lan diyorsun. Sana ne söyledim ki, 
Nevin? Eğer maksadım seni kandır
mak ve aldatmnk olsaydı, eler sev-
mediğim halde seni aşknna inandır

- İşte dedi, sana inanırsam 
gille benzemekten korkuyorum. 
gülleri cok severim. GUzel bir 

Ben 
gill 

görürsem koparmadan duramam. Ev
velA ona dokunmıya, koklamıya bile 
kıyamam. Sonra yavaş yavaş kadife 

bu mak isteseydim, şimdi dizlerinin di
binde yalancı gözya5ları döker. sana 
şiirler okur, mehtaptan, denizden, 
çiçeklerden, bOtiln bunların güzelli
ğinden bahseder ve sonunda senin 
bütan bu güzel seylerden daha gü
zel olduğunu, benim olma7.San kendi· 
mi öldüreceğimi söyler, ağlar sız.lar

dım. Ben bunların hangisini yaptım 
sana? "Nevin sensiz yapamıyorum, 
dan başka ne söyledim sana? Karşı
sındakini aldatmak lsUyen bir erkekı 
yalnız bu kadar mı söyler? Nevin 
sözlerime inanmıyorsan l'Özlerime 
bak. Gözler yalan söylemez Ne\•in. 
Bak, onlara iyi hak. 

yapraklarını parmaklarımla incitme
den okşar severim. Bayıltıcı koku -
sunu biraz daha yakından duymak 
için yaklaştırır yüzüme, gözfıme sü -
rerim. Sonra öper gibi dişlerimle bir 
yaprağını koparırım. Sonra bir tane 
daha, bir tane daha. Ve nlhay~t par
maklarımla didlkUye, didikliye bir 
başkasını koparmak için üfler ata -
rnn. Demin yaptığım gibi. Benim eli
me geçen her gaton sonu budur. 
Senin eline geçen her kızın sona bu 
olduğu gibi.. Sen sevemezsin. Senin 
gibi erkekler hayatlarını bir tek kıza 
bağlryamazlar. Bense aşka, sadakate 
inanan, buna kıymet veren bir kızım. 
Ben birkaç aylık bir hevesin ve ar
zunun kurbanı olamam .. Bugun bana 
söylediğin sözleri klmbllır kaçıncı 

defa tekrar edıyorsun. Kimblllr .. 
- Sus Nevin. Böyle söyleme ve 

dinle beni. İnkiır etmem. Den de her 
çrkek gibi birçok kızfar tıınıdım. Evet 

* * N evin, uzaklarda dolaşan yeşil 

gözlerini tekrar Vedadm alev 
gibi yanan simsiyah gözlerine çevir
di; baktı, baktı, sonra: 

- Onlara çok baktım Vedat, dedi. 
Onlara sözlerinin doğru olup olma -
dığını anlamak için çok baktım. Fa
kat o kadar siyah, o kadar karanlık, 
o kadar derin gözler, ki bunlıır, hiç 
bir şey anlamıyorum. Bu siyahlık, bu 
derinlik beni bülun biltün korkutu
yor. O zaman bu siyah derinlikte be-

Yazan: Beyza Birson • • .... • ... 
ni içine yuvarlamak lstedijtln bir u
çurum görüyor ve bu uçuruma yalnız 
sözlerine inanmakla değil, fazla ba
karsam da düsecetim gibi geliyor 
ve işte onun için gözlerimi senden 
kaçırıyorum. 

İkisi de sustular. Nevin parmak -
!arının arasında yine bir .Ul didik· 
lfyor, Vedat başını avuçlarının içine 
almış düşilnüyordu. Ne temiz, ne 
hassas, ne ince bir kızdı Nevin! Ve
dat hayatında ilk detıı seviyordu. 
Fakat simdiye kadar kızlar onun ya
lan aşklarına bu kadar çabuk kan -
dıkları halde, bu hakiki aşka Nevini 
bir Uirlil inandıramıyordu. Zaten o
nu, şimdiye kadar tanıdığı kızlara 

benzemediği, her gencin sözüne ça
bucak kanan kızlardan olmadığı için 
sevmiş, ilk defa olarak bir kıza seni 
seviyorum, derken hakikaU söyle -
mlşU. Fakat bir türlü Ne\•inl inan
dıramıyordu. İnandıramadıktan son
ra da hakikati söylemenin ne kıy -
meU vardı? 

Nevin, didikledlll gOliln son yap
rağı da parmaklarının arasından dO
şilnee söze basladı: 

- Nasıl inanayım? Sen ki, şimdi
ye kadar hiçbir kızla Uç aydan fazla 
meşgul olmamış, sen ki, şimdiye ka
dar kimseye ciddi bir aşkla bailan
mamışsın. Böyle bir erkeğin beni 
sevdiğine nasıl inanayım ben? 

Bu sözler Vedadm beyninde şl!Tlfek 
gıbi çaktı. Aklma mükemmel bir fi
kir geldi. O Nevini askına lnandn·
mak isterken, ~ ufak bir yalan bile 
söylememiş, söylemek istememişti. 

Fakat .. , 

• 

Başını yavaş yavaş avuçlarından ceksın. Başkasına benzetildığl, başka Cezalandırılan Sinemalar -
kaldırdı ve: bir sevgiliyi hatırlattığı için sevil- Sinemalardan beş tanesinin Be· 

- Nevin dedi, işte burada aldanı- miye hiçbir kadın tahammill edemez. lediye zabıtası talimatnamesine 
yorsun. Bunun için şimdiye kadar sana on- muhalif hareket ettiği görülmüş 

Nevin sinirli bir kahkaha atarak: dan bahsetmemiştim. Artık bitti. Her ve haklarında zabıt tutulmuştur 
- Evet, dedi, çünkü beni seviyor- 1 şeyi biliyorsun. Belki şimdi bana, aş- Muhtelif sinemalarda sigara icin 

sun değil mi? kıma inanıyors~n, fakat bu sefer de 40 kişiye de ceza verilmiştir 
- Hayır Nevin, senden evvel sev- benim senden hır şey beklemlye hak- Bundan sonra sinemalarda siga· 

dlğim bir kızdan bahsetmek istlyo- kım kalmadı. Hayır artık beni seve- ra içen ve seans aralarında sine-
rum. me7.Sirı, fakat yalvarırım sana benden ma salonunun havasını değiştir· 

Ne\•inin gözleri hayretle açıldı: kaçma. Benden nefret etme. Seni gö- miyenlerle sıkı surette alakadar 
- Başka .. Başka bir kız mı? diye rebilmek, ~enin yanında olmak benim olunacak ve Belediye zabıtası ta

kekeledi. Sen .. Benden evvel., Baş- yegAne tesellim olacak. Nevin senden limatnamesine avkırı hareketler· 
kn bir kız mı sevdin? uzak knlmıya tahrımmiil edemem. dC' bulunanlar şiddetle tecziye e

Vedat gözlerini uzaklnrda dolaş - Nevin sensiz ynpamam. Nevin .. Ne- riilcceklerdir. 
tırnrak fc;ini ı;ekti: vin. Vednt tekrar basını ellerinin içine Konscrvatuarın ·Faaliyeti -

- Evet, Nevin. Senden evvel bir nlmış, bu sefer sahiden ağlıyordu . Konservatuar icra heyeti. mem· 
başkasını sevdim, hem çok sevdim. CUnkü 0 Nevini hakikaten onsuz leektin muhtelif yerlerinde tes· 

Nevin şaşkınlığından kurtulmuştu. vapamıyacak kadar seviyordu. Ve bit edilen musiki eserlerini ta • 
Şimdi dudaklannda alaylı bir tebcs- şimdiye kadar ondan başka kimseyi nınmış sanatkarlara söyleterelc 
süm vardı. sevmcmlşU. Bu yalanı sırf ona, ken- filme aldırmıya karar vermiştir 

- Ya, dedi. Peki ne oldu bu ilk disinin de sevf!bilecek bir tablatte Konservatuar idaresi btı sene 
sevgili? Niçin halA sevişmlyorsunuz? olduğuna inandırmak için söylemişti. o;ehrin muhtelif verlerinde kon· 
Niçin evlenmediniz? Fakat şimdi bu yalanı ve bu maksadı serler verdirecektir. Bu konser· 

Vedat başını ıtğır ağır çevirerek. unutmuş, kendi zavallılığına ağlıyor- lerde toplanmış bulunan musiki 
zorla nemlendirmiye çalıştığı gözle - du. eserlerinin en ahenklileri söyle· 
rini Nevinin alayla gözlerine kal- - Vedat.. necektir. 
dırdı: Vedat yaşlı gözlerini kaldırarak, --------..... 

_ Çilnkü 0 ölü Nevin, dedi. 0 Nevine baktı. Nevinin göl gibi dur- Kütüphanelere Genç 
öldil. On~ kaybedeli tam dört sene ttun yeşil gözlerinden iki damla yaş Memurlar Alınacak 
oluyor. Fakat bu geçen uzun yıllar yanaklarından süzülüyor ve: 
onun hatırasını kalbimden silemedi- - Vedat, Vedat, diyordu. Ne olur
ler, Nevin, ben onu ·kaybettikten du bunu daha evvel söyleseydin ba
sonra büsbütün başka bir adam ol - na. Demek sen eski bir aşkın hatıra
dum. Artık kimseyi sevmek istemi- sma bu derece sadık kalabilecek ka
yordum. Onun hatırasına ihanet ede- dar yüksek ve hassas ruhlu bir ço -
mczdlm. Bunu yapamazdım ben. İşte t'Uktun ha? Bense seni ne kadar yal
bunun için kimseye Qç aydan Cazla nış tanıyor, sana inanamadığım için 
bağlanmadım. Zaten bağlanamazdım. ne kadar ıstırap çekiyor, ah Sl'nl ne 
:<imse içimde onun bıraktığı yeri n- kadar, ne kndar seviyordum Vedat. 

Ankara, 26 (TAN) - Maariı 
Vekaleti kütüphanelerde yük 
sek tahsil ızörmüş .ızenclerden d, 
istifade edilebilmesini temin et 
mek için kütüphaneler kadro · 
sunda ddişiklik yapılmıstır. Yül< 
sek tahsil mezunu ~enrlı>rin ala· 
bilecekleri ma::ıs m iktarl:ırmr 
göre müdür muavinliklcri ihdM 
edilmiştir 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Sovyet - Alman harbinde bu
gunun en mühim iki hAdisesi şu
dur: Isveçten Finlandaya transıt 
0larak Alman kıtalarının geçme
sınc isvcçln musaadc etmesi Fin
landanın da Almanyanın yanında 
SO\·yellere lrnrşı bilfıil harbe gir
mesidır. 

2 - Almanların İsveçten geçme
leri üzer ne Lcıııngrad'ı tehdit e
decek yeni bır cephe kurulacağı 

anlaııılıyor. 

İki Hadise: 

S ovyet - Alman harbine ait 
son gelen haberlere göre~ 

Sovyet kuvvetleri, Yilna civa -
tından bir gedik açmıya mu -
\·a[fak olan Alman tanklarının 
l>İyade ile irtibatını k~miye 
nıuvaffak olmu~larclır. Diğer ci
hetten Sovyet Kıtalan Bcsa -
tah~·a. Bukovina ve Karpatlar· 
da mukabil taarruza geçmişler 
\'e bazı noktalarda Rumen ara
zisine girmişlerdir. 

Bugünkü ftalyan gazeteleri -
tıin: Alman ordusunun girişti -
ği yeni muharebede karşılaşa -
cağı büyük zorluklan mevzuu 
bahsederek halka "cabuk ve 
kolay bir zafer . beklenmemesi
ni tavsiye etmeleri şayanı dik
kattir. l\lös~ ö ;\lussolininin Sov 
~·etler cephesine gidecek Ital
Yan kıtalarmı teftişi. ltalyanın 
da bu yeni harbe fiili bir su -
ı-ette miidahale~ c başladığım 
göstermektedir. 

Bugün, Sovyet - Alman har
bi iizcrinc fiili bir tesir yapa
cak mahiyette iki miihim ha -
dise vukua gelmiştir. 

Bunlardan biri, :ııimdiye ka • 
<lar müstakil ve bitaraC '·azi -
yette kalmış olan ls\'eçin kendi 
arazisinden Alınan askerlerinin 
geçmesine müsaade etmesi key 
fi~· etidir. 

Isveç parlamentosunun bu • 
giin yaptığı toplantıdan sonra 
neşredilen resmi tebliğde: Fin -
landa)·a transit olarak bir (ır
ka asker nakli icin Almanya ve 
Finlanda tarafın'dan miisaade 
istendiği, ls\'eç hiikumetinin 
de, hakimiyetini. koruyacak hii
tiin tedbirleı·i almak suretiyle 
ll'e parlamentonun tas,·ibi ile bu 
talebe muvafakat ettiği bildiril· 
ınektedir. 

ikinci hadise, Finlandanın 
Alnıan~·anın yanında Sovyetlere 
karşı bilfiil harbe girmi~ olma
sıdır. 

Finlanda mcbusan meclisinin 
hugünkü toplantısında Devlet 
Nazırı, bu sabahtanberi Finlan
danın Sov~·et teca\·üzlerinc he
def te~kil ettiğini ve Sov~·etıe
l"İn Finlandaya karşı hasnıane 
hareketlerde bulunduğunu kay 
dederek memleketin ınüdafası 
için bütün askeri tedbirlerin a
lmdığmı söylemiştir. 

Finlandanın harbin başladığı 
gi.indenberi miiphem kalan Ya -

ziyeti ııimdi tavazzuh etmiye 
başlamış tıı·. 

Mösyö Ilitlerin harbin ilanını 
bildiren beyannamesinde Al • 
nıan ordusunun Romanya ve 
Fin]anda ordulariyle berabei' 
harbe ha~lamış olduğunu söyle· 
diği halde Finlanda kuvvetleri
nin bugüne kadar harekete gcc 
memiş olmaları ve Finlandanın ı 
Londra sefirinin Mister Eden 'e 
hükumetinin bitaraf kalmak ar 
7.llsunda olduğunu bildirmesi, 
hu müphem vaziyeti basıl et -
mişti. 

Oyle anlao;;ılı:rnr ki. Finlamla 
hiikiuneti. Alman kuvvetlerinin 
.Finlandada kafi miktarda top -
lannıalarına ve mevzi almala -
nna i'mkan vermek maksadiyle 
muvakkaten bu zahiri bitaraf -
hk ''azi;retini muhafaza etmek 
istemiştir: fakat Sov:vetler hu- · 
na miisaade etmemek kin Fin
landadaki Alman kuvetlerinin 
tahaşşüt merkezlerini ,.e hava 
üslerini bombardıman etınisler· 
dir. Ve bu keyfiyet, Finlanda -
)'1, Almanyanın istediği za -
manHan evvel harbe eirmive 
mecbur etmiştir. 

Yeni Cephe: 

A lman kıtalarının ıs,·e'Ç tle
miryollarından istifade 

ederek süratle Finlandaya gel • 
meleri ve Finlanda kuvvetleri 
ile beraber Sovyetlere karşı 
taarruza geçmeleri, Leningrat 
gibi mühim bir şehri ve büyiik 
sanayi mmtakasını ve Kronştot 
gibi çok mühim bir deniz üssü· 
nü tehdit edecek mahiyette ye· 
ni bir cephe tesis edecektir. 

Bu cepiıede Sovyetlerin iki 
sene ev~·etlne nazaran çok daha 
müsait bir vaziyette olduklan 
muhakkaktır. Çünkü bu gün 
meşhur l\lannerheim hattına ve 
tabii hudut vazifesini gören 
Ladoga gölüne hakim bulun -
maktadırlar. Bundan başka Es -
tonya ile beraber diğer iki Bal
tık devleti de Sovyetlcr camia
sına dahil olduğu için sol cenah 
ları tehdide maruz bulunma -
maktadır. Bu Baltık devletleri
ne büyük miktarda Alman ki -
talariıiin ihracı ise, Sovyetlerin 
bü sahilleri tahkim etmis olma
ları ve deniz kuvvetler( bakı -
mından Almaniarüan iistiin bu 
lunmalan dolayısiyle mümkün 
görülmeme·ktedir: 

Bugünkü hadiseler, Sovyet -
Ierin ağır zayiatı göze alarak, 
en gayri miisait mevsim ve coğ
rnfi vaziyet şartlarına rağmen 
Finlanda harbini yaparken, bu
günkü vaziyeti hesap ettiklerini 
isbat etmektedir. 

Çok müşkül bir vaziyette ol
ması dolayısiyle Alman kıtal~ -
rmın topraklaı1ndan gcçmele -
rine müsaade ettiği için bita -
raflık vaziyetini fiili bir suret
te ve Sovyetleriıı zaranna ola -
rak ihJal eden Isveçin bu hare
ketinin Sovyetler tarafından na· 
sıl karşılanacağı ve bir harp ve
silesi tP-şkil eüıp etıniyeceği lıe
niiz malum değildir. 

Amerikanın, Ingiltere ve A· 
merika için en büyük tehlike 
teşkİJ eden Nazizmi mahvetmek 
i~in Sovyetlere yardımı hakkın
da miisbet tedbirler alınmıya 
başlanmıştır. 

Amerika bankalarındaki 100 
milyon dolarlık Sovyet kredisi

(Arkası 4 iin~füfeJ 

[(•]30~11iliimm3 
KAÇ BANYO YAPMALI? 

Deniz banyoları keyif için ya
Pılınca, tabiidir ki, sayısı düşü
tıülmez.. Fakat bir lüzum üzeri
ne ve denizden deva bulmak için 
Yapılırsa, o vakit, sayısını düşün. 
tnek zaruridir ... Bununla kac ban
~o yapmak Jazım olacağı herkes 
için önceden kestirilemez. Ancak, 
l)anyolan bırakmak lüzumunun 
rtlametleri söylenilebilir .. 

Deniz banyolarına başlaruldı~
tıın ilk günlerinde, hatta ilk iki 
haftasında, geceleri uykuda çır· 
l>ınma gelir. Bazıları nezleye tu
tulurlar. Kimisi viicudünde le
keler döker, kaşıntıya tutulur. 
heniz ban:\·osu ilkin semirtir. fa
kat peklik vCTdiği coktur. Bazı
larına ha~ ağrısı verir, viicude kı
l'tklık, hatta biraz ates getirir. 
llazılarınm elleri ve ayakları mo
tarır ... Bu aiametler ilk devre
de vücudün deniz iklimine iyice 
alışamadığını gösterirler. Müz
lnin hastalıklardan bazllarında 
~eniz banyolarının verdiği bu 
llk rahatsızlıklar haftalarca sil· 
ter ... Fakat ne olsa bu ilk dev
tedeki alametlere ehemmh•et ve
tilınez ... Bir de denize giren ne 
kadar gene yahut kiicük cocuk 
•!ursa bu alfımetlerin o kadar sid-
4f~Ui olacağını unutmamalı, nıe
llııııtı c-tmemelidir-

İki nihayet dört hafta sonra, 
o ilk rahatsızlıkların hepsi kay
bolur. Uyku rahatlaşır, nefes ge
nişler . .Midenin hazmi kolaylasır. 
İnsanın kilosu artar ... Kanın kır
mızı kürecikleri sa~·dırılırsa bun
ların çoğaldığı anJaşılır .. Bu ikin
ci devir, deni.z banyolarna alışıl· 
dığmı ve ban:yolarm. onlardan 
beklenilen faydayı verdikerini 
gösterir ..• 

Fakat bu iyilik devri ıle çok 
sürmez. Üç hafta, nihayet dört 
hafta sonra, türlü türlü rahatsız. 
hklar gene başlar: baş ağrısı, uy
kusuzluk, iştahsızlık, dermansız. 
hk gelir. Kimisi bas dönmesine 
tutulur. Bazılarında mide bozu
lur. Akşamları ateş ~·iikselir ... 

Bu alametler de. deniz banyo. 
larının yettiğini anlatırlar. On
ların dilini anlamak istemeyip 
banyolara yine devam edilince 
rabatsızhk artar. Neticesi iyi ol
maz. O alametlerden bir kaçJ be
lirince, sadece banyoları bırak
mak değil, deniz kenarından u
zaklaşmak lazımdır. 

Deniz kenarından uzaklasmı~1a 
mecbur olmak can sıkacak bir 
şeydir, ama. ne yapalım ki hu 
dünyada ehedi saadet :voktur. 
Deni7. han;yoları keyfi bile sürek
li olamH. 

TAN 3 

Bu haleti ruhiye harbin sartla-1 •••~--~----~• 
f.'v'de~~~Ek~~·~!,, ~~:~~!~; [ii~ 1 i}!_/..g;.a: 
ımzalayanların tasavvur ettıgı - - --· ----1~ 
şekilde devam etseydi. belki a- • 
demi tecavüz muahedesi daha istikbali Görebilmek 
çok muammer olurdu. 

Fakat muammer olamadı. M 1 • 
Çünkü iki tarafı da muahedeyi ese es· 
imzalamıya sevkeden amillerin 
üstündeki sis tabakası birdenbi- Yazan: Sabiha SERTEL 
re kalktı ve hakiki manzara or. siyasi makale yazan muhar. 
taya cıktı. Ademi tecavüz mua- rirler, hadiselerin süratle 
hedesi şöyle bir haletiruhiyenin değismeleri karşısında bir giin 
tesiri altında imzalanmıştı; evl'el sö~·lediklerinin ertesi giin 

Almanya şark hudutlarını em tam zıddiyle karsılasıvorlar. Bun. 
niyet altına almak suretiyle da. diplomasinin· bir ~ok aizli dö
garp cephesinde çetin bir harbe nen dala,·erelerinden: ha;bin bu. 
_girmiye kalktı. ~ün bir ilim olına:.ına rağmen ha-

Bu çetin harpte sark hudut- zan tesadiiilerin tekniğe dahi hi
Iarının emniyetini temin etmek .vanet ederek ba~ka sekilde inki
bir c:;ok müsaadekarlıklara de- saflarının tesiri yok değildir. Fa
i!erdi. Baltık devletlerinin ta- kat, hadisatı tavinde mubarrirle
mamımn, Polonvanın yarısının, ti yanıltan en. mühim nok:s:rn . 
Romanyanm çeyrekte birinin cemiyetlerin inkişaf se:rirleri ile 
SoVYetlere terki bu şar.tlar için- hadiselerin miinasebetini tavinde 
de bir zaruretti. kullandıkları ölçiiniin noksa~ıdır. 

Sovyt Rusya da şöyle bir ha- Harp, bir gaye değildir. Harıı. 
leti ruhiye hüküm sürüyordu: muay;\·en gayelere varmak iein 
Kapitalist tezat en keskin had- kullanılan \•asıtadır. Harp. cemi~ 
dine _gelmelidir. Almanya Sov- yetlerin inkisafında çarpışan :ııcl
yetlerin can düsmanıdır. Fakat diyetleri halletmez, mua·v~·en 
kapitalizmin kalesine yapılacak menfaatleri tahakkuk ettirmek i
hücumda ona taarruz imkanını çin harbe giren gruplardan Jıan
vermelidir. ~isi galip gelirse. ötekisinin a-

Sarktan emin olursa _garp cep- leyhine olarak kendi menfaatleri. 
hesinde mücadeleye devam e- ni temin eder. Fakat. cemh'ctle· 
der. O halde bu ademi tecavüz rin içindeki zıddh·etleri a~alta
muahedesi yerindedir. Muahede cağı :yerde roğaltır. 1914 harbin
bu karşılıklı haleti ruhiyeler i- de itilaf hükumetlerinin f!alihi
çinde imzalandı. yeti, ortaya bir mağlup milletler 

Fakat yeni teknikli harp. ya- tezadı r,ıkardıö-ı gibi. 
ni hava ve motörlü kuvvetlerin 1914 ten 1939 a kadar olan hu 
işbirli~i ile yapılan muharebe- ı dene, iktisadi buhranlar ,·cııi 
ler harbin istikametini derhal harp hazırhkları, menfaat1~ri te
değişt.irdi. H~r~in bilhassa .F7an zat halinde olan emperyalist 
sadakı tec~l~ısı A muah~de".'.ı ııt?-- de\'letlerin dünyayı yeni lıastan 

Polonyanm taksiminden sonra yeni Sovyet - Alman hududunu tayin etmek üzere Brest - Litowsk'da toplanan zalıyanlar ıçın adeta hır surpr1z tak:simi için bir hazırlık devresi 
Komisyonda Sovyct Komiseri, Alman Generaline yeni hudut hakkında hükumetinin noktai nazarmı söylüyor oldu. Almanya Fransada bu ka- olmustur. Bugünkii harp sade· 

Sovyet Rusya ile Almanya r t soğumaktadır. Siyasi münase • dar çabuk muvaffak olacağını ce bir dün:raYI tak~m de2-ildir. 
ister büyük iki devlet ~ 0 vye br.tler soğumakla kalmıyor. Bü· tah~in etme~işti. . Bazı devletİe~e göre, tez;tları, 

olarak Geopolitik bakımından - - - yük harbi doğuran ittifaklar po Eger tahmın etsey~.1 · Sovv:t iktisadi ayrıhkları kaldırıp biitiin 
ister ideoloji noktai nazarın • Al litikasıni da ortaya çıkarıyor. Rusyava bu kadar musaadekar cHinyayı bir tek de\'letin iktisa-
dan tezat halinde idi. m an Büyük devlet olarak bu iki te - davranır mıydı? di hakimiyeti altına ,·ermekle 

Rusya ile Almanya arasında şekkül böylece her zaman karşı * * halledilecektir. Bazılarına giirc, 
büyük devlet olmak has~biyle ._~u··nasebatının karşıyadırlar. Bugün de man _ Fransanın ani mağlubiyeti i!-ıtihsal şekilleri "e şartları dc-
doğan tezatların Sovyetler dev- ~ zara bundan başka değildir. S<>vyet Rusya için de bir i!ismckle halledilecektir. B~v.ı la-
resinden evvel de geniş bir ta- * * sürpriz oldu; eğer bu vaziyeti rma göre de eski nizamda bazı 
rihi vardır. Büyük harbin se - Ta r·ı h I!!. es.. ,- deoloji bakımından ise Sov tahmin etmiş olsaydı. bütün AL tadilat ile deği')ecektir. Bu iddia. 
hepleri tetkik edilirken Rus - '3' yet Rusya ile Almanya a • rnan kuvvetlerini kendi hudut- larrn doğruluğunu ne si~·asi mii-
Alman tezadının bu hadisecle rasında büyük tezatlar . vardır. Jarında süratle toplanmıya ınü- ı::.ahitlerin görii~i.i. ne de harp ta· 
nasıl bir rol oynadığını görmek -------- -·--· Bu tezatlar yalnız felsefi ka • saade eder miydi? .vin eder. Harpte hangi devlet ga. 
mümkün değildir. Almanyonın Sovyet - Alman haı·bini naatlerden ibaret kalmamıştır. Ademi tecavüz muahedesi lip gelirse gelsin, bu tezatların 
sessiz ve doğru siyaseti ve bu- çıkaran ve zamanım yaklaş- Bu felsefi kanaatler evvela, an- Fransa mağlubiyetinden sonra hallini, cemiyetlerin geçirdiği te. 
nu takip eden Yakın Şark ve tıran siyasi bir vesika olmn~- tikomintern paktla diplomatik her iki taraf için tabii bir şe· kamiil seyri, zıddiyetlerin c<.ırpıs· 
Balkanlar politikası her zaman tur: Bu vesika 1939 Alman- bir hüviyet almış, daha sonra kilde "samimi itimatsızlık" ha- ması neticesinde çiiriiyen eski ka-
Rusya ile Almanya arasilıda bü Sovyct ademi tecavüz nma · üçlü pakt ile yeni dünya niza • vası yarattı. Artık bu vesika ye_ lıpların yerletini yeni kalıplara 
yük uçurumlar vücudc gE:tir _ hedesidir. Imzalandığı zaman mının coğrafyası tayin ve tah • ni şartlara tetabuk etmiyor, iki terketmesi hadisesi tavin edecek. 
miştir. Habsburglar Imparator- iki taraf için masum bir sulh dit edilmiştir. Bu suretle ideo- tarafın arasındaki tezatları ber. tir. Bu ;veni kalıplar ise. tcbren, 
luğu ile Çarlık arasındftkı te • vesikası mahiyetini arzcclen lojik tezat. devletlerin siyasi taraf edemiyordu. zor ile cemiyetlere kabul cttirile-
zatları da bu anlaşmamazlık ta- bu muahede bir yandan faaliyetleri arasına girmiştir. Bu Nitekim Alman kuvvetleri ce- cek Tring mağazasından alın:ı-
rihinin bir faslı olarak kabul 1939 harbinin süratle patla · saydığımız sebepler dolayısiyle nubu şarki Avrupaya teveccüh cak gfünJekler de~ildir. Tekfimii· 
etmek zaruridir. Çünkü, bugün- masına yol açmı~ Ye bir ~;an- Sovyet Rusya ile Almanya a- ettiği zaman SoVYetlerin fiili lün, cemiyetleri nereye götiirdii-
kü Almanya bir yandan Prus- dan da Sovyet - Alman lınr- rasındaki mücadele önüne ge _ bir müdahalesi olmamış ise de ğiinii. bu~ünkii harp komilnikelc-
ya siyasetinin bir yandan da A· bini tacil etmiştir. çilemez bir hadise idi. Fakat bu bu hareketi tasvip eder mahiyet rine, gali!l ve~·a harpte ma_ğlfıp 
vusturya siyasetinin varisidir. muhare-beyi sürükleyip inden te de Sovyet mahfillerinde mü- ordulara bakarak tayine kalkar· 
Nitekim Avusturya ve Prusva y çıkaran ve zamanını yaklaştıran talealar beyan edilmemiştir. sak. siyasi muharrirİerin bir giin 
da kendilerinden daha evvd f........... azan: ............ : siyasi bir vesika olmuştur. Hülasa, 1939 ademi tecavüz sö~·lediklerinin tam zıddivJe kar-
ayni çoğrafya şartları içinde hü· i i Bu vesika 24 Ağustos 1939 paktı Avrupa harbini, Avrupa sıl:ısmaları gayet t:lhii olur. Diinc 
küm süren icaplara uyınu~lardı. :i Sadr•ı ERTEM :.ı Alman _ Sovyet ademi tecavüz harbinin sürprizleri de SoVYet- ~adar Bol~evizme diişman olan 

Rusya ile Almanya arasın • • muahedesidir. Alman harbini intac etti. lngilterenin. Amerikanın, So\"-
daki tezatlar, her zaman Po - : .............. ~ ................................... ~ İmzalandığı vakit iki taraf i- Bu sebepten 1939 ademi te- yetler cephesinde :\'er alısına hav-
lonyanın taksiminden ve Bal - çin de musum bir sulh vesikası cavüz muahedesine harbi uzak- ret edenler, dün Sov'.\·etlerle Al· 
kanlara doğru yürüyüşten son - zerine Almanya ile Rusya ara - mahivetini arzeden bu muahede !aştıran del?il yaklaştıran bir ve- nıanların aralarında ademi teca-
ra hat devrelere girmiştir. Bal- sında on senelik bir ademi le- bir yandan 1939 harbinin sü;at- sika demek daha doğru olur. '\tiz paktı imzalamalarının sehe-
kanlara yürüyüş hangi taraf - cavüz muahedesi imzalanıyor. le patlamasına yol açmış, bir --- hini anlıyamıyanlar. bugün Sov 
tan olursa olsun bu tezadı mey· Ve bundan bir müddet sonra d d s t Alnı h ı :vet Alman harbi karsısında sa ı-
d 

. yan an a ovye - an ar- YENi NEŞRIY AT · ranlar. bıt teka· nıu·· ı se•·n'nı· satı it-
ana çıkmakta gecıkmerniştir. da Almanya Şarktaki hudutla • bini tacil etmistir. • ' 

Ist Al k b
. d · Jd w • ı taki hadiselerle de!!il~ i .. _ bt·ı·n·. c-

er man ır ının ır parçası rın an emın o ugu içın Fran· 1939 harbinin süratle patla- DEMIRYOLLARI DERGiSi - 192 · · " ' 

Olan A t B lk 1 d 
- il h d- M ı· deki tezatlarla öle.erlerse, ha,·re 

vus urya a an ara og sa e arp e ıyor. a um o - masına sebep olmuştur. Çünkü inci sayısı mesleğe ait yazı Ye resim-
ru fıarekete geçsin, ister Çarlık lan şekilde galip geliyor. 1876 Almanya şark hudutlarmı emni- edecek bir ·ev olmadıfrını anlar· 
Rusyası... Mücadeleler derhal aa Çarlık Rusyası Osmanlı Jm- yet altına almasaydı. bu harbe lerle neşredilmiştir. Bu :::ayıya Demir- lar. İstikbali .g-örebilmek icin sn. 
keskin bir hal almıştır. Tarihi paratorluğu ile harp ediyor ga o kadar kolay kolay başlıyamı- yollarlyle yolcu ve bagaj, bcynelıni- trhtaki köpiiklere değil, reıniyc 
misallerden biri ile daha iyi izah lip geliyor. Balkanlara doğru yacaktı. lel nakliyatında reddiyat ve tazmi- tin içindeki buhranlara, bu huh· 
mümkündür. nüfuzunu kuvvetlendiren Ayas- Halbuki ademi tecavüz paktı natm tevziine ait bir anla~ma ilave ranları, bu tezatları idare eden 

JJj. JJj. tafanos muahedesini adeta dik- Almanyanın 2400 kilometrelik edilmistir. kanunlara, hu zrddiyetlerin çar-

1870 senesindeki Avrupa - te ettiriyor. bir cephede serbest kalmasını fLK ÖGRETIM _ Maarif Vekilli- ~~sınasında tekamüliin takip etti. 
nın manzarasıni gözöniine Fakat Balkanlara dog~ru ya • temin etti. gı seyre ve sıcramalara bakmak . ği tarafından neşredilir, haftalık öğ- lazımdır. 

getırlniz. Ingilterc Almanya ile pılan bu hareket Alınanyanın 1f lf 
anlaşarak Rusya üzerine taar • Balkan ve Yakın Şark davaları Ademi tecavüz vesikası da retmen ve eğitmen gazetesidir. 87 in- Tekamiiliin kanunlarını. sevri-
ruz arzusundadır. Fakat Prens ile tezat halindedir. Daha doğ· her muahede ~ibi imza- ci sayısı resimli ve faydalı yazılarla ni. sıçramalarını tank ve mitral-
Bismark lngilterenin bu tekli - rusu Berlin muaneoesi imza - landığı zamanın haleti ruhiyesL çıkmıştır. yöz değistirme:t. Harp, zrddivct
fini "Ben av köpeği olamam,, landığı anlarda artık iki devlet ni ifşa eder. Bunun için imzala- ARKADAŞ - En iyi çocuk mec - lcri a:r.altnıaz, çoiialtır. fakat hu 
tabiriyle reddediyor. Bunun Ü· arasındaki münasebet gittikçe nan muahedeyi harp takip etti. muasıdı:r. 17 inci sayısı çrkmıııtır. 7.lddiyetlerin carpı!iması tekamii· 

---------------------------------------------------------- lün seyrini siiratlendirir. Simdi

Harp Zamanı İçin 

Hususi Odalaı 

Harbin ne kaaar kiziştığım 
gören lngilizler artık ~v

velden her türlü tedbirleri H'a
zırlamakla meşguldürler. Bu a
rada Loridranın büyük mağaza
larında işçi kızlar müşterilerine 
şu teklifte bulunmaktadırlar. 

- Altmış lira mukabilinde a
damlarımız evinizin seçtiğiniz 
herhangi bir odasını içerisine 
gazin nüfuz edemiyeceği bir şek 
le koyacaktır. Düşmanın yapa • 
cağı herhangi bir zehirli gaz 
hücumunda melceiniz hazır bu
lunacaktır. 

Bilhassa bir dükkan adamları 
vasıtasiyle bir günde bütün bir 
odayı hazırlatabilmekte, böyle
ce evin içindeki şahsın uzun u
zun ustabaşı peşinden koşarak 
tertibat almasına ihtiyaç bırak
mamaldadır. 

Bu gazden koruma sistemi 
aynen Londranın bir çok umu
mi yerlerinde kullanılan usul -
dür. B.B.C. rümuzüyJe göste -
rilen Londra radyo merkezinin 
binası, Kızılhaç binası bu tarzda 
h'friş olunan binalardan bir iKı
sldir. 

Hususi evlerdeki oda1arın gaz 
geçirmemesi için alınan bu ter-

Yazan: Sevim 

tibatta aşağldaki levazıma ihti
yaç vardır. 

1- iki tarafına tel örgüler ge 
çirilmiş bataniyeler, bunlar 
pencerelerin dış tarafına takı -
lır. 

2 - Kolaylıkla takılıp çıka -
rılabilen yelken bezleri iç ta -
raftan camlara takılır. 

3 - Dört tarafına ince tahta 
çerçeveler takılmış yelken bez -
leri iyice gergin olarak odalar
daki ateş yerlerinin önüne ko
nur. 

4 - Yerdeki tahtaların, ka
loıifer deliıderinin, tavan ve 
dıvarlardaki çatlakların arası 
icap eden evsafla iyice doldu -
rulur. 

5 - Kapı aralıklarına ica -
hında çıkarılabilen pamuklu bez 
ler takılır. 

Bu terfibat dı~arıya atılan ga 
zin içeriye girmesine mani ol -
duğu gıbi odadakiler? öüşen 
bombaların tesiriyle oraya bu -

raya fıriiyaıi enkazdan da mu -
haiaza eder. 

* Ordu İle Gider 

hususi l\fuhbirleı 

C epheye gazeteci göndere
rek olup bitenleri haber 

almak meselesi epey zaman ev
velce başlamış ise de bu usul 
bir harpten sonra bilhassa te -
kamül etmiştir. Bu hususta en 
ziyade Almanlar herkesi bastır
mışlardır. 

Alman ordularının cepheler • 
deki muvaffakıyetlerini halka 
gösterebilmek için Alman pro 
paganda teşkilatı birçok tecrü -
beli gazeteeileri toplamış bun -
lara üniforma giydirerek orduy 
la birlikte cepheye göndermiş -
tir. 

Bu muhbirler dört kısımdır. 
Birıncisi havadis toplıyan fıdi 

muhbirler, ikincisi bu havadis -
leri vakaların resimlerini alan 
fotoğrafçılar ve onların sinema
smı alan sinema muhbirleri, ha
vadis maj:ıbirleri yanlarında bi
rer radyo ahizesi taşımaktadır
lar. Ve harp olurken oracıkta 
olanları birer birer anlatmak -
tadırlar. 

Fotoğrafçılara ve filmcilere 
gelince; onlar da canlarını a -
ğızlarma takarak patlıyan top
ların, kaçan, ilerliyen ordula 
rın resimlerini almaktadır. Bu 
sinema fotoğrafçılarından bir 
tanesinin aldığı resim bilhnssa 
çok enteresandır. Bunu mtim -
kün olduğu kadar tasvire çalı -
şacağım. 

Bu filmin başında bir fotoğ
rafçı elinde tnaıdnesiylc bera . 
her bir yandcm bir yana ko~ -
makta birçok resimlt~r almakta 
dır. Bu esnad:ı ınti.thiş bir mfı-
1.ak olur ve fotoğrafçı da d::.hıl 
olduğu nalde o meydanda bu -
lunan herkes havaya uçar. Fa -
kat yukarı tepede bulunan diP,er 
bir fotoğrafçı bu sahneyi de aJ 
mıştır. Ve jşte şimdi onun bu 
filmini göstermektedirler. 

Görülüyor ki, gün geçtikçe 
muhabirlik yeni \•enı safh:ılar.:ı 
girmektedir.' Alm~nyanın bu ye 
ni tip muhabıllerıne Pıite çocu~: 
ları dcnmeklcd1r. 

~·~ kadar harp muayyen toprak· 
lar icin acılmış bir harpti. Sim· 
di tekamiilü hızlandırac~k bir 
mahiyet almıştır. Fakat netice\i 
yine harp ,.e zafer deı!il. tekamii
lün seyri takip edecektir. 

isi ah Evleri için 
'f eni Karar 

Ankara, 26 (TAN) - 3500 nu
maralı kanun ile iş esası üzerine 
müesses ceza evlerine mütedavil 
sermaye verilmiş ve bu müesse· 
selerdeki mahkumların geniş öl· 
cüde çalıştırılması temin olun· 
muştu. Fakat ceza evlerinden ta· 
mamen farklı bir müessese olar 
ıslah evleri hakkında bu kanun· 
da hüküm olmadığından, ıslnl-: 
evlerinde demircilik, marangoz· 
1uk ve dikis atölyeleri tesis olun· 
masına rağmen . buradaki mah · 
kumların esaslı ve verimli biı 
~ekilde cahstırılmasına imkar 
bulunmamaktadır. Bu kiiciilı 
mahkumların tııhlhrplPrirıriı> hrı 
"ı:ıtlarmı rruırlcH bıılrı.,...,~ ... ,., ,.:ı.,l
tanzime imkan verecek bir ser 
maye edinmiş olmaları da gÖZP. 

tilcrek ıslah evlerinin de mıitC' 
davil sermave ile vapacakları is 
!er dolny1siyle hükmi saho:ivPt 
haiz bulunmaları derpiş edilM c; 

tir. 
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Co.cuklar Ne tçin 
lştihasız Olur Ve 

Yemek I stemezler? 
Bu yazıda ilk yaşlardaki ço

cuklarda son senelerde cok 
tesaduf edilen bir muannit iştah
sızlık ve yememezlik halinden 
bahsetmek istiyorum. 

Sebebi henüz kat'i ve vazıh o
iarak anlaşılamıyan bu garip hal 
Avrupada ve Amerikadald bütün 
cocuk doktorlarını pek ziyade 
meşgul etmektedir. Çünki.i co
cuklarda gôrülen bu yememezlik 
derdi ancak son yıllarda görül
mıye ve bir mesele halini -:ılmı
va başlamış bulunuyor. Mesela 
bundan yirmi sene eyvel böyle 
bir mevzu hemen hemen hiç ko
nu~ulmazdı bile. 

Halbuki şimdi gün geçmiyor 
ki , doktorlara ilk yaslardaki ço
~uklarda görülen ve muannidnne 
bir şekilde devam edip duran bu 
ıstahsızlık meselesi icin mi.iraca
~tlar vuku bulmasın. 

Gerek tıbbi ve gerekse terbi
revi bütün gavretler bu ızarip ve 
muannit yememezlik karsısında 
ı<::ırrlıp kalmaktadır. Hasta diye 
~etirilen bu küçük mahluk veri
en yemek !eri mutlak surette red 
leder. Halbuki yemek harici za
manlarda cocuknisbeten sakin ve 
:.ıysaldır. Yemek zamanı gelince, 
·ıdden güç ve sıkıntılı bir devre 
başlar ve ne kadar uğrasrlırsa 
ugraşılsın, çocuk ağzını kapar 
:lışlerini sıkar. başını salia sola 
~evirir, bir türlü yemez. Yemck
'crin nevi de_ğiştirilir. 

Lezzeti olması ve çocuğun ho-
una gitmesi için muhtelif ter

_.pler ve çareler aranılır, hatta 
:>U gibilere yemek ihzarı için 
foktorların rey ve mütaleaları a
marak adeta almane düşünceler_ 
e hususi yemekler yapılır ve 
nidenin faaliyetini uyandırmak. 
stihayı tahrik etmek için u_ğra
~ılıp durulur. Maalesef netice yi
ne hiç ... 

Bütün gayretlere rağmen cocu
~un yememezlik inadı karşısında 
;deta ellerimiz böı:rrümüzde aciz 
.calırız. Eğer cebir ve :?iddet kul
l narak çocuğun dişleri arasın
fan sokmıya muvaffak olunursa. 
:>U defa lokmayı ağzında saklar 
ve yutmaz. Nihayet etrafın bü
.ün takyidatına rağmen bir an 
ı:elir ki, lokmayı ağzından dışa
rı atıverir. Bin müşkülatla lok
mayı yutturmak mümkün olur
sa, bu lokma yumuşak ve iyice 
~zilen bir gıda ise iyi; eğer veme
~ın içinde küçük parçacıklar ve 
pürüzlü bir seyler varsa, o kadar 
!':ahmetle mideye indirilen bu bir 
ıcaşıkhk yemeği ~arip bir kusma 
bareketiyle derhal c:ıkarır. 

* * Bir çok aileler, çocuğun haz-
mini ttüc yaptığını ve veri

len yemekleri kabul etmediğini 
söylerler.Hakikat halde ise bu hal 
malüm yani yemek borusunun 
yukarı kısmında mevcut olan a
ı;abi bir ispazm'dan ileri gelmek. 
.cdir. 
Eğer cocuğun cümlei asabive

~inden bu ispazm hali giderilirse 
\'C umumi bünye ve vaziyetinde 
bir sükun ve salah temin edilebi- , 
lırse o zamana kadar hazmi ~üc 
savılan ve her defa kay eden ço
:=u,ğun ayni vemcklere gayet gü
zt!l hazmettiği görülür. Bundan 
:la anlasılır ki, böyle çocuklarda 
ne hazımsızlık, ne de herhangi 
bir mani mevcut deRildir. Vazi-

r ........ _ Yazan: ............ , 

i Dr. i. Zati öGET İ . . . . . . . . . ····-·· -·--..... ··-·---...... ,. 
yet tamamen asabi mahivettedir. 
l\.'Iaamafih çocuklarımızda görii
len bütün bu iştahsızlıklan mün
hasıran asabiyete atfetme kdol!ru 
değildir. Cünkii bazı umumi hns
talıklar vardır ki. zahiren asabi
yet maskesı altında saklanmı<= 
bulunur ve doktorları sasırtabilir. 
Meseliı _gızli seyreden verem has
talı[(ında bu hal görülür. Bu has
tahk muayyen bir zaman bövle 
gizli ve aldatıcı bir sekilde sev
rettikten sonra birdenbire cok 
vahim araz ile .kendini gösterir. 

Çocuklarda istahsrzlık bazırn 
da hazım borularının bozukluk
larından ileri gelir. Normal ola
rak yemekten muavven bir müd
det sonra mide boşanır ve ancak 
mide bosaldıktan ve bir müddet 
bas kaldıktan sonradır ki, aclık 

Mustafa . Arif 

Kenber Merasimle 

Defned:~dj 

Vefatını dün büyük teessürle 
yazdı_ğımız Selanik esrafından 
ve sabık Baro reislerinden Bay 
Mustafa Arif Kenber'in.. cenaze 
merasimi dün yapılmıştır. Cena
ze saat 12,30 da Şislide Cankava 
apartımanından kaldırılarak Teş 

vikive camiinde namazı eda e
dildikten sonra Feriköv kabris
tanına defnedilmiştir. Cenazeye 
ailesi efradiyle birçok tanınmış 
zevat iştirak etmiş ve pek cok 
çelenk gönderilmiştir. 1\forhu -
mun kıymetli o_ğlu ıtazeteci ar
kadasımız Lutfi Arif ile Kenber 
ailesine derin taziyetlerimizi su
narız. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
<Bası 3 ünciidc) 

nin serbest bırakılması ,Sovye1.
lcrin Amerikadan muhtaç oldu
iu Je,·azımı satın almasını milm 
kiin kılacaktır. , 

Bugiin l\lister Roosevclt'in, 
/ 

Pasifiği harp mıntakası telakki 
etmediğini ve Ameril<an \"apar
larının Vladivostok'a harp mal
zemesi tası~·ahilcceklerini res -
ml'n b::ididrmesi, bunlann Sov
~ ci Rnsyaya nakli meselesinin 
de halledilmiş oUuğuJJ.U göstcc
mek tedi,t". 

Bu nakil isine mani ol· cak 
yegane ku\'vet Japonyadır. Fa
kat, oldukça müşkiil bir vazi • 
~ette bulunduğu muhakkak o · 
lan Japon~·anın ha'a ter,.cldiit 
\'e kararsızlık devresinde bn -
lunduğu görühncktcclir. 

M.ANTEN 

Ankara İaşe Müdürlüğüğ 
Ankara. 26 !TAN) - Ankara 

Vilayeti İa!ie Müdürlüğüne eski 
Vilayet İktısat Müdürü Alaattin 
tayin edilmiştir. 

Yüksek mevki işgal eden diplomat ve devlet a
iamlarının her gün bu kabil mektuplar aldıkları 
lalde hiç ehemmiyet vermemekte olduklarını dü
;unen Megaphone gazetesi, nazırın bu ifşaatı al -
.ında bir fevkaladelik olacağını tahmin ederek, 
nümessıllerindcn birini Sir Philip Ramon'un evi 
1c göndermiştıi'. Hariciye Vekili mümessili ne -
mketen kabul etmiş ve şu beyanatta bulun -
nuştur: 

Yazan: 

hissini duyarız. Böylece yemek, 
yimek ihtiyacı hasıl olur ve bu 
serait dahilinde yenilen yemekler 
de hic bir sıkıntı ve rahatsızlık 
vermeden hazmolunur. 

Fakat iyice yapılan muavene
lerden sonra cocukta hiç bir has
talık tesbit edilememis ise o za
man bu ic::tı:ıhsızlıkl::ı.rın tamamen 
asabi olduğuna hükmetmek la
zımdır. 

Analara tavsivem sudur ki: Bu 
gibi vaka 1arda kat'ivven mevus 
ve nevmit olmasınlar. Bu bir 
müddet devam edin ı?ecen bir a
rızadır. mutlak-:ı diizelecektir ve 
nihavet bir zaman meselesidir. 

Care olarak da muhit de~istir
mek tavsiye olur. Hatta. bir müd 
rlet cocul!ıı annesinden ayırıp ya
kın akrabalara mis::ıfir ızönder
mek. sayfiveye crkarmak. veya
hut bes on günTi.ik bir cocuk has
tahanesine yatırmak ile dahi bir
denbire bu inatcı yavrunun gü
zel e-üzel yemek yimeye başladıP;ı 
17Örülür. 

Duvardan Düşerek 

Başııtd an Yaralandı 
Nerede oturduğu henüz mallım 

olmıyan orta yaslı bir adam dün 
sabah Kantarcılarda bir arsanın 
duvarı üzerinde dolasırken yere 
düsmüş, başından ağır yaralan
mıstır. Yaralı Cerrahpasa hasta
hanesine kaldırılmış, tahkikata 
baslanmıştır. 

İki Yangın - Evvelki gece sa
at 2,35 te Sirkecide Ebussuut cad
desinde Kanaat kağıt evinde yan
gın çıkmış, bina ile içindeki esya 
kısmen yandıktan sonra söndü
rülmüştür. Yangının mağazanın 
gece bckcisi Hüseyin ile arkadaşı 
Hamal Ahmedin yaktıkları mum
dan cıktığı anlasılmıstır. Yangın 
esnasında bekçiye ait 47 lira da 
tamamen yanrnıstır. 

Bundan başka yine evvelki ge_ 
ce Kücükpazarda Limon iskelesi 
sokağ'ında 16 numaralı dükkanda 
da yangın cıkmıssa da itfaiye t:ı
rafından süratle söndürülmüstür. 

Otomobil Çarptı - Yani adında 
bir otomobil tamircisi, tamir et
tiği otomobille Taksimden geçer
ken o civarda bir apartımanda 
kapıcılık eden Münire çarpmış 
ve yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmış, suçlu 
tutulmuştur. 

Para Cezalan 
Ankara, 26 (TAN) - Adliye 

Vekaleti Tiırk ceza kanununun 19 
uncu maddesi hükümlerine tevfL 
kan 1939 senesi iptidasından 1940 
senesi gayesine kadar maliyeye 
verilen para cezasını havi ilam
lar hakkında tanzim olunacak 
cetvellerin bu ay sonuna kadar 
behernahal Vekalete bildirilmesL 
ni Cümhuriyet müddeiumumilik
lerinden istemiştir. 

u ·---

Muğlada Zelzele 
Muğla, 26 (A. A.) - Dün saba

ha kadar çok şiddetli bir yer sar
sıntısı olmustur. Zarar yoktur. 
Bu son yer sarsıntısı ile bir haf
ta içinde burada duyulan yer sar
sıntısının sayısı on beşi bulmuş
tur. 

EDGAR WAL.L.ACE 
"Evet, böyle bir ilan adete biraz aykırıdır. Fa -

rnt, bu hatve kabine arkadaşlarımın müttefikan 
nuvafakatleriyle atıldı. Bu tehditlerde ciddi bir 
nahıyet vardır. Mesele epeyce zamandanberi po- Sir Philip sözüne şöyle devam etti. "Muhale -
bin elindedir.,, ret fırkasının, bu layihayı durmamacasına tosla -
Nazır, mektupların bir tanesini mümesspimize yıp tepmesi olmasaydı, lfıyiha çoktandır kanuni

~rjstermiş, ve murnessilimiz tarafından suretinır yet kesbetıniş ve tatbik edilmiş olacaktı. Bu layi
ilınmasına da müsaade etmiştir. Mektup tarihsiz hayı İspanyadaki tehlik~li vaziyet dolayısiyle ta
>'C el yazısıyladır. El yazısı da, latin milletlerın savvur ettik. Gerek Ingıltere, gerek öteki hükı'ı-
1 yazısı olduğw1u isbat eden ince, zarif, cicili bi- metlerin hiçbiri kendi s~?el~.r~~e propagandacı-
;ilı biryazıdır ı ları barındırmamalıdır. Çunku ışın ~oı:unda, bun-

. lar, ha buradan olsun, ha barınabıldikleri başka 
TEIIDIT MEKTUBU SURETİ~ bir memleketten olsun, dünyayı tutuşturup ateşe 

Son Ekselans, vereceklerdir. 
Yakında kl\nuniyet kesbetmesi için uğraştı -

ğınız kanun layihası, haksızdır. Müstebitlerden, 
7alimlerclcn kaçanlara İngiltere şimdiye kadar 
lıir melce olınustu. Bu kanununuz ise. size il
tica eden bu gfbilere 7.uliimlerindcn kaçtıklan 
hiikıimetlcrc tesHm edecc-ktir. İno-ilterede cf -
karı umumiye hu lıiyihanızın haklılığı ve hak -
sızlığı hakkında ikiye aynlmışhr. Layihanın 
reddi, veya kanuniyet kcsbetmesi, ancak sizin 
niifuzunuzun bu tarafa vc~·a o tarafa yardım 
ctınc5inc bakar. Binaenaleyh i~ tamamen sizin 
elinizdedir. 

"Bütün Avrupa kıtasının hükumetleri bizim 
geçirmek istediğimiz kanun layihasına benziyen 
kanunları çoktan tatbik edegelmektedir. Zaten 
biz de onlarla beraber tatbik edecektik . ., 

F.ğer kanunun reddine doğru giclilmc7.se, ı-izi 
vtadan kaldırmak mecburi~·etinde kalacağız, 

İmza: Dört Dürüst Adam 

Nazırın beyanatının burasında mümessilimiz 
sormuştur: Bu mektuplara neden bu kadar e
hemmiyet atfediyorsunuz?., 

"Çünkü gerek bizim polisten ve gerekse orta 
ve kıyı Avrupasının bütün polis teşkilatlarından 
topladığımız malumata göre, bu (Dört Dürüst 
Adam) bosu boşuna tehdit savuran takımdan 
değildir. Onları bilmiycn memleket kalmamış gi
bidir. Fakat münferit olarak onları tanıyan gö
ren yok. İster haklı olsunlar ister olmasınlar. 

• 
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il Sokak 
Nasıl 

Şimdiye Kadar 

Kızı,, Filmi 
Çevrildi? 
Daima Zengin 

Alan Loretta Rolleri 

Irk Defa 

Bu Young, 

Kız Rolünü Bir Serseri 

SPOR 

Bu Haftaki 
Milli Küme 
Maçları 

Milli kümenin çok heyecanlı 
maclarından ikisi bu hafta Fe
nerbahce stadında yapılacaktır. 

Evvela İstanbulspor ile Fener
bahce karşılaşacak, bundan son
ra Besiktaş ile Galatasaray oy -
nıvacaktır. 

İlk oyun her iki takımın da 
müsavi kuvvetler arzetme~rinc 

Kadın 

Filmde 

Oynadı 

1 

bakı~ırsa, hayli hevecanlı olacak
tır. !kinci macın hem daha seri 
hem de daha iddialı cerevan e -
deceği tahmin edilm<'ktf .. dir. Be-

Amerikanın en tanınmış ve 
sevimli artistlerinden biri 

de Kaliforniyalı Loretta Young
tur. Yalnız çok sevilen bu ar
tist Loretta Young tesadüf ese
ri bu ya çevirdiği filmlerde dai
ma zengin kız rolleri oynamış -
tır. Bir gün Loretta Nevyorka 
gelmiş ve gayet sade bir kıya
fete girerek sokağa çıkmıştır. 

Zira ne zaman bir yana gitse 
daima halk onu derhal tanımak-
ta ve imza meraklıları etrafmı 
sarmaktadır. Bu sebepten genç 
artist hiç bir yere rahatla gidıp 

istediği gibi vakit geçirememek
tedir. Işte, bundan dolayı Lo
retta o günü üstüne gayet sade 
bir elbise geçirdı ve yola çıktı. 
Otomobile değil, bir tramvaya 
atladı ve mektepten yeni çıkmış 
genç bir talebe tavrıyle rahatla 
etrafı seyre başladı. 

zengin kız rolleri oynuyordu. Ne 
yapıp yapacak, sokak kızı rolü
nü oynayabileceğini onlara gös -
terecekti. Bu düşünceyle ilk tren 
le Hollyvood'a döndü ve dostu o
lan meşhur bir rejisörü buldu. O
na fikrini söyledi. Rejisör evveli 
şaşırdı. Loretta'yı fakir kız ro -
!ünde tasavvur edemiyofdu. 

Bu aralık "Sokak kızı,, diye bir 
film de çevirmek üzereydi. Er
kek rolünü Spencer Tracy oynı
yacaktı. Loretta onu kandırdı. 
kadın rolünü aldı ve hakikaten 
bu filmde çok muvaffak oldu: 

Filmin mevzuu icabı Nevyor
kun rıhtımlarında yatan bir ser 
seri kız oldu. Nevyork şehrinin 
her türlü sefalet yuvalarında 
yaşadı, bin türlü ıstırap çekti 
ve seyirci bir an için karşısında 
artist Loretta'nın bulunduğunu 

hatırlamadı. Sanki Nevyork so
kaklarından alınmış bir kızla 
y üzyüzeydilcr. 

<=iktas sampiyonluğu temin etmis 
olmakla beraber. bu maca cok e
hemmivet vermekte. G;ıl.<ıt::ı.saray 
da gecen dPfaki ma!flubivetin 
rövansını almayı düsünmekte -
dir. 

Atletizm müsabakaları 
Atletizm Fenerasyonu t~rafın

rfan tP.rtin edilmic; ve Türkiye 
Bölgeler birirıriliğine esas olan 
~run birinciliği varın !iehrimi7.
<le Fenerhahce stadında vamla
caktır. Yarınki mi1<:::ıbakalar1rı 
tertibi İstanbul ajanlığına veril
mi<:tir. 

Saat 14.30 da mutat merasim 
vapıJacak ve 15 de sP<'mc miisa
hakalanna b::ıc::lan::ıcaktır. Final -
lerin saat 16.~0 dn. başlıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Grup teşkil eden bölgeler şun
lartiır: 

İstanbul. Koc.ııPli. F.ilirne. 
Kırklareli, Bursa, Tekirdağ böl
aesi aP1Pmh'"""P-ini bildiM'Y';<:tir. 
.. Denizcilik bayramında 

.ıv7§1.1vfl 'fD:JD71dD/i 
1 Temmuz denizcilik bavra

ınınrla v::ınılmak Ü7PT<" Morla kn
vunda kür<'k vP v0lkrn müsaba
kal::ırı tertip P<lilmiştir. 

Kürek rrıühakalan kliioler a -
,.::ı<:mda ofa~ak ve v::ırıc::lar bir 
rifte. iki cift.e vP dörtlü skif1Pr-
1P yapılacaktır. B11 mü<:ı:ıb::ık::ıl;:ır 
Bavanfar ve nkeklcr olmak üze
re iki kısımdır. 

Yelken müsahak::ılan 12 M. 2 
C:,arpiler ::ıra<:mda olacak ve kliil" 
lere d:lhil olan. olmıvan bütün 
c::oorcular sPrb"c::f: nlar::ık müsaba
kav::ı iı::tirak f'dPhil!:'rrıktir. 

Kürek müsahakal::ırına saat 
15 dP. VE"lken müc::::ıh::ıkalanna sa-

1 
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26/6/ 941 FiYATLAR! ! : ............................................ : 
Lcmdra 1 Sterlin 
Nevyork. 100 Dolar 
Paris 100 F. Frangı 
Mil~no 100 Liret 

Açıtıo 

5.24 
130.-

Cenevre 100 İsviçre Fr- 29.95 
Amsterdam 100 Florin 
Berlin 100 R. Mark 
Brüksel 100 Belga 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 

BUGUNKt.. ı · ı~Ul . .ltAı\l 

7 .30 Program 18.30 Meml~)t.t 

7.33 Müzik (Pl.) postası 

7.45 Haberler 18,40 Cazbant 
8.00 Müzik (Pl.) 19.00 Konu~ma 
8,45 Evin saati 19.15 Müzik (Pl.ı 

19.30 Haberler 

* 19.45 Koro 

12.30 Saat ayarı 20.15 Radyo ga 
zetesi 

12.33 Fasıl 20.45 Şarkılar 
12.45 Haberler 21.00 Ziraat tak-
13.00 Müzik (Pl.) v imi 
13.15 Fasıl 21.10 Temsil 
13.30 Müzik (Pl.) 22,00 Orkestra 

* 
22.30 Haberler 
22. 45 Orkaıtra 

18,00 Program 23.15 Caz (Pl.) 
18.03 Fasıl 23.30 Kapanı~ 

ö L Ü M 
Reisülhattatin Muhsin zad( 

Abdullah Bey merh umun mah 
dumu eski Şfırayi Devlet mua 
vinlerinden Bay Mehmet Rahm 
Muhsinoğlu vefat eylemiştir. 

Işbu cuma günü öğleden evveı 
saat 11 de Acıbademde Fail 
Paşa camii yanindaki köşkünden 
kaldırılarak Bcşiktı şta Sinan P:.· 
şa camiinde Cuma namazını mu
teakip cenaze namazı kılındıkta 
sonra Yahya Efendi camii şerlf 
hatiresindeki aile lahd:ne defne 
dileceklir . 

Askerrik işleri 

Şubeye Davet 
Beyoölu Yeril Askerllk Şubeslrıden 

1 - 337 doğumlular ve bu doğum 
lularla muameleye tabi diğer doğum
luların son yoklamalarına ( 1 Tem ... 
muz 941 tarihinde baslanacak ve 
Ağustos 941) de hitam bulacaktrr. 

2 - Yokl::ıma ayın tek gilnlerind 
~abahleyin saat sekiz buçuktan ak -
şam saat altıya kadar devam edile
cektir. Cumartesi, Pazar hariç). 

3 - Yoklama aşağıda gösterildi 
üzere nahiye nahiye yapılacaktır: 

A) 1 : 7 Temmuz 94T de Beyoğl 
merkez nahiyesi, B) 8 : 15 Temmu 
!141 de Taksim nahiyesi, C) 16 : 22 
Temmuz 941 de Galata nahiyesi, D) 
23 : 31 Temmuz 9U de Kasımpaşa 

nahiyesi, E) 1 : 7 Ağustos 941 d 
Hasköy nahiyesi, F) 8 : 15 Ağıısto 

941 de Şişli nahiyesi, G) Hl : 22 A 
~ustos 941 de Kemerburgaz nahiyesi 
H) 23 : 31 Ağustos 941 de Xısa hiz
metlilerin yoklaması. 

Bu iHln davetiye mahfyetfndedfr 
Temmuz ve Ajtustos aylan Jçfnde bi
lıi mazeret yoklamasını yaptrrmıvan
lann 85 inci maddeye ti\bi tutula -
cakları ilan olunur. (9702} 

Beyo!llu Yer il Askerlik Şube.,lrı • 
den: KıM hizmetli ve orta ehliyet -
nameli olup da esbabı sıhhiye vesai
re dolayL~iyle sevkedilememiş bulu ~ 
nanlar 29 Haziran 941 tarihinde ye 
dek subay okulunda bulunmak iizerF 
<:imdiden şubeye müracaatları ilan o· 

Arkasında iki kişi konuşuyor
du. Mevzuları sinema artistleriy 
di. Bir tanesi Alice Fay'i, digeri 
de Loretta Young'u beğeniyor -
du. Her ikisi de kendi beğendik
leri artistin iyi taraflarını sayı
yordu. En nihayet Alice Fay ta
raltarı: 

Bu filmle iddiasını isbattan 
sonra da Loretta "Şeref yolu,, 
filmini çevirdi ki buradaki rolü 
de daha değişiktir. Yukarıdaki 
resim Loretta 'nın bu film için al 
dırdığı fotoğraflardan biridir. 

Pra~ 100 Cek kronu 
Madrit 100 Peçeta 12.9375 lunur. (10193) 

Varşova 100 Zloti 
Budapeşte 100 Pengö 
Filkrcş 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 İsveç kronu 30.7450 

* 
Fatih Askerllk Şube.,fnden: Lise ' -. 

dııha yüksek mektep mezunu olup d~ 
ehliyetname derecesi orta olanlarır 

1 Temmuz 941 tarihinde hazırlık kı-
- Hepsi iyi amma, bakalım 

buna ne diyeceksin? dedi, sen 
Loretta'yı zengin kadın rolünden 
başka hiç bir rolde gördün mü? 
Her filmde başka bir isimle aşa
ğı yukarı hep ayni rolü oynar. 
Buna artistlik denmez ki... Göre
yim ki onu Alice Fay'ın bar kızı 
olduğu gibi o da bir sokak kızı 
olsun o zaman "haklısın. Loret.t.a 
büyük bir artisttir,, derim. 

Polis Enstitüsü İçin 
Yeni Bir Karar 

Moskova 100 Ruble 
ESHAM ve TAHViLAT tasına ~evkedilı>cekleri yaıılacak iken 

İkramiyeli % 5 938 19.20 daktilo hatast olarak 24 HıızirRn 941 

Ankara, 26 (TAN) - 3888 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin Emni
yet Umum Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun layihasını Hükumet Mec
lise göndermiştir. Bu layiha ile 
Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mındaki iki enstitü muavinlerin
den birinin enstitü mütehassısı 
mütercimliği ünvanına tebdili 
teklif edilmektedir. 

Sıvas - Erzurum % 7 934 trırihli ilfınrriıızda 1 Ağu,;tos 941 şek-

Loretta bu sözlere ev -
vela kızdı. Fakat düşününce doğ 
ru buldu. Hakikaten yine o hep 

Tefrika No. 4 
bu adamlar yer yüzünde hak yerini bulmadığını 
bir kere kafalarına sokmuşlar; ve kanunun yap
tığı haksızlıkları tashihe koyulmuşlar. Sırp Regi
cide'lerinin elebaşısı olan General Trelovitch'i 
öldürenler işte bu adamlardır. Fransız ordusu 
müteahhidi Conrad'ı Pariste (Pace de la Con
corde) de ulu orta asan yine bunlar. Hem de 
nasıl? Bir ıslığa bir bağırışa yüz adım öte -
den yüzlerce polisin koşup yetişmesi ihtimali o
lan bir yerde. Gençliğin ahlakını bozuyor diye 
filesof şair Hermon le Blois'nin başını bir kur -
şunla delenler de yine bunlardır. 

"Sözünün burasında Hariciye Nazırı "Dört 
Düsrüst Adam,, ın işlemiş olduğu cinayetlerin 
listesini havi bir kağıdı mümessilimize vermi.ş
tir. 

Cinayetler başka başka yerlerde irtik~p edildi
ği ve her yerin polisi ketumiyeti muhafazaya ça
lıştığı için bu başka başka cinayetlerin birbirıyle 
alakası son zamanlara kadar anlaşılamamıştı. Me
gafon gazetesi bunların listesini işte neşrediyor: 

Hariciye Nazırı sözüne devam etti. !ki sene ev
vel Dörtler Blois'yi öldürmek için tatbik ettikleri 
mükemmel planın bir yerinde gayri memul bir 
aksilik vaki olacak ki, detektiflerin biri dörtlerir 
birini tanıvabildi. Herüi Blois'nın evinden cık:ıı-

II. illi VII. 20.30 linde yazılmış olduğu lnfüıar eden i-
Hazine tahvilleri % 5 938 24.- l~nımızda görülmüştür. Orta ehliyet-
T. C. Merkez Bankası 126.- namelilerin sevk tarihi 1 Temmuı . 

DEPO ARANIYOR - Ciddi bir 941 olduğıınrlan evvelki il~nımızı11 

firma tarafmdan Galatada veya E- hükmü olmadığı ve bu seraltl haiz 
mlnönü civarında makine için daimt okurların hemen scvkcdilmek üzere 
bir depo ararunaktadrr. Ayni katta qubcye mi.lracaııtları ilan olunur. 
büroya elverişli daireler bulunan yer-
ler tercih ediliyor. Müracaat Galata 
P . K. 1420. 

ken görmüştü. Işte bu adam üç gün takip edildi. 
Bunun öteki üç arkadaşiyle görüşeceğini ümit e
diyordu. Polisin niyeti topunu birden ele geçir -
mekti. Fakat herif takip edildiğini çaktı. Takip 
edenleri aldatıp, kurtulmıya teşebbüs etti. Niye -
tinde muvaffak olamadı. O kaçtı, ötekiler kova -
!adılar; nihayet herifi Bordeaux da bir kahvede 
sıkıştırdılar. Adam ta Paristen oralara kadar kaç
mıştı. Yakayı ele vereceğini kestirince bir bele -
diye memurunu iki de polisi öldürdü. Teslim ol
madı. Diri tutulamadı. Oldürüldü. Fotoğrafı alın
dı. Kopyaları A vrupanın her tarafına g~nderildi. 
Fakat bunca araştırmalara taraştırmalara rağmen 
kim olduğunun anlaşılması şöyle dursun, milli -
yeti bile meçhul kldı. 

• 
"- Fakat aldığınız mektuplarda dörtlerdcn 

bahsediliyor. Demek ki, bunlar dört değil şimdi 
üç olacak? 

Sir Philip omuzlarını silkti. "Ya ölenin yerını 
tutacak birisini bulmuşlardır, yahut ta eksik per
sonelle çalışıyorlardır,, dedi. 

"Bu dört karanlık şahsın arzularına muhalefet 
edenlerin ne gibi tehlikelere maruz kaldıkları -
nın anlaşılması için bunlar hakkında bilinenleri 
ifşa ettim. Bu ifşaata bir ikinci sebep te var. Aha
li nizamı, zaptı raptı idame vazifesiyle muvazzaf 
olanlara yardım etsin, ve dikkatiyle kanun hila
fında ve inzibat aleyhinde irtikap edilebilecek 
hareketlere mani olsun. 

* * Megafon gazetesi, Dörtlerin cinayetleri hakkın-
da bilinenleri burada neşrederken, bize bu listeyi 
neşretmek müsaadesini verdiği için. Hariciye Ne
zaretine teşekkür ederiz: Liste sudur: 

ı\rkası var) 

BULMAC~ 
123456'189 
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Soldan Sağa: 1 Bugday sapı -
iskambilde kıymetli kağıt 2 -
Ortada - Cet 3 - Oruç ayı 4 -
Baba değil - Suçunu bağışla -
mak 5 - Yaşıt - lnmekten emı 
6 - Bir nota - Kuru arazi 7 -
Şeref, gurur - Baş 8 - Büyü! 
oda - Boş 9 - Bir oyun - Ten 
okunursa: Haya. 
Yukarıdan aşağı: 1 - Biı 

Türk denizcisi 2 - Fasıla - Yarı 
3 - Tokat - Büyük 4 - Bir v1-
Hiyet - Vazife, iş 5 - Kar, kisr 

- Bir edat 6 - Eski bi1 
harp aleti 7 - Damarca bulu 
nur - Bir devlet 8 - Atın yedı 
ği - Fiziki bir hadise 9 - Ztıfı 
yet - B.:ış. 

* Evvelki Bulmaca - Soldaı 
sağa: 1 - Harbiye 2 - Almar 
Lil 3 - Tarlabaşı 4 - Ar - O· 
turan 5 - Sal - Cuma 6 - A
nıt 7 - Zati - Pak 8 - Limeli
me 9 - Sif - Lakin 
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Sece Gelen Haberler, 

Atina Sefirimiz 
Bugün Geliyor 
Ytn 20 sinde Atinadan Ayrılan Türk Heyeti 

ra Y oliyle Dün Akıam Edirneye Vardı 
~e. 26 <TAN Muhabiri bil

r) -Atina sefırimiz Enis 
militer Tevfik, iki katip ve 

Ren, müsteşar Saip Kıran, 
bayandan mürekkep yedi kişi. 
lefaret erkanı bu~n saat 18 
ltapıkule Bulıtar hududundan 

ize gelmişlerdir. 
Icendılerıni hudut gümrü~ün
~umi müfettişlık baş müşa

Sabri. vali Ferıt, emniyet 
Urü vesair zevat karşılamış-

~ırimiz ve refakatindeki ze-

AFRiKA CEPHESi 

vat ayın yirmisinde Atinadan hL 
reket etmiş, iıç RÜn yolculuktan 
sonra Sofyaya varmışlar, orada 
da üc gün istirahat etmişler, on
dan sonra yollarına devam ederek 
bu~n şehrimize ~elmişlerdir. 

Sef irimizle refakatindeki zevat 
serefine bu akşam belediye tara-
fından şehrimizde bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Enis Akaygen ve maiyeti yann 
sabah buradan İstanbula hareket 
edeceklerdir. , .............. .. 1111 ... , 

Mısıra Yeni 
Clrp Malzemesi I 

Geldi 

Sovyetlere 1
1 Yerdiğimiz 

Şifahi Nota 
Ankara, 26 (Radyo Gazete

si) - Sovyet radyosu, TUrki
yenin bitaraf kalaeaiuıa ~air 
Moskova el(imiz tarafından 

iki• 25 Haziranda eifabi bir nota 
verildiiini bildirmiştir. Bu 
notada "s,&vyet - Alman harbi 

obruk Etrafında 

taraf da Faaliyet karşısında Türkiyenin bitaraf 
blacaiını Sovyet hükimeti· 

G .. t . ne bildirmekle kesbi şeref ey· 
05 erıyor )erim.,, denilmektedir. 

lf~rk, 28 (A. A.) - World İ lran da bitaraf 
Rram'm Vaşingtondaki mu - : Moskova, Z6 (A.A.J - lra-
binin bildirdığine Rore kira- İi nın Moskova Büyüi El(isi 

ve ödun~ verme k~nunu • So~tl-:r Birliği . Hariciye 
ıbince Amenkadan sevkedil- : Komısenne Z6 Hazıranda şi
olan kulliyetli harp malze - ! fahi bir nota ile, İranın Al· 

ı Suveyşe gelmektedir. ! man - Sovyet muharebesi 
muvacehesinde kati bir blta· 

lngiliz reami tebliği ı raflık muhafaza edeceilni bil· 
dinnittir-

ire, 26 (A.A) - ''Teblijt,! '-·-··-···-·--·····----·-··-·· ..... ..,,J ... ~~ kıtalanmız dun baricı 
faa hatlannda duşınan e
bulunan kısımda genis bir 

e üzerinde yeniden mfilıim 
ilerleme yapmış ve bu suret
u böl~ede kendi vaziyetimizi 
lllühım surette takviye eyle-

SURiV E CEPHESİ 

Dört Fransız 
Generali 

Değiıtirildi 

TAN 

SOVYET TEBLIGI 5. Rusya ile Denizde Alman Tebliği Atlantikte 
( Baı tarafı ı incide) lcbirligvİ ( Bq tarafı 1 incide) 

mişler ve anudane mukavemet S' Rusya seferini iyi neticelendir- Mücadele 
göstermişlerdir. Brody ve Lwow ( Baı tarafı ı incide 1 mek için hemen bütün harp ma- ( Baı tarafı 1 incide) 
mmtakalarmda cepheyi yarmak kündür. Fakat bu üstünlük kin~ini .seferber etmişle~r. süne dönmüştür. Bu sefer esna-
__ 1_ d. l d.. ta af d · · · k Bır mılyon Alman asken hare- d ı d bild. ·ım· l ıu.mt.sa ıy e uşman r m an ablukanın tesırını azaltmıyaca - kata . t• ak ed" o·x. bir sın a, evve ce e ırı ış o -
yapılan teşebbüs mukabil taar- tır. Çünkü artık Sovyet limanla- . ış .ır . ıyor. ı,..er du~ gibi, bu kruvazör ceman 

5 

Demokrasilerin 
Sovyetlerle 
Birleımelerinin 

Sebep ve Manası 
ruza geçen kızılordu kıtaatmm rından Köstenceye petrol ve bug mılyon ıhtıyat da bulun!I!-ak~adır. 152.000 ton hacminde düşman 
mukavemetiyle karşılaşmıştır. day nakledilmiyecektir. Sovyet- Lrımberg zaptetlildı gemisi batırmıştır .. ~unlann . a - < Bq tarafı 1 incide > 
Hava kuvvetlerimiz kara kuvvet- ler Birliğinin de mevcut kanal- Budapeşte, 26 (A.A.) :-- Al - rasınqa 86.Q~O tor:ııla~o. hacmın : müşterek cephe kurmalarmı tav-
lerimize müessir müzaheretlerde Iardan istifade ederek Baltık fi- man kıtaları Lemberg'i ışgal et- de bar gemı kalilesınm heyetı siye etti. * * 
bulunmuştur. Düşman motörlü }osundan küçük denizaltıları Ka- mişlerdir. mecmuası da dahildir. Fakat 

0 
vakıtki demokrat 

kıtalariyle cereyan eden muhare. radenize geçirmeleri muhtemel- Sovget mukavemeti Ueri Düşman deniz ticaretini. işkal devletler ve Milletler Ce _ 
belerde düşmana a~ zayiat ver- dir. Herhalde Ingiliz - Sovyet hareketi giifleıtirlgor için uzak denizlerde faalıyette miyetinde hakim olan milletler 
dirilmiştir. Kıtaatımız seri bir deniz işbirliği Çanakkale boğa - bu~unmakta .?ı~ "~engu~". mu- Nazizmin kendıleri için bir teh-
mukabil hücumla Zenysl civarın- zının vaziyetine bağlıdır. Tür - ~ndra, 26 (A.A.) - $81"k cep s._vın kruvazo~ .H.ınt. ddenızınde. lıke teşkil ettıgı·ne kani değıldi _ 
da Pazenmysl'i istirdat etmişler- kiyenin boğazları kapatıp kapat- hesınde cereyan eden muharebe- sıllhları kendısınınkın en çok 
dir. Cernauti mıntakasında Prutu mıyacağı malfun değildir. Mute- yi RÖzleriyle ~ören kimselerin yüksek Ingiliz "Corn~all" ağır ler. Nazizmi sadece dahilde ve 
geçmiye teşebbüs eden düşmanın hassıslarm fikrine göre Ingiliz _ çarşamba günü Alman radyola - kruvazörü ile yaptığı hır muhare hariçte komimızme karşı ortaya 
şiddetli hücumları püskürtıilmüş. !erin Sovyetler Birliğme yapaca rmda anlattıklanna göre, Al- bede batmıştır. Kumandan Alba~ çıkmış, bir cereyan zannettıler 
tür. Besarabya cephesinde kızıl- ğı en müessir yardım hava hü _ m8!1lar ilerliyebilmek için çok Krugel ve mu.·rett~batın ekserısı Hıtleri Versay muahedesinde ba
ordu kuvvetleri Prut'un şark sa- eti muharebeler vapmak mec k...ı.. b deleden so zı tadılat yapmak, orta Ovrupa-cumlarını garp cephesi üzerine ç n ·• : ıaıramanca ır muca .n da bazı müsaadelerde bulunmak, 
hilindeki mevzilerini sıkı bir su- teksif etmektir. Mütehassıslar buriyetinde kalmışlardır. _Aynı ra ölmüştür. Müretttebatn bır Balkanları kendisine nüfuz mın
rette tutmakta ve nehri ~eçmek Moskovaya gidecek Ingiliz aske- müşahitler Ruslann ~~annıdane kısmı esir düşmüştür. Cornwall 
için düşman tarafından yapılan ri heyetinin harbin.denize ait kıa mukavemet ettiklennı ve Rus kruvazörü hasara uiramıstır. takası olarak bırakmak suretiy -
bir çok teşebbüsleri muvaffakı- mını ihmal etmiyeceğini ümit e- sevkulceyş. us~l}~rirtin .. Al~an - Penguin muavin kruvazörü ay- le tatmin ederek Sovyet Rusya-
yetle püskürtmektedirler. Skule- lann t h ttıınnden ustun ol l ·· b. f ında ya tevcih edebileceklerini um -

diyorlar. a mm e ... ~. - arca suren ır se er esnas dular. Nıtekı·m Milletler Cemi • ki mıntakasında düşman ilerle- duğunu teslim etmektedirler. Hint denizinde ceman 140,000 
mek teşebbüsünde bulunmuşsa Londranın bir tekzibi Alman radyoları Rusların muh tonilatoluk düşman ticaret 2e- yetınde Nazi ve Faşist devlet • 
da büyük bir muvaffakıyetsizliie Londra 26 (A A ) Salih. telif noktalarda. inkar edilemi- misi batırmıştır. Bundan başka leri iırkutmemek için müşterek 
ub'amış ve Prut'u geçmiye mu- y-•tar ı.o'ndra m. Mill-rl Bük. reı • yecek kadar müessir bir şekilde krvmetli hamule vüklü bir cok emniyet siyasetini kuvvetlendir-
vaffak olan Alman ve Rumenler ~d u boXr a 1 e t k ş hücumlar yaptıklarını da itiraf şilebi müsadere etmiş ve bunları mekten çekindıkleri gıbi, dahil-

. d"l · 1 d. ra yosun n J;;az ar mın a a - tın kted· ·1 .. 1 . · t· B de de halk cephesinin tee9siısu • esır e ı mış er ır. smda Rusyanın k d. . T .. ki e e ır er. Alman us erme vermıs ır. u şan dul 
Hava kuvvetlerimiz Finlanda- yeden bazı üsler en ısme: . u~d - Sovget (aggarelerl Macar ıı ve muvaffakıyetli sefer düşma- ne minı ol ar. 

daki A~8!1 tayyare n_ıey~an~- etmiye çalıştığını ~~es~~n eha~ toprağına taarruz etmifl,er na 200.00~ ~nilato hacminde ti- terNCZ~~::ırış~! ~~:!:<r!'!~ 
na tahnpkar darbeler ındırmışler be . 1 1 ak d B. carPt eemısıne mal olmustur . 
ve Memel'le Libaun'un şimalin- rı ya anam ta ır.. ükret Budapeşte, 26 {A.A.) ~ ~~ Alman hava kuvvetleri Ingilte nutuklarında itiraf ettikleri gibı, 
de ve Köstencede petrol yüklü radyf.su Eae~ ile Maiskı arasında llhiyettar kaynaklardan bildıril- renin iaşesine karşı mücadelesin demokrat devletlerin bu zaafın
Remileri bombardıman etmi'1er- yapı~ ~!1 ~nf~r~ta Maiakl diğine göre Sovyet hava kuvvet- de Ingilterenin şark sahili açıkla- dan istifade ederek evvell Italya 
dir. ~in en 

1 Tu~ı~e!1m ~~ya leri Macar topraklanna taarruz rında 15,000 tonilatoluk bir tica- Hab lstanı aldı, Uzak Sarkta Ja
Careamba günü hava muhare- üsle~ terke~esı ıçm, Turkiye da bulunmuşlardır. Sovyet tay - ret gemisini batırmış ve ikinci bü ponya Çini istillya kalkıştı. ls. -

belerinde ve tayyare dafi batar- n~zd~e vta~ icras~!1 ikna et- yareleri Kaho ve Kasa mevki - yük bir şilepe müteaddit tam isa panyada General Frankonun bır 
yalan tarafından 76 düşman tay- mış 0 d.u~ soylenmi::rı;ır. . lerini bombardıman etmişlerair. betler ka dedilmişür. Nazi devleti kurmasına gftz yu -

· d .. ·· ··1-··..,.u··r Tayyarele Bu hıkayede en ufak bır haki- Oldukça mühim tahribat vardır y muldu Nihayet Almanya evveli varesı uşuru1o111uq~ · - k t · b 1 d v b · In n· t r ler· · · 
rimi7.den 17 si üslerine dönme- 8 şemmesı. u unm~ ı"1 ura- Sovget meaeleande tercih g ız savaş ve av ayya e ı Ruhr havzasını ı gal etı;nek sure-
mi$1 d. da beyan edılınektedır. te§ekkülleri dün i§gal altındaki tiyle Vtrsay muahedesmi parça· 
~:ı· _ Finlhda hududunda /nglllz aakeri Mgetf edUen noktal nazar arazi ve ezcümle Kale ııııntaka • lamıya ba ladı. Ve bu hareketler 

esir edilen bir Alınan pilotu de- Londra, 26 (A. A.l - Reuter smda a'kınlar teıcrübe etmi§ler ve birbirini takip etmekte devam et· 
· t· ki· . Londra, 26 (A .. ~.) - R!15yaya ajansının Avrupada bir mahalde ağır zayiata uiramışlardır. Avcı tf. o vakit demokrasiler uyanır 

mış ır · . . .. R,ıdece~ olan İnRJ.lız askerı heye- bulunan muhabiri bildiriyor: tayyareleri 21 dÜ§man avcısı ve gıbi oldular. Fransa ve Çekoslo-
"Sovyetler Bırliııyle do~~ ti .b~gun tayyare ile hareket et- İyi malömat alan Avruİ>a mah hava dafi bataryalan 5 duşman vakya Sovyetlerle ittifak akdine 

mek istemiyoruz. Mecbur edıldı- mıştır. Heyet Lizbon ve Orta fillerlnde bildirildiline göre, der avcısı duşiırmiışlerdir. razı oldular. Fakat IngiJterede 
;vmiz için harbediyoruz. H_aı:P~ $ark JOlu ile gitmektedir. hal Sovyetler Birliline hücum Muhafazaklr partiye iStinat e • 
yorulduk. Niçin harbettı~i etmek bahsinde General Kei - Bir Alman vapuru batırıldı den Chamberlain hükiimeti an· 
bilmiyoruz.,, 1 S V E Ç tel'in noktai nazan Ribben - Nevyork, 26 (A.A.) - Ame - laşma yatıştırma ve zamanımız· 

Cephenin bir yerinde Alınan- trop'unkine tercih edilmiştir. rikan bahriye kaynaklarından da suıİı siyasetletine devam ede ~ 
lar sarhoş olarak bir ileri ?areke- ( Baş tandı ı lneide 1 Söylendi~ine göre, Ribbentrop öğrenildiğine göre, 9 bin tonıll- rek müşterek emniyet slyas~ • 
ti yapmışlar ve aıu- zayıat v~- mak ve istikialini muhafaza et- ve Alman Hariciye Nezaretinin toluk Elbe Alınan vapuru, muh tini akamete uğratacak surette 
mişlerdir. Alman Alman ha~ e- me.k istiyen tsv~ tarafından en. bazı erkanı Sovyetler Birllfi ile temel olarak bir Ingiliz deniz Nazi ve Fa ist devletleri tatmı· 
sirleğ muharebeye sevkedilm~ diee ile takip edilmektedir. Bu muslihane .bir hal sureti bulmak tayyaresi tarafından ba~ - ne onları Sovyetler aleyhine tev 
den evvel kendilerine votka verıL yeni ~aziyet İsveç hükfun.,tini tarafını ilfızam ~rcllr. Bu tır. Elbe, bu esnada, Yeşilbur~ cihe çalıştılar. · 
dilini söylemişlerdir. Cereyan e. bazı meseleler kar11Sında bırak- zevatın unnettiiine .rore, adalarının takriben 900 mil şı - Nihayet hidiseler Sovyetlere 
den bir hava muharebesinde d~ mıetır. _ ! -~ Birli~ harbin mali garblsinde bulunmakta ıdi. hak verdirdi. Nazi ve Faşisl ıs-
nanmaya mensup ta!Y~~~ri~ıı Filhakika Norveçten bizim de- onune J{eçmek içın Jr!Dıe tav~t- Elbe,, şubatta Japonyada Kobe- tıla plAnlarının yalnız Sovyetle-
10 düşman tayyaresı duşurmuş- miryollanmızdan istifade suretiy- ta bulun~ıva !1ZEl gosterecektır. den hareket etmişti. Sanıldıgına ri ortadan kaldırmakla kalmıya· 
lerdir. le Fihlandaya transit olar:ık bir 2 - Dığer :ış,ral altın:- .alınan göre, bu Alınan vapuru, korsan- rak demokrasneri de imha etme-

Bomlxılanan Fin üaleri fırka asker nekli icin Almanya memleketlerde old':1~ ~ıbı Sov - lık etmekte idi. yi istihdaf ett ği anlaşıldı. 
ve Finlanda tarafından bizden yet topraklannm ışgalıvle Sov- Yalnız bu kadarla da kalmıya-

Helsinki, 26 (A.A.) - Sovyet müsaade :istenmektedir. fnee hü- ~t harp i.etibsalatı ınlacaktır Alman11G11a hava lıüeıanlan rak demokrasiler Sovyet Rusya· 
tiyyanleri P!terlahti körfezi i- kfuneti hakimiyetini kq,nıyacak 3 - ı~ mllJon Al1Nnm ee - Londra, 26 (A.A.J - Londrada nın mağlubtyetinde bile kendlle
le Kotka'yı bomb~ış. yan~- bütün tedbirleri almak suretiyle fe~ edi~ olması Alm!,n. ik- öğrenildiğine g6re dün gece in - ri için biıyiık tehlikeler mevc~t 
lar çıJmııttır. M~te~ ..... ~~a- ve parJ.amentonun tasvibi ile bu tısadıyatı uıerinde çok muessir giliz bombardıman tayyarelerı oldugunu anlamakta 'ecfkm~ı· 
lara bombalar duşm·u"ıan....... v - talebe muvafakat etmiştir olınaktadır. Almanyanın şimali garbisindeki ler. Dünkü yazımızda izah ettı i-
yetler tarafından kıra }l' ? · Bunlara mukabil General Kel- limanları bombardıman etmış - miz gibi Sovyetlerin mağlup ol· 
lan ınıntakada bulunan ~ ? tel şu iddialan ileri sürmüstür: lerdir. ması Narlzmin bütün Avnıpa ve 
etrafında So~et hava faalıyet~ tefikan şn karan almıe bulunu- ı - SOvyetler Birli~ ordusu-

8 
... _ Nezar,,,.t;.; ... teL"g"'l Asyaya blkim olması .~~ektir. 

çok h~tlı olmuş. v~ 20 Sov yoruz: Hain düşmanı tePelemek, nu teıiıis etmiye h!Qbir zaman .....,.. "" --· uw Asya ve Avrupanın butun kay· 

lfabeşistanda Cimma nuntaka
a temizleme hareketi sona 
ek üzeredir. İtalyan oıdusun
Afrikalı kıtalann kutle ha

t firarlan devam etmekte -

yet tahrip tayyaresı c!v~ ada - müstevli Alman sürülerini mu _ muvafakat etmiyecektir. Bu or - Londra, 26 (A.A.) - Ingılız naklarını ele geçirecek olan ~azf 
Surl.yeden Ayrılanların lan bombardıma~ etmıştır. Sov- kaddee vatannnızın hudutlann. du ise. Almanya için daimi bir hava nezaretinin tebliği: Gece ve Faşist devletler demokrasıle • 

yet topçusu da Fmlanda toprak- dan kovmak ve imha etmek. Va- tehdittır. Zaman bırakılırsa Sta- bombardunan servisine mensup re kf,fşı s nelerce harbe devam 
lanna karşı .ateş a~ışt~. Saat tanımızı ve hürriyetimizi müda- lin ordusunu tamamiyle ve yeni- tayyareler Kiel deniz üssü ıle edebilirler. Bu şartlar içinde de

Obruk etraluulakl renber 
~rlın, 26 (A.A.) - "D.N.B.,, 
tuk etrafındaki ~beri git

daraltmakta olan Alman -
Yan kıtalan, halen hükum 

fiddetli sıcaklara ra~en. 
faaliyetini arttırm1$lar ve 
leri mevzilerinde bazı de-

lilder icrasına mecbur bı
şlardır. 

Akropoldeki 
Merasim 

Bir Kısmı lstanbula 8 e kadar Fmlanda uzerınde u: faa için bir tek adam l(ibi ayak- den tensile etmek için vakit ka- Bremen limanına hucum etmiş - mokrasıler Nazilerle sulh yap· 
çan Sovyet tayyarelerind~n 21 1 lanmış bulunmaktayız. Bu, va - ıanacaktır. Ve Alınanya iki cep- lerdir. Birçok yangın çıkarılmış- mıya bıle kalksalar iktısaden ö • 

Gell.yor Finlanda _D:v~ k~~!tlen tara- tanın se18meti için yapılan bir hede harı> etmek mecburiyetin- tır. lume mahkumdurlar. Ç~nkü A • 
fında:n d~uştur. Bunlar- mücadeledir. Bu mücadelede bü- dP 1'alftc-ıa~f:t!'. . Sahil muhafaza tayyareleriyle merika kendi kendine kifayet e-

Lo dr 26 (AA) - Müsta - dan başka dafı bataı:r~rı .. da 
2 

tün vatandaşlann düşünce ve ar- Zannedildiiine göre, Amerikan birlikte hareket eden donanma demez. Amerika iktasaden Avru • 
kil ;: a, j~ Istanbul ~ tayyaresi dUfUl"lllW1ler- zulan yalnız bir aayeye müte _ tarafından ~emokrasilere yaoılan fayyatelerı Boulogne havuzlarını pa ve Asyasız ya!ıyamaz. Hal • 

uh ~ a bildirdiğine göre dir. veccibtir: Düşmanı ezmek ve im- yardımın tnttikee artma11, Ame- bombardıman etmişlerdir. buki Asyanın Nazı ve Faşist nu· 
~· ha hükiimeti SuriyedeJd ku- 8~ ifUUen ha etmek. rikanuı harbe l(irmek ihthnali ve Bombarilıman servısıne men - fuzu altına girmesi, demokrasi • 
ıc Y .. era1i de • " Almanyaıım İn~lterevt istiJ.8 et- ıup bir tayyare bu hareketten lere bilhassa Amerikaya bu kıta· ~~~ıa:cıan dort .aen eden top 8ealerl Sovyet,milleti hunhar J'.aşizme mek tetebbüsüne .kallusmak iein dönmemiştır. Gece duşmanm ~- ların kapılarının kapanması de • i!§tiı"l!1iştır. Muh8!~!:~ 150 Stolıılıohn, 26 (A.A.) _ Söy - karsı kati ve ~ ~en kaza- henüz hazır bulunmadılının tas- giltere uzerine yaptıit .. hava bu- mektir. Dunya pazarlarından seı 

hıcretin devam e .... 
46

...... lstan· lendiıtJıe "6re, Stokholın'un dış ~ca~dan ~· RUZRlr eken etik edilmesi ordu eefl~rinin ?tok- cum1arı esnasın~ ~ duşman tay bestçe istifade sayesinde yaşıya· 
kadar Almanla u!:!'=ektedlr. adalarından dün top sesleri tşt- Hıtleı:'1!J ~venesı fırtma bi~- tai nazannı tercftı ettırmistır. yaresi dil§ürülınüştur. bilen Amerika kendi hudutları 
bula geldiğini • .... tilmiştir Garp sahili açıklannda tir. Bınncı derecede askeri teknı- F'~-•- ~- ı '-*l . .... içinde havasızlıktan boğulur. 

ln(Jiliz reaml te'b/,igı d toı> ~leri ititilıni9tir ~i ile ~endisini büyük Rus mille- wtM:r ~ aarruza Oo,,• Alman resmi tebügı işte demokrasileri, komüniznı 
Kahire 26 (A.A.) - "Tebliğ,, a · tine bailıyan kan rabıtasınd"an Berlin, 28 (A. A.) - Gazeteci- Berlin, 26 (A.A.) - Dün gece prensiplerine tnanınadıkları vf 

Suriyede' Şamın garbinde Ingi • Biilırefe hava taarrıuu ve askerlerinin ceeareti ile '8D- lerin sualine cevaben Alman h~- İngilterenin cenup sahili liman- Sovyet Rusyadaki sosyalist reji 
1iz kıtaları fazlalatan bir muka- Bükref, 28 (A.A.) - So9yet lı hU'P ananesinden kuvvet alan riciye nezaretinde denilmitür !arına hiıcumlar yapılmıştır. Rü mini beğenmedikleri halde, Al • 

hı K d l gv 1 vemet karpsmda mühim ka • tayyareleti bu sabiah Billmıfe ta- kmlordu I'~ ta1dlerinl eaeeek- ki: yet prtları iyi olduğundan i8§e manya kal'Şllmda Moskova ı an uman an I zançlar elde etmiflerdir. afl'UZ eC!eTek 14 bomba atmış - tir. Zamanında dünyanın en kud- ''Finlandanın vaziyeti tavazzuh limanlarına evvelce yapılan ha- elele verm ,,. ııevkeden en büyü 

S 1,. h• ti . Merceayun böI&esinde zapte • J.ardır. 14 kişi &lmÜf ve 12 kişi retli ordusu olaA 800 bin kisilik etmfttir. RUllar dün Fin toprak- va akınlarında ağır zayiata uj- Amil budur: Yine bu saikledir .ıu 
a '1 tye nı dilen mevziler takviye eallinek- yaralanmıftır. 9 bina )'lkıhmf ve N'al>Ol:von orpUSUDUD Rusyaya Da· Jarma taarruz ettilderlnden F'fn- ramış olan bÖyük miktarda yan demokrasiler şimdi dahilde & 

tedir. 3 l>ina da hasara ulhmıftır. aı1 Aldırdıimı ft bu oıduclan lAnda ordusu Alman ordusunun gınlar çıkaTılmıştır. halk cephesb> kurulmasma m 
elyanlaıa Devretti Sahil bölgeslnde topçumuz • .. ırta kaJan bir~ bın bftaı, ve vanmda ~.müdafaası İngiliz tayyare teşekkulleri ge saade etmişlerdir Ingilterede ko 

Ramor müdafaalarım bombardı - "F~ yıldın,,. Biinıti pejmürde ~enn bacaklaimdakl lcln taarrma ~ır. ce imali Almanya sahili üze- münistler1e Sosyahstler, ha 
~ 28 (A. A.) - Atinadan man ederek Ingi1iz bahriysiyle UB ~ etmalglz,, son takatini dc:_ .m!!ıı~:r rin~e ağır ehemmiyetli infılü Muhafazakarlar şimdi Nülzmc 

·~~n_.'.line «Ore. Alman ku- i§birlili. halinde harekete geç • Moskova 26 (A.A.) _ Pravda ='=nıe::: iyi bilir. Am .... ada Yeni Bir !e yangın bombaları atmqtır: Bir karşı müşterek cephe kurmUflar-
~Gutlılı dün Akropol'de mera- mişlerdir. test "Barbar FQiatlere yıl- Mukaddes yurdu, hürriyeti ve usera kampında harp esirlen me dır. 

aalihiyetlerini İtalyan ku- Şamda ~ eaınlla- ::m süratiyle mukabele etme- vatanın ve şerefi ubımda Jayyare FabrlkClll y~da ölü ve !~alı ~· ~: Hakikaten ,tarihin ne garip cil 
~lela:Jıhj:ına. ~evretmittir. Me- Ankara, 26 (Radyo .~teai,_ liyiz,. baehiı altında ne9MtW ~için sarsılmaz bir e- ~.lız .~~ar~~a= :rn::n. =v==el=eri==v=art=ır=.=::::::====-== 

Gen' 13 uncuhmkolordA~uman- Londra radyosu, blJIUDEmAlman bir başmakalede şunlan yazmak- nerjiye ve cesarete sahip olan VqinKton, 28 (A.A.) - Font ~~tfugiliz tayyaresi düşü • HALK.EVLERiNDE: 
...__ eral Bo e mev- tayyarelerinin Şamın eviye tadır: büyük milletimize saldıranlann müessesesi Ribi ayda 2000 bom- .. .. . .& ....... ı müddet ıarfın-
'Umandam General Schonıer camilerini bombaladılın• bildir - "Faşist Almanya, fmzalamıt Akıbeti de bu olacaktır. bardıman tayyaresi imal edecek rülmuştür. ~;. . lngilter e BeyoOlu H•lkevlnden: Erimizde 
c\tina mevki kumandanblına miştir. Alman ra4yosu da bu ca- olduAu ademi tecavüz paktını, kudrette bir tayyare fabrikası ıe-. da hava kuvv en ey Roma Güzel SanaUar Akademisin 

edilen General Braddi, İtaL milerin Alman tayyareleri tara- biç sıkılmadan üıW ederek bize Kuvetimiz, kıyas kabul etmi- sis edilmiştir Bu fabrikanın tam karşı m~delede 35 tayyare kay Em n Cenkmen tar f nd n, M nd 
-._ \'e Alman maslabatauzarlan fından delil, Jnıiliz gülleleri ile taarruz etti. Ganıstr usullerini yecek kadar artmı•tır ... Kızılor- faaliyette ·bulunduiu zaman betmi§tir. no Piccolo, .Mando o Cello, Mand 
bir çok zevat hazır bulunmuş. harap oldufunu s6yl~lr. Sa- iti at edinmiş olan Faşist e$kı - du ve Kızıl donanma m~~l SO.OOO ifçi kullanacab ve Ame- • • • • un. :aı ndola, kitara dersleri v 

lAhaddini Eyyüblnin türbesi de Y.!ı harp illn etmeden toprak - ıdMılar ve m•lr.eme ile techız rilwıın en büyük tayyare fabri- Sovyetler Bırlıjinın mekted.lr. 
~en IOlll'a ltaınn kıta. harap olmuftur. 1anmm istill ettiler. Biz bu eclilmt, btılmmlakt8dır. Bu oıdu kası olacab tahmin erlilmelde. AlıMnJa ve Haearistandald Bu mJardan b1r orkestra ~ • 

taratmdan bir aeclt r8lmi ya. Her ne oluna oJawı mubak - harbi llttemedik. onlar cebrim ka- heıtıangi bir ~na yı1cbnm dir. • dllecekUr. ç.1..,1ı1ra fstlrak 
tıaa ~ Akro- kak olan nokta, bu tarihi etler• bul ettirdiler. Şimdi, F..-ı IÜ- darbesi indinniye muktedirdir. J,..uıaeoe ,,.,,..,. ,,,,_,,, Menfaatleri ~ Svbü btırosuna m 

6-l ~e~ı1mı.ur. lmn tahrip edllmtı oldutu key- rüaünün hürriyetimhe, tamamı- Bu harpte de ancak Yeni bezi - V8'lnRto 
28 

CAAl _Nisan Stokholm, 26 (AA) - tsveç cut ederek bydolunmaJan rica 

fiyetidir. yetimhıe istiklilimiıe ve vata- metlerle temayilz eden İtalyan yuıd Am ~dan fıııcilt.eıeye Baricıye Nezareti Sovyetler Bırl =un-=ur=-===-=========-:::::m• 
nımıza ~ttılı kanlı pen(elini dostlan ile müşterek tedbirler ~28 - oooe dolar kıymetinde ih· lilinin talebi üzerine, lneçin, 

Kralı Fllol ezmek mevzuu bahistir. Kudret- almak imkimnı kaybetmiş olan · · 1 Alnumya ve MacaıiatandaJd Sav 
Bulpr li Sovyet Devletinin bütün kuv- Alman Fatistlerl. Kmlordu ile '!:t ~= ~n ~ sen:..i yet menfaatlerinin htmayeslnl 

ile Giriiştü vetleriyle mütecavize bir JÜdl • b~J'flk SoYyet milletinin Birli - ~llmedill d>f.u bu ~tar deruhte etmiş oldujunu teb1ll et 
Sofya, 26 (A. A,) _ Kral Bo- nm dari>esi indirmemiz lizım - iinden ~Jtan kuvveti )tendi s~ _. sene Nisanında yapılan ih- mektedir. 

rıs Batvekll ırsı.ra kabul ederek dır. Maırur Bitler ve avenesi, lannda biaıedecekle,J:1ır. Ne Fm- raeatın ild bueuk mislidir. Yine ---.... ------
vaziyet hakkında izahat almıstır. So200 mt~ı~ ma:~!: ~n ~ya boy:İanefJAtn~ Nflan ayı fÇinde Amertbdan in- rikada yapyan .bütün ,rldara tat-

. vye ~· ne . AiltereJ'e 248.000.000 dolar kıy- bildni temin malradiYJe ancl • 
V-k- "'~-..1- bır ıurette bır~ bulundulu- ra hiçbir yardımda bulunamıya- meUnde ihracat ~. Bu leriıı harp ~ bUam1 • 
,.,..... Umnuuc nu ft alçak dutmana bl'tl .mil- caldardır.,. attar btltün Amerika ihracatı- m•muau amır ID8ftll&tl b1dJr -

evvelden ı zırhlı. 1 kruva· ~ta. 28 <A. A.)"-:- "Bemıl letin kalbinde ne atetll Wr ~ JlloaltotJtl4a .,,,.,.,.,.,. nm yibde 81 ini te$1dl etmekte- imftlr. 
1 tayyare •emial 5 torpido teblil,, Careamba RUDU cereyan kaynadıiuıı J(Örec:eklerdir Puı. dir Bu mGnMebetle befanatta bu· 
3 d nizaltı bulunmaktaydL eden havp mubareW ..umnda filı: Okyanusundan Karı>atlara Moskova. 28 CA A ) - Arala-~ in ffle ~ lmwı Rocmvelt, ..,...perm harp 
~ başka Cebelit.nkta 3 3' İtalyan aYCı tayyaresi d°'°11ll- kadar uzanan büvük memleketi- nnda Japon bftyük elcisi Pateb- yünde kQDanılm•.,,,...,. de 

"9mlai tamir ~rm ktedtr. müş, btr İtalyan bombardıman mizin bütün ifı:ilerlnln ne al- va'nm zevcen.de bulunan Japon rr~A.> - ~ = etmıeMI miUt vahCleti th. 
tant koyunda a.vnca 8 ti- tayyaresı de alır halara uiraııI- lam bir bilete malik oldulunu kolonisindenbirkafileJaponya.ya ~ __ ,_L~ lA1 ~ -6J'JeınaWtt. 
~PVU demirliclir mıetır onlara ~. Şimdi mut- hareket edeceklerdir. r~........ • 



G ---------------------------- T AN -· SANiN ilel TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİ 
Yarın Akşam Saat 3 e Kadar 

Diş Macunu 
Sabah. ÖQfe ve akşam her yemekten Kızılay Beyoğlu merkezinin gece eğlencesi 

sonra günde 3 

defa dişi erinizi 

fırçalayımz 
SAFiYE 
ve saz lıeg'eti - 30 kişilk Revü Varyete -

San'atkar ISJJ-JAIL DÜMBÜLLÜ ve arkada§ları 

CKOCA iSTERİM) Kahkahall Komedi 

ALAFRANGA KISMI: 

1 Büyük Varyete - Amerikadarı Yeni gelen Zenci Ali Rızamn Yemeklerin kırıntıları. salya-
nın ifraz ettiği mikroplar. dı- Atraksiyon numaraları - Japon Pandomill Baleti - Caz Orkestra - Dans 
~arıdan alınan muzir mevat. ,,______ D U HU 1. İYE YOKTUR. Telefon : 42690 
karşısında disler \'e diş etleri ı· 
eğer miitcınadi~·cn temizlen - --------
mczse hozulmıya, çiirümiye , ••••••••••
mahkümdur. ÇUriik dişler, 
mide ve barsak ihtilatların
dan zatiirrie;vc kadar her nevi 

hastalığa yol ac:ahilir. 

DİŞ MACUNU İl.E 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra g{inde 3 defa fırçalamak şartiyle 

TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 

1 Ecza11elerle bÜl/Ük itriyat ma,ijazalaruıda bulu11ur. Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu-

1 
- kuk Hakimliğinden: 941/101 -

1 

Taksim Sıraserviler Hrisovergi , 
apartıman 5 numaralı dairesin

İstanbul L_evazım · Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri · Kıtaatı ; İlanları .. 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 

v-azılı gün ve saatlerde İzrnitte kara askeri satın_alma komisyonun
ja yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Ankara, Istanbul Lv. Amir
ıkleri satınalma komisyonlarında da görülür. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
11:omisyona vermeleri. 
insi 1\ıliktarı 

iade yağı. 
~aman. 

Kilo 

65,o·oo 
l,500,000 

Tutarı 
Lira 

97,:300 
56,250 

** 

Teminatı 
Lira 

6125 
4062,50 
(136) 

Iha1e 
Giin Saati 

9/7 /941 15,:JO 
10/7 /941 16,:30 
(4945) 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
yazılı gün, saat, ve mahallerdeki askeri satınalma komisyonlarında 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 

Şartnameleri komisyonlarında görülür. (98-4791) 
:insi 

iadeyağı 
iığır eti 
hğır eti 
)dun 
tlakarna 

l 
;ığır eti 
hğır eti 
iığır eti 
~uğday 

\liktan Tutar Teminatı ihale gün saat \re 
Kilo Lira mahalli 

---
30,000 42,000 

170,000 76,500 . 
180.000 71.100 

l,200,000 23,280 
100,000 40,000 

100,000 41,000 
100,000 41,000 

1,008,400 201,680 

3150 
5075 
4805 
1746 
3000 

3075 
3075 

11,334 

4/7/941 11 Trabzon 
7/7/941 16 Balıkesir 
2/7 /941 15 Eskişehir 
3/7/941 16 Eskişehir 
7/7/941 17 Gelibalu-

da eski 
şubede 

7 /7 /941 15 ,, ,, " ,, 
4/7/941 15 ,. ,, " " 

11/7 /941 11 Erzurum 

de oturmakta iken ölen Necip 
Serdengcçti'nin terekesine mah -
kemece elkonulmuştur. İlim ta
rihinden başlamak üzere ,alacak 
verecek vesair surette alakadar
ların bir ay zarfında Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk Hakimli
ğine müracaat etmeleri. Müra -
caat etmedikleri takdirde kanu -
nu Medeninin 561 ve 569 uncu 
maddeleri tatbik edileceği ilan 
olunur. (5691) 

KA YJP: Babaeski askerlik su
besinden aldığım askerli'k terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alaca$mdan hükmü yoktur. 

Babaeski Kamburlar Miisel -
lem karivesinden Adalı oğull,. -
rından Mustafa oğlu Şahan Öz -
!!ene 318 doğumlu. 

KAYIP: Mül~a Kılıcali asker
lik şubesinden aldığım askeri 
terhis tezkeremi zayi ettim. Be
yoğlu yabancı askerlik şubesin -
den yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Inebolu Meh 
met oğlu 315 doğumlu Ahmet 
Aydın. 

KAYIP: Rize - Pazar askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezke
remi kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan hükmü kalmamıstır. 

Rize Pazar Hacapit kariyesi 
Hurşit oğlu Bahadır Birben 1318 
doğumlu. 

bir saat evvel komisyona verme-
:ırdırılması 1,000,000 17,000 1275 7 /7 /941 15 Erzurum leri. (170 - 5086) 
;ıgır eti 88,050 16,72:] 

* Bandırmada ınşaat yaptırıla-
aktır. Keşü bedeli 55,419 lira 
16 kuruş, ilk teminatı 4010 lira 
7 kuruştur. Kapalı zarfla ek -
mmesi 1/ 7/ 941 salı _günü saat 
'5 de Ankarada M. M. V. Satın 
~lma Komisyonunda yapılacak
ır. Taliplerin kanuni vesikala -
:iyle teklif mekt.uplarmı ihale 
aatinden bir saat evvel Komis -
rona vermeleri. Keşif evrakı 276 
curuşa Komisyondan alınır. 

(48 - 4525) ... 
Beher kilosuna 6 kuruş 25 san

.im fiat tahmin edilen 600,000 
!dlo kuru ot kapalı zarfla eksilt
neye konmuştur. !halesi 7.7.941 
:ıazartesi günü saat 16 da Izmir 
:.v. Amirliği satınalma komisyo-
1unda yapılacaktır. Tutarı 37,500 
lira ilk teminatı 2813 liradır. 
Sartnamesi komisyonda görülür. 
raliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (150) (5000) ... 

1254 7/7/941 10 Erzurum * 
, .. 

Aşağıda miktarları yazılı seb
zeler kapal.ı "Zarfla eksiltme~e 
konmuştur. Iha lesi 11 / 7 / 941 Cu
ma günü saat 16 da Hadımköy 
civarında Şamlar köyünde aske
ri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tutan 19,005 lira, ilk 
teminatı 1425 lira 50 kuruştur. 
Sartnamesi komisyonda goru -
lür. Taliplerin kanuni vesikala
riyle teklif mektuplarıni ihale 
saatinden bir saat evvel komis -
yona vermeleri. 
Miktarı Cinsi 

Kilo 

72,000 
72,000 
22,500 
12,000 
12,000 

Patlıcan 
Ayşekadın fasulye 
Domates 
Biber 
Bamya. 

(120 - 4894) 
{°" 

Asa~ıda yazılı kuru otlar pa 
1arlıkla 7 /7 / 941 ~ünü hizaların
da yazılı saatlerde Hadımköyde 
askeri satın alrua komisyonunda 
vap1lacakt1r. Ta1iplerin belli va
kitte komisyona ,gelmeleri. İha
leden sonra takarrür edecek fi
yat üzerinderı c-b 15 teminat alı
nacaktır. 

Miktan 
Ton 

750 
7fi0 
750 

ihale saati 

16 
14 
15 

rt44 - 4994) ... 
( 

Aşağıda yazılı sebzeler kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 23/ 7 /941 Çarşamba ,gü -
nü saat 11 de Siirtte askeri sa -
tın alma komisyonunda yapıla -
C'aktır. İlk teminatı 398 liradır. 
Taliplerin kanuni vesikalariy le 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 
Cinsi Kilo fi;vah Miktarı 

Kuruş Kilo 

5 25,000 

BİR 
Sarı kösele rengin4e maroken bir cüzdan içinde bulu

nan ,.e İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 22/6/1941 tarih 
\'e 31/17827 numaralı ikamet tezkerem ile Vaşingtonda 
tanzim edilmi!:i olan 13109 numaralı Şimali Amerika Dev
letleri pasaportumu. PresidentJackson vapurunun :n/7 / 
1941 tarihine kadar muteber Bomba~· - Nevyork seyahati
ne ait bileti ile K. L. M. kumpanyasının Bağdat - Kalkü· 
taya ait tay~·are ~:oku biletini 24 Haziran 1941 Salı aksa
mı Samsundan hareket ettikten sonra Samsun - Ankara 
arasında trende kavhettim. 

Bu vesikaların ~;ctrilerini c:ıkaracaj?1m irin hiç birinin 
hükmü kalmamı!'! olduğunu ilan ederim. 

Bununla beraber. bu evrakı 117/1941 tarihine kadar 
Galatada Yolcu Salonunun karşısında Tahir hanında Gary 
Tobako Kampini'ye getirecek olan şahsa 100 lira mükafat 
\•ereccğimi de bildiririm. 

GalatR Yolcu Salonu karşısında Tahir hanında 
Gıuy Tohako Kamnini nezdinde 

lrvi11g Curtis Gary 
.~ 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu 

Cinsi 

Yeşıl salata (Adet) 
Pn·asa 
Ispanal\ 
Havuç 
Lahana 
Patlıcan (Adet' 
Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
Kabak sak1 
Taze bakla .. 
Biber dolmalık 
Fasulye taze Ay" 
Enginar (Adet) 
Fasulye T. çalı 
Fasulya T. barbunye 
Karnababar (Adet) 
Soğan T. (Demet' 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
S;ırrrusak kurr 
Kök kereviz · 
Balkabak 
Hıyar adet 
Sa1amura yaprak 
Pancar 
Kırmızı turp 
Marul 
Taze yaprak 

Başkanllğından: 
Kilo miktı.rı. 

10000 
ıonoo 

7500 
2000 
5000 

25000 
1000 

10000 
2500 
5001) 
2000 
20()0 
50il0 

10000 
500 

2;)1) 0 

ıııoo 
15000 
200()0 
10000 
1000 
200 

2000 
zooo 
501)J 
rnoo 
500 

ıonn.ı 

10000 
500 

Tahmin bedeli lira 

150 
500 
450 
160 
325 

1250 
200 

15()() 
325 
700 
200 
260 
700 

1000 
90 

450 
130 
300 
200 
250 

10 
62 

220 
80 

:ıoo 

200 
20 

150 
400 
80 

10562 
Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1941 mali yılı ihtiyacı olan J ,,. 

karıda cins \·e miktariyle tahmin bedeli yazılı 30 kalem sebzenin şart

namesine göre 30.6.941 tarihine rasllıyan Pazartesi gi.ınü saat (14) ele 
Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonu
muzda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İlk teminat (792) lira (15) l<uruştur. isteklilerin şartnameyi görmek 
ve ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden bir gun evveline kadar Be
şiktaş Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gumüşsuyun
da Yüksek Mühendis mektebi muhasebe!>ine gelmeleri. Teklif mekuı,ı
Jarınm eksiltmeden bir ~nat evvcliııe kadar makbuz mukabilinde veril· 
miş bulunması Iaznndır. Postada \'aki ol:ıcak gecikmeler kabul edilmez. 

(4479) 

Devlet ~emiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktadariyle cinsleri aşa
ğıda ait olduğu listesi hizasında yazılı muhtelıf kerestenin .iıer liste muh
teviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 8/7 /1941 Salı gi.ınü :mat 15 de.ı 
itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın 
alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat tc-ıninat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine \'enneleri lazımdır. 

Şaı-tnameler ilti lira mukabilinde Ankara, İzmir, F~tri5chir ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

\1uhammen M uval<kat 
Liste bedeli teminatı 

No, sı Miktarı Cinsi L. K, L. K. 

1 6418,250 m3 Cam dilme 353,003 75 17,870 15 
2 2522,400 " 

Ç:.ım kal~s 138,732 00 8,186 60 
3 3037,725 .. Çam tahta 167,074 87 9,603 74 

(2924) 

·- - - - - -~ _·-----" __:---

27 - 6 - 941 

7 Temmuz 1941 çekilişi 

İkramiye İkramiye ikramiJe 
+utarı adedi miktarı 

1 40.000 40.000 
4 10.000 40.000 
8 5.000 40.000 

60 2.000 120.000 
120 1.000 120.000 
150 500 75.000 
180 250 45.000 
600 100 60.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
30.000 4 120.000 
34.723 720.000 
Tam Bilet Yarım Bilet 

4 2 
Lira Lira 

, ........................ ı ......... r. 
BİR SİNEMA HÖPARLÖRÜ SATILIKTIR 

MAKSİMOS Marka Dinamik Hoparli.lr Hususi Sinemalar 

ve Bah~eler için satılıktır. Son fiyatı 250 lir!!dır. 
Miiracaat : Beyoğlu Posta Kutusu 2281 ___ .................................... . 

Satılık Yalı 
Köşk ve 

Arsası, 

KorL 
Emlak ve Eytam Bankasindan : 

Boğaziçinin en mutena bir yerin de, sahilde 82 metreye yakın cep
hesi \'e rıhtnnr olan yalı arsası Ye ar kasında müteaddit çam ag«çları, bağ 
ve c~cnrı müsmireyi ha\'İ koru içindeki ınuhte;,;em k<i~k ve ınuştcmiliıt 
satılıyor. Köşkte her odada kalörifcr tesis:.ıtı ile havngazı, elektrık ve su 
me\-cuttur. 'Birçok havuzları, kuyuları varrhr. 

Yukarıdaki havuzlardan kö:ıke ayrıca su isrıle edilecek tertibat mev
cut olduğu gibi, ayrıca mutbal{ kısmı ahır \'e çamaşırlığı da vardır. Sahil 
ar:sasr üç veya dört kısma ifrıı7. edile bilir. Asude bir hayat, temiz h:ıv;ı, 

Boğaziçinin bütün nimetlerinden isti iade etmek istiyen sermaye sahıp
leri bu fırsatı kaçırmasın. 
Esas No. Yeri Kıymeti Cinsi 

Lira 
Mesahası Temi na 

C. 35 Beylerbeyi, eski 36.225 
Beylerbeyi, yeni 
Hm:uzbaşı, Bey-
lerbeyi Yalı cad· 
desı eski 12, 13, 
13, 15 yeni 17, 
19, 17, 19, 20, 22 
taj 17, 19, 20, 22 

Kö ·k \'e nıuş
tc-ınilfıtrnın 
21/24 hısse-. 

Tapw,una 
göre n'e
sah,.sı 

aasu!J .02 l\I, 

Lira 

7245.00 

Mevkii yukarıda yazılı gayri mc-nkul P<'Şin nara ile \'cya ıııt T<I ı ı 
pe~in, geri kalanı 3 taksitte ve % 8 1/ 2 fıııze Uıbi olmak :icırtiyle açık. 
arttırımı usuliyle satılacaktır. 

Müzayede 2.7.941 Çarşamba günii saat on dörtte Bankamız f!<tanbtıl 
şubesinde satış komisyonu huzuriyle yapılac;ık \'e en yük:ek teklif e
dilen bedel idare meclisinin tasvibine arzcdileccl,tir. 

isteklilerin pey akçesi, nüfus tezkerPı<İ \e ti<; kıla folo~nıfla birlikte 
bildirilen gün ve saate kadar ~ubeıııiz Emlfık Servisine nıür;ıca;ıt etme-
leri. (883 - 4718) 

,---·-----------------------Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve Orta okul talebesi kin 16 Temmuzda başlıyacak o
lan tatil ikmal kurslarına iş.t irak isteğinde bulunan talche
nin Pazartesi ve Perşembe günleri saat dokuzdan on iki;o.·e 
kadar mektep idaresine miiracaatla isimlerini kaydettirmele
ri lüzumu bildirilir. Kayıt i~i on Temmuz Peniembc giinii sa
at on ikiye kadar devam edetektir. .. . 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - Akşehir - İstasyon yolunda yaptırılacal< olan 47960 lira keşif 

bedelli parke inşaatından şimdılik otu7. bin linılık kısmı 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat ıııiktnrı 3597 liradır. 
3 - Eksiltme 14/7/941 pazartesi guııü saat 15 de Vilayet Daimi En

cümeninde yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait keşifr,ıame, şartnııınc \'esair evı-ak Nafia Müdürlü
ğünde her gün görülebilir. 

5 - Talipler teklif evrakı meyanında inş7atın fenni C'ihetıe:.ini de
ruhte eylediğine dair bir mühendis veya fen memurunun laahhutname-
sini de !:ıulunduracaklardır. • 

6 - Taliplerin Ticaret Odası ve si kası, ehliyet Yesikcısmı da 2490 sa
yılı kanunun tarifatına göre hazırlıya cakları wrflarını içine koyarak znrf
larmı nihayet ihale saatinden bir sa at evveline kndar Daimi Encümen 
Reisliğine teslim eylemeleri 15zımdır. (5066) 

,~ ....................... I .......... .. 

Denizyolları İşletme Devlet 
İdaresi iıanıarr 220,000 kilo sığır eti alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltm~si 
10.7.941 perşembe günü saat l7 
je Ezinede askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tut:ırı 
88,000 lira ilk teminatı 5650 lira
dır. Taliplerin kanuni vesikala -
riyle teklif mektuplarını ihale 5a
atinden bir saat evvel komisyo -
na vermeleri. (152) (5002) 

2556 ton meşe, gürgen. ardıç 
odunu kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 30/ 6/ 941 pa
zartesi _günü saat 17 de fzmitte 
kara askeri satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin be -
deli 25,560 lira, ilk teminatı 1917 
liradır. Evsaf ve sartnamesi 
Ankara, İstanbul Lv. Amirlikle
ri satınalma komisyonlarında da 
görüliir. Taliplerin kanuni vesi
kalariyle teklif mektuplarrnı i
hale saatinden bir saat evvel k.1-
misyona vermeleri. (52 - 4557) 

Domates 
Patlıcan 
Biber 
Taze fasulye 
Bamve 
Kabak 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 1 İstmbul Şehir hatları vapurlariyle parasız seyahat hakkı verilen 
pasoların değiştirilmesine ba;;lanmıştır. 15 Temmuz 941 tarihinden i-

5 30,000 
5 8.000 
5 20.000 
7 10.000 

... 
12 beygir kuvvetinde 8 adet 

küçük otomobil şasesi alınacak -
tır. Her birinin tahmin fiyatı 
2625 liradır. Toptan veya ayrı 
avn taliplere de ihale edilebilir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/7 / 941 
Perşembe günü saat 15 de An -
karada M .. M. V. Satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip -
lerin verebilecekleri miktar üze
rmden <"(- 15 teminatlnriyle ko -
misvona gelmeleri. (188 - 5154) 

* Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 350 kuruş olan 6 ton ve
keta kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 1417 /941 Pa
zartesi ,gün·i saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 1575 liradır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda ,gi>rüliir. Ta
liplerin kanuni vesikalariyle tek
lü mektuplarını ihale saatinden 

3 15.000 
(186 - 5152) 

• 4800 ton kuru ot alınac::ıktır. 
Kao:ı lı zarfla eksiltmesi 2117 / 
Q41 Pazartesi günü saat 18 de 
Ezinede askeri satın alma komis
yonunda yanılacaktır. Tahmin 
hedeli 288.000 lira. ilk teminatı 
ı 5,270 liradır .. Talinlerin kanu
ııi vesikaJariyle teklif mektup -
l:ınm füı:ıle saatinden hir c::ı:ıt 
"vvel komisvona vermeleri. ~v
c:;:ıf ve şartnamesi komic:vmırla 
rrnriiliir. (190 - 51fifl) 

Sahip ve Neşriyat müdürii Emin 
UZMAN, Ga7.etecilik ve Ne~rivat 

T. L. Ş, TAN matbaas· 

l - "5000" adet cam matara ratın alınacaktır. ı tibaı·en eldeki pasolar hüküm~ü7. addolumıcağmdan aliikacizırlarm bu 
2 - "218" liralık kat'i teminatı Bakırköy malmiidürliii:üne yatırıla- tarihten e\·el İşletmemiz yolcu, yük servisine murcıcaatla pasolarını 

rak talip olanların mnkbıızlariyle beraber 3.7.941 Perşembe giinii saat J cfogıştırmeleri ilan olunur. (5163) ~ 

14 te Yeşilköy Hava ınıntaka depo fımirlil!l satuıalma komisyonunda bu- " .. ı•••••••••••r 
lunma1an. (5075) 

lstanbul Elektrik, 

İşletmeleri Umum 

Trmvay ve Tünel 

Müdürlüğünden: 

ı - Keşif bedeli 26693,34 lira olan Silahtar fabrika binaları ve te
sisatmm boya ve badana işi açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 8.7.941 Sah günü saat 10 da Metro hanının 5 inci ka
tmda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2002 liradır. 
4 - isteklilerin parasrz olarcık ,·erilmekte olan ~artrameleri leva

zımdan almaları ve kanuni vesıkaları ve muvakkat teminatları il,. ılfın e-
dilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları (5007) 

Sihhat 1ir Doktor ve Bir 
Memuru Aranıyor 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
İşletmemiz İskenderun şubemizdeki 170 11ra iicrf!'tli doktn,.1uk n r.O 

lira iıcrctll <;ıhhiy::> ınemurlut:11 ml\nhilldir. Tal;plerin evrakı mi.i bıtelc
riylc birlikte en kısa bir zamanda memurin müdurlügiinc rrıura1.:aatları. 

(517~ 


