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BiTARAF 
l<ALIYOR 

Bugünkü dünya harbi ile Türki
Yenin hiçbtr alftknsı yoktur. Ne 
Almanyanm dünyaya hı'lkfm ol -
mak davası, ne lngiltcrcnln İmpa
ratorluğunu korumak ihtlyncı, ne 
Amerikanın pazarlarını kaptırma

mak arzusu, ne de Sovyetlcrln 
Komı.inizml yaymak veyn kurtar
mak emeli bizi nlfıkndnr eder. Bü
yük devlellerf birbirine çarpıştı -
ran buyük zıddıyetlerden uzak ve 
masun bulunan Türkiye, bütün bu 
harplerde bitaraf kalmayı 'tercih 
etmiştir. Bugünkü Alman - Sov -
yet harbinde de bu bitaraflığını 
muhafazaya karar vermiştir. 

1'1. Zekeriya SERTb'L 

Alman - Sovyet harbi derhal 
bütün dünya devletlerini 

cephelerini tayin etmiye ve dün
Va harbi içindeki yerlerini nlmı
Va scvketti. Şimdiye kadar bita
raflığını muhafaza eden Finlanda 
da harbe J:!İrdi. İsveç Almnnvanın 
Yanında yer almayı tercih etti.AL 
?nan nüfuzu altında bulunan bü
tiın Avrupa devletleri Sovyetle
re karşı cephe aldı. Hudutlarında 
Ve denizlerinde harp havası eser -
ken bitaraf kalan İspanya bile 
sımdi cephesini tayine ihtiyaç 
duymnktadır. Yalnız Japonya he
nüz kararını verememiştir. 

:Beri tarafta İn.ı?iltere bütün do. 
?ninyonları ve müstemlekeleriyle 
ve Amerika bütün kuvvetiyle 
Sovyet cephesine gecmiştir. 

Binaenaleyh bütün dünya iki 
büyük cepheye ayrılmıştır. 

Yalnız Türkiye, ittifaklarına ve 
dostluklarına sadık kalmakla be
raber, şimdiye kadar olduğu J?İ
bi, bu defa da bitaraflıjtını mu
hafazaya karar vermiş, bu iki 
cepheden hiç birine iltihaka lü
zum ı!Örm~istir. 

Bunun da sebebi J?ayet basit ve 
açıktır. 

Bu,günkü dünya harbi, büyük 
emperyalist devletler arasındaki 
ı.?eniş zıddiyctlerdcn doğmuş bir 
çarpışmadır. 

Almanyanın ~ayesi Avrupa ve 
Asyaya ve o tarik ile dünyaya 
hakim olmaktır. 

İnJtilterenin hedefi evvela Bri
tanya imparatorluğunu parcalan. 
:maktan kurtarmak, sonra da ci
handa Nazi hakimiyetine mani 
olmaktır. 
Amerikanın menfaati, Avrupa 

ve Asya pazarlarının kendisine 
açık bulundurulmasını emreder. 
Bu zaruret onu Almanyanın a
leyhine çevirmiştir. 

Bu davaların hiç biri bizi do_ğ
rudan doğruya alakadar etmez. 
Bizim kendi milli hudutlarımız 
içinde müstakil yaşamaktan baş
ka bir gayemiz yoktur. Gayemiz 
bu kadar basit ve tabii olduğu 
için de. siyasetimiz açık. dürüst 
ve sarihtir. Bu siyaset, toprakla
rımıza tecavüz vaki olmadıkca bL 
zc harbe J?irmemeyi ve bitaraf 
kalmayı emreder. 

* * 
Büyük devletler arasındaki 

bu çarpışmayı bir ideoloji 
kavj?ası halinde izah edenler de 
vardır. Bunlara J?Örc Almanya 
Yeryüzünde demokrasiyi ve ko
nıünizmi kaldırarak bütün ciha
na şamil bir Nazizm sistemi kur
:rnak iddiasındadır. İnJ?iltere \'f' 

Amerika, kendilerine ve bütün 
:milletlere hür yaşamak hakkı 
veren demokrasinin yıkılmaması_ 
nı temin için çarpışmaktadır. 
Sovyetlerin J?ayesi. harple veya 
harpsiz, dünyaya komünizmi vay
nıaktır. Birbiriyle anlaşamıvan 
bu birbirine zıt ideoloiilerin car
t)ışması. bu büvük devletleri bir. 
birine düşürmüştür. 

Bu takdirde dahi Türkivenin 
bu cephelerden birine iltihak et
:rniye ihtiyacı yoktur. Cünkü 
Türkive. kendine en lHyik olan 
rejimi bulmuştur. Bunun haricin
cleki ideoloiilerle hic bir alakası 
ve hiç bir davası yoktur. Onun i
çin de hic bir yabancı ideoloii
nin aleti veva orJ?anl olmak ihti
Yacında de~ildir. Ne başkalarına 
zorla kabul ettirmek io;tedii?imiz 
bir ideoloji davamz vardır. ne de 
hariçten bir ithalat emtiası olan 
ideoloiive ihtiyacımız. Biz kendi 
:reiimimizden memnunuz. bütiin 
iste~imiz sadece buna hürmet e
dilmesinden ibarettir. Bu snvede
dir ki. Nasvonal SosvaJist Alman
'.\"'a ile dostuz. Sovyet Rusya ile 
Yirmi sene dost yaşadık. · 
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l ASK_~_RI VAZl~-~ . .J 

Şarki Prusya 
. Cephesinde .. 

Afmanlarrn Hedefi Sovyet Ordusunun Sa ltıkla 

Alakasrnı Kesmektir, Bunun İçin Finlandadan 

Diğer Bir Kolun Cenuba Sarkması İcabeder 

ASKERİ MÜTAHASSISii\UZ YAZIYOR 

Macarlar 
da Harbe 

Giriyor 
--

lspanyollar Bir 
Miktar Gönüllü 

Gönderecek ---
İngiltere, lsveç'in 

Geçit Verme Kararım 

Protesto Etti 
Roma, 27 <A. A.) - Haber ve

rildiğine göre Sovyct tayyareleri 
Macaristanda acık şehirlere ta
arruz ettikleri için 1\Tacaristan 
Sovyetler Birli_ği ile kendini harp 
halinde nddctmiye karar vermiş
tir. 

Şartlar, Saracoğlunun 

Delaletiyle lngiltere 

Büyük Elçisine Verilmiş 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
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Ankaradan öğrenildiğine göre. 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu, Alman büyük elçisi 
Von Papen tarafından yapılan ve 
Ingiltere ve Amerika Birleşik 
Devletlerini alfıkadar eden bazı 
teklifleri, !ngiltercnin Ankara 
büyük elçisi Knatchbull - Hu -
gessen'e bildirmiştir. Saraçoğlu, 
bu teklifleri, Bitlerin Sovyetler 
Birliğine hücumunu takibeden 
pazartesi günü Ingiliz büyük el
çisini kabu1 ettiği zaman kendi
sine vermiştir. Görüşmenin yal -
nız birkaç dakika sürmüş olma
sı, Ingiliz cevabının tereddi.ide 
hiçbir suretle mahal bırakmıya -
cak mahiyette olduğunu göster -
mektedir. 

AN'ADOLU AJANSININ 'NOTU : 

Bu telgrafın ve ayni mana -
d a işaa o~unan hahcrlcrin haki
ka te istinat etmediği ,·e uydur 
m a olduğu, rl'sıni mahfillerd en 
Anad olu Ajansına bild i ri lıni~tir. 

Berlinirı t ekzibi 
Budapeşte, 27 fA.A.) - Macar Ber lin , 27 (A.A.) - Yarı res-

Başvekili ve Hariciye Nazırı m i bir kaynaktan bildiriliyor: 

SiYASI HALK GAZETES i 

ALMAN TEBLibi 

Cephelerde, 
Kat'i Netice 
. Alınıyor 

Bu Neticeler 
Pek Yakında 
Bildirilecek 

Rumenler 

Harp 

Sovyet 

r 
İS M At L HA B İJ3 

AVRUPA EDEBIYATI VE BiZ 
İsllm, Roma, Yunan ve Garp edebiyatı ve buna mü\'Rzi Tilrk ede
biyatı, garptan yapılan tercümeleri l:ı~ah eden iki ciltlik bu muaz

zam eser son devrin en muhim edebi hadisesidir. 
Birinci cildi 575, ikinci cilt 635 sahife, beheri 2 lira. 
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KİTABEVİ 

SOYYET TEBLiGi 

Muharebe 
Çetin Bir 
Safhada 

-o---. 

Minsk'de Kanlı 
Bir Boğuşma 

Başladr 
--

Vilna Mmtakasındaki 

Sovyet Kuvvetlera 
So\'yct - Alman hududunda şiddetli muharebelerin cereyan ettiji 

sahayı gösterir harita Yeni Mevzilere Alındı 

Bir Alman ağır topu ileri mevzilere naklediliyor 

• 

Bugün 6 ncı Sayfada 

şarki Avruoa 
Haritası 

( .. ____ ........................ -... ,, 
ı SOVYET ! 

1 AJANSI 1 

1 ı v 1 1. j 1 09az ar çın i 
1 ileri Sürülen ; 
1 1 

1 Son, iddiaları i 
1 Tekzip Ediyor! 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet
ler Birliğinin gtiya Karadeniz ve 
Çanakkale BoRazları üzerinde id
diaları olduğu ve guya BulJ(aris· 
tanı işgal etmek niyetinde bu -
lunduğu hakkında Hitler tara -
f mdan ~ırf kendi hareketinin 
doğruluğunu ısbat etmek maksa
diyle ve hadiseden Sotıra, yanlış 
ve tahrik edici bir sekilde ileri 
sürülen isnatlan Hariciye Halk 
Komiseri Molotof 22 Haziranda 
iradettiği nutukta tekzip ettiği 
halde, bazı Türk J?azeteleri Hit
lerin Sovyetler Birliği aleyhin
deki bu ütirasını iktıbas ederek 
neşretmişlerdir. 

Salahiyetli Sovyet mahfilleri -
nin Sovyetler Birliğinin ~erek 
Türkiye ile Boğazlara ve gerek 
BulJ?aristana karsı takip ettiği 
hattı hareket hakkında Sovyet -
ler Birliği aleyhine müteveccih 
bulunan bu menfur iddiayı sid
detle reddettik lcrini beyana, Tass 
aiansı mezundur. 

Almanlar, Mühim 

Zayiat V ~reli 

( 'enup Cephr-.:.ind ~:.~ 11'ovyet 
0.rdusuna Kuman.da Eden 

Mareşal Kulik 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovvct 
İstihbarat Ofisi tarafından dun 
akşam neşredılen Kızılordu tcb· 
liği: 

Kıtalarımız buJ:!Ün Minsk bol
gcsinde büyük düşman tank cu
zütamları ile kanlı muharebele
re ~irişmişlerdir. Muharebeler 
devam etmektedir. Luck istika
metinde tanklarla bütün gün 
yapılan kanlı çarpışmalar lehi -
mizdc cereyan etmiştir. 

Cernoti istikametinde kıtal14rJ· 
mız Pnıt nehrini geçmek istiyen 

1 
düşmanın şiddetli hücumlarını 

n9iltereye Malzeme muvarrakıyetıe taraetmişlerdir. 
Besabarya bölgesinde kıtaları· 

mız. hudut boyundaki mevzileri· 
ni sıkı bir surette muhafaza et· 
mektedirler. Burada Almanlarla 
Rumfnlerin yaptı2ı hücumlar 
püskürtülmüştür. Skuleni'de bir 

Nevyork, 27 (A. A.) - Nev- ıleri hareketine tesebbüs eden 
vork denizcilik mahfillerinden düsman kuvvetleri Prut nehri· 
öğrenildi~ine göre ''Rokos Ver- nln garp sahiline tardedilmişler
J?ottin" ismindeki Amerikan dir. 
vapuru şimali Atlantik'te bat- Hava kuvvetlerimiz Bükreşle 
mıştır. Rokos Vergottin İngil- petrol mıntakasındaki Ploest 
tereye h~rp malzemesi götür.

1 
şehrini ve Kara?eniz üze!~~e~ 

mekte1dı. ( (le, amı: Sı:ı. ::ı. Su .. ı 

mu~~ı 
PAPAZ İLE iST AKOZ 

Yazan: Refik Halid 

istanhul yazlannda, midesi sağlam, iştahı yerinde olanlarlıı 
ağzının tadını bilenler i~in istakozun önemli bir mevkii \'ıtr 

<lır. Adalar ''e Boğaziçi isk elelerinde, rıhtım ve kıyı boyu, size 
pantalonu baldırlanna kadar sn·alı, adadıya kıyafet l i bir adam 
ekseriya hu, şekilce mün asebetsi7.. fakat eti nefis mahlüklardaı 
uzatır. Hem de yaş sepette kıvır kıvır oynayıp Mefistofeles sorguç 
lanna benziyen iki tel bıyığını sağft sola çe,•iren canlılanndan! lf. 
takoz bütün bir İstanbul yazını - yosun kokusu, lodos erupları, de 
nizden çıkmış d ipdiri insan tenleriyle, :rani r ayiha, renk ve ı.e' 
kiyle • kendi vücud ünde toplamıştır, bile d enilebilir. Beni biraı. 
giiliimsetir de ... Şu frenk hikayesini d aima hatırlattığı için: 

Adamın biri, bir köy papasına kocaman bir istakoz bedi~·" 
eder. Papas da, betaber yenilmek üzere hem o adamı, hem de biı 
kaç kişiyi sofrasına çağınr. Nurani yüzHi muhterem rahibe a;ıt;ıM 
<.-den, genç bir köylü kızıdı.r \fe önıriinfle istakoz nedir, görmemi ... 
tir. Hed i)·e getiren zat mutbağa uğrayıp getirdiği acayip hayvanıı 
nasıl başlanacağını tarif ettikten sonra şaka olar ak kıza der ki 
''Ha dikkat et, bu m ahluk ~k dindardır; şayet papas efendi iJ, 
araı:da gizli bir mü nasebet vana utancından reneini deiiştiriı 
k:pkıııl kesilir!,; 

Yemeğe otururlar; faka t istakoz b ir türlü sofraya relmez 
l\lisafirler şi.kiyete baışlarlar, papas da mutbaktaki aşçısına nmı 
r a ne tavırla haykınr: "Ne duruyorsun? Getir ~unu ortaya baka 
hm: Nasıl olmu~, görelim!,, Köylü kız, istakozdan d aha kızıl l1i. 
çehre ile, alı al , moru mor içer iye girer; tabağı sofr_a~·n koyar \ t 
papasa dön üp öfkeli bir sesle der ki: "- Mad_em~ı oram.ı:trlnb 
rezaletin herkesçe öğrenildiğini i5tiyon un, bµyur ışte... ıstakoz 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Bardossy, bu~ün Mebusan Mec- Almanyanın Ankara büyük el
lisind e yaptığı bevanatta Maca- çisi Von P apen'in Ingiliz büyük 
ristanın Sovyetler BirliR:ine kar- elçisine sözde bir suh teklifi yap 
c:ı harbe girece~ini bildirmiştir. 1 mış olduğuna dair yabancı mem 
Bardossy. Sovvet tavvarelerinin ı leketlerde yayılan haberlerin h1ı 
l{;:ı"a'va -y:ınt~kları tna~ruz;ı kar-ı kikate lamamiyle muhalif bulun 
şılık tedbırlerın alınacagını beyan duğu, bugün Hariciye Nezare -
etmişlir. 1 tinde yabancı matbuat mlimcs -

(De,•amı: Sa.:>, S ii. 7) sillcrinc bildirilmiştir ..,.._, ._....-~-~ = .--- kıpkırmızı kcsilai!,, 



-
2 

Yazan: ALI RIZA SEYFİ No. 7 

Asker Ailelerine 
Yardım 
Meselesi 
Biletlere ve Duhuliyeli 

iki Taraf Arasında iki Saat Yerlere 
I Şimdilik Süren Çok Kanh ve 

Kahramanca Bir Çarpışma Oldu 

Zam Şekli 

Geri Kaldı 

Dokunmayın kancalara, 
kurtlarım! Dokunmayın, onlar 
dursun; işte ben yine önünüze 
duşuyorum ... (Don) lardan kor
kacak mısınz, Türk UŞ3kları, Al
lah ve Turgut için! 

Reins ,J?erçekten bir kaplan ke
silmıştı. Bütün Türkler: 

- Allah ve Turı;~ut için! Tur
gut için! 

Narelerini yükseltirlerken Reis 
Tiırk kalyonuna atlamak istnyen 
uzun boylu bir şövalyeyi bir baL 
ta vuruşıyle tepe aşnğı iki gemi
nın arasına düşürdü. 

Bu anda gôrülmiye değecek ve 
örenlerin avlarca tüylerini ur

ı;ertecek kanlı, azgın boğuşma 
baslamıştı. 

* * Jled ve cezir dalgası 

Turkler ,görüyorlardı. Bu asilza
de, etrafından uçan geçen, ,güver
teye, küpesteye çaı;parak her ya
na ağaç, makara parçaları ser
pen gülleler, kurşunlar arasından 
hiç teti~ini bozmıvarak büyük 
bir soğuk kanlılık gösteriyor, yal
nız İspanyol beyzadelerinin bu 
merasimli ananesine ,göre kuman 
dadan başka hiç bir işe karışmı
yordu. Onlar icin, vakti gelince 
kullanacağı altın saplı hacından 
başka bir şeye el sürmek, şerefi
ni bozacak bir iş, kendisine ya
kışmaz bir tenezzül olurdu ... 

Halbuki; Türk _gemisinin Reisi 
ve Koca Reis ile bütün zabitleri. 
öbür yoldaşlarla beraber, hatta 
onların ta önünde döğiişliyorlar, 
çalışıyorlardı. Onlar da korsanlar 
gibi sırtlarından esvaplarını çıka
rıp atmışlar, bayağı belden yuka-

(Ak Sungur) kalyonunun kil. rı çıf'lak, kan, ter, barut karrısı 
peştesinden iceri atlamıya içinde kalmışlardı. Düşmana sal· 

u~raşan ve önlerindeki korsan- dırıyorlar, adamlarına haykıra -
Jardan en aşağı üç kat fazla olan rak .yol göstererek onları şevk -
zırhlı İspanvol kumeleri Türkle- lendiriyorlar, onlarla beraber bir 
r'n tiıfek. tabanca kurşuniyle, topun palangasına, bir hafa1ın u -
oklarla, el humbaralariyle karşı- cuna yapışıyorlar, kılıçla vuruyor 
lanarak ~eri. siiriilmekte, iki ta- lnr, siingii ile deliyorlar, balta ile 
r:ıf boı!az boğaza gelince Türkler parçalıyorlar, sag ellerinde yata
rampa baltalan. sünglileri ve kes.. ğan, sol ellerinde el humbaraları 
kin yata,ganlar ile ağır zırhları i- olarak ön sıraya atılıyorlardı. 
cinde dönmiye, yürümiye çalışan Ispanyol askerinin disiplini de 
duşmanlarını çok kötü bir durum mir gibi sağlam olmakla beraber 
da bırakmaktaydılar. buz gibi soğuk, mnkıne gibi can· 

Bu kudurmuş adamlar fırtına- sız, şuursuz olduğıındıın Türkfo 
""ı, korkunç bir met ve cezir dal- rin bu müşterek a~e§: ruh ve is 
C?ası gibi vakit vakit Ak Sun,l!ur tek birliği önimdP. pek aşağı kulı· 
kalyonunun küpeştesinden iceri 

1 

yordu. 
ta mıya başlıyor, sonra uğultulu Ispanyol kalyonunun' kı~mda 

· Allah ve Turgut! Turgut i- heykel gibi durqn mutaassıp ve 
çın! Turgut için! sert şövalyenin sö?.ü dınleniyor · 

Narahırivle birdenbire düşerek du; lakin Bayram Reisin arkasın 
k lkarak tekrar İspanyol kalyo- dan istiye istiye koşuluyordu ve 
nuna siirülüyordu. Bundan baş- onun adamları 3lfıınler:n en }cor
ka iki _geminin çanaklıklarından kuncunda bile reislermin :ırdın · 
<.armıhlannda nda el humbarala-· dan ayrılmazlardı. 
rı vagmakta, ok, tüfek, tabanca 
atılmakta, içeri girmek ü;teyen (Arkası \'ar) 

lerin başına a~r demirler, çivi- ===========::;;:;:=::::ı 
ler, ağaçlar, seren parçaları fır
latılmakta olduğu gibi, Ak Sun
f!urun çok yüksek baş ve kıç üst. 
!erinde bulunan toplan düşmanın 
düz, sipersiz ,güvertesini sıkı sıkı
ya doldurmuş İspanyollar üzeri
ne salkım gülle, misket, saçma 
\ ağdırarak onları yere sermekte 
ıdi. 

İki geminin borda topçuları da 
boş durmuyorlardı. Türkler de, 
lspanyollnr du nnmlulan artık 
:iüşman gemisi bordasına sürüne. 
• ek halde bulunan toplarını du
rup dinlenmeden dolduruyorlar, 
teş edıyor, yine dolduruyorlar, 

. ekneleri delik deşik ediyorlardı. 
Ortalığı kulakları sağır eden 

oir uğultu, bir haykınş, patlayış 
fırtınası sarmış, barut dumanlan 
L!Ozleri _görmez etmişti. 

İki ıtemi de durmadan alev, 
av fışkıran iki yanar dağını 
uıdırıyor, ikisi de kendilerinin 
lttıkları topların ve teknelerine 
~aplanan güllelerin tesirleriyle 
:.>aştan aşa/{ı sarsılıyorlardı. 

Top ambarındaki korsanbr ce. 
3ennem sıcağı, ölüm ve kan ko
{Usu, barut dumanı içinde bu
:ıalmış, çırçıplak soyunmuş olduk 
arı halde durmadan, dinlenme
:ien deliler gibi doldurup atıyor
ar. hır güllenin parcaladığı yol
:laşlarını yüziine bile bakmadan 
?acaklanndan tutup geri çekiyor
lar, çıplak ayaklan o yoldaşın ha
a akan dumanlı, sıcak kaniyle 
ı<aymakta olduğu halde yine bo
ralmış toplarını doldurmıya sal
iınyorlardı. 

** 'spanyolarm Kumandam 

Bu boğuşma hemen bir saat 
kadar sürdü; ~it_gide iki ta. 

afta da kollar kuvvetsiz kalı
vor, soluklar tutuluyor, dizler 
bükil}miye başlıyordu. Türk 
alyonunun hasta kamarasında 

varalı yatan beş altı korsan yara. 
arının a!ır olmasına ra~men bu 
:lestanlık savaşın korkunç büyil-
iıne tutulmuşlar, güverteye fır· 

Iayarak ölülerin elinden aldık
ları bıçaklar, baltalar, kılıçlarla 
deli gibi dövüşmiye başlamışbr
dı. 

Topçulara cephaneden hartuç 
vetiştiren cephaneci yamağı ço-
uklarla ~emideki bir kaç muço 

da ölüme kanıksamış bir halde i.$
lerini yapıyorlar, başlarından, 
yanlarından uğuldayıp ~eçen gül. 
leler. kurşunlar arasında cıl,gınC3 
2ülerek koşuşuyorlardı. 

Gizli Francala 

Yapıp Satanlar 
Bazı fırıncıların 150 gramlık 

francala çıkararak geceleri gizli
ce satış yaptıkları belediyeye ih -
bar edilmiştir. Belediye kayma -
karolara bir tamim göndererek 
gizli francala satışına mfıni ol -
mak için tedbirler alınmasını ve 
bu gibi fırıncılara cürmi.i meşhut 
yapılmasını bildirmiştir . 

Belediye bugunlerde bütün me 
murlarını gece devriyelerine çı -
karacak ve saat 24 ten sonra hu
susi eller vasıtasiyle yapılan giz
li francala tevziatı için zabıt tu -
tacaktır. Kaçal(çılar ihtikar su -
çuyln adliyeye verilecektir . 

Manifatura 

Geldi 

Eşyası 

Mısırdan İskenderun ve Mersi
ne mühim miktarda manifatura 
eşyası gelmiştir. Şehrimizdeki a
lakadar taairler bu malları tesel
lüm etmek üzere Mersin ve Is -
kcnderuna hareket etmişlerdir. 
Ayrıca Hindistandan Mısır tariki 
ne de muhtelif çeşitte manifa -
tura eşyası da Mcrs.ine ithal e -
dilmiştir. 

Bedri, sene başı hediyesi olarak 
karısı Perihana bir otomobil 

alacağını vaadetmişti. Fakat bu vaa
di iyice düşünmeden yaptığının far
kındaydı. Çünkü tesbit ettikleri tari
he kadar bu parayı tedarik edebilece
ğinden hiç te emin değildi. Lakin bu 
hususta bir çok mazeret söyliyebilir
dl. Evvela, az çok tutunmuş bir avu-
kat olmasına rağmen, c;ok genç idi. 
Karısiyle kendisinin yaşları mecmuu 
elli bile tutmuyordu. Bundan başka ev 
lenell henüz bir sene olmuştu. İlerde 
bu hediyeyi nasıl olsa alabilirdi. 
Karısı henüz çocUkluk huylarından 

vazgeçmemiıti. Evlenmeden evvel bü· 
yük bir şefkatle sevdiği ve büyük bir 
ihtimamla sakladığı taş bebeklerinden 
bir tanesini hlla yatak odasındaki gar
derobun bir köşesinde saklardı. Ba
zen evde yalnız oldufu zaman onu do
laptan c;ıkanr, oynar, hattl baznn be
beli için yeni elbiseler diker, sonra 
tekrar yerine koyardı. Fakat bana ma
kabil lüks eşyaya karşı olan tema· 
yülü hiç de çocUkça değildi. 

Esen rüz,l!Ür ara sıra etrafı sar Karısını çok seven Bedri, kendisin-
mış barut dumanı perdesinin bir den bir otomobil ofstediği zaman, ona 
ucunu kaldırıp açınca, İspanyol· hayır diyememişti. Çünkü aksi takdlr
kalyonunun kıç tarafında, sırma- de Pe;ihanın neşesi kırılacak, kendi
lı İspanyol bandırasının altında siyle uzun müddet konuşmıyncaktı, Bu 
ı(ik demir zırhına sarılmış ku- itibarla çarnaçar böyle bir vaatte bu
nımla duran, ı?iızel bir tunc hey- lunmuştu. 
keli andıran İspanyol kaptanını Nıhayet kendisi de mağrur ve nef-

- -- ---
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Belediye öaimi encümeni, as -
ker ailelerine yardım için evvelce 
kabul edilen şekli değiştir -
miş ve şehir hudutları için-
de işliyen nakliye vasıta -
!arına ve dühuliye ile girilen 
yerlerdeki biietlere zam yapmışt.ı 
Bu karar, Bi.iyük Millet Mccli -
sinde bir mebus tarafından "gay
ri karıuni tafisilat,, şeklinde tef -
sir ediler~k itiraza uğramıştır. 
Hasıl olan bu vaziyet üzerine be
lediye daimi encümeni ver<liği 
kararın kanuna uygun olduğunu 
gösteren bir esbabı mucibe maz
batası hazırlamış ve Dahiliye Ve 
kaletine göndermiştir. Ay başın
da yeni şekilde asker ailelerine 
yardım tahsilatına karar verilmiş 
olmasına rağmen bu esbabı mu
cibe mazbatasının vekalet bildi -
rilmesi mevcut kararın şimdilik 
tatbik edi1memesini intaç etmiş
tir. Maamafih alakadar müdür -
lüklere belediye tarafından tebli
ğat yapılmış ve yeni esaslar dai -
resinde hazırlıklara başlanması 
bildirilmiştir. Bu tebligata göre, 
banliyö trenlerinin birinci ve i
kinci, vapur ve tramvayların bi
rinci mevkilerinde kullanılan bi
letlere 40 para zam yapıldığı kay 
dedilecek, otobüslerde, sinema, 
tiyafro ve konserlerde verilen 
biletlere bir kuruşluk asker aile
lerine yardım pulu yapıştırıla -
caktır. 

Dahiliye Vekaleti Büyük Mil -
let Meclisinde mevzuu bahsolan 
hususnt ile belediye daimi encü -
meninin esbabı mucibe mazbatası 
nı tetkik ederek kat'i bir karar 
verecektir. Bu kararın tatbikine 
kadar asker ailelerini yardımsiz 
birukmamak için eski asker aile
lerine yardım mükellefiyeti kanu 
nunun tatbikine devam edilecek 
ve mevcut esaslara göre para top 
!anacaktır. Yeni bir mükellefi -
yet şeklinin mevzuu bahsolduğu 
nu ileri sürerek aylık taahhüda -
tını ödemiyenlere muayyen müd 
det dalıilinde tebliğat yapılacak 
ve icabınöa o mükellefin e~yası -
na haciz konulacaktır. 

MÜTEFERRİK : 

Otomatik Telefona 

Vergi Verilmiyecek 
Şehrin muhtelif yerlerinde bu

lunan otomatik telefonların mü -
dafaa vergisine tabi olup olmaya 
cağı tasrih edilmemiştir. 

Oğrendiğiınize göre, bu nevi te 
lefonlar umumi mükaleme mahal 
Ieri olduğu için müdafaa vergi
sine tabi tutulmıyacaktır . 

Mürebbiye Mektebi - Çocuk 
Esirgeme Kurumı/ umumi merke 
zi; Ankarada kurulmuş bulunan 
çocuk bakımı (Mürebbiye) oku -
luna talebe kaydına d~vam et -
mektedir. Kayıtlar Temmuz ayı 
nihayetinde sona erecektir. 

Okul yatılıdır. Kaydolmak için 
sıhhati yerinde olmak sakat bu
lunmamak, 18 yaşından yukarı 
olmak ve asgari ilk okul tahsili
ne sahip olmak lazımdır. 

Bir Hapishane Firarisi 
Pusuya Düşürüldü 

!zmir, 27 (TAN) - Salihli ha
pisanesinden kaçan idam mah -
kumu Kula kazasından Musta
fa jandarmanın pususuna düş -
müş ve müsademe neticesinde ya 

sine de fevkallde itimadı olduiu Jçin 
sene başına kadar bu paranın tedari· 
ki hususunda karısını şüpheye düşür
mek istemiyordu. 

Artık akıam muhavereleri hep bu 
müstakbel otomobil üzerinde geçiyordu 
O zaman karısı tabiatın kendisine ver
diği güzellik Ue beraber bütün şuhlu
ğunu kullanarak kocasına hoş görün
miye çalı&ıyordu. Böyle zamanlarda 
Bedri kendini hakikaten mesut hisse
dly.ordu. HayattİJMaadetmek ne kadar 
zevkli •iııett>llıtflCiı otnUk dtı~OJ kadar 
taffl"idt:''btGıtıôb1Uft btctlnr•e--lcm
serinin rengini kansı, marka ve bey
ii:ir kuvvetini de kendisi tesbit etmiş
ti. Velhasıl bu, kendisine henüz ma
lik olunmıyan, dünyanın en güzel o
tomobili idi. 

Bütün teferrünt hakkında tamamiyle 
mutabık kaldıklarından artık otomo
bil alındıktan sonra yapacakları seya
hatlerden bahsetmiye başladılar. Pe
rihanın projesi hakikaten güzeldi. Ge
lecek yaz kocası ile birlikte Peşte ve 
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· 2üccacive 
Cimenlo Ve 
cuval ihtikarı 

Belediye, Hal 
Varidatını 
Arttıracak " 

ve Fakat Meyye 

Sebzeler Fahiş 

Mevzu Fiyatla Sattırılmıyacak Fiyatları Mürakabe Bürosu Bu Ücs 

Üzerinde Yapılan İhtikarla Esaslı 

Meşgul Olmıya Buşlamıştır 

Surette Belediye sebze halinde ıslahat 
yapmıya ve hal varidatını arttır -
mıya karar vermiştir. Bu husus
ta :ılınması icap eden tedbirler a· 
rasında hfil müdürlüğüniin doğ -
nıdan doğruya belediye riyaseti· 
ne bağlanması da bulunmakta -
dır. Yapılan tetkiklere göre, ge
çen yıl hal idaresi 1 70 bin lira har 
camış ve 733 bin lira varidat te
min etmiştir. Belediye bu mas
raf miktarını arttırmadan daha 
fazla kfır temin edecek bir proje 
hazırlamakla meşguldür. 

Fiyatları mürakabe bürosu, bu 
giınlerde üç ihtikar mevzuu üze
rinde meşgul olmaktadır. Bun -
lardan biri, züccaciye eşyası üze 
rine görülen ihtikar hareketleri ._ 
dir, şimdiye kadar yapılan tahki
kat neticesinde züccaciye ihti -
karını bir trüst şeklinde kuru -
lan bir şebekenin idare ettıgi an
laşılmaktadır. Bu şebeke fiyatla
rı idare etmek için, züccaciye sa
tılan mağaza ve dükkfınlarn mat
bu fiyat listeleri de gönderdigi 
teeyyüt etmiştir. 

ikinci ihtikar mevzuu da çi -
mento meselesidir. Toptan çimen 
to fiyatları tesbit edildiği hal -
de, perakende satışlarda bir fiyat 
yiıkselişine tesadüf edilmekteOir. 
Nitekim marut bir müessesenin 
tesbit edilen fiyat haricinde çi -
mento saltığı nn1aşılmış, bu mli -
essese adliyeye verilmiştir. 

MAARİFTE: 

Yeni Açtlan Köy 

Enstitüleri 
Marif Vekaleti, son bir yıl için 

de Aksu, Gönen, Arifiye. Kepir
tepe, Çifteler, Gölköy, Pazarö -
ren, Akçadağ, Dliziçi, Akpınar, 
Beşikdüzü, Savaştepe, Kızılçullu 
ve Cilavuz da olmak üzere 14 köy 
enstitüsü açmıştır. Bu enstitüle
re altı bin talebe kaydedilmiş ve 
talebenin iyi bir şekilde yatması 
nı temin için 12 büyük yatakha
ne binası yapılmıştır. Ayrıca 38 
dershaneli 19 büyük okul binası 
inşa edilmiştir. Içinde 500 kişilik 
salonu olan 9 yemekhane binası 
yapılmıştır. 18 aileye mahsus ol
mak üzere de 12 öğretmen evi 
kurulmuştur. Enstitülerde kul -
lanfian h11YVanlar iÇltı 9 tthfr ve 
tavla ve 9 tane depö li'ı&* @dil'· 
miştir. . ,.. 

Bu müesseselerde 4600 dönüm 
yer sürülmüş ve buralara hubu
bat ekilmiştir. Bunlardan baş -
ka da 28 bin fidan dikilmiş, 280 
dönüm bağ yapılmış altı bin talc 
benin de giyecek, yatacak ve yi
yecekleriyle alakalı eşya temin 
olunmuş, bunların dikimleri ens 
titü talebesi tarafından ve ens -
titü vasıtalariyle yapılmıştır. Ye
ni ~apılacak enstitülerin vaziyet 
ve bina planları memleket mi • 
marları arasında müsabakaya ko 
nulmuş ve hepsinin tafsilat plan
ları hazırlattırılmiştır. Bu planla
ra göre, inşaata 17 yerde başlan
mıştır. Köy enstitülerinde oku -
yan talebenin köylerinde bula -
caklari ev ve okul binalarının 
pHi.nları da vekAlet tarafından 
tesbit ettirilmiştir. Maarif Ve -
kaleti enstitü mezunlarının teka
üt, sağlık ve içtimai yardım san
dıkları için yeni bir nizamname 
hazırlamış ve Şurayi devlete ver 
mişfır. Bu nizamnamede enstitü 
mezunlarının maddi ihtiyaçları 
ve sosyal durumları tamamiyle 
temin edilmektedir. 

kalanmıştır. 
Mustafa yaralı olduğu için Ma 

nisa hapisanesinin hastanesine 
kaldırılmıştır. ' 

Viyana üzerinden Pariıe ıidecekler, 
dönüşte İtalyadan ıeçerek Venediğe 
ı•ğrayacaklardı. Zaten evlendikten son
ra hiç bal ayı seyahati yapmamıılar
dı. Şimdi bu ıeyahtJ yapmıyan var 
mıydı ki? 

Bedri için artık bir iş kalıyordu, o 
da direksiyon dersi almaktı. Bu, onun 
için güç bir iş olmadı. İki ay sonra 
direksiyon imtihanını muvaffakıyetle 

verdi. Artık her şey tamamdı. Eksik 
olan yalnız otomobil Jdi. 

* * z aman denilen mefhum hiç bir 
zaman elimizde değildir. Bazan 

o kadar uzar, dakikalar saat olur. Ba
zan da tamamiyle aksine, İşte Bedri 
lçin de sene başı çok çabuk gelmişti. 
Üstelik, eskidenberi oynadığı poke~ 
partilerinde son zamanlarda talLi o ka
dar ters gidiyordu ki. Vclhsıl sene 
başından evvel bir otomobil satın ala
bilecek meblağı biriktirmekten çok u
zaktı. 

Bunu Perihnna nasıl söyliyecekti? 

Uçunci.ı ihtıkar mevzuuna da, 
çuval ticaretinde görülınüştur. Ba 
zı tacirler 160 kuruşa perakende 
olarak topladıkları çuvalları .210 
kuruşa satmaktadırlar. 

Liiks mağazalar 
Pazartesi günü toplanacak o -

lan fiyatları mürakabe komisyo -
nu, bu üç ihtikar mevzuundan 
başka, tuhafiye mağazaları ara -
sınc.1a "Lüks mağaza,, oldugunu 
iddia eden mağazalar hakkında 
da bir karar verecektir. 

l(ırtasiye ı·e naftalin 
ihtikarı 

Tahtakalcde Mordaho isminde 
biri, yerli naftalini 175 kuruşa 
sattığı için adliyeye verilmiştir. 
Adliyeye tevdi edilenler arasın
da, Beyazıtta kırtasiye ihtikarı 
yapan Adnan isminde bir diik -
kan sahibi de bulunmaktadır. 

.POLİSTE: 

r Belediye 
I 

Cezasına 

Çarptırılanlar 
Son 24 saat zarfında muhtelif 

belediye suçlarından dolayı 46 es 
naf ve 9 şoför ve otobüs biletçisi 
hakkında ceza zaptı tutulmuştur. 
Ayrıca yürüyen tramvaylardan 
atlıyan 12 kişiden de birer lira 
peşin para cezası alınmıştır. 

Kalb Sektesinden Oliim - Ka 
bataşta Sulakçeşme sokağında 1 
numaralı evde oturan 50 yaşında 
Recep Yardeniz Beşiktaş iskele
sinde sandaldan inerken ani ola
rak düşüp ölmüştür. Cesedi mua 
yene eden adliye doktoru kalb 
sektesinden öldüğünii tesbit et -
miş, gömülmesine ruhsat ver -
mir.ir. 

0.tomohil Altında Kaldı - Ca
ğaloğlunda oturan Mehmet oğlu 
Fenni tiirbe önünden geçerken 
şoför Nureddinin idaresindeki 
2579 numaralı otomobilin altında 
kalmıştır. Muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanan Fenni im
dadı sıhhi ile Cerrahpnşa hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Fivat tcrefftiline mfıni olmak 
ve şehrin muhtelif semtlerinde 
ki meyve ve sebze fiyatları ara
sındn bir tevazün temin etmek i
çin madnıbazlığn nihayet vermek 
fikri ileri sürülmektedir. Maa -
ınafih şimdilik hal idaresi sa -
hahları meyve ve sebz!IU.erin top
tan fiyat satışını tesbit edecek 
ve bunlan kaymakamlara birer 
liste halinde gönderecektir. Kay 
makamlar da belediye şubesi rei
si olmak sıfatiyJe bu toptan sa -
tış fiyatlarına nakliye masrafı 
ile normal kar miktarını ilave e· 
decek meyve ve sebzelerin fahiş 
fiyatla satılmasina mani olmıya 
çalışacaktır. 

ADLİYEDE: 

Tamam 15 

Şarap 

Bardak 

içmiş 
Nuri adında biri evvelki gece 

Küçükpazarda Gazeteci sokağın -
dan geçerken Derviş adında bir 
sarhoşun tecavüzüne uğramıştır. 
iddiaya göre, Derviş Nurinin yo
lunu kesmiş vrt parasını almak is 
temiş ve yetişen bekçilerden Ke
mali de dövmüş ve hakaret et -
miştir. 

Dün adliyeye verilen suçlu bi -
rinci ağır ceza mahkemesinde 
kendisini şöyle müdafaa etmiş -
tir: 

- Tamam 15 büyük bardak şa 
rap içmiştim. Gözümün önünii bi 
Je görmiyecek kadar sarhoştum. 

Herhalde Nurjyi arkadaşlarım -
dan birine benzetmiş olacağım. 
Bekçiye de hakaret etmedim, 
demiştir. 

Mahkeme şahitleri dinledikten 
sonra suçu sabit görmediğinden 
Dervişin beraetine ancak bekçiye 
hakaret ettiğinden dolayı 29 lira 
10 kuruş para cezası ödemesine 

Ha ika K a h v e karar vermiş, Dervişi serbest bı-
rakmıştır. 

T •• B I Sevgilisini Yaralıyan - Sev -evz11ne aş anıyor gilisi Gülizarı kıskançlık netice -
sinde bıçakla ağır surette yara -

Kahve tevzii işi tamamen bir lamaktan suçlu Mehmet Erdo -
esasa bağlanmış ve kaymakamlar ğanın duruşmasına diin ikinci 
halka verilecek numaraları ha - sulh ceza mahkemesinde başlan
zırlamıya başlamıştır. Bu numa - mıştır. Mahkeme suçluyu tevkil 
ralar bugün ve yahut yarın bek- etmiş, şahitlerin celbi için du -
çiler ve belediye znbıt:ısı memur ruşmayı başka bir güne bırak • 
ları tarafınaan evlere dağıtıla - mıştır. 
caktır. Her eve bir numara ve - . 
rilecektir. Bu numaraları göster
miyenlere kuru kahveciler tara -
fından 250 gramlık kahve paketi 
verilmiyecektir . 

Arttırma ve Eksiltme 
Kanununda Tadilat 

Ankara, 27 (TAN) - Arttır -
ma. eksiltme ve ihale kanununa 
muvakkat bir madde ilavesi hak 
kında hükumet meclise bir la
yiha takdim etmiştir. 

Simdi bütün düşüncesi bu idi. Zavallı 
kimbilir ne kadar hayal sukutuna uğ
rıyacaktı. Çünkü kendisine o kadar 
ciddi bir şekilde vaadetmlştl ki. Sev
gili karıcığı, otomobil için, dahıı ev
velden satın almayı tasarladığı kış

lık yeni bir mantodan bile vazgeçmiş-
ti. Şimdi kansının yapacağı reaksi
yondan korkuyordu. Çünkü o, böyle 
zamanlarda, haşin oluyordu. 

Yılbaşı gecesi için Bedrinin arka
daşlarından biri onları evine davet et
mişti, Bedri o gün yazıhaneden çık

tıktan sonra saatlerce sokaklarda bir 
serseri gibi dolaşmıştı. Otomobil ma-
fazalarının önünden geçerken nefret 
ve istikrah ile başını çeviriyordu. Bü
tün gün ve bu dolaşma esnasında bu 
işe bir hal çaresi aradı. Doğrudan 

<!oğruya itiraf fikrine kat'iyyen yanaş-
mak istemedi. Bu dramı komediye çe
virecek, tuhaf ve gülünç bir yol bul
mıya çalışıyordu. İlk sinir buhranını 
atlattıktan sonra onu daha kolay bir 
şekilde yatıştırabilecekti 

Çok Şiddetli Bir 

Zelzele Oldu 
Istanhul, 27 (A.A.) - Kandilli 

Rasathanesinden: 
Dün yaz saafiyle I5 i 2 dakika 

29 saniye geçe çok şiddetli bir zel 
zele kaydedilmiştir. 

Merkez üstünün Istanbuldan 
6700 kilometre mesafede bulun -
duğu tahmin edilmektedir. 

Birdenbire, oyuncak satan mağaza
ların birinin vitrininde, bir kibrit ku
tusu kadar küçiı"k, fakat tanınmış mar
kaların biitiin teferriiatını ihtiva eden 
otomobilcikler gördü. Derhal kendi
ninkini tanıdı. Bu, onun için mühim 
bir keşif oldu. Sencbaşı için bir oto
mobil vandctmişti ya.. Sözünü tuta-
caktı. • 

O gece, hiç belli etmemek için, ar
kadaşının evinde mümkün olduğu ka
dar neşeli durmaya çalıştı. Asıl kritik 
vaziyet, kendi evlerine döndtlkleri za
man bnşlamıştr, Karısının bir aralık 

dışarı çıkmasından istifade ederek, ya
tak odasındaki komodinin ü:r.erlne gö
rülebilir bir tar:r.da küçük otomobili 
verleştirdi. Sonra ayaklarının ucuna 
basarak çalışma odasına geçti. Hadi
satı bekledi. Fakat o kadar ço'k belde
di ki, artık merak etmiye başladı. Kal
bi küt küt ederek, yatak odasının 
kapısını araladı. Oda boştu. O zaman 
gözleri, yatağın baş ucundaki lamba
nın ziyası altında pırıl pıril parla
yan ve yastıkta yatan Per.ihanın be
beğine ilişti. 

O zaman Bedri, karısının bu şakayı 
hoş telakki edecek yerde fena karşıla
dığını, evin bir tarafında suratını a
sarak saklandığını anladı. O, eh'adı 

fevkalade küçültülmüş bir otomobile 
minyatür bir kadınla mukabele etmiş
ti 
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Meslek Haysiyetin 

Münafi Hareketi 
Yaza11: Naci Sadulla 

D iinya hıırp tarihinin en 
zun cephe.sinde, insan 

tariiıinin en IJüyiik kavgası el 
vam ederken, iistiin kaliteli 
bazı gazet~leriınizin en mutc 
siitunlnnna, dolandıncıların lı 
ratiyJc, sabıkalıların ifşaatı ~ c 
le~ti ... 

Bir fikir adamının kalenı h 
tnn eline kelepçe 'unılnıuını, 
kir hiirri~·etinin haysi~~tine t 
vüz sayan aydınlık \'e ileTi 
zihniyete göre, adi cürfhnlc 
kirlenip kelepçeye sokulmuş 
lere şerefli fikir knvgalannın 
lfihı olan tertemiz kalemi ve 
mek, affedilir bir lfıiibalilik il 
ğildir sanırım. Hele hu gaflet 
diinyanın şu miistesna merhal 
sine rastlatılnıası, mahiyetinde 
ki münasebetsizliği büshütiin 
j-'Üfmcktedir. Çiinkii bugiin, v. 
tandnslar, dolnndıncılnr, ve sa 
kalılnra ikram olunan o siituı 
larcian, çok haşka, çok biiyiik, 
çok çelin vazifeler beklemek 
dir. 

Acaba, Basın BirJiğinin hays 
yet divanı, muharrirler arıısın 
kendi imzalariyle ynzi yazan m 
sccccl, meşhur sabıkalıların, y 
]anını~ dolandırıcılıınn da katı 
ınasın;, bu mesleğin şerefiyle al 
kadar bir hadise saymıyor m 
Daiıa geçenlcrcle meslektaşlar 
rasında yapılan giiriiltülü topl 
tının belli başlı me\•zulanndan 
risi de, meslek lıaysiyctinc mi' 
allik hususattn bugünkiinden ç 
daha biiyiik titizlik gösterilm 
ne müteallikti. Dolnndıncı ve 
bıkalı kalemlerine matbuatta a 
rılan paye, o giinkii samimi t 
mcnnilere vcrilmis fiili bir ce 
vap oluyor. 

l\leslektaşlnr o gün, "Gazete 
tere itibar,, temin olunmasının g 
rel«µ"İni aramışlardı. Bence, özle 
nilen bu hiirmct ve itibnre kavt 
manın ilk şartı, gazetecinin h 
şe~·den evvel, kendi kendine hii 
metkar davranmasıdır. 

Çiinkü bizi, dolandıncılar 
sabıkalılarla yanyana, elele, ha 
başa, içiçe görenlerin yüzlcrind 
gururumuzu incitecek çizgiler 
lirirse, bunun günahım bizzat k 
dimizden başka hiç kimseye yül 
liyenıeyiz. • 

Atina Elçimizvı 
Maiyeti Dün 

Şehrimize Geld1 
Atina büyük elçimiz Enis A 

kaygen dün öğleden sonra Edi11 
neden otomobille ve yanında re 
fikası olduğu halde Jstanbula ha 
reket etmiş ve akşam saat 19 dı 
şehrimize gelmiştir. _ _ 

Atina büyük elçimiz, Büyült 
çekmecede v:ıli muavini Raşit D 
mirtaş ile Jstanbul emniyet mü 
dür vekili Salahaddin tarafındaı 
karşı lanmıştır. 

Enis Akaygen, şehir hududun 
da kendisiyle görüşen bir muha 
ririmize çok yorgun olduğunu ~ 
söyliyccek bir sözü bulunmadı 
ğını beyan etmiştir. 

Filhakika Ati na biiyük elçimi 
Küçükçekmcce ile Topkapı ara 
sındaki asfalt yol üzerinde, biz 
zat kullandığı otomobiliyle bir k 
za geçirmiştir. Büyük elçimiziı 
otomobiliniıı bazı kısımları chen 
miyetsiz şekilde hasara uğramı~ 
tır. 

Enis Akaygen bugünlerde An 
karaya gidecektir. 

Enis Akaygenle birlikte elçi 
Iik müsteşarı Süleyman Faik, A 
taşemiliter Sevfi ve iki katip d 
lstanbula gelmiştir. 

Bir Numaralı Komısyon 
Azalığı 

Jstanbul bma vergileri tetkil 
itiraz komisyonuna nakledilen ii 
za Cabir Dadanın yerme tcmyi 
komisyonu raportörlerinden Tal 
sin Gençayın bir numaralı komi 
yon azalığına Maliye Vekftletinc• 
tayin edildıği haber alınmıştır. 

Üç Kişinin Ölümü İle 
Neticelenen Bir Kavga 

Izmir, 27 (TAN) - Tepecikt 
Sadık Bey hanında on bir hayvaı 
eanbazı kafaları tütsüledikten so· 
ra münakaşaya tutuşmuşlardıı 
Münakaşa neticesi ıse bıçak ve s 
Jaha dökülmüş ve neticede içle 
rinden Selanikli Ramazan ile ka 
deşi Mehmet Ali ve Selim oğl 
Demir Alı ölmüş, Zi.ilfikar yara 
lanmış diğerlerı sağ olarak ya 
kalanmıştır. 

İnhisarlar Umum Miidiir 
Muavinliği 

inhisarlar miıfetti ,lc>rınden Cı 
vat, inhisarlar umum m üdür mı 
nvinliğine tayin edilmi~tir 
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Dünya ın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Sovyet - Alınan harbi ş!m -
dilik şımal bölgesinde daha ziyade 
Almanların, Romanya cephesinde 
i~e tamamen Sovyetlerin lehine o
larak inkişa f etmektedir. 
2 - Esk i Sovyet Hariciye Komi
Sı>.ri Litvınof'un SovyeUerle İngil-
tere - Amerika arasındaki mü
nasebetleri tedvire memur edile -
ceği bildirilmektedir. Bu tayin, e
sasen beklenmekteydi. 
3 - Sovyetlerle Amerika ve İn -
gilterc dünya meseleleri üzerinde 
kolaylıkla anla:ıabilirler. Yalnız 
bir Polonya meselesi b iraz güçlük 
çıkarabilir. 

Harbin inkişafı: 

Sovyet - Alman1harbi, şim
dilik, şimal bölgesinde 

uaha ziyade Almanların, Ro -
rnanya cephesinde ise tamamen 
Sovyctlerin lehine olarak inki -
§a{ etmekte bulunduğu anlaşı -
lıyor. 

Sovyet hava kuvvetlerinin 
Ploşti petrol sahalanm ve 
petrol tasfiyehanelerini müessir 
bir surette honıbardıman etıne-
1eri ehemmiyeti haiz bir hadise
dir. 

Finlandanm ,.c l\facaristanın 
fiilen harbe iştirakleri, Alman
yayı askeri ve stratejik bakıın
lardan kuv,•etlenclirmiş oluyor. 

Italyanın ve ispanyanın hare
ketleri, daha ziyade senbolik 
mahiyette göı-ülmektedir. 

ispanyanın, Alman~·aya gönül 
lü göndeı·mek kararını vermekle 
beraber, lngiltereden çekindiği 
için, harp dışı vaziyetini muha
faza ettiği anlaşılı:yor. 

lsvcç hükılmetinin şimendi -
fcrlerinden Alman askerlerinin 
gccmesine müsaade etmesi in -
giltere hiiktınıeti tarafmdan 
takbih edilmiştir. 

lııgiliz resmi mahafiJi, Alman 
tazyikine karsı bu za~ ıf muka -
vemetin lsveci daha feci mare
ralara süriikİi~·eceğinden enili· 
~e etmektedirler. 
A;rni mahafil, Finlandanın Sov
~·ctlere karşı harbe girmeleriyle, 
kendi istikJfıJlcrini tchlike;\·e 
koyduğu nıi.ilahazasındadırlar. 

Karşılıklı Anlaşma: 

Eski Hariciye: Komiseri Môs 
yö )..,itvinofun, Sovyetler 

le Ingiltere v~ Amerika arasın
daki münasebetlerin tedvirine 
nıemuı· edileceği b.:Jdirilmekte
dir. 

Bu haber heniiz resmen te -
eyyiit etmemekle beraber, Sov
yet - Alman ademi tecavüz pak
tı imzalanıcıya kadar Sovyet -
]erle lngiltere arasında Alman 

nıi tecavüz paktı yapmaya mec-
bur ettiği ve takriben bir sene
den beri fiilen Sovyetler birliği 
canıiasuna dahil olan iiç Baltık 
dc·vletinin, mukadderatları da, 
hu memleketlerde yapılacak ı>le 
bisitlerle tayin ve teyit edilebi • 
lir . 

l\lilletlerin mukadderatlarını 
bizzat tayin etmeleri prensibini 
kabul eden ve plebisitin verece
ği neticeden emin olduğu hisse
dilen Sovyetler Birliği hiikfı -
metinin, buna itiraz edeceği zan 
nedi lem ez. 

Bugün bilfiil Alman işgali al
tında bulunan diğer AA vrupa 
ve Balkan devletleTinin yeni -
den istiklallerine ve mülki ta -
mamiyetlerine kavuşmaJan me
selesi hakkında, SovyetlerJe In
giltere ve Amerika hiikumetle'l'i 
arasında hiçbir ihtilafın çıkaca
ğı düşünülemez. 
Muhakaktır ki, Sovyetler Bir

liği ile Ingiltere ve bilhassa A
merika arasmdaki en esaslı ih -
tilil ve bu devletlerin rejimle: -
rinin başkalığından ileri gelmek 
tedir. 

Bugün anlaşılan ve tatbik edi 
len manasında demokrasi re.ii
mi ile komünist rejimi arasında 
şüphesiz büyük bir zıddiyet 
mevcuttur. 

Ancak bazı vaziyetler, hu zıd
diyeti - hiç olmazsa muvakkaten 
ve kısmen - telif edebilecek kuv 
vettedirler: 

1 - Bugiinkü şnrt1ar içinde 
Nazizm, hem demolcrasinin hem 
de komünizmin diismanıdır. Sov 
yetT~r 1939 ağustO'suna kadar, 
memleketlerin içinde, Nazilere 
düşman olan bütün kuvvetler -
den; sosyalistlerden, demokrat
lardan, komiinistlerden, hatta 
katoliklerden miirekkep miişte
rek ve müttehit bir halk cep -
hesi kurmak; he:vnelmilel saha
da da müsterek bir emniyet si -
l·asetini müdafaa etmek suretiy 
le bu gavenin tahakkukuna gay 
ret etmislerdir. 

2 - ltus komünist partisi, da
imi ihtilal istiyen ve diğer mem
leketlerde komiinizm teessiis ct
medikce 'Rus\rada komünizmin 
teessiis cdem°iyeceği kanaatinde 
olan Trotsky ''e taraftarlarnun 
iddialarınm hilafına olarak. Rus 
·vanın kendi vasıta ve im"kanla
riyle komiinizmi tesis edehilcce 
ii esasını kabul etrnis ve devlet 
p~anlan buna göre hazırlanmış. 
Sovvetler Birlii!i hükCtmeti de 
dalı~ zirnde milli bir si;\·aset ta
kip et~iye başlamış ''C diğer 
memleketlerde komiinist tahri -
katı yapmaktan vazt?eçmistir. 

Bu hadiseler, bilhassa Ingil -
terede harpten sonrn teessüs e
decek nizamın sosyalist e!'laslarn 
istinat edeceğinin en salahiyet
tar devletin adamları tarafın -
dan hir('nk defalar hevan olun
duğ-u hadisesini dP ilave edecek 
olursak - Nazi tehlikec;İ devam 
,ettiği müfü~ke nıuhalckak ola -
rak - Sovvetlerle demokrasi cfov 
letlerinin · ~ılu hir surette is bir
li Pi ~·apmalan liizunnı meydana 
çıkar 

M.ANTEN 
taarruzuna kar~ı bir anla~ma ı--~------------
ve iş biı-liği temini maksadiyle •k 
ciddi gayretler sarfeden Litvi - Otomatı 
nofun böyle bir vazifeye tayi • 
ni hekle·nınekte idi. T lefon 

Sovyellerle Ingiltere ve Ame- e 
rika arasında iki senelik bir in- T • t 
kıta devresinden sonra tekrar esısa 1 
kurulınıya başlıyan miinasebet -
Ierin, sadece iki tarafın birbir -
lerine askeri yardımlarına inhi
~ar etmemesi gayet tabiidir. 

Yeniden On Bir 
Hatta zannediyoruz ki, Ingil- Vilayette 

tere ve Anıeı-ika hükumetleri 
bu yardımm tam ve anlaşmanın 
samimi ve devamlı esaslara is· -
tinat edebilmesi icin, harı>ten 
sonraki vaziyet üzerinde de Sov 
yetler birliği hiikCımcti ile mu -
tabık kalmak istiyecekler ve bel 
ki de bu esasları, dünya haki -
nıiyet ve esaretini t<'ınine çalı -
şan Nazizme karşı müttefiklerin 
harp ve sulh gayeleri olarak bii 
tün diinyaya ilan edeceklerdir. 

Yapılacak 

lngiltere hiikCımtıcti, Polon
l'anın beyaz Ruslarla meskun o
lan kısunlarının Sov3 etlere aidi
~·ctiııi vaktiyle kabul etmiş ol -
duğ:u ve Besarabya esasen Rus
yanın biı· parçası bulunduğu için 
hu meseleler iizerinde de kolay 
ca anlaşmak müınkiin olacağı 
tahmin edilebilir. Yalnız Sikors
ki hükı'.'ımetinin Polonya mese -
lcsintle bazı giiçlüklcr çıkarması 
ınümkiincliir. 

Sovyetlcrin, Finlı dada ken
di emniyetlerini kor.·vacak ted
birleri ve garantiler i aldıktan 
sonra, bu memlc:Ce·tin • stikrniine 
ve toprak bii ı 'iğünc münafi 
taleplerde bu nıyacakları aşi 
kardır. 

Rejim Zıddiyeti~ 

Çemöerlain hiikfımetinin i
ki sene ev,·el garanti ver 
memektc t.c;rar ''e hu vüz-

t1en So\ yetlcd Almanlarla ~de· 

Ankara, 27 (TAN Muhabirin
den) - Posta, telgraf ve tele -
fon umum müdürlüğü memle • 
kette otomatik telefon tesisatı 
yapmak ve mevcut şebekeleri tev 
si etmek bakımından hazırladığı 
proje mucibince çalışmalarına de 
vam etmektedir. Halen faaliyette 
bulunan otomatik tesisatlara ila
veten Adana, Mersin, Kayseri, 
Afyon, Balıkesir, Bursa, Zongul 
dak. Adapazarı, Çekirge, Kozlu 
ve Izmitte otomatik telefon te -
sisatı yapmıya karar vermiştir. 
Bu vilayetlere ait otomatik te -
lefon tesisatı planları hazırlanmış 
tır. Bu on bir mıntakada yapıla
cak telefon şebekeleri o mınta -
kanın ihtiyacını karşılıyacak bir 
halde bulmı:ıcaktır. 

Bu tesh:ler için lazım olan mal
zeme alat ve edevat Macarista
na si~ariş edilmiştir. ünümüz -
deki aylar içinde bu şebe~eı:re 
ait makinelerin memleketımıze 
geleceği ve derhal faaliyete ge • 
çilerek şebekelerin en kısa za -
manda tesisine çalışılacağı bildi
nlmektedir. 

Diğer taraftan İstanbul, Anka 
ra telefon şebekesinin tevsii ve 
diğer vilayetlerden bazılarının bu 
şebekeye ithal etmek için lazım 
olan malzemede tngiltereye ıs -
marlanmış bulunmaktadır. Bu 
malzemenin pek yakında gelece
ği anlaşılmaktadır 

TAN 3 r-........ ........ _________ _ 
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Haftanın sakas ı - ı 
Maziye Bağhhk ve 

Tekamül Nazariyesi 
Yazan: Sabilıa SERTEL 
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Bütün -Akşamcılarılı 
Ku.lakları ınlasın 

Tekiimiil seyrinde, fiziki a
lemde olduğu gibi, insan 

cemiyetleri de hareket kanununa 
tabidirler. Hareket için lazım o
lan şartlar me,·cut müesseselerin 
içinden doğar. Hareket kanunln
rı bütiin kainata şamildir. Bu ka. 
nunlar ölçüleıniyecek kadar geni 
mekan içinde yıldızlar aleminin 
te~ekkülüne hizmet eden nebula' . 
larm hareket ve inki~afında bu
lunduğu gibi, molccul ' 'e atom
ların bünyesinde \ ·e elektronla 
proton'ların hareketinde de mev
cuttur. Elektronlar protonlar bir
birine zıt. \'e ıniitekabil surette 
birbirine bağlıdırlar. Bu zıddbet. 
ler içinde istihale eder, değişir, 
inkişaf ederler. Hayvanlar ale
minin inkişafı da zıddiyetler \ c 
zıı.ldi:retlerin çarpışmasiyle mey
dana gelirler: (Me\'cudiyetin mu
hafazası miicadclesi cinsi:vet va
sıtasiylc tekessiir ~·esaire .. J İn
san cı;mıi:retleri de bu hareket ve 
inkisaf kanunlanna tabidirler. 
Tekanıiilün esas şartı zıdların 
çarpı!iması \·e birlesmesidir. 

S ovyet resmi tebliğine göre, 
Alman askerle:çi taarruza 

kalkmadan evvel. votka iciyor
larmış. Biz buna benzer bir ha
vadisi, son İtalyan _ Yunan har. 
bi sıralannda da duymustuk. O 
zaman da, Yunan tebliğleri, ta
arruza ~eçen İtalyan asker
lerine şarao icirildiğini iddia e
diyordu. Maamaffü, muharebe
de. ickiden istifade edilmesi, Fa. 
şistler tarafından yeni kesfolun-
ınuş bir usul değildir. Tarih es
ki Romalıların da, hücuma kalk 
madan evvel. ayni sekilde hare-] 
ket ettiklerini vazıvor.NaPolyon 
kar fırtınaları altında Moskova 
yolculuğuna çıkardı,ğı ordusunu 
so~uktan korumak icin, asker
lerine bol bol konyak da,ğıtır
mıs. 

Bu eski usulün doi!urabileceği 
neticelerden birisi de, muhare
beyi aksamcılara sevdirmek ol
sa ~erek. .. Hatta. kimbilir. bel
ki de. cepheye ~itmeye Jı:önüllü 
oldukları bidirien İsoanyollar a. 
rasında, votka ziyafetine imre
nenler de vardır. Fakat insanın 
bu kanlı ziyafete kosabilrnesi i
cin, içkiyi, Bekri Mustafadan 
daha delicesine sevebilmesi la
zım: Çünkü hesapta, cepheye gi. 
dip de. votka yerine, ecel şerbe
ti icmek de var .. 

Bu havadis, bana, pek sevdi
ğim bir Bektaşi fıkrası hatırlat. 
tı: 

Camide vaaz veren imam, i~· 
kinin haram olduğundan bahse. 
diyor ve: 
"-Yarın, diyormuş, ahrette, 

ayyaşların devirdikleri koca ko. 
ca binlikler, ceza olarak, boyun
larına asılacak!" 

Dinle_riciler arasında bulunan 
bir Bektaşi, dayanamayıp sor
muş: 

"-Şişeler boş mu. yoksa do. 
lu mu olacak hocam?" 

Hoca, kendisini iyice hiddet
lendiren bu suale şu cevabı ver. 
mis: 

"- Dolu olacak!" 
O zaman Bektaşi, bu cevabın 

hiddetle verildiğini anlamamaz. 
lıktan gelerek, ~ülmüş, ve: 

'
1
- Oh, oh. demiş, desene, o-

Paulina Asipenko 

Anlatıyor 

1 914 harbinden sonra ilk 
defa olarak gelecek harp 

te en büyük rolü tayyarelerin 
oynıyacağuu sezen devletlerden 
biri de Sovyetlerdir. Bu saha· 
da bi çok ilerlemeler . yapmış o
lan Sovyetlerin en meşhur aske. 
ri kadın pilotu nasıl tayyareci 
olduğunu şöyle anlatıyor: 
"~üyüyünce bir taY-vareci o

lacagım, cocukluR'umda biç ak
lımdan geçmemişti. 

Kümes havvanatı yetiştirme 
kursuna altı ay devam etmek ü
zeı;e Kiev'e gönderilmiştim. 

Ilk derslerden sonra bunun 
ızüc bir iş oldu,ğunu J!Ördüm. 
Arkadaşlarım yedinci sınıf me
zunuydular, ben ise ikinci sınıf
tan ötesini okuyamamıştım. Ge. 
riye dönsem hayatımın sonuna 
kadar cahil kalacaktım. Geceyi 
gündüze katarak çalıstım ve al
tıncı ayın sonunda diğer arka
daşlarımla beraber mezun ol
dum. 

Bundan sonra Ukranyada Ber 
diansk eyaletindeki kollektif 
çiftliğe, burada kümes havvana. 
tı yetiştirme sistemini organize 
etmek için gönderildim. 

Meğer istikbalim burada taay. 
yün edecekmiş! .. Bir yaz günü 
çiftliğin üzerinde iki tayyare be 
lirdi. Motörlerin sesi çiftlikteki 
hay.;anların sesini çoktan hastır 
nuştı. Parmaklıklara dayanmış 
hayretle bu kanatlı makineleri 
seyrediyordum. Fakat birdenbi
re ne odu? .. İmkanı yok ... Yere 
mi iniyorlardı yoksa ... 

Köydeki heyecanı tarif ede
mem. Herkes işini gücünü bıra
kıp tayyarenin yanına koşmuş
tu. Tabii ben hepsinin başınday. 
dım. 

Tayyarenin içinden pilotla 
birlikte bir de genç kadın çıkın
ca gözlerime inanamadım. 

Meraknn utangaclığım:ı ~ale
be çalmıştı. Heyecanla sordum: 

- Demek kadınlar da uçabi
lirler. 

O mütebessim bir çehreyle ce. 
vap verdi· 

:··· ·········· ···························: 
i Yazan : Naci Sadullah ! 
: ..................................•..... : 

rası da yahey!'' 
Şimdi, cephelerde bol bol vot

ka, şarap içildiğini duyan ak-
şamcılar da, tıpkı Bektaşi gibi 
~ülecekJer, ve: 

"-Oh, oh, diyeceklerdir, de
senize. orası da yahey!" 

Birisi Şaşı Olacak! 

Evvelki günkü Fin tebliğin
de de küçük bir hata 

vardı: 

Finlandaya yirmi Sovyet tav. 
yaresinin hücum etliğini bildi-
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Deniz Kenarında Güneş Banyosu 
GUneş banyosu her yerde ya

pılabilirse de, plajda deniz ban
yosu yaparken güneş banyosunu 
da birlikte yapmak hoşa gider ... 
Zaten denize ginneden. vücudü 
güneş karşısında biraz ısıtmak i
yi ve lüzumludur. Bu kadarına 
güneş banyosu denilemez, sade
dece vücudü ısıtmak ... 

Bilirsiniz ki, güneş banyosunun 
kendisine mahsus kaideleri var
dır. Kısa müddetten başlıvarak, 
müddeti gittıkçe utı:atmak ... A
caba güneş banyosu ile deniz han. 
yolannı birlikte yapmak doğru 
mudur? 

İnsanın viicudü zaten sağlam 
.olursa, deniz banyosunu da, gii· 
neş banyosunu da birleştirmek 
pek iyi olur .. Güneş banyosu de
niz kenarrnda daha iyi tesir eder. 
Vücut daha çabuk kararır, deniz 
hanyolannın faydası da kararma
nın faydalarına ila,•e olunur. Her 
şey yolunda demek .•. 

Fakat haztları deniz banyosuna 
tahammül ederler de, güneş ban
yosuna tahammül edemezler. 
Bazıları da aksine .. Deniz banyo
larına tahammül ettikleri halde, 
güneş bany .. larma tahammiil ede. 
miyenler daha çoktur. Bilhassa 
küçük çocuklar ... Denizde bir kaç 
dakika durmakla, gi.ineş karşısııı. 
da uzun müddet kalmanın ara
sın.da büyük fark olduğu şüphe-

Yazan : 

- Tabii kadınlar da uçabilir. 
ler. (Sonradan bu kadının bir 
tayyareci değil hastabakıcı ol
duğunu ö~rendim.) 

- Korkmuyor musunuz? 
- Bir zerrecik bile korkmu-

yorum. 
Pilot: 
- Ben Kharkov'da bir tay

yareci kadınla tanıştım; dedi.· 
Bu son söz beni iyiden iyiye 

sersemletti. Demek bir kadın da 
tayyareci olabilirdi.. Ah ben de 
uçabilseydim.. Mademki istiyo
rum, şu halde .. Ve işte o d~ki
kada Ukranyanın büviik Berdi
aansk çiftliğinde ta'.vYareci ol
mıya karar verdim. 

Bizim köylü çocuklardan biri 

sizdir, Onun için güneş banyo
suna tahaınmül edeıniyenlerin 
çokluğuna taacciip etmemelidir. 
Güneş banyosuna tahammül

süzlük alametleri de gen.c uygun. 
suzluk, uykuda çırpınma, iştah
sızlık, akşam ateşin çıkmasiyle 
ba~lar. Bunlar belirince güneş 
banyosundan vaz geçmek lazım
dır .. Ya, bu alametler güneş ban
vosuna tahammülsüzlükten değil 
de denjz ban:rosuna tahammül
süzlükten geliyorsa? 

Bunu ayırt eim~k de pek giiç 
değildir ... Güneş banyosuna ta
hammiiJsüzlük daha çok olduğun 
dan ilkin güneş banyo1arrnı ke-
5ersiniz. Rahatsızlık geçerse, J:?Ü
neş banyosunun zararı meydana 
~ıkar. Geçmediği halde deniz 
banyolarından da vazgeçnsiniz .. 
Bö:\·le işlerde dikkatli insan ken
di kendinin hekimi olabilir. 

Zaten güneş banyosundan vaz
geçmek, deniz kenarının temiz 
hın·asından da kaçmak manası· 
na gelmez ... Denize girmeden ön
ce -bildiğiniz kadan kapalı- çıp
lak vücutla deniz kenarında, fa
kat güneşsiz bir yerde, üşiimemek 
şartiyle, isediğiniz kadar kalabi· 
lirsiniz ... Buna da ışik banyosu, 
hava banyosu derler. Bu tiirlii 
banyonun sıcakta kimseye doku· 
nacağı yoktur. Işık banyosu da 
vücuda ferahlık verir. 

------·~~-

Sivastopol'daki tayyareci mek
tebinde okuyordu. Ona bugünün 
maceralarını yazdıktan sonra 
mektubumun sonunda: 23 ya
şındayım, sıhhatim yerindedir 
ve g-enc komüniBUtr birliğine 
mensubum.ıı. Ci~ rica ederim u
çabilmem içi11 bana yarôım edi~ 
niz. Diye ilave ettim. 

Aldığım cevap şuydu: 
"Derhal SivastoPol'a geliniz; 

istediğinizi yapalım!" 
Hemen Jlittim. Mektebin mü

dürüne içimi döktüm. Ona mu
hakkak tayyareci olmam icap et
tiğini, memleketimi bütün diğer 
erkekler gibi müdafaa etmek is. 
tediğimi söyledim. Müdür kolay 
yumuşadı ve sıhhi muayeneden 

ren ve bu tayyarelerin nerele
re kadar bomba attığını, neler 
yaptığını uzun uzun anlatan teb. 
liji', şu cümle ile sona eriyordu: 
"- Hava dafi bataryalarımız 

bu harekat esnasında. 21 Sovyet 
tayyaresi düşürmüşlerdir!" 
Şimdi siz: 
"- Hücum eden tayyareler 

(20) tane olursa, (21) tayyare 
nasıl düşürülür?" 

Diyeceksiniz. Eğer bu hata, 
tebliği yazanların, veya başka 
dillere cevirenlerin dikkatsizlik 
lerinden doğmamışsa, o tayyare. 
!erden birisini düşüren ve çift 
gören topçu ... şaşı olacak! 

* * Bir Mektuba Cevap 

" B ozkurt" mecmuasına baş-
vuraca_ğına, yanlışlıkla 

bana hitap eden bir .ıı;enç , yaz
dığı mektupta "Turan" a gitmek 
istediğini bildiriyor ve beni de 
kendisiyle beraber bulunmıya 
çağırıyor. Fakat maalesef, onun 
bu arzusunu verine ııetiremive. 
cei!im: Filhakika. "Turan" ne
şeli yerdir. Orada hayatın eğlen 
celi geçtiği de muhakkaktır. Fa
kat ben, oraya J!itmen~n ziyaret. 
cilere çok pahalıya mal olaca
ğından eminim: Eğer mechul 
muhatabım inanmazsa. bir zah
met edip, listesine bakıversin : 
Çünkü benim bildiğime göre, 
"Turan" da sapmanyamn şişesi 
12 bucuk lirayaymış! 

* * 
Yeni Askeri Tabirler 

Bundan evvelki harplerde: 
Cep açmak" şeklinde bir 

tabir vardı. Simdi öğreniyoruz 
ki. Sovyet hatlarında "cep" açan 
Alman tanklarının kendi p iya
deleriyle irtibatı kesilmiş. 

Bundan da anlıyoruz ki. cep 
açmıya giren motörlü kıtaların 
deldikleri nokta, bir torba ağzı 
gibi büzülüp kapatılabiliyor
muş: Bu hesapça, "cep açmak,, 
tabirine karşılık mesela: "cebe 
girmek" veya, "torbaya li(irmek" 
şeklinde yeni bir askeri tabir i
cat edilse, fena olmaz sanırım: 

Çünkü belli ki, eski "ceı:>" ler 
de "torba" olabiliyormuş! 

geçmemi istedi. Bütün doktorlar 
beni sağlam buldular. 

Böylece tayyare mektebinin 
bir talebesi olmuştum.İlk zaman 
lan ne kadar zahmet çektiğimi 
size anlatamam. Fakat. tayyare. 
ci olmak kararım o kadar kat'iy. 
di ki, başımı hiç kitaplarımdan 
kaldırmadan aylarca u,Si'raştım . 

Ayni zamanda hiç tahayyül 
etmediğim müthiş ucuşlar sey
rediyordum. Pike uçuşlar, avcı 
tayyarelerinin meharetleri, hep 
beni hayran ediyordu. Fakat a
şağı İndikleri vakit tayyarenin 
içinden fevkelbeşer bir insan de
ğil, hergün gördüğüm simalar
dan biri çkıyordu. Bu müthiş 
uçucuların hepsinin arkasında 
ayni mazi vardı. Bir fabrika ya
hut kollektif çiftlik, genç komü. 
nistler birliği, tayyareci mekte
bi ve parti... 

Bir müddet sonra ben de mun 
tazamen hocamın nezareti :ıliın. 
da uçmıya başladım. 

Bir ~ün bir uçuş dönüşü ba-
na: . 

- Yoruldun mu? diye sordu. 
-Hayır! 
- Haydi öyleyse, şimdi tek 

başına bir uçuş yapacaksın! 
Sevincime payan yoktu. Fa-

Tckamiil \;e inkisar. biitün kfı. 
inatta. gerek tabiatta, gerek ce
miyette zıddi~·etlerin çarpışınasiy 
lc- meydana gelen \'e insanın dii· 
l)Üncesinde makes bulan hareket 
ve inkişaftır. Biit.iin kainatta in· 
ki!iaf, harici bir sebebin neticesi 
olarak mc~·dana gelmez, hndisc
lerin zatında nıiindemic bir "mak 
sadın" n<'ticesi de değildir. İnki
safın meydana gelmesindeki se
bep, biitün esyada \'e hadiseler
de bizzatihi mevcut olan zıddi
yetlerdir. Zıddb·etler hiitün ka· 
inatta nıcnuttur. Dafia ve cazi
be, müshet \'e menfi elektrik, kı· 
sımlara aynlnıak, bir kül meyda
na getirmek için birle'5mek, \'l'Sa. 
ire. kainatta mevcut zıddiyetlerin 
ifadesidir. Tabiatın , -e cemiyetin 
bütün hadiselerinde \ 'e process'
lerinde, zıt, muhalif, karsılıkh 
defi ve inkar, ,.e ayni zamanda 
müşterek tcmayiiller vardır. Zıd
diycler, zıtların mücadelesi , ·e 
birleşmesi maddi alemde hiiki.im 
siirer ve şuura akseder. 

Cemisetler inJdsaf ,-e te1d1mlll 
seyirlerinde kökii mazide olan bir 
process'den gecerler. 

Fakat bu tekami.il process'hıdc 
Jıer hareket yenilerine yol \'erir, 
eski mua.Y:ı en kalıplan ink:ir • 
der. Eskiden nıe\'Cut kalıplara 
:reni sekiller , ·erir. Tekamiil. ta
rihi inkisafta geçen safhalarında 
biriken ve maziden alınıp da ~ e
ni cemhet tarafından inkişaf et
tirilen seylere tesahup eder, fakat 
hunları de~iştirir. Her değisikli
ğin başı mazidedir. fakat deği:;;en 
cemiyet, maziden fersah fersah 
uzaktadır. 

Mutlak hiç bir hakikat, hiç bir 
kalıp, hiç bir şekil yoktur. İnki
saf process'inde biitiin miirekkcp 
liğ'ini ishat eden. hareket kanun
larına tabi olan dcğisınelerc mu
halif, 71ddiyehiz bir tekaıniil 
~ayri ilmi bir tekamiil tflakkisi
dir. Hakiki bir tekamül me\ cnt 
realiteye cevap ' 'erirken, yalnız 
tedrici değişmeleri değil, devam
hhğ'ı (continuite) bozan ani dej?i -
meJeri de kucaklar. Bu ani dei!İs· 
meler, sıcramalar olmadık<'a te
kanıiil ' '<' inkilap olmaz. De,·anı. 
hlığın i<;inde mütemadiyen kırıl
malara. :rı kılmalaı·a, ,.e e''veldcn 
me\'Cut olnuyan yeni keyfi)•etlc· 
re rasgcJiriz. (Saltanatın yıkılıp 
~:erine ci.imhuriyetin gelmesi gİ· 
bi.) Şekil değisiklikleri realit-ed(I 
daima inkiliıplar ve sıçramalarla 
meydana A"elir. (Tiirk inkiHihı 
Fransız inkil:ib1 gibi. ) Tekaınü 
ııro<'ess'indc eski sekiller inkar e· 
dilir, eskiden inkar edilen ~·en · 
S<'killer onların yerine ~e<;er. ( J{r 

leliğin :verine esaretin, csarctir 
yerine liberal iJ<tisat şartlarınır 
geçmesi gibi.) Eski şekillerdcı 
nyrıhp :reni sekillere gecmek ma 
ziyi inkar etmek değildir. Tel~a 
miil ve hareket kanunJarına itti 
la' etmek demektir. 

kat hislerimi belli etmeden bir Barbaros Puh~ 
asker ~ibi: 0 · · ı b · · p t 

_ Pekala! dedim. enızcı er ayra~: ~~ı~. ..os a 
B ilk h . t ve Telgraf umum mudurluğu ta· 

u uçuşu ıç unu amıya- h ·ı ı k 1 
~ s k' h 1 h~1_ ; rafından azıı atı ma ta o an 

cagım. an ı ava ara d.Aım- ı b b" k a· M ffakı tl t Barbaros pul arının ta ı ıtmc 
ım. . ~va ye e uç um ve 1 üzeredir. 

yere ındım. Bundan sonra daha 
çok çalıştım. 1932 de buradan-----------
mezun olmuş ve askeri pilotluk da Oxy~en aparetüsü kullan 
okumıya ,gönderilmiştim maksızın 7054 metrelik bir m e-

Az sonra beni bir (Win~) ku- safe indim. 
mandanlığına tayin ettiler; ve i- 1938 senesinde müreth?batım 
lerlemekte devam ettim. İht i- olan diğer iki kadın ta:vvarec 
yari askeri pilotluk kurslarını Marine Raskova ve Vera T~oma 
bitirdikten sonra askeri tavva- ko ile birlikte on saat 33 dakı 
recilik akademisine yazıldım. katla hiç durmadan Sivastopol 
1936 senesinde bir gün kuman- dan Arkenjel'e uçarak Rusva k< 
danım bir tayyarenin t:ıvanının dınları uçma rekorunu kırdık.,. 
sağlamlı~ anlamak icin maki Bu yazı burada bitiyor. 
neyi uçurmamı istedi. 9200 met. Simdi ise Pauline senelere 
reye yükseldik ve hava~a 19 da- e~,:~ı mektep müdürüne_v~rd iğ 
kika durduk. Avdetimızde ku- sozu tutuyor. MemJeketının er 
mandanım beni tebrik etti: kekleriyle birlikte vatanını mü 

- Bravo, dedi, hemcinsleri- dafaa ediyor. Tayyareci olmıya. 
nin hepsinden cok yükseldin! kaır~r v~rdi~i ~ranyann ova-

Ayni zamanda paraşüt atla- lıırı uze.rıı~~~. ~~_gun duşman Lav 
malan öğrenmiştim.Bjr defasın- yarclcrı duşuruyor. 
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Aşağıda yazılı malzemeler satın alınacaktır. Memleket dahi
lınden Yeya haricten getirilerek vermiye talip olanların Anka
rada M M. V. II.:ıva Müsteşarlığı ikinci şube müdürlüğüne mü
r;ıca:ı tları. 

Adet 
1 

.1 - Asın~ oromoon rasnıı::rer1>ıln rnstik gr-çJrme nresT1 k;ıl'ıbı. 
(Buharl;ı çalısır ve her eb'atta lastiğe göre ilave kalıplı.) 

1 Lastik karıstırma silindiri. (Hamur yapmak için), (kapalı 
VP. el('ktro motörii.) 

1 - Lastik h.ıddesi (kalander) CFriksivon vaoa hilir) 
l - Boru makinesi (her eb'atta boru yapabilecek şekilde ilave 

tPrtibatlı.) 

1 Roru üzerine io1ik örme m;ıkincsi devvar. 
1 $olis\·on karıstırma makinesi. 
l Hususi ores - etü (idrolill:: oresli buhar k;ı7anı teforrüatiy

le bcraher ft::ıvvare dıs las~.iği 'V'ftpılac;ıksa) 
1 - Tayyare ir lastik imali icin buharlı pres. 
t ~ ., dı s .. sarma ma ''inP.:;i. 

T<iıfi mik+:ır~::ı t:ıvvare dıs lfistik h''7.i ve rl"lik toli. 
J<iı[j miktarda hamur yapmak üzere muhtelif şarj mad
~Pleri. 

l Bnru volkani7.ac:vonu kin rtü buhar kazanL .._ 
.J T Pc:tik C""r tecrühe makiııcc:i. 
l - Lastik delik ve temas tecrübe makinesi (F,.;ksiv""' 

(162 - 5053) 

* * Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 7 /7 941 
P za tcsi giinü hizalarında vazılı saatlerde Canakkaledı> Umur
b<':\"de Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni ve~ikalari:.·le teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. Açık eksiltme için belli va
k tte Komisyondcı bulunm:ılan. 
Cipsi :\liktarı T•ıtarı Teminatı 

Kilo Lira Lira K. 
İhale ~ımti ve 

sekli ,, 
~ · t?ır eti 
r ı~ır eti 
! ığır eti 
~ığır eti 
H~ır eti 
&ı~ır eti 
~ığır eti r. ğır eti 
l'"ovun eti 
,Koyun sütü 

66,000 
218,000 
218 000 
218.000 

88,000 
54.000 
42,000 
20 000 
14 000 

3,(100 

---
23 760 
7R.480 
78,480 
78,480 
31 680 
19,440 
15.120 
7.200 
6,!180 

405 

1780 Kapalı zarf 11 
5886 .. .. 11 
5886 '\ " " 11 
5886 .. ,. 11 
2376 .. .. 11 
1458 

" ,, 11 
1134 ... " .. 11 

540 
4!1!1 " •• 11 .. .. 11 50 

30 A. eksiltme 14 
!';ovun yo - ,\. 

~"1'4.U '-- T 3..0llO ';-: ;~ 525 39 .. ( .. 14 

-~- ·-· ---=· ~··~ • • 102 - 4814) 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmcleri 8/7 941 
J?Ünli hizalarında yazılı saatlerde Samsunda Askeri Satına1ma 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarivle 

·teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat f'Vvel Komisvona 
vermeleri. Sartnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri Satı-
11;ılma Komisyonlarında görülür. 
Cinsi Miküırı 

Sıi?ır eti 
S,,~ Yt-~1 

\..... 

Kilo 

15~ .ooo 

...:. ~6,000 

** 

Tutarı 
Lira 

38.250 
50,400 

Temin:ıtı 
Lira K. 

İhale 
saati 

2RR8 75 11 
3780 16 

(106 - 4818) 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizRlann
da :vazılı gün ve saatlerde Erzincanda askeri satın alma komicı
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
me~tunlarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme
lP.rı . Evsaf ve ş;ırtnamesi komisvonda görülür. 
Cınsi :Milct11n Tu•an Tl'minatı İhale 

.,_,,,_,. Kil L" L" 
...J o ıra ıra gün, saati 

.Kııru ot 
Odun 
S.ade vafr 

l.000.000 
1,000.000 

20,000 
.l"~ 

50 orıo 
20 orıo 
28,000 

37!'>0 
l!'iOO 
2100 

14/7/941 ]!') 

16 .• " 16 
16 ., " 15 
(196 - 5202) 

* , ,,J. f 
2500 lilarlıl< aysekadın fasu1ve Beher kilosuna tahmin edilc:-n 

ve 32.000 kilo sakız kabağı ah - fiyat 178 kuruş ol;ın 60,000 kiJ,., 
ırncaktır. Pazarlıkla eksiltmesi pamuk çorap ipliği pazarlıkl;ı 
30 6 _ 94t Pazartes~ . .2'Ünii saat 14 satın alınacaktır. İhalesi 30/6/ 
ve l:> de Hadımkoyde eski Ko - 941 Pazartesi ızünü saat 11 de 
ınutanlık bahcesinde askeri: sa - Ankarada M. M. V. satın alma 
tın alma 'komisyonunda yapıla - komisyonunda yapılacaktır. $cı.rt 
cakt~r. Taliplerin belli vakitte namesi 534 kurusa komisvondan 
kom1syona gelmeleri. alınır. 10.000 kilodan aşai!ı ol-

<192 - 5198) mamak üzere avrı avrı talipler-
-" den ahnabilir. İsteklilerin teklif 

Beher knosu 7.5 kuruştan 600- edecekleri miktar üzerinden ka-
400-400-450-400-220-900 ton ku- ti teminatl:ıriyle belli vakitte 
ru ot ayn ayrı kapalı zarfla ek- komisyona ,gelmcfori. 
sıltmeyc konmuştur. İhalesi 25/ (166 - 5082) 
7 941 Cuma giinü saat 10 da Ti· 1'-
r lyede askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ev
saf ve şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. Amirlikleri ve Konya, 
Bursa, Afyonkarahisar, Balıke -
sir, Bandırma. Mudanya askeri 
s;ıtın alma komisvonlarında e:ö-
rulür. (156 - 5047) 

* 50,000 kilo sade yağı alınacak-
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 
7 941 Perşembe günü saat 11 de 
Konyada askeri satın alma ko -
misyonunda :vapılacaktır. Tah
mın bedeli 76.500 lira. ilk temi
natı 7 51 O liradır, Evsaf ve şart
n amesi komisyonda görülür. Ta
l plerin kanuni vesikalariyle tek
lıf mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (148 - 4998) • İhalesi 7 /7 /941 Pazartesi gü-
nii saat 15 de Bolayirde a!'lkeri 
satın alma komisyonunda yapı -
lacak ve gösterilecek dört yere 
ııaklettiı'ilecek asağıda miktar -
lcırı yazılı muhtelif eşya pazar -
)Jkla eksiltmeye konmustur. Hep 
si bir talibe verilebileceği aibi. 
c vn avn taliplere de ihale edile
bılir. Taliplerin belli vakitte ko
misvona ~elmeleri. 

Miktan Teminatı Tutarı 
ton Lira Kr. Lira 

2fi37 
ti987 
!>1)90 
~ 

514 21 6856 
2649 25 35,323 
1300 55 23.fl34 
S77 50 7.693.04 

'\04 --' 5200) 

972,000 kilo ekmek alınacak -
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14/ 
7 /941 Pazartesi {!Ünü saat 16 
da İzmir Lv. Amirliği satın ıılma 
komisvonunda yapılacaktır. Tu -
tan 133.650 lira, ilk teminatı 
7933 liradır. Evsaf ve şartname
<;İ komisyonda görülür. Taliplı> -
rin kanuni ve<:ikalarivle teklif 
mektunlarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona verm,.lni. 

(198 - 5204) 

* BPher mf'tresine tahmin edi -
len fiyatı 28 kıırus olan 350 000 
metre C"amasırlık l:ınz Paz;ırlık1a 
o:;at.ın alınacaktır. İhalesi 30 61 
941 Paz;ırtc>c:i E.tiinü s;ı;ıt 10,30 da 
Ankarada M. M. V. Satın alm;ı 
komisvonund.::ı vaoılacaktır. Kati 
teminatı 12.300 liradır. E'•o:;af ve 
c:::ırtnamesi knmisvonrla görülür. 
'J"alirı1<>rin belli vıı'Vitte knmic:vo-
na .~elmeleri. (202 - 5208) 

* Asağıda yazılı sebzeler acık 
eksiltmeye konmustur. İhalesi 
1 /7 /941 Salı gunu saat 14 d<! 
Corluda Askeri Satınalma Ko· 
misvonunda vamlacaktır. Hep -
sinin tutarı 2600 lira, kati temi
natı 390 liradır. Evsaf ve şart
namesi Komisyonda ~örülür. Ta
liplerin belli vakitte Komisyona 
1'!e1meleri. 
Cinsi 

Taze bakla 
'l'aze kab~k 
T =.e .f.::sul ve 

Miktan Kilo fiyatı 
Kilo Kuruş 

800 5 
12.000 5 
,16.000 l o 

(64 - 4704) 

TAN ?il . 1: • •u 1 

•••••••••••-•••••••••••••-111-,.llııııı ! İstanbul Üçüncü İcra Memur -

M • ı ıA luğundan: Mahcuz olup 2004 nu- l .. i;+;~b~i·-·ı;~~~;;·~ VekCileti 1 1 1 maralı kanuı:ı a~amına tevfika? 
paraya çevrılmesıne karar verı-Maliye 27/6/941 FiYATLAAI : . . ................. ·-·-·· .. ···· .. ··•·········· 

Emlak Müdürlüğünden: 

Fen Me.muru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak i.ızere fen memuru alınacaktır. Bu fen memurları köy
lerdt'kı hazine topraklarınm kadastral tahdit ve tesbit işlerinde istin
daın olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hükümlerine göre alabilecekleri ücret verilece!< 
ve yol masraflarından başka köylerde bulundukları günler için de 
harcırah hükümlerine göre seyC<hat yevmiyesi tediye edilecektir. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuruştan az olmamak üzere ücretin tekabül et
tiği asli maa~,n yüzde dördüdür. 

Il 

·Aranan Şartlar 

1 len ve tamamına 2686 lira kıy -
met takdir olunan Büyükadada Londra 1 Sterlln 

'Maden mahallesinde kayden Te - Paris 100 F. Frangı 

Açılıı 

'j peköy, mahaJlen Camitepe soka- Milano 100 Liret 
ğında ada 188, parsel 24. eski Cenevre 100 İs\•içre Fr. 30,70 
20, yeni 40 ve mahallen 3 nu - Amsterdam ıoo !i'lorın 
marataj tasıyan ve evsafı umu- Berlin 100 R. Mark 
miye vesairesi asağıda bertafsil ~~~~sel 11~~ ~~:mi 
vazılı bulunan bahreli bir evin Sofya 100 Leva 
ıo hisse itibariyle 9 hissesi acık Praşı ıoo ".::Pk kronu 
-:ırttırmava konmus olun 21/7 / Madrit 100 Peçeta 

1 
Q41 tarihine müsadif Pazartesi Varşova 100 Ziotı 
ttünü saat 14 den 16 ya k;ıdar Budapeşte 100 Pengö 

-· 
12,8550 

1 -lairemizde birinci acık arttır - Fükres 100 i.A!y 
rnası icra ve arttırma bedeli mu- Belgrad ıoo Dinar 
1<adder kıvmrt.ten satısa arzo1u- Yokohama 100 yen 30,!1150 
"lan mezknr hissevP musip kıv- Stokholm 100 faveç kronu 30.5!!50 

t . rt. 75 . . b ld ~ .. Moskova 100 Ruble 'lle ın r mı u ugu ve ruc- ı 

1 hı=ını haiz alacaklıların alacaP'ına . ESHAM ve TAHViLAT 

13.30 Saat ayarı 
13.33 Tıirkçe 

plaklar 
13.45 Haberler 
14.00 Bando 
14.45 Türkçe 

plaklar 
15.00 Caz (Pl.) 

* 

postaaı 

18.40 Cazbant 
19.00 KonUŞITl\ 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Buyük fastı 

20.15 Ra..dyo ga-
zetesi 

20.45 Küme sazı 

21.00 Ziraat tak· 
viml 

21.10 Dilekler 
21.40 Konuşma 
21.55 Orkestra 
22.30 Haberler 

18.00 Program 22.45 Orkestra 
18.03 Müzik (Pl.) 23.15 Caz (Pl.) 
18.30 Memleket 23.30 Ka~ 

11d favet. ettH7i ve p;ır;ıva cevrilme Türk borcu % 7 1/2 933 
ınesari!ini itfa evlP<iii!i surE>tte Tranş I. 20.20 YENi NEŞRIYAT: 

1°n Côk arttıran uhdPcıine ihale Ergani % 5 933 ikramiyeli 
VARLIK - Milliyetçi, memleketçi 

1 - Memurin kanunu hiikümlerine göre 
zutnlu ~artları haiz bulunmak, 

1 "llıınacaktır. Aksi takdirde son A B C 19.70 
memur olmak için !ü- .,rttıranın taahhüdü haki kıılmak Sıvas - Erzurum 3 7 934 

1 

II. ila VII. 20.3Ô 
;;zerP satıs on giin miirlıietlP tPm- Anadolu Demiryolu mümessil 43.65 

fikir mecmuasıdır. Ankarada on beş 
günde bir çıkar, 101 inci sayw ne~
redilmiştir. 2 - Yn~ı 60 dan fazla olmamak, 

3 ·- Tapu ve kadastro fen mektebinden, na!ia fen tatbikat mek
tebinden mezun olınak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü
dUrluğunde en az bır sene müddetle fen memuru stfatiyle istihdam f

dılmiş bulunımık, 
4 - Memurıyet yapm~sa sicilli itibariyle hizmetinden istifade e-

dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle ilişiği olmam,1k, 
NOT: 
Kadastro ve harita işlerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 

m 

Aranan Şartlar 
1 - Aşağıdaki vesiftalar baJı;lı olmak ~artiyle Maliye VekA.let1 

l\Iilli Emlak J\1üdiırlilğüne hit;;bcn istida, 
2 - Nüfus hüviyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resml biı 

makamca musaddak sureti), 
3 - ff krta fotoı:ıraf, (Altı tuçuk dokuz ebadında) 
4 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi {Aslı veya musaddak 

blr sureti), 
5 - Bulunrluğu memuriyetlere ait vesaikin ash veyahut musad

dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kAlidir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifıısına mü

sait olduğuna dair hükumet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C. l\IürldeiumumUiğinden mahktlmiyeti olmadığma dair vesi

ka. (İstida zirine Müddeiumumllikçe tasdikli meşruhat verilmek ,;u
retiyle de olabilir.) 

8 - Hüsnühal k~ğıdı, 
9 - Askerlik vesikası, {Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez.) 
10 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise bu daire

nin alelusul muvafakatini gösteren vesika, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtasiyle MaUye Vekaletine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum yoktur,) 

11 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname, 
ıv 

Taahhütname Şekli 
Maliye Vektiletinde toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayi

nim halinde bu vazifeyi kabul ejeceğimi ve en aı; 45 gün evvellnde:ı 
haber vermeden bu vazifeden i Uta ettiğim veya bu va:r.ıte:rl terkettl
ğim, yahut hizmetimden istifade edilmediği veya istihdamımm deva
mmm caiz olmadığı idarece takdir edilerek va1Jfeme nihayet verildiği 
takdirde, komisyon mesaisinin sekteye u~raması sebebiyle hasıl olma
sı mülJlkiln ve muhtemel zararlara kar~ılık maktuan ve cezaJ şart ola~ 
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve bunun için hakkmıda dava ika
mesine \'e ilam istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya 
vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan defateq takas 
\"e mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit herhangi bir ihti .. 
ıar için dava ikamesine lüzum hasıl olursa, bu davanın Ankara mah
kemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 

NOT: 

1 - Bu taahhütname Noterce resen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyet ve ikametiAhı Ile ha

len bulunduğu adresi taahhütmımeye yazılf>caktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kem olarak resmt dairelerde 

veya ticari ve smat müesseselerde ~m·Jr "e rr•istah".lem veyahut ti
caret veya sanatla meşgul bir ~:ıhı.~ da iştirak edecektir. 

4 - Taahhiltname yukarıdaki metni aynen ihtiva etmez ve yuka-
rıki şartları hniz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923) ' - , 

Beher metresine tahmin edi -
len fiyatı 67 kuruş olan 200,000 
metre çantalık ara bezi pazarlık-

iHTiRA ILANI 
la münakasaya konmuştur. "Seyyar tenvir aleti,, hakkın-
50,000 metreden aşaih olmamak da 27 /2/941 tescil günlü ve 2980 
üzere ayrı ~vrı teklifler de ka - sayılı ihtira beratı bu defa mev-
bul edilir. Iha lesi 3/7 /941 Per -· kı'ı: fı .. Ie konm k ·· h d 

b .. ·· t 11 d A k ı a uzere a ere ev-sem e J?unu saa e n ara-
da M. M. v. Satın alma komis _ rüferağ veya icar edilecej:tinden 
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve talip olanlann Adapazarında 
sartnamesi 670 kuruşa komis - göz doktoru Kamil Gözüodlu'ya 
yondan alınır. Taliplerin teklif müracaatları ilan olunur. 
edecekleri miktar üzerinden ka -
nuni kati teminatlariyle belli 
vakitte komisyona ııelmeleri. 

(182 - 5148) 

* 2000 ton odun alınacaktır. 
Kapalı zarfla ekşiltmesi 21 /7 / 
941 Pazartesi günü sııat 16 da 
Hadımköy civarında Çilin~irköy 
de askeri satın alma komisyo
nunda vapılacaktır. Tahmin fi -
Yatı beher kilosu iki kurus, ilk 
teminatı 3000 liraihr. T(lliplerin 
kanuni vesikalariylc teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisvona vermPlerl. 

(200 - 5206) ,.. 
Nakliyat yaptırılacaktır. Ka -

palı zarfla eksiltmesi 30 / 6/941 
pazartesi günü saat 11.30 da Er
zurumda Askeri Satınalma Ko -
misyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 16,800 lira. ilk temi
natı 1260 liradır. Sartnamesi 
Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını Uıale..saatinden bir sa-
at ev yona vermPleri. 

(66 - 4706) 

* Nakliyat yaptırılacaktır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 30/6/941 
pazartesi günü saat 11 de Erzu
rumda Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 20.350 lira, teminatı 2127 
liradır. Şartnamesi her ~ün ko -
misyonda göriiltir. Taliplerin ka
nuni vcsikalarlıı:fo tti!LJlf l!l.C.~ 

KAYIP: İstanbul seyrüsefer 
idaresinden aldığım 2710 numa
ralı bisiklet ehliyetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü kalm~mıstır. Mehmet 
ol!lu Mustafa İkizler. 

KAYIP: 28 - 29 ders yılında 
Hubyar 24 üncü ilkokuldan a1dı
ITTm şahadetnameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü kal 
mamıstır. Haydar Moray 

KAYIP: İstanbul ihracat ~üm
rfüfünden almıs oldu~um 4198/ 
4199 sayı ve 12/ 2/940 ~ünlü iki 
adet ihracat beyannamesi kay -
bolmustur. Yenileri alnacağın -
dan hükümleri kalmamıstır. 

Papadatos Kardeşler 

tuplarını ihale saatindf'n bir sa
at evvel komisyona vermPleri. 

(62 - 4702) 

* Beher metresine tahmin edi -
len fivatı 149 kurus olan cüt en 
100.000 metre is elbiselik bez 
nazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 2/7 /941 Carsarnha günü sa
at 11 de Ankarada M. M. V. Sa
hn alma komisvonunda vaoıla -
c!lktır. Kati teminatı 17.400 lira
dır .Evsaf ve sartnamesi 745 ku
rw:;a komisyondan alınır. Talip -
lerin belli vakittı> komisvona 
aplmPlPri. (184 - 5150) 

.. 
Sahip ve Neırl1at müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neısrint 

'I. L. S.. TAN aıa.thaasr 

l 
1it olunarak 31/7 /Ml hırihine 
~Psadüf eden Persembe 11ünü ay
.,i saatte kP7a dairemizde vapı -
1 acı:ık olı:ın ikinci acık arttırma -
c:ında dahi arttırma bedeli rüc -
lıanı haiz alacaklılann alacağı 
rniktan bulmak ve naraya c;ev -
rilme mesarifini itfa evlemek 
c:artivle en çok arttıran üstünde 
hırakılacaktır. Satış l'.>esin para 
iledir. Arttırmava girmek isti -
venler tııkdir edilen kıymetten 
c:atışa cıkanlan hisseye isabet 
0 den kıymetin yüzde yedi bucu
au nisbetinde pey akcesi veya 

\ milli bir banka teminat mektu-
1 hunu vermelPri iktiza eder. Hak
lan tapa sicilleriyle sabit olmı -
v;:ın inotekli alacaklılarla diE!er 
a!Hkadarların ve irtifak hakkı 
cıahiolerinin bu haklarını ve hu
c:usivle faiz ve rnasarile dair vu
lcubulacak iddialarını ilan tari -
hinden itibaren on bes S?Ün zar -
fında evrakı müsbitelerivle bir
likte dairemize bildirmeleri la -
zırndır. Aksi halde haklan fapo 
sicillerivle sabit olmıyanlar sa -
tış bede1inin paylaşmasından ha
ric kalırlar. Satışa cıkarılan mez
kUr gayri menkul hissesinin nef
sinden do~an birikmiş bilrümle 

Bir Doktor ve 
Memuru 

Sihhat Bir 
Aranıyor 

Limanları işletme Umum Devlet 

Müdürlüğünden: 
... 

İşletmemiz İskenderun şubemizdeki 170 lira ilcretll doktorlulı'. Te 80 
lira ücretli sı:hhlye memurluğu münhaldir. Taliplerin evrakı milsbltele
riyle birlikte en kısa bir zamanda memurin müdürltiğüne müracuUarı. 

{5173) 

Aşağıda cetvelde nııktarları muhammen bedeli ve teminatlarJ.yle is .. 
tihsal mahalli gösterilmiş olan iki kalem balast zarf usulü ile ayn ayn 
satın alınacaktır. Münakasa 11 Temmuz 941 Cuma günü birinci kalem 
saat 10 da ikinci kalem saat l l de olmak üzere Sirkecide 9 İşletme bi
nasında A E komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarl
lannı ayni gün, biriuci kalem için 9 a kadar ikinci kalem için saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ıaznndxr. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Not : Talipler idarenin ocakbrdaki dekovil tesisatından ttıeccanexı 

!sti!ade ederler. 
Mu!ıammen , -'y ~ 

bedel 

verjti mükellefiyeti ile dellaliye Ocak Kim. MlktaP Lira 

Nuvakkd 
·"teminat 

Lira 

resmi borcluya ait olmak üzere 
~tış bedelinden tenzil olunur. Çekmece 27 
20 senelik vakıf taviz bedeli a- Ispartakule 41 

~ııoo m3 
L ıooo m3 
fC• t 

12500 
12500 

937,50 
937,50 

'(4980) 
lıcıya aittir. 

Evsafı Umumiye Vesairesi: 
Mezkt1r gayri menkulün ze

min kat beden duvarı kargir, 
dahilt aksamı ve birinci katı ah
sa-p, Iki katlı ev olup saı:t tara -
fında yangın duvarı vardır. Ar
sasının zem.ini sathı maildir. Bah 
cesinin etrafı kısmen duvar ü -
zerine kümes teli ile tahdit edil
mistir. 
ZEMİN KAT: 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalmct 

Komisyonundan: 
Mektebin 1941 malt yılı iaşe ihtiyacı aşağıda gösterildiği şekfic!e ek"' 

siltmelere konulmuştur. Fazla tafsiltit için Gümilşsuyunda Yüksek Mü-
hendis mektebine müracaat. (5193) 
Erzalon cinai ilk teminat Eksiltmenin 

Zeytin, zeytinyağı vesaire 
Peynir 
Pirinç 
Yumurta, soğan ve patates 

Lira Şekil gUnO aaatt 

326 
180 
254 
258 

Açık .. .. .. 

3.7,94/ 
,. .. .. 

10,30 
10,4~ 
11,0<l 
11,15 

Zemini ahşap döşemeli ba·hçe
ye kapısı olan bir oda ve aynca 
zemini toprak ve tavansız ve sa
vısız bahçeye kapısı olan diğer 
bir oda ve zemini toprak kömür-
lük ve mutbağın aıtında sarnıç Konya Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 
vardır. 
BİRİNCİ KAT : . - ~ 
Bahcenin arka tarafındaki set 

üzerinde birkaç basamakla çıkı
lır etrafı camekan ve zemini çi
çekli çini döşeli sahanlığı olan 
bir mozayik basamakla girilen 
zemini renkli çini döşeli bir taş
lık üzerine, birinin önünde ze -
mini çinko döseli etrafı ağaç 
korkuluklu balkonu olan üç oda 
ve zemini karosiman kırmızı çi
ni malbz ocak sabit raf ve tez -
ga.Jı altında sarnıç olan mutbak 
ve buradan geçilen mozayik taş
lı hela olup antredeki cameka -
na kapısı vardır. 

BAHÇE: 
Zemini sathı mail olup bir kıs

mı cimento bölme ile tarhlara 
ayrılmıştır. Bir köşesinde adi 
ha?1Çlı beden duvarı üstü saç ör
tülü keza adi harçla yapılmış fı
rın vardır. Evin yangın duvarı -
nın harici saçlı kapıdır. Ve üstü 
:\ıfarsilva kiremidivle mesturdur. 
Bahcede ayva, şeftali, incir, viş
ne eribi mevvah ve mimoza ve 
leylak ve g.ül gibi çiçek ağaçları 
vardır. 

HUDUDU: 
Kadastro planı ~ibidir. 
MESAHASI: 
Umum sahası 392 M2 olu-p. 

bundan 77 M2 iki katlı bina 1 O 
M2 camekan ve hela ve 16 M2 
fınn ve geri kalanı ise bahçe -
dir. 

Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veva veri
len mühlet zarfında parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimseye arzetmiş 
olduğu bedel ile almıya razı o
lursa ona, olmazsa veya bulun
mazsa tekrar ve yedi gün müd -
detle acık arttırmava cıkarılarak 
en fazla artt1ran uhdesine ihale 
olunur. Ve iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler icin % beş
ten hesap olunacak faiz ve diğer 
masarifat aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
eski alıcıdan tahsil olunur. 

Daha fazla ma1umat almak is
tiyenler 3/7 / 941 tarihinden iti
baren dairemizde açık ve asılı 
h~:.l~·~ Q.J:t}.J.r.aJı, 'i.Zot:.f.u:ı.· 

Konya - Ankara yolunun O + 106 - 1 ;l- 887 nel kilometreleri a ... 
rasmda kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olan 15000 liralık par
ke yol inşaatı 16/6/941 de ihale edilememiş ">lduf:ı.ından bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlık muamelesi 30/6/941 Pazartesi saat 15 de komisyonun
ca ihal.;$i yapılacak ve ihale edilemediği takdirde ikinci bir ilAna hacet 
kalmaksızın 16/7/941 Çarşamba günü saat 15 de hük.ıimette müteşekkil 
komisyonunca ihale edilecektir. 

3 - Kanuni ~eraiti haiz isteklilerin muvakkat ternlnat makbuzu ve
ya mektubu ve işin fennt cihetini deruhde edeceğine ,dair bir mühendis 
veya fen memurunun taahhütnamesi ile 6irlikte yukarıda adı geçen mu
ayyen gün ve saatlerde hükumette müt~ekkil komisyona müraeaa.Uan 
ilan olunur, • (5174) 

İstanbul Kız Öğretmen 

Müdürlüğünden: 

Okulu 

-
30 Haziran 1941 Pazartesi günü İstanbul Kız Öğretmen Okuluınmı 

ntezunlar toplantısı yapılacağından eski ve yeni mezunlarla okul öğret
menlerinin saat 15 de yapılacak olan toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. (5183) 

l - Çamaltı, Yavşan ve Kaldırım tuzlalarmda 100 kiloyu g~en sa
tışlarda tuzun müşteri vasıtalarmm yanaşabileceği yere kadar ihtiyar o
lunan masrafa mukabil 3078 numaralı tuz kanununun dördüncü madde
si mueibince 1941 mali yılı zarfmdn Çamaltr tuzlnsmda beher kiloda 15 
ve Yavşan Kaldırım tuzlalarında 12 santim mahreç masrafı alınacağı i-
lan olunur. (4872) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu 

Müdiirlüğündel1'~ -
01.ulumuz elektrikçilik sipariş atölyesinde kromaj ve nik:el~j işleri 

ehven :fiyatla ve iyi olmak üzere ya pılxr. (5175) 

Maarif Vekilliğinden: 
Orta okullara matematik, tabliye, transızca, almanca ve ingilizce 

dersleri için öğretmen muavini olm:ık istiyenler için istanbulda; Yüksek 
Öğretmen okulunda, Ankarada; Gazi Terbiye Enstitiislind~ 15 Eylfil 941 
de baslamak ve 25 EylCıl 941 aksamı nihayet bulmak üzere bir irnti'llan 
açılacaktır. Lise veya öğretmen okulu mezunlnrından talip olnnlarm bu
lundukları mahallin Manrif ıdnrelerine mi.lracaat ederek imtihanlara 
girme şartlarını öğrendikten sonra l/IX/1911 tarihine kadar Vekilliği-

mize belgelerini göndermeleri i!Aıı olunur. (3662 - 5119) 

mesine ve 938/5498 numnrnlı 
dosyasına müracaatla icap ed 
bilcümle malumatı a1mıs olarık
ları ~ibi, gösterilen ~iinlerde art
tırmaya iştirak edenler bunları 

tamamen öğrenmis ve kabul et
miş ad ve itibar olUJ)J:lc:ı..ii:J. ilin 
4unuf 

({ YIP BC'voülu n!ltkerl'k su 
-.s:'iıd n al ~ı n terhıs t k re 

qıi ko\ bett'm Yr>ni"lıl"'i <ıl rı~ım 

"!arı hi.ıkmü kalmRmıc;;tır .e,o 
lu Kasımpa~a Büyi1k Piyale Ha· 
vu7.ba.;ı sokağı 29 No. hanede ka· 
:rıtlı Ahmet oğlu Ni.\nzi Türksen 
1326 do.ihmılf 
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G·ECE -~·:_GELEN- .HA.BERLER 
. - .· ~ :. " . .,, .. ' . · ı~. ' 

Gramer Tedrisatı 
lemmuz Nihayetinde Ankarada 

Bir Komisyon Toplanacak 
Ankara, 27 (TAN Muhabirin. miye başlamışlardır. Bu raporlar 
tıl - Maarif Vekaleti, orta tasnif edilmektedir. Önümüzdeki 
ktep Türkçe ögretmenlerinin ders yılında gramer ve bütün 
O • 1941 ders yılındaki ~ra- Türkçe tedrisatına verilecek veç_ 

t tedrisatının neticeleri hakkın heyi tesbit etmek ve okunulacak 
Vektılete bir rapor vermeleri- gramer kitabını hazırlamak üze
ıstemiştir. Öğretmenler bu re Temmuz nihayetinde mi.itehas-

ers yılına ait gramer tedrisatı sıs zevattan mürekkep bir heyet 
kndaki noktai nazarlarını bu. Ankaraya davet olunacaktır. Ve

ill'! iyi veya fena taraflarını bir k&let, bu işin hazılıklariyle meş
~ halinde Vekalete tevdi et- gul olmaktadır. 

SURiV E· :.:'CEPHE Si . - ~·.. . ; 

lüdmür'ün 
Muhasarası 

tamamlanıyor 
Şam -Beyrut Yolunda 

İngilizler Durduruldu 
Londra, 27 (A. A.) - Suriyc
~ki İngiliz kuvvetleri çok müs
ahkem olan Tüdmür mevkiini 
~Cdricen muhasara ediyorlar. Hür 
ransız kuvvetleri Şam'ın bir kaç 
ılometre şimali sarkisinde olan 
f arba'yı işgal etmiştir. 
Şam _ Bevrut yolu bovunca i
rıemekte olan İngiliz kuvvetle

t Şamdan 17 kilometre kadar 
~esafede Fransız topçu ateşiyle 
"llrdurulmaı<tadır. 

Türk · Alman 
Muahedesi 

Berlinde 1 Tem muzda 

Tasdik Edilecek 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman si

~asi mahafili Türkiye Hariciye 
ekili Saracoğlunun Büyük Mil

let Meclisindeki beyanatını dos
tane bir tarzda bahis mevzuu ey
eıncktedir. 

Salahiyetli mahfiller bu beya
tıatı tamam.i.yle tasvip ediyor -
lar. Bilhassa 'fürk - Alman dost 
lııtuna ve münasebetlerin iyi • 
leştirilmesi için Bitlerin vaki 
teşebbüsüne ait kısımlar ehem -
tl1iyetle kaydedilmektedir. 

Matbuat Saraçoğlunun beya -
l'latının mühim kısımlarını neş -
l'otmcktodir. 

Resmen bildirildiğine göre 
tl1uahc11e Berlinde 1 temmuzda 
taı;;dik edilecekti+ • 

audapeşte Civarında 
Müthiş Bir infilak 

. Roma, 27 (A. A.) - Stefani a
lansının bildirdiğine göre Buda
lleşteye bir kaç kilometrelik me
Safede bulunan Magy Tenteny'de 
büyük bir infilak: olmuştur. İn
filak o kadar şiddetli olmuştur 
ki, Budrıpeştenin bütiin mahalle. 
!erinden işitilmiş ve sarsıntı his
sedilmiştir. 

Felaketin sebebini öğrenmek i
Cin askeri makamlar tahkikat 
l'apmaktadırlar. o-----

Yugoslavya Başvekili 
Londraya Gitti 

•• •••••••••••••••••••••• 

MİLLİ ŞEF 
Bugün Ya 1 ovadan 

Ankaraya Hareket 

Etmeleri Muhtemel 
İstirahat maksadiyle birkaç 

gündenberi Yalovada ikamet et
mekte olan Cümhurreisimiz l<.> -
met Inönünün bugiin Ankaraya 
hareket etmeleri muhtemeldir. 

Milli Şefin önümüzdeki gün • 
krae tekrar Yalovayı şereflen -
öirecekleri zannc:dilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••• 
Başvekil, Fransız 

Devlet Nazırını 

Dün Kabul Etti 
Ankara, 27 (A. A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, bugün Fran
sa devlet nazırı Benoit Mechin'i 
BaşvQkalette kabul buyurmuşlar. 
dır. 

Mülakatta Fransanın Ankara 
maslahatgüzarı Outry de hazır 
bulunmustur. 

HAVA HARPLERi 

Almanyada 
Mühim Hedefler 
Bombalandı 

16 Gecedenberi Bu, 

Devam Ediyor 
Lndra, 27 (A. A.) - Bombar

dıman tayyareleri. şimdi birbiri 
ardına 16 gecedir, Almanyada mü 
hirrı hedefleri şiddetle bombardL 
man etmektedir. Kolonya ve Düs. 
seldorf da dahil olmak üzere 
Ruhr'da endüstri merkezleri, Bre 
men limanı, Kiel ve Wilhelmsha
ven deniz üsleri, şiddetli hücum
lara maruz bırakılmıştır. Alman 
isgali altındaki arazide kain he
deflere de taarruzlar yapılmıştır. 

Alman tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 

27 (A. A.) - Donanma ve hava 
kuvvetleri, İngiliz ticaret donan. 
masına karşı mücadelelerine mu 
vaffakıyetle devam etmiştir. Bir 
denizaltı, Afrika sahilinin garbin 
de 5 düşman ticaret gemisi batır 
mıştır. 

Savaş tayyareleri, bu gece, 
İngilterenin şark sahili açıkların. 
da. ceman 18 bin tonilato hacmin. 
de üç şilep tahrip etmiştir. Tha
mes halicinde liman tesisatına ve 
cenubi İn1ıilterede bir tayyare 
meydanına da başka hava hücum.. 
ları yapılmıştır. 

Londra, 27 t.\.A.) - B:ı~vekıl 
C'Lurchill bug:in Mısır yol.ıyh 
L1..ndraya gelen Yugoslavya E~ş 
\·e1.:ili General Simoviçi •::.Jbul 
etnıiştir. Bu g':: ü~mede enterııas-
t~nal vaziyat gözden geçirilmiş - işgal Masraflarının 

Altınla Ödenmesi 
Vichy'den istenildi 

Bulgaristanda Takyidat 
Sofya, 27 ( A. A.) - Zihinleri 

karıştırmak için komünistler ta
l'afından sarfedilen gayretler kar. 
~lsında hükumet bazı tedbirler al
~ıştır. Neşredilen bir emirname Londra, 27 (A.A.) - Almanya 
ıle, hallt, aldı,ğı bir haberi başka tarafından işgal masraflarının al
birine nakletmeden evvel mev- tın veya yabancı döviz olarak te-
81.J.k olup olmadığını tahkik etmi- diye edilmesi talebi Vichyde 
Ve ve resmen teyit edilmiyen ha. Fransız • Alman iş birliğine hara 
herıeri yayanları polise ihbar et- retle taraftar olanlar için mi.ithiş 
~i:ve davet edilmektedir. Yahudi. bir darbe teşkil etmiştir. Bu ta -
~ere ait radyo ve telefon aletleri lebe mukabil Almanlar tarafın-
l'tı.üsadere edilecektir. dan yapılan tavizler amiral Dar-

A vustralya,l\lalaya ve lanın vaziyetini güçleştirecek ka 
Felemenk Hindistanı dar ehemmiyet~dir. 

Arasında J Lausane, 27 (A.A.) - Almanya 
Sydnev. 27 (A. A.) _ Fele-' Fran~ız ~~rp esirlerinden 10 bin 

l'henk Hindistanı erkanıharbiye bahrıyelıyı serbet bırakrrııya ka 
telsi ve Avustralyaya g;elen Fe- ra~ v~rmişt~. Bu,nların ~icaret ge 
letnE!l;).k heyetinin şefi binbaşı milerınde. hıssedılen }nurett:bat 
llunter Poorters beyanatta bulu- fıkdanını ızale edecegı tahmın o
l'larak Felemenk Hindistanı Ma- lunmaktadır. 
la~ veya Avustralya taa~ruza Diğ~r tara~tan A~ace Lorraine 
llgradığı takdirde bu üç memle- den bırçok kımsclerın .. Aln;anla~ 
ketin birbirine y-ardım edcce[?ini ta!a!ında_n _hudt~t _harıcı edılm.:-sı 
"~ miişterek emnivetlcri icin iş- v_~chy _hukt~mctının başına bu -
hırıu ynpacağını söylemiştir. yuk bır gaıle açmıştır. 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Köstence limanını bombardıman 
etmişlerdir. Plaesti mmtakasın -
daki petrol tasfiyehanelari alev
ler içindedir. 

Sovyet - Finlanda hududunda 
kara kuvvetleri arasında perşem 
be günü muharebe cereyan et· 
memiştir. Baltık denizinde tay
yarelerimiz iki düşman denizal
tısını batırmışlardır. 

Persembe günü diişman hava 
kuvvetleri fazla faaliyet göster
memişlerdir. Düşmanın avcı tay
yareleri bombardıman tayvare • 
!erimize karsı hafif bir mukave· 
met ~östermislcrdir:. Düsmanın 
tayyare zayiatı ile bizim tayya
re ziyatımıza ait rakamlar top· 
lanmaktadır. 

Esir edilen Rumen askerleri, 
Alman Başkumandanh_ğının Ro· 
manya askerlerine emniyeti ol
madığı için her Rumen all\yına 
40 Alman askerinin verildiğini 
söylemişlerdir. Alman topcusu 
Rumen kuvvetlerinin arkasında 
mevki almaktadır. Rumen asker
leri Almanların ve harbin aley
hinde oldukları icin Almanlar 
bunları zorda harbettirmektedir
Ier. 
Ta~arelerimiz Romanvanın 

Yaş şehrindeki askeri hedeflere 
hücum etmislerdir. Burada bü -
yük tahribat yapılmıstır. 

Sovyet hududundaki bir böl· 
~ede mühim bir pisdar ıtrupu 
Prut nehrini ~eçerek düşman 
topraklarma baskın yapmtslar -
dır. Bu cesur askerler 10 düş • 
man askerini esir alarak ,!!etir -
mişler ve bir mitralvözle 8 tü • 
fek iğtinam etmişlerdir. Bütün 
pişdarlar salimen kıtalarına dön
miic::lf'rdir. 

Alma.n parasiitçüle1-i esir 
ve11a imha edüdi 

Beyaz Rusyanın bazı böl~ele
rinde Kızılordu üniformasını 
giymiş faal düsman gruplarının 
görüldüğü tesbit edilmiştir. Kı · 
zılordunun Rösterdii.H tevakkuz 
sayesinde düsmanın bu hilesi tam 
vaktinde kesfedilcrek bu diisman 
grupları imha veya esir edilmiş
tir. Beyaz Rusv:ı arazisinde ca -
susluk maksadiyle düsman muh· 
telif noktalara, 4 ila 6 kisilik pa
raşi.itcü j!rupları indirmisti,r. Bu 
naraşütcüler yakaJanarak askeri 
makamlara teslim edilmislerdir. 
Bunların her birinde "vf'rici bir 
radyo makinesi vardır. Paraşiit
cülere karsı daha siddetli tedbir
ler alınmıştır. Ukranyada bir 
yere hava yoliyle kıtalar indir
mek kin yapılan bir tesebbüs es
nasında o civarda bulunan bir 
Kızıl süvari cüziitam1 düsman 
vere iner inmez hiicum ederek 
bütün grupu imha etmistir. Ku
lei mıntakasında bir Sovyet ala
yı düşman kuvvetleri tarafından 
sanlmıstır. Fakat kumandan ,!!a
yet mahirane bir hareketle düs
man çemberini yarmış ve gerek 
insanca, gerek malzemece zayiat 
vermeden bütün alayı kurtarmı
ya muvaffak olmustur. 

Sovyet milletine karşı harbet
mek istemiyen Liskov adındaki 
bir Alman eri bizim tarafımıza 
geçmiştir. Liskov Alman asker
lerine hitan ederek Hitler reji
mini devirmelerini talep etmiş· 
tir. 

Yeni mevzilere geri 
alınan Sovyet kıtaları 

Moskova, 27 (A.A.) - Bugün 
neşredilen bir tebliğde deniliyor 
ki: 

Şanlai - Vilno - Baranoviç 
mıntakasında cereyan eden mu
harebelerden sonra - ki bu mu· 
harebelerde Almanlar ağır bir 
mağlubiyete uğratılmıştır - kı
talarımız 26 Haziran gecesi yeni 
mevzilere geri alınmıslardır. Bu 
yeni mevzilerde yeni bir hareket 
için tecemmü eylemişlerdir. 
iki tarafı.n harbe iştirak 

eden kuvvetleri 
Lon<Ira, 27 (A.A.) - "Reuter,, 

Salahiyettar mahfillerde söylen
diğine göre Alman ve Sovyet 
kuvvetleri, aşağı yukarı müsavi
dir. Almanların, 15 er bin kişilik 
175 fırkası , Sovyetlerin ise. uzak 
şarktakiler hariç 165 fırkası var 
dır. 

Salahiyettar mahfillerde sa -
nıldığına göre, Sovyet kuvvet • 
leri arazi üzerinde şu tarzda tev 
zi edilmiş bulunmaktadır: Fin • 
landanın şarkında 23, cenubun • 
da 42, cenubu şarkisinde 12, Po
lony a hududunda merkezde 24, 
cenupta Ukrayna hududu üze -
rinde 48 ve ihtiyatta asgari 16 
fırka. 

Karşıda 130 Alman, 20 Rumen 
ve 10 Fin fırkası bulunduğu tah 
min edilmektedir. 

Almanya, Baltık denizinde bü 
yük deniz tefevViiküne, Sovyet 
ler Birliği de Karadenizde ezici 
bir tefevvüke maliktir. 

* Londra, ı7 (A.A.) - Gec.e ya-
rısından sonra Moskovada ışıkla
rın söndürülmesine karar veril-

TA '.'il 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

mata ve fiarekatın cereyan ettiği 
memleketin coğrafya vaziyetine 
nazaran Leningrada karşı Finlan 
dadan Kareli Bt.ırzahından geçil -
mek suretiyle yapılan hücumdan 
başka Almanların şu istikametler 
de taarruza geçını.>Ieri beklenebi
lır. 

Halen biri Ba1fık memleketle -
rinden diğeri şim:ıli Polonyadan 
olmak üzere b•ş1ıca iki taarruz 
inkişaf etmek~edir. Birinci taarru 
zun başlıca hedefi Leningrat ola
caktır. lkınci taarruzun hedefi i
se Mos'ko"Vadır. E '"llardan ba.şka 
biri Kicf, diğeri C ~ olmak ü
zere iki taarruz dat.a yapıldığı 
zan nedilınekted i r. 

Alınanlar bu hedeflere vardık· 
ları takdirde Rusların şiddetli bir 
mukavemet gösterecekleri tah -
min edile'Eıilir. 

Alm:mlarm şimdiden hücurn 
ettikleri ikinci hat Baranoviç g:t•
çidinrten geçmekte ve bilaharı1 
Smolensk ve Moskova.ya doğ,ruı 
d'cinmektedir. Bu arazi cenup is -
tikametinde Biyalistok'a kad<lr 
muhım haı·ekat yapılmasına ve 
motörlü vasıtaların geçmesine 
müsaittir. 

Pipet bataklan dolayısiyle Al 
fiianlar 160 kilometre genişliğin
de bir mesafe iizerinde hiçbir il<? 
r: luıreketi :\ ap"lmazlar. Cenubu 
gc.1 l ide Perz~nn:;yf'ten San ırma 
ğına kadar uıb:i mtidafaa hatu 
olmadığı için buradn Rusların teh 
lıhelı bir vaz•vl<tte kalacağı 1f;n· 

ziyo!'. Alman.ların maksadının 
Lvov'u zaptetmek ve Kief'e doğ
ru ilerlemek olduğu anlaşılmak· 
tadır. Almanların cenubµ garbi 
istikametinde tali bir hücum yap 
maları da muhtemeldir. Her ne 
kadar bu hat Almanlar icin mü
sait gözüküyorsa da buradaki 
Alman taarruzu ı.uvvetli bir tarz 
da inkişaf edememiştir. Ruslar 
Perzemysl'i istJ:roat ettiklerini ıd 
dia ediyorlar. 

Uçüncü hattın Prut ve Dniyes 
ter ırmakları boyunca evvela ce
nubi Ukrayna bilahara da Ode
sa ishkametinde tesis edilmesi 
muhtemeldir. Fakat bu mıntaka
daki Alman • Rumen taarruzu 
durdurulmuşa benzemektedir. 

Kara.denizde S ovyet harp 
limanları bombalandı 

Berlin, 27 (A. A.) - "D. N. B.": 
Alman hava kuvvetleriyle işbirli
ği yapmakta olan Rumen tayya
releri Ka.radenizin şimalinde en 
mühün Sovyet harp limanlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Allnan 13}'.yare filoları, g~rlnra, 
yol iltisak noktalarına, mühim L 
aşe yollarına ve yürüyüş kolları
na hücum etmişlerdir. Bu hücum 
lar o kadar müessir olmuştur ki, 
az bir zaman içinde Sovyet ordu
sunun bütün iaşe yolları tıkanmış 
ve kullanılmaz bir hale _gelmiş
tir. 

Lellingrad'a lıiicum 
Londra. Ti (A.A.) - Vichy A

jansı şimalöen hareket eden Al • 
man tayyarelerinin tekrar Le -
ningrada ve Kronstadt deniz üs
süne taarruz ettiklerini bildir -
mektedir. 

Ayni ajansa göre iki motörlü 
Alman grupu Minsk istikametin 
ce hareket etmektedir. Bunlar -
dan biri Estonyanın Vilna şehrin
den hareket etmiştir. Diğeri Bro
noviçlen geçmiştir. 

Türkiye Bitaraf 
Kallyor 
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ASKER İ V AZİYET J Macarlar da Harbe 
( Baş taı:afı 1 incide J rck diismanm hareketini giiçıes- Giriyor 

Geçen yazımda da izah <"ttiğim tirdiklcri gibi. geçen sene Fin • 
veçhiJe, Alman erkanıharhiycsi • lerden aldıkları l\fannerheim 
nin harp planı. Finlandadan sar- hattına da sahip huhJnduklnrı i
kacak bir kuvvetle Bec::arahyadan cin, yukarıdan ~elecek bir tanr
ilerliyecek bir kolun eski So''"et ruza karsı hazırlanmıs vazivct
hududu üzerindeki Stalin hattı- tedirlcr. Almanların Finlandava 
nın arkasına sarkması ''e hu su- sevkedehildikleri kuvvetfor i.;e, 
ı·etle hem Sov'.\·et ordusunun, .;imdilik fazla bir ey değildir. 
hem Stalin hattının çevrilmesi • Bu seheole hu kolun siiratle C<'Jl· 

( Baş tarafı 1 incfch) 
:Mebuslar bu beyanatı derin 

heyecanla. karşılamışlardır. Sag 
cenah, Macaristanda Bolşevikli
ği teşvik eden Demokrat parti
stnin kapatılmasını istemiştir. 
I spanya göniillii gönderecek 

dir. h<'yi yararak aşai!ı sarkması o . Ankara, 27 <Radvo Gazetesi)-
Fakat Almanlar Finlanda:ra kadar kolav olmıvacaktır. . Italyanlar Rus cept.:!sine kıtalar 

,·aktindc kafi kuvvet :refo~tire. NitC'kiın Alınanlar so,·v«>t har. cr!Önderecektir. Fakat bu, sembo-
ınemis oldukları için. buradaki hinin bir vıldmm Jı:nlli olmadı- lik mahivette olacaktır. 
kun·etler umumi taarruzla be - !!mı. Rom~ matbuatı da sark <'PD- Muharebeve sembolik olarak 
rabcr harekete e-eccmemisler. an- hesinde seri ve kahir ım nıfr11kı- iştirak ede~ek bir devlet de İs
cak dünden itibaren harbe isti • vetlere intizar etmemek lanm oanyadır. Ispanya, Rus cephesi· 
rake baslnmıslardn. Cenupta Be- aeldiğini sö~·lemi~·e haslamıslar- ne gönüllü kıtalar gönderecek, fa_ 
sarahyadan Prut nehrini e-eçerek dır. kat kendisi yine ga_yri muharip 
ilerli:recek ohm kol ise. daha ilk * * ~alacaktır. Bundan. Ispanvolların 
hamlede siddctli mukabil Sovvet Alman ordusu simdive kadar Ingiltere ile bir harbi ı?Öze ala-
taarruziyle karşı]asmıs ve tek • hiitiin hamlcrdc ta'•Yare iistiin- madıkları ve onun icin bu şekil
rar Prut'un beri tarafına cekil - liii!'ii savesindc ,.1Jrhrım hıırhini de hareket ettikleri anlaşılmakta. 
mive mecbur olmushır. Bu cep- vapmıvn muv:ıffok olınustnr. drr. 
hede Rumen ordularının bulun - Garp reuhesinde hiitHn nıuv:ıf - İn_giliz hükumeti. Stokholm eL 
ması da Sovvet ordularının vazi- fokn·cHerini huna horchırJıır. cisi vasıtasiyle Alnıan askerle· 
yetini kolaylashrmı~ ve Kızılor- Rnlk:ın harhinrle de t:ıvvarc iis - rinin transit olarak geçmelerine 
du burada Hikim vazh,.etc geç - tiinliirrii ~a,•f><::inde diismnmnı hir ı_nüsaade eden kararındcın dolayı 
ınive muvaffak olmuştur. iki Jıafta icinrle vere scrmi .. tir. Isveçi takbih etmis ve bu müsa-

İki tarafın da resmi tcblij!lcri ı'\lman hava km·v'etlcri ani hn'i- adeniıı ilerde daha fena akıbet. 
müphem olmakla bcral}er, bu· 'k.ml:rrln di.işmnnın tnvvarc iis · ler. doğuraca~ına isaret etmiştir. 
giinkii vaziyet şudur: lcrini imla ederek. hawı kuvvet- Isvecin daha ileri ~idece~i zan. 

Cenupta Karadenizden Brod~· ferini kiitiiriiınlcstirmektP. son- nedilınediğı gibi İngilizlerin Ci(! 

şehrine kadar uzanan Besarabya ra da clrle "~ilen hava ii<:fii_nliii!ii Isvcçe karsı daha ileri gitmiyccc. 
\'«' Bukovina cephesinde Alman savesi111fo hiicum ve Stuk:ı fay- iH sanılmaktadır. 
taarruzu kırılmış. so,·vet ordu - :varcleri iJ,..rliven tank kollarına Finliillda da lurrp haUllde 
ları bu cephede mukabil iaarru- ~·ol tH•ınnktadır. ' 
za ~eçeı·ek ilk giinlerde .;ekildik-· Sovyct cenhf'sinde Almanl:n 
leri verleri isth"dat ehnis ve va- hu hava fü;tüf'liii?ünü temin cde
zivet"e hakim olmu5tur. ~ mcnıislcrdir İki tarafın da hnva 

Brodv'den Grodno'ya kadar kuvı:etJeri hirbirine miisavi ol • 
uzanan· merkez cerıhesinrle vazi- dui!tı kin, tavyareler cephe ar -

Helsinki. 27 (A. A.) - Finları
da, Sovvetler BirliITTyle harp ha. 
linde bulunduğunu resmen ilaıı 
etmiştir. 

'ette biivi.ik hir değişiklik olma· kalarında fazla faaliyet gfü;ferc- su, ilk hattı ~·aran hir Alınan 
ınıştır. Burada Sovyet orduları- meınis. diismanın tavvare üsle- fırkasını hu tarzda imha etmi~ 1 
mn mukavemeti kıl'•lamamıs, ve rini tahrip edcınemis, nılinaka • muvaffak olmuştur. 
Alman orduları dikkate ~a:".-·an latı işkôl e<lememistir. İlk e:lin- Iliilfısa. hugiiııdcn kati bir s : 
bir ilerleme yanamamışlardır. lerde hava iistünliiğiinii temin İ· söylemek ıniimkiin olmamasın, 

Simalde Sark! Prus~'a ceuhe • ein vapılan hava muharebelerin- rağmen, sark ccphcsind<'ki har 
sinde vazivet Alınanlm·ın leJıine de iki tnrnf da hemen birbirine bin çetin olacai:ıı ve belki de 

11 
inki af et~ıektedir. Alman or • miisavi miktarda zaviat vermis- zun sürccegı anlaşılmaktad r 
duları burada Lih'anva dahilin- lerdir. So,•yet cephesinin kolav- Zaten iki taraf dn heniiz biitiiı 
ele ilk f!iindenberi h"r e:iin bir lıkla :yarılamamış olmasının bir kuvvetlerini cepheye sürnıemis 
parça ara7.i kazanarı:ı.lc 150 kilo· sehehi de hudur. lerdir. Almanlar cepheye. b~ 
metre kadar ilerlemis, VHna Altı günlük kı1rsılıklı cnnH-.- ınih·on asker yı~ıı Iardır. 11.:iıı 
vnkınlarına k:ıdar varnnslardır. nıadan sonra. Alman motörize C'İ hir mih·on asker de nrknd 
Alınan tebliğlerine o-i)rc. burada kuvvettel"'inin. f!arpta \'C Balkan- beklemektedir. g 0 , yet Kuman 
nek '.\'akında "tratcjik <"heınmi - )arda olcluğu e:ibi. ccplıevi vara- i'anlığı da hir taraftan htıla !'<' 

\'Ctİ haiz miihim muvaffakıyet • mamalan~_ın dii!cr hir sebebi rle. ferberliğini tamnmlamcıkla mcs 
Crf' intizar etmek lazımdır. s.ov;vv~t nıudafa? hatl~rn~ın de. ~ldür. Onun icin şark ccph<" 

Alman ordularının sim:ılde ta· rınlıgıne organızc _edılmış olma- harhi, sinıdiyc kadar garpta ,~ 
kiu ettikleri taktik, · Viln:ı'dan "1dır. Garp cc!lh~sın~~ ''e Bal • Balkanlarda gi.lrdüğümiiz harı1 
Lcni nı:trada ve Grodno'ıll\n Minsk kanlard_a cephe hır_. m~ı~nfaa hat-ı Terden ayrı husu.;iyetlcre malili 
iizerine yi1riivcrek F inlanda · tınd.~~ ıhoret olduf!.11 ıcın. Alman tir ,.e tamamen baska inkişafla 
rlan Leninı?Tı=ıt iiwrin<lcn inecek motorıze knvvetlcrı hu !ıattı ".~- 1 ııöstennivc namzettir. 
(llnn kolla l1irlrsmPl- ve bu su- rar yarmaz yelpaze şcklınde duş 
retle Rııltık memleketlerini cc • man hattının arkasına yavılınış 
virerek Sovvet rn·ılusunun Balt•k \'C diisman ordularının lınrekatı
ılenizi ile olan alakasını kesmek- m kötfüiimlestirmisti. Halbuki 
tir. Bn nlamn ınuvaffıık olması hlt tifl'fftbNt aers P.hn Sovvct 
icin. Finlanda;fan h arekete gecen Baskumandanlı~. cephevi d.-rin
nrrlumm da Minsk <'ivarına Jca- liO-ine birkac hattan miirckketl 
rlar ilerlemesi ve Rirrn'va kndar bir halc ko,'mustur. Bu sureHc 
c;arkmas• lazımdır. O·ıllnıki Soy- hirinci lrnth ~·arın J!ecen motö · 
vetl«>r hu renhede Almallla"rlan '"İZ<' kuv·vctler. arkada ikinci bir 
PV\'el harPkcte J!eçcrPk. Finl:rn- hntla knrsılasnıakta ve bu arada 
dadaki alman hava iislerini. te- lıil"inci hattaki gedjk kJıuanarak. 
"Cntmii merke·7.lerini ve miinı1 • rHisnıım iceridc imha edilmekte
'kale vollarını bombardıman ede- dir. İki giin evvel Sovyct ordu -

İRTiHAL 
Elazığ nakliyat amban sahiy> 

!erinden, Harita Yarbaylığındaı 
maltılen mütekait 

REl\lZİ ERGÜDER 
vefat etmiştir. 

Cenaze namazı Teşvikiye ca 
miinde kılındıktan sonra bugüı 
medfenine kaldırılacaktır. 

, - TEPEBAŞI BElEDIYE BAHÇESİ 
BU AKŞAM SAAT 3 e KADAR 
Kızılay Beyoğlu merke1i11iJı gece eğlencesi 

SA:Pi~E 
ve saz hey'eti - 30 kişilk Revii Varyete -

San'atkar ISMAİL DÜ~IBÜLLV ve arkadaşları 

CKOCA iSTERiM) Kahkahah Komedi 
Bu kadar fedakarlığa rağmen yalnız bu geceye \'C Jr1 7.ılav'a 

ınah!>US olarak KonsomaS'.\'on 50 KURUŞ. 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Şüphesiz bu. Türkiyenin taah- ALAFRANGA KISMI: GARDEN BAHÇESi 
hütlerine, ittifaklarına ve dost- Büyük Varyete _ Amerikadarı Yeni gelen Zenci Ali Rızanın 
Iuklarına sadakatine mani de.itil- Atraksiyon numaraları - Japon Pandomiıı Baleti - Caz Orkestra - DanB 
dir. Beynelmilel alemde, her dev. 
letin oldu~u gibi, bizim de müt- '-~---•• Duhuliye Yoktur. Telefon: 42690. Fiyatlarda Zam Yoktur. ____ , 
tefiklerimiz, dostlarımız. taah-
hütlerimiz vard1r. Fakat Türkiye 
bütün bu ittifakları, dostlul,;.lım ,- BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimiz.in 

ve taahhütlerj, harici siyaset\ni ı •r.tıa~llllilillllll~ 
Nazarı Dtkkattne ••" 

idare eden ana prensip dahilinde j 
kabul etmiştir. Bu ana prensip, 
harbi kendi topraklarına sirayet 
ettirmemek, hürriyet ve istikla-ı 
line vaki olacak her tecavüze kar
şı müdafaaya hazır bulunmak. Bu 
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ana ~rensibe riayet etmekle hem 
müttefiklerimize faydalı olduğu
muza, hem dostlarrmızr gücen
dirmediğimize kani bulunuyoruz. 

Pırlantalı ve el maalı eaat demek, bir keflme ile S 1 N G E R S A A T demektir. Ç~nkO: 
Pn-lantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerın~e top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınIZ ve saatm üze-
rindeki s 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. . Onun için Almanya ile Sov

vetler arasındaki harpte de bita
raf kalmayı tercih ediyoruz. 

Modayı takip eden her asri kadın icin kıymetli taslariyle ve nefis işlemesiyle hakı~aten nazan diki kati celbeden böyle )>ir harikulade S i N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

_.. ·mııın..m:ıt .. f SINGER . SAATi• Hoşa Gidecek En HEDiYELiKTiR ı 
- ' Makbul ve En Güzel 

1 
;:H ~~l! az:=aqJja~:~; 1 No 82 • A. Elmaslı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
-mu '!,lını: J.l!S3l U!:II J\EWlluq~nı Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız EminönU merkezindeki mağazamızda sattlır. istanbulda ~bemb: 
Elll.IEPfr{"elS'Ilq omu.ıud ilı\ OJ1J. yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazalan. İstanbul Eminönü, No. 8 -------·~ 

1 s 1 s \f o ~ ' l --==~~~~-----------------=--:;~~ ..__ ı wvs NVSHJ 'JO 1 ı izd h:ıyalen ses! 
"11111 .,.. Senelerdenberi radyomuzda ve milli filmler m e T 

derin bir vect içinde dinlenen dchakıir artist MÜZEYYEN 

SENAR'ın tatlı sesini huzurunuzda dinletmek ::ierefino 

miştir. Tiyatrolar, ışıkları sön • :, . . 
7

_ 'J ., ~ 

dürme saatınde kapanacaktır. llllli'"ll'i' 1111111 
,,.,..-... -~ ' ı ı · . ..:. 

nail olan Taksim'de KRIST AL muhterem halkı davet 

Resmen vazifedar olanlar hariç =·- • · 
• "1 olmak üzere gi..İlldüz hiç kimse • , • , . , •. 

Moskovaya girmiyc mezun de -
~~ ~ 

ve yerlerin evvelden temini için telefonla veya şah~en 

caatlarını rica eder. TC'Jcfoıı : 40099 -------
rnilra-
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_HARiTAS.I 
· Sovyet ·Alman Harekqtına Ait Haberleri Bu Haritadan Takip Edebilirsiniz ... 
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