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Ergeç Japonyanın da vazıyctlnı 

tayme mecbur olacağına şilphc 

yoktur. Mıh\ er devletleri arasın

dakı üçüzlü pakt mucibınce Şnrki 
A ya Japon nUfuz mıntakası ola
rak tanınmıştır. Japonyanın bu 
mıntakadakl yeni nız.amı kurabil
mesi için, Sovyet Ruııyanın mağ
lüp olması ve bu mıığlübiyette 

Japonyanın da parmağı bulunması 
lazın1dır. Aksı takdlrde, kcndıslne 
hıçbır yardunda bulunmıyan Ja
ponyaya, Almanya Rusyadan bir 
sey verm ıyebılır. 
Diğer taraftan Amerık da cfkflrı 
umumiye gunden güne derhal 
harbe girilmesi lehinde inkısaf 

etmektedır. 

M. Zekeriya SERTEL 

A lman - Sovyet harbi karşı
sında butun devletler va -

ziyetlerini tayin ettıkleri ve cep
helerini seçtiklerı halde, Japonya 
hala tereddüt devresini geçireme
ıniş, bir türlü takip edecegi hare
ket hattını çızememiştir. 

Her gün telgraflar Japon ka -
bine ve erkanıharbıyesının içtima 
ettığini, Harıciye Nazırı ıle Baş -; 
vekılın Imparatorla gdriıştukle -
rıni haber veriyor, fakat, Japon 
hukumetı bır turlü vniyetini an
latan bir teblıg neşrınc cesaret 
edemıyor. 

Japonyayı bu kadar uzun te -
reddutlere sevkeden amil, va:d -
yetinin nezaketidir. 

Japonya hır taraftan mihver 
devletlerine baglıdır, bu sıfatın 
Almanyanın Sovyetlere taarruzu 
karşısında diğer mihver devlet
lerınin yanında yer alması lAzım
dır. Halbuki, diğer taraftan Sov
yet Rusya ıle daha iki ay evvel 
bır ademi tecaviız mısakı akdet
ıniştir. Moskova ile böyle bir an
laşina yapmaa.nın .hik.meti, Ame
likah tehlikesine karşı bir cephe
sıni olsun saglama baglamaktı. 
Şimdı durup dururken Sovyef -
lere karşı cephe alması onu iki 
düşman arasında tehlikeli bir \'a 
zıyete düşurebilır • 

·GONLOK SiYASi 

A. Hitlerve 
J. Stalin 

Ordularının 

Basında •• 
1 

Tarihin En Büyük 

Harbini idare 
Ediyorlar 

-
Af ,;,an Ordusu 

Harp Siyasetinin 

idaresini Partinin 

Elinden Almıı 

Ankara, 28 (Radyo 
~azetesi ) - Gelen 
haberlerden anlaşıl -
dıjtına göre, Alman 
F ühreri şark cephe -
sine Ritmiştlr. S talin 
de Ukranyaya hare-
ket etmiştir. Her iki .... ..,,,,.._ •• 
Liderin ordularının 
başında bulunduk
ları anlaşılmaktadır. 

Al~,Yanuı, mu-
~ ... •-wtiliılli'-*••Jltml 

müniat tA-; k~ bir Ehli - Salip 
hatbi mahiyeti vermek istediği 
anlaşılmaktadır. 

İtalyan radYoSu, İspanyol Fa
şistlerinin Sovyetlere karşı har
betmek üzere büyük bir şevkle 
ıonüllü yazıldtklannı bildirmek
tedir. Bu radyoya göre,. şimdiyf 

H·ALK ·GAZE·T.ESI 

Demokrasilerin Sovyet Rusya ı 
ile birleşerek garpte hava taar
ruzlarını arttırmalarına muk.ıbıl 
Japonyanın Siberyadan Sovyet -
leri sıkıştırarak Alınan taarru -
zuna yardım etmesi lazımdır. Fa
kat Sovyetlere yardıma karar 
veren Amerikanın karsısında 
Sovyetlere harp açmak, Aineri -

Führer heyttanb nufoklarmClan birini söylerken (Devamı: Sa. 5, Sd. 7) Sovyet Lideri Partide vaziyeti İ7.ah ediyor 

kayı kendi üzerine davet etmek 
olur. Zaten Amerika Uzak Şark
taki Japon tehlikesini bertaraf 
etmek için böyle bir fırsat ara -
ınaktadır. Japonyanın Amerikaya 
böyle bir fırsat vermesi ise ma
kul bir şey değıldir • 

Sonra, Japon ordusu dört se -
:nedenberi Çinle harp halindedir 
ve yorgundur. Çinin hakkından 
gelmekte aciz gösteren bir ordu
yu yeni ve büyük bir düşmanla 
karşı karşıya bırakmak akıl karı 
bir iş olmasa gerektir. Böyle bir 
taarruz vukuunda Sovyet ordu -
larının Çin orduları ile birleşerek 
Japonyaya müthiş darbeler indir 
rneleri muhtemeldir. 

Onun içindir ki, Japonya hüku 
ıneti bu defa önüne çıkan bu fır
Sattan istifadeye bir türlü cesa -
l'et edememekte ve bir türlü Sov
~etlere karşı Almanyanın yanın
da yer almak hususunda bir ka
tar verememektedir • 

(Sonu Sa. 4, Sü. 7) 

Tlcarf ve ıınıi mOeneselerle 
kUı;Uk tlclr, eanıf ve Hnıtklr
farın Haziran ayı içinde yapm aya 
mecbur oldukları ıııerln ıon gO
nO (30) Haziran Pazartesidir. 

MÜKELLEFLER : 
Huhsat tezkeresı aldım mı? 
Vcrgılcrimin mıktarı nedır1 

Zam ne kadardır? 
Haziranda tediyesi ıcap eden 

1 

mıktar nedir? 
Teşviki sanayi muafıyetı? 
Milli Müdafaa verılsl? 

l Vergi tediyelerinin deftere ka
Yıt sureti? 

1 

Taahhüt vergilerinin mahsubu? 
gibi huıuHtı dair (SAIT 8E· 
LE N) tarafından yazılın yazıyı 

Y•l'l nkl nüshamızda bulıcık11nız • ....................... ·-·-···-..... ··~·= 

ALMAN TEBLiGi 

Sov. Rusya 
Kıtalarının 
Geriler.ine 

Nüfuz Edildi 
G:öğüs Göğse Şiddetli 

Çarpışmada 100 Tank 

ve Bir Fırka imha Edildi 

Aland Adalarını 

Finler lıgal Etti 
Berlin, 28 (A.A.) - D.N.B. A -

jansına gelen haberlere göre, Al
man kuvvetleri 26 haziranda"Ş!lrk 
ta yaptıkları muharebeler esna -
sında Sovyet hat}arının çok geri
lerine nüfuz ederek Bolşevik 
tankların,a büyük zayiat verdir -
mişle:rdir. Tamamiyle tahrip cdi 
len tanklardan başka birçok sağ
lam tank ta .ele geçirilmiştir. air 
yerd~ bir tek Alman topu 15 Sov. 
yet tankını tahrip etmiştir. Diger 
bir yerde Bavyera dağ avcıları 
bir diışman zırhlı fırkasına rasla
mışlardır. Cereyan eden şiddetli 
mYharebclcr netıc<'sinde Bolşe -
vik kuvetleri dağıt ılmış ve birçok 
top iğtinam edilmiştir. Göğüs gö 
ğüse yapılan şiddetli çarpışma -
!ar esnasında dağ avcılarımız 100 
den fazla düşman tankını tahrip 
etmişlerdir. 

Diğer bir yerden bildirildiğine 
göre, bir zırhlı alayla takviye e
dilmiş olan bir Sovyet fırkası di
ğer Bolşevik cüzütamları ile irti
batı kaybetmiş ve ~ok kısa bir 
mesafeden yapılan kanlı muhare-

(De\·amı: Sa. 5, S il. 4) 
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Cephe vaziyetini bu haritadan takip edebilirsiniz 
1 • 

SOVYfT TEBLiGi 

Sovyetler 
Yeni Mevzilere 
Çekilmeğe 
Devam Ediyor 

--o-

Kruvazörü Moskova 

ile Bir Destroyer 

Köstenced.e Batırıldı 

Yarma Teşebbüsü 

Akim Kaldı 
Moskova, 28 (A.A.) - Sovyct 

ıstihbarat ofisi tarafından cumar 
tesi sabahı neşı·edilcn Kızılordu 
tebliği: Sovyet kıtaları Şole, Vil
na ve Baranoviç bölgelerinde ev
velden hazırlanmış müdafaa mev 

• zilerine doğru çekilme hareketi-
ne devam etmişlerdir. Bu çekil -
me hareketi esnasında da muha
rebeler verilmiştir kıtalarımız şid 
detli muhar~beleri ictıb~ttiren 
harekata gırişmişlcrdir. Bazı böl
gelerde kıtalarımız mukabil hü -
cumlarda bulunarak duşmanı a
ğır bir hezımete uğratmışlardır. 

Luck mıntakasında 27 haziran 
günü şiddetli muharebeler cere -
yan etmiştir. Bu mıntakada dıiş
man, mevzilerimizi yarmak mak 
sad iyle ehemmiyetli tank teşek
küllerini muharebe meydanına 
sürmüştür. Fakat bütün bu te -
şebbüsler kıtalarımız tarafıqdan 
düşmana ağır zayiat verdirilerek 
pi.ıskürtülmüştür. Çarpışmalar es 
nasında pek çok esir alınmış ve 
fazla miktarcia ganaim elde edil
miştir. 

(De\•amı: Sa. 5, S~i. 6) 

r ' Dün\'a muharrirlerinden tercümeler serisi: 46/{7 
ERICH l\IARi A REMARQUe 

UÇ ARKADAŞ 
Türkçeye çeviren : K E K A L D E M j R A Y 

2 cılt 100 K. 
R EM Z İ K İTA P EV İ 

ı lr .. - ...... -..... MiLLi SEF ············--··· 
: l 
1IDün Yafovadan 
1 Ankaraıa 
1'4areket Ettiler 

Birkac. gtinder.her i istirahat maksad iyle Yalo\•ada bulunmak 
ta olan Reisil'ümhur Milli Şef ismet lnönü dün öileden sonra Ya 
Jo,•udan Sa\'Brona )'&tiyle Derinceye gitmişler ve oradan da husu 
si trenleriyle Ankaraya hareket buyurmuşlardır. 

Milli Şef, Derincede İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Dr 
Liıtfi Kırdar. h ükumet, parti erkim \'e kalabalık bir halk ~tles 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Türkiyenin 
Vaziyeti 

Almanya. Bize 
Kafkasya'yı 

Vadediyormuş --
M. Eden ile Tevfik 

Rüştü Aras Arasmda 

Mühim Bir Görüşme 
Londra, 28 (A.A.l - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
İnı?iliz Hariciye Nazırı Eden -

ın o~leden sonra Türkiye Buvü'k 
Elçisi Rüştü Aras ve Sovvet Bü
yük &l41'i Maiski ile yaptijı mü
Ukatlira ~k büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bu hususta sıkı bir ketumivet 
muhafaza edıliyorsa da Londra
nın siyasi mahfillerindeki müta
laalara ıöre Türkiyenin, İnıilte
re ile cok dostane münasebetler 
idame etmekle beraber Sovyet -
ler Birliğine karşı hasmane ol -
masa bile gitJlide artan bir va -
ıiyet alır gibi olması vüzünden 

Tevfik Rüştü Al9 

Tass'~Göre 

S. Rusya 
Türkiye 
Dostluğu 

Boğazlar 

Meselesini lsbat 

bir huzursuzluk hasıl olmuştur. Almanya 
Binaenaleyh Von Papen'in 

Kafkasvava do~ru Alman kıtala
rının Türkiyeden Jlecmesini te -
min icin Türkiveve Gürcistan ile 
Kafkasyada müslümanlarla mes- Etmiye Hazır imi• 
kun toprakların verilmesi vaa - ' 
diyle yeni manevralar cevirme - Moskova 28 (A.A.) - Tass a-
sinden endise edilmektedir. iansı bildiriyor: 

Söylenildiğine nazaran. Eden Sovyetler birliRi ile Türkiye 
Türkiyenin Rus - Alman harbin- arasındaki dostluk, Türk mille 
de tam bir bitaraflıktan çıkarak tinin Atatürk idaresinde, müsta
herhanjZi bir suretle Alman da- kil milli mevcudiveti için JlÖS
vasına müzaheret etmesinin İn - terdi~i savaş JlÜnlerinde dol -
giliz - Türk dostlu~unun ruhuna muştur. 
uy.ı;tun düşmiyecdini Rüstü A- Nisan 1920 de Büyük Millet 
ras'a izah etmiş olması muhte - Meclisi açıldıktan üc ~n sonra. 
meldir. • .. I Atatürk Sovyet hükumetine bir 

<Devamı: Sa. 5. Sn. 7) (Devamı: Sa. 5, SU. 3) 

r-
\. ASKERi VAZIYET) 

AlmanPlinı 
Anlaşılıyor 

Almanlar Dört 

Birinci Kolun 

ikincisininki 

Büyük Bir 

Hücum Ediyor, Noktadan 

Hedefi Riga Leningrat, 

Minsk'tir. Diğer Kollar Henüz 

Muvaffakıyet Kazanamamııhr 

ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 
Şark cephe!'inde bir haftadan • 

beri devam eden harp nihayet vu 
zuh kesbetmiye ba§lamlf, ve Al -
man ordulannın taarruzda takip 
ettikleri plin aşağı yukan anla
şılmıştır. Her ne k adar Alman 
resmi tebllğleri henüz müphemi
yetini kaybetmemişse de. S ovyet 
tebliğlerinden askeri harekatın 

bir haftalık inkişafını takip etmek 
mümk Undür. 

Almanlar Şark cephesindeki 
hilcumlannı dört noktada teksiJ 
etmişlerdir • 

Birinci kol, Şarki Pruayadan 
Vilna istikametinde taarruza geç 
miş, ve bund a Vilnayı alarak i 
male dolru h areketine devam et 
miştlr. (Arkuı 4 uo~uae 
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Yazan: ALI RIZA SE'(Fi No. 9 

ispanyol Gemisinin Ka,,a 
Bulanmış Güvertesinde Takım 

Takım Ölüler Yatıyordu 
Felaketle neticelenen zafer 
ıspanyollar bır aralık butüıı 
~ kuvvetlerini topiıyarak 5orı 

derece inat ve sertHkl·~ Tür.ı:: kal 
onu üzerine atıldılar ve bircok

ları vurulup duımekle pcrnbe'. 
' Ak Sungur'' un baı ye kıç ka -
araları (kösklen, kule1criJ ara
sındaki kısmını ele geçirdiler. 
Buşlarındaki zabitler artık Türk-
1 rin karşı koyma tılsımını boz • 
duklarına inanmışlar, büyük bir 
evinçle askerlerıni baş ve kıç 

mustahkem mevkilerini de zap -
tetmiye teşvike girişmişlerdi. 

Fakat başardıklarını sandık -
tarı bu ilerleyiş onların fclüketi 
oldu: 

Geminin bel kısmının ön ve ar 
ka tarafları kalın meşe bölmele
ı ıyle kapalı idi. bu bölmelerde a
cı mış mazgallardan sıkışık Is -
panyol gümeleri iızerinc yağmur 
ıbı kurşun yağmıya başladığı 
ıbi baş ve kıç üstünden de baş -

larına ok, el hançereleri, kurşun 
tılıyor, düşman ktitlesi clinı ko

lunu oynatmıya vakit ve yer bu· 
lamadan alevler içine düşmuş ko 
caman bir çiğ gibi kaynaşarak, 
fı ~ırdaşarak eriyordu. Ispanyol 
emisındekiler ise ilerideki fela

k tı gorcmedikleri için zabitle -
nın yalın kılıçları önünde hü -

cuma si.ırulmektc, herkes önün
d kileri ıterek o kanlı salhane -

r. geri çekilmey~ imkansız kıl
maktn idı. En sonra düşman 
d tuğu tuzağı anladı, Türk ge
mısinde yuksek bir ölü ve ölüm 

alinde olanlar gümesi bıraktık 
n sonra eze ezile gemisine çe
ldi. 
Lakın bu savaş onun bel ke -

m ıni kırmış, gözi.ınü yıldır -
mıştı. 

Ondan sonra üç kere daha ge
mıy e gırmıye çalıştılarsa da üçün 
d e de yuzlcrinin döndürulmesi 
kolay olmuştu. 

En sonra bu kan ve ölüm fır • 
tınası biraz duralnr gibi oldu. 

Artık Ispanyol kalyonunun s al 
hane halini nlmış güvertesinden 
ne kurşun, ne top atılıyordu . Bu 
na dıkkat eden Bayram Reis bir 
ıcrayışta mizana direği çarmıh

! rına tırmandı ve top dumanları 
arasından düşman gemisinin içi 
ne baktı. 

Orada, geniş, kana bulanmış 
.,u\ ertede takım takım ölüler ya 
t yor, bunlar arasında daha ölc
rn(yip çabalıyanlar da görühi -
)ordu. 

Lakin ayak üstünde tek bir 
asker bile yoktu. Korsanlann son 
yaylım top ve tufek ateşi ge -
ı ı güverteyi baştan aşagı supı.i
rup tcmızlemişti. Ispanyol asker
lerı bu, ölüm meydanından önce 
bıre:r ikişer, sonra takım takım a-
agı -guverteye, top anbarına kaç 
mışlardı. Yalnız top anbnrında Is 
panyol topçusu tek tuk ateş edi -
yor, lakin korsan kalyonunun 
topları durup dinlenmeksizin u -

uldayarak gülleler lspanyolun 
bır böğrunden gırıp öburunden 
çı~ıyordu. 

* * Geri kalall tek ki§i 

Düşman kalyonunun kanL 
guvertesınde yalnız tek bir 

kı i kalmıştı: 
O da hala kıçta bandırasının 

!tında duran, bıyıklannın ucu 
Lı gözlerıne kadar kıvrılmış ol -
dugu halde, kumandasını artık 
dınlemiyen adamlarına olan öf -
kesmden dişlerıni gıcırdatan Is -
panyol kaptanı idi . 

Bayram Reis kendisine sıra gel 
dı ~ini anladı . Mukabil bir ram -
pa hticumunun tam vakti idi. 
Aşagıya dogru: 
- Haydi, kurtlarıın; alesta 

rampa! 

Diye haykırdıktan sonra çar -
mıhtan bir kaplan çevikliğiyle kti 
peştenin üzerine atladı. Miçolar -
dan birinin eline tutuşturduğu ta 
bancayı silahlığınn sokarak yalın 
kılıciylc, arkasına toplanan adam 
l rının öni.me düştü. 

Reis sol eliyle diışmanın miza
na çarmıhına yfipışmış, içerıye at
lamak i.ızere idi. 

Lakin ne oluyordu? 
Bir an önce iki gemi ynn yana 

oldukları halde şimdi ikisi bir -
birinden uzaklaşmıya başlamış -
}ardı. 

Di.ışman kalyonu korsanları bı 
rakıp açılmak mı istiyordu? 

Evet, Ispanyol açılıyordu, fa -
kat açılmakla kalmıyor, eski ha· 
lınden daha fazla yükseliyordu. 
Sanki bir büyü ile kalyon sani -
ye saniye buyi.ımcktc idi! ... 

Reis başını kaldırıp bakınca işin 
ne olduğunu anladı: 

Ispanyol kalyonu rüzgar altı ta 
rafına doğru eğiliyor, onun için 
korsan gemisinden açılarak yuk
seliyor görünüyordu. Yüksek di
rekler gittikçe daha çabuk öne ve. 
yana d9ğru eğilmekte idiler 

* * 1 spa11yol batıyor J 

Demek lspanyanın kurumlu, 
çalımlı; altınlı gümüşlii 

bandırasını taşıyan bu kocaman 
CKarakaJ nın son dakikası gelmiş, 
Ak Sungurun gülleleri onun bag 
rında ölüm yarasını açmıştı! 

Bayrnm Reis. geminin küpeş -
tesine atlamış Türk korsanları -
na: 

- Geri, çocuklar! Çabuk geri 
çekiliniz; Ispanyol batıyor! 

Diye haykırdı. 
Korsanlar istemiye islemiye ge 

rilediler. 
Büyük kalyon. daha hızlı, üte 

tarafına cğrılmckte idi, en sonra 
ölmek üzere bulunan bir balina 
gibi iyice yan tarafına yatarak u
zun, kara teknesi omurgasına ka 
dar meydana çıktı. 

Tam bu sırada top ambarında 
ki toplarından biri - kimbilir na
sıl ve sanki son nefesinde de düş 
manına meydan okuyormuş gibi
patlıyarak gökyi.ızünün derinlik
lerine doğru bır gülle gönderdi. 

Bu top patladığı anda "Ak Sun
gur,, un sekiz kib gülle atan u
zun toplarından biri de büyük 
bir duman ve alev kümesiyle ona 
karşılık verip güllesi arlık mu -
dafaasız kalyonun dip kaplama -
larına saplandı. 

l3u iş Bayı·am Reisi son derece 
kızdırmıştı, gözleri ateş saçarak: 

- Kimdir bu topu atan; diye 
hnykırdı ; söyleyiniz. artık 5ilfıh 
kullanamıyacak hale düşmüş bir 
gemiye top atan kımdır? Bu iş 
bir kere dnhn olursu ynMnı öz 
kardeşim olsa ıki paralık urganla 
seren cundasına asarım! 

* * Teslim oluyoruz .. 

Reis bu azarı gürledikten son 
ra gözlerini tekrar lspan

yol kalyonuna çevirdi. Kalyon 
bir parça böyle yan üstlı kaldık
tan sonra birdenbire tekrar doğ
ruldu, sanki gösterdiği ezginlik -
ten utanmış ta eceliyle son bir 
mticadele daha yapmak istiyor -
muş sanılırdı. 

Baş tarafı iyice suya gömlil -
müşse de kıç tarafı daha sudan 
yukarıda idi. 

Geminin bu bir an için doğrul 
ması sırasında biraz önce aşağı
ya kaçmış ohın lspanyollar surü 
sürü güverteye, 'kıç tarafa fırla
mışlar, haykırışıyorlar, korku ile 
ellerini Tanrının kayıtsız gökle -
rine kaldırıyorlardı. 

lspanyol kaptanı hfılfı demirden 
bir adam gibi kıçta, kaptana mah 
sus noktada duruyor, sol eli başı 
nın üzerindeki Ispanyol bandı -
rasının gönderini, sag eli ise ya
lın kılıcını tutuyordu. 

lspanyol asker ve gemicileri -
nin çığlıklarını. perisanlığını gö
rünce büyük bir öfke ile: 

- Yerlerinize gidiniz, asker! 
Namusunuzu koruyunuz; Ispan -
yalılar ve ispanya askerleri gibi 
ölebileceğinizi gösteriniz! 

Diye haykırdı; Iakin ai"tık onu 
kimse dinlemiyordu. 

(Arkası \'ar) 

- 1--.. 
H, Sudermann, 1857 de Şarki Pruı
yada doğmuııtur. Devrlnın, tiyııtro 

aanatlnın en mühim rehberlerin· 
dendir, Şarki Prusya ve Lltvanya 
hayat/na Clalr yazdığı hlkllye ve 
rom anlan bcynelm ilci bir kıymet 
ve ehemmiyet kaz.anmıftır. 

* y eşli abajurlu bir Hlmbanın alaca 
karanlığında oturmuı:;lardı. U

zun ydların ihtiyarlık mirası, yüz -
terinin derin ve mihnetli kırışıkların
d::ı çizgileşmlştl. 

Susuyorlardı. Sanki, konusmıya ta
katleri yetmiyormuş gibi bir halleri 
vardı. 

Biri ev sahibiydi; salmenklı iskem
lesinde hafif hafif sallanıyor, oturu
şu, duruşu, susuşu. velhasıl her hali, 
onun mutcknit bir zabit olduğuna, 

adeta yemin ediyor gibiydi. Digcrı, 

yanıbaşında bir mindere ,oturmu tu. 
Kıvırcık bir beyazlığın ç<'rÇ<'velediği 

kuru. kemikli yüzü, donmuş gibi hıı 
rekcl<rl7.dl. Kaynıyan suyun tatlı :fı
kırtı mdan ba ka, çıt duyulmuyordu. 

TAN 

Tekaüt Maaşı 
Yoklaması 

Kaldırddı 

Kahve Tevziatı 
Yarın Bas yor 

Çorapçdar 
Ankaraya 
Heyet Yolluyor 

Oc.s Aylık Maaş 

Tevziatma Eylulde 

Başfanıyor 

Her Aile Yarından İtibaren 

Mukabilinde 250 Gram Kahve 

71 Kuruş ... 

Alabilecek 

Nizamnamenin 

Tatbikine İmkan 

Görülmüyor 
Askeri ve mülki emeklilerle 

dul ve yctimlei·e üç aylıklannın 
verilmesi için yapılmakta olan 
altı aylık yoklamaların 4056 nu
maralı kanunla kaldırıldığını ev
velce yazmıştık. Bu hususta ya -
pılacak muameleyi izah eden teb 
liğ defterdarlıklara gönderilmiş
tir. lstanbul defterdarlığı, mal 
müdürhiklerine, bu yoklnınala -
rın kaldırılması için icap eden teb 
ligatta bulunmuştur . 

Alnkalıların nüfus cüzdanları 
ve maaş senetleriyle mensup ol -
dukları mal müdürlüğüne müra
caat etmeleri için 30 ağustosta 
bitmek üzere iki aylık mühlet ve 
rilmiştir. Bu müddet zarfında ka· 
yıtlarını yaptırmıyanlar maaş ala
mıyacak lardır. 

Uç aylıkların tevziine bu ey -
liılde başlanacaktır. 

ADLİYEDE: 

Sabıkah Bir 

Mahkum 

Kadın 

Ofdu 
Hayriye Erkan, Zeliha Ekinek 

adında iki genç kadın dün sabah 
Sultanhamamındaki Orozdibak 
mağazasına gitmişler ve elbiselik 
kumaş bakmıya başlamışlardır. 
Bir aralık Zelihanın tezgahtarı la 
fa tutmasından istifade ederek 
Hayriye elindeki kumaş topunu 
mantosunun altına almış ve ba -
caklarının arasında sıkıştırarak 
pazarlıkta uyuşamıyan arkadaşı 
ile beraber mağazadan çıkmak is 
temişlerdir. Fakat tesadüfen ora
da bulunan Nuri adında bir sivil 
memur Hayriyenin yürüyüşün -
den şüphelenmiş ve üzerini :ıı-a
yıp kumaşı meydana çıkarmış -
tır. 

Dün adliyeye verilen suçlula -
rın durşması üçüncü asliye ceza 
mahkemesinde yapılmıştır. Neti
cede mah~me Hayriyenin 3 ay. 
Zelihanın hırs~lıktan sabıkası ol
dığı ve arkadaşına yardım ettiği 
için 3 ay 15 gün müddetle ha -
pislerinc karar vermiş ikisini de 
d er.hal tevkif etmiştir. 

Bir Köy Halkı Bir Genci Ya
raladı - Bakırköyde Kotrayna 
çiftliği sahibı Resneli Osmanın 
oğlu Mahmut Çanlar dün saban 
Şamlılar köyü halkı tarafından 
muhtelif yerlerinden yaralanmış 
tır. 

Hfıdisenin sebebi Şamlılar köyü 
halkı ile Resneli Osman arasında 
yıllardanberı taksim edilemiyen 
meşhur çıfflik meselesidir. Mah· 
mut di.ın sabah köylülerle müna
kaşaya tutuşmuş ve nihayet 20 • 
30 kişilik bir kalabalığın hücu -
muna ugramıştır. Jandarma suç
luları yakalamış, tahkikata baş
lamıştır. _______ ...._ _____ _ 
Sebze ve Meyva 
Fiyatlarının Tetkiki 
Fiyatlan mi.irakabc bürosu, 

belediye iktısnt mi.ıdürlüğüne y~z 
dığı bir tezkerede sebze ve mey
ve satışları hakkında bazı sual -
ler sormuştur, Bu suallerde mey 
ve halindeki fiyatlnrla, pernken
dc fiyatlar arasında büyük fark
lar bulunduğu ileı·i sürülmekte • 
dir. Belediye iktısat müdürliiğü 
bu hususta tetkikler yaptıktan 
sonra, fiyntları mürakabe bürosu 
na cevap verecektir • 

Ankarada Arpa Hasadı 
Başladı 

Ankara, 28 (TAN) - Ankara 
ve civarında yeni sene arpa hasa
dına başlanmıştır. 

Yarından itibaı·cn halka 250 
gramlık paketler halinde çekil -
miş halis kahve tevziine başla -
nacaktır. Kahvelerin dagıtma şek 
li di.ın vilayet tarafından kayma
kamlara hıJdirilmiştir. Kayma -
karnlara gönderilen tevzi şekli -
nin esaslı mnddelerine göre; ni.i
fus sayımı ve saire gibi zamanlar 
an tesbit edilen ev ve nüfus mik 
tarı esas tutulacaktır. Nahiye mü 
durleri ııahiye mümessilleriyle 
beraber bu esas dairesinde calı -
şarak defterler hazırlıyac~ktır. 
Alakadarlar kendi rnıntakaların
da bulunan nahiye müdi.ırlükle
rine müracant edecek hangi evde 
oturduklnrını söyliyecek ve nahi
yenin mi.ıhürünü taşıyan numn -
ralı bir kağıt alacaktır. Alınan bu 
kağıtlarda hangi kuru kahveciye 
müracaat edileceği de yazılmış bu 
lunacaktır. Nahiye müdürlükle -
rinden alınan kağıtları kuru kah -
vecilere gösterenler 71 kuruş mu
kabilinde bir paket 250 gramlık 
halis kahve alacaklardır. Kahve
ciler de hangi numaralara kahve 
verdiklerini her akşam nahiye 
müdürlüklerine gönderecekleri 
listelere knydedeccklerdir. Kah -
vecilere verilen kahve miktarı 
malUm olduğu için bu listelere 
göre o kahvecinin gizli stok ya -
pıp yapmadığı anlaşılacaktır. 

Kuru kahveciler kendilerine 
verilen kahveleri kavurup öğüt -
miye başlamışlnrdır. Kaymakam
lar kendi mıntakalarında dağı -

Ekmeklerin, Daha 
p· şkin Çıkarılması 

için Yeni Tedbirler 
Belediye sıhhat ve iktısat işlen 

müdürlukleri ekme)derin daha i
yi pişirilmelerini temin etmek i· 
çin tetkikler yapmış ve baston 
şeklindeki ekmeklerin daha piş
kin oldugunu görmüşlerdi. lktı -
sat ve sıhhat işleri Ullİdürlukll!ri 
hazırladıkları müşterek bir ra -
porla tetkiklerinin neticC'lcrıni be 
lediyc riyasetine bi1dirmi\ilcrdır. 

Raporda, bundan sonra ekmek 
lerin 475 ve 950 gram olarak bas 
ton şeklinde çıkarılmaları isten • 
mektedir. Baston şeklindeki ek
meklerin dnha çok vakit alacağı 
gözönünde tutularak mevcut 
narhtan 20 para fazlaya satıla -
cağı tahmin edilmektedir • 

Haric;ten Getirilecek -
GemUerden Gümrük 
Resmi Ahnmıyacak 
Ankara, 28 (TAN) - Deniz ti

caret filosunun adet ve evsafı iti
bnriyfc yurdumuzun deniz müna 
kale ihtiyacını temin edebilecek 
miktara çıkarılabilmesi için alı • 
nan tedbirler meyanında devlet 
miıessescleriyle Türkler ve Türk 
şirketleri tarafından hariçten sa
tın alınan buharlı gemilerle mem 
lekctte yapılan mümasilleri için 
getirtilecek eşya ve malzemenin 
gümrük resminden muafiyeti ka 
bul edilmiş bulünmaktadır. 

Halen mer'i kanunlar 1940 mali 
yılı sonuna kadar uzatılmış olma
sına rağmen bu muddetin bit
mesinden evvel istihdaf edi
len gayeye heniiz varılma • 
mış olduğundan bu muafi -
yetin 1945 yılına kadar temdidi 
hakkında hazırlanan kanun layi
hası alakadar cncümenlerden ge
çerek meclisi umumi heyetine 
scvkedilmiştir. 

tılan çekilmiş kahve pakctleı·in
den ni.ımune alacak ve kahveye 
yabancı maddeler karıştırılıp ka· 
rıştırılmadığını tesbit için beledi
ye kimyahaneşine gönderecekler 
dir. Kahveye yabancı maddeler 
karıştırdıkları sabit olanlar mah
kemeye verileceklerdir . 

Bckdiye memurm kooperatifi 
memurlara bankalara, resmi mü
esseselere kahve tevzii işini de -
ruhdc etmiştir. Her dairenin ma
aş mutemedi elindeki bordroya 
göre kooperatife müracaat ede -
cek ve kahve alacaktır. Konsolos 
lukların kahve ihtiyncı vilayet 
tarafından temin olunacaktır. Bü" 
yük otel ve gazinolar tahmini bir 
hesapla ihtiyaçlarını tesbit ede -
cek ve vilayete bildirecektir. Vi
Iayet te müracaat kağıdını bir 
kuru kahveciye gönderecek ve bu 
suretle bu gibi müesseselerin kah 
ve ihtiyacı karşılanacaktır. 

Viltıyet emrıne 1364 çuval kah 
ve verilmiş olmasına rağmen an
cak 550 çuval kanve tevzi edile -
bilmiştir. Mütebaki kahve çuval
ları evvelki giin :Mersinden hare 
ket etmiştir. Mevcut kahvelerin 
halka tevzii ikmal edilinciye ka
dar Mersinden hareket eden va
purdaki kahvelerin şehrimize gc
lccrği limit edilmektedir . 
Yarın tevziata başlama imkanı 

bulamıyan kuru kahveciler çar -
şambaya kadar tevziata bnşlama
dıkları takdirde mesul olacaklar
dır. 

Plailarda Kazalara 
Karşı Korunma 

Tedbirleri Alınacak 
Plfij mevsiminin başlaması dola 

yısiyle belediye vatandaşların ha 
yatını korumak maksadiyle ted -
birler almaya başlamıştır. "llk ola
rak sahillerdeki tehlikeli mmta
kalar \ e halkın denize girdiği ve 
açıldıgı mıntakalardaki derin yer
lll' işaretlenecektir. 

Plfij sah·, IPrlT'f'." de bulundur -
mıya mecbur oldukları sıhhi im · 
dat teşkilatı noksan görüldii;'.!ti 
takdirde cezalandırılacakları teb· 
Iiğ edilmiştir. Yapılan tetkikler
de geçen sene plajlarda kumlan 
"Haç dolapları,, ndaki baıı ilaçlar 
bozulduğu görülmüş, bu il~çların 
bu sene yenilenmesini kendileri
ne bildirilmiştir. ünümüzdeki 
haftadan itibaren bütün plajlar 
kontrol edilecrıı:: ve noksan teş· 
kilatı olan pltıjbı •:ı sahi1 Jeı·i şid
ddlc cezalandır•:rıcaktır. 

5 Sinema Cezalandırıldı - Si
nc>malarda yapılan kontroller ne
ticesinde film gösterilirken ciga -
ra içildiği görülmüş ve 5 sinema 
ya ceza verilmişti. Beledtyc ala -
kadar memurlara yaptığı bir ta
mimde l t:!.'..ediye müfettişlermin 

s~nemalarda yapacakları kontrol 
lerde sin~11ın salonunda cıg<1ra i· 
çildiği ıjör iliin·e o mıntaknnııı be 
lediye z-ıbıtası memuri<ırır.ın cb 
cezalandırılııca[!ı bilidirilmiştir 

Çorap fabrikatörleri, dün milli 
sanayi birliğinde biı· toplantı ya
parak iplik meselesi hakkında gö 
rüşmüşlerdir. lktısat Vekaleti ço
rap cinsleri için standart bir ni -
zamnarne hazırlamıştı, mevcut 
iplik vaziyetine g()rc, bu nizam -
nameyi tatbik etmiye imkan görü 
lememektedir. Çorapçıların iddia 
sına bakılırsa, bugünkü şartlar da 
hilinde, ne cins iplik tedarik et
mek mümkün olabilirse, o tipte 
çorap yapmak daha doğrudur. 
Çorapçılar bu fikirlerini izah et
mek için, Ankaraya bir heyet 
göndereceklerdir . 

Diğer taraftan Ticaret Odası da 
çorap işi ile meşgul olmaktadır. 
Ara sıra ticaret odasında topla -
nnn çorapçılardan mürekkep bir 
komisyon, halk tipi çoraplar hak 
kında tetkikler yapmaktadır. Şim 
diye kadar yapılan tetkiklere gö 
re Iktısat Vekaleti tarafından tan
zim edilen çorap standart nizam 
namesinin tatbikine imkiin olma 
dağı anlaşılmıştır. Bugünkü eko -
nomik şartlar altında, çorap ni
zamnamesinde olduğu gibi, "sa -
!on çorabı,, gibi çorap yapmıya 
lüzum yoktur. Komisyonun ka -
naatine göre, harp seneleri içinde 
ince ve zarif çoraplardan ziyade, 
biraz daha kalın iplikten çorap 
yapmaya ihtiyaç vardır. Komis -
yon bu hususta bir proje hazır -
lamaktadır. 

PİYASADA: 
• 

Kağıt ithalat Birliği 
Toplandı 

Sovyet - Alman harbi üzerine, 
Finlandanın bütün Avrupa mem 
leketleriyle olan ticari münase -
betleri kesilmiştir. Halbuki harp
ten evel, Fin malları Sovyet tran 
sit yollarından istifade ederek, 
Balkanlara ve memleketimize ka 
dar gelmekteydi. Finlandadan en 
ziyade Odesa transit yolu vasıta· 
siyle kağıt getirilmekteydi, Sov -
yet - Alınan harbinin başlaması 
üzerin~ Odesada mühim miktar
da kağıt kalmıştır. 

Dün toplanan kağıt ithalat hir 
liği, Almanyadan kağıt getirmek 
imkanlarını tetkik etmiştir. 

Yerli l\lallar Sergisi - Milli 
sanayi birliği, Ticaret Vekülelinc 
müracaat ederek, bu senede yer
li mallar sergisinin açılması için 
müsaade istemiştir. Tıcaret Veka 
Jeti henüz sergi hakkında bir ka
rar vermemiştir. 

Asker Ailelerine 
Yardım Meselesi 

Dahiliye Vekaleti, vilfıyete bir 
tezkere yollıyarak Istanbulda ne 
kadar muntaç asker ailesi bulun
duğtınu ve bunlardan ne kadarı
na yardım edilebildiğini sormuş
tur. Vekfıiet bundan başka, vila
yetin her kazasındaki geçinme 
şartlarının ayrı ayrı bildirılmesini 
istemiştir. 

Bu tebliğat üzerine vilayet ve
kalete bildirilmek üzere bütün 
kaymakamlardan bu husustn iza
hat istemiştir. 

Belediye, Barbaros'un 
Heykelini Yaptırıyor 

Beşiktaşta Barbaros türbesinin 
etrafının açılması için yapılan Vali Muavini Ahmet Kınık 
hazırlıklar bitmiştir. Vazifesine Döndü 

Belediye, Barbaros gününde, Bir miiddettenberi mezun bu -
güzel sanatlar akademisi profe - lunan ve mezuniyet müddetini 
sörlerinden heykeltraş Hadi Ba- Ankarada geçiren vali muavini 
ra ve Zühtü Meritoğlu tarafın _ ı Ahmet Kınık dün şehrimize dön
dan yapılmakta olan Barbaros mi.işti.ir. Ahmet Kınık yarın tek
heykelini de türbenin önüne mc- rar vazifesine başlıyacak ve fi. 
rasimle rekzetmiyc karar vermiş- yat mürnkabc komisyonu toplan-
tir . 1 tılarına riyaset edecektir. 

·--·--· • ······-.......... --··· ....... -········ .... i 
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bessümle gillilmserll: 
- Ayıp Frantz, nyıp!, .... . ......... ~ • : 

f ......... _t 
KIRK UÇ YIL SONRA 

·············- Hernıa11n Sudermann'dan ~ Çeı·iren: lla - Ça 

Çalar saatin boğuk sesi, odanın kas
vetli boşlugunda, lıdeta büyük bir 
gürUlti.i ile çınladı. Saat on biri vu
ruyordu! 

Minderdeki, ccnlş alınlısı, sayıklar 

gibi: 
- Saat 11, dedi, Bu, onun punç 

hazırlama saatıydl. 

Öbürü: 

yıl geçti. Doğru .. O, tertemiz bir ka
dındı. Bana çok iyi bakmıştı. Her sa
bah, s:ıat beşte, talime gitmek için 
kalktığım vokit, onun benden evvel 
knlkıp k hvalhmı hazırladığını gö -
rürdUm. 1'abii, ufıık tefek kusurları 
da yok des ildi; mesel:'ı, seninle fcl-
c!c satmaya baı>ladığı zamanlar ... 
Hımmm ... 

- Evet .. Bu, onun punç hazırlama Öbürü: 
saatiydi! diye tekrar etti. - Sen onu, hiçbir giln anlamadın! 

- Geçen yılbaşında ne kadar da diye mırddandL 
mesultuk. O bizim 44 üncü yılbaşı Ağzının iki yanlan titremiye baş
pııncumU7.U, yine tnm bu santtc ha- l :ımıştı. Ağlayacak gibiydi. Arkııd:ı
zırlamışh. Onsu7. gece ne hazin!.. Ya- şma dcindil. bal;:ış mUşfik ve hnzindı; 
~manın tadı kalmadı ftdeto ... sanki, ruhunu gizli bir sır cziyormus 

- Evet.. Bu, 44 üncü yılbnşnnız.. gibi... Biraz durdu, sonra: 
Biz Bcrlinc yeni taşınmıştık. MOşte- ı - Franlz. dedi. Sana ne zaman -
rek dosthıgumuzun üzerinden t m 45 dır, sbylemck istediğim bir :;ey vnr: 

43 yıldır içimi yeyip bitiren bir şey .. 
Mezarının kadar boynumda sürükle
mek lstcmedıı;lm bir şey ... 

Ev sahibi, uzun çubuğunu yakarak: 
- Ehh, dedi. Durma, haydi söyle

sene .... 
- Bir zamanlar .. karınla benim a

rmrfd:ı .. bir :;ey geçmişti. 
Ev sahibi çubuğunu yanına bırak

tı ve arkadaşına hayretle açılan so
ruşturucu gözlerle b::ıktı: 

- Şnknyı bırak, doktor! 
- Ciddi söylllyonım. Frnnt7.. nu 

~ırrı 43 yıl sırtımda tnşıdım. Arıtk 

onu sana açmak 7.amnnı celmiştir, 

sanırım! 

- Ölü karımın, bana ihanet etliği
ni mi söylemek istiyorsun? 
Arkaclnşı yumur.nk, tntlı bir tc-

* * ihtiyar asker, çubuğunu tckrnr 
• tutuştururken bir ~eyler mırıl

dandı: Öbilrü: 
- Hayır.. O, gökteki melekler kn

dar saf ve temizdi. Kabahatli yalnız 

biziz .. Seninle ben .. Dinle şimiii, tnm 
43 yıl oluyor. Sen yUzbaşılıkln Ber
line tayin olunmuştu!\. Ben de Üni
versitede ders veriyordum. Sen. o 
zamanlar, daldan dala ntlıyan. ele a
vuca sılimaz, haşarı bir çııpkındın . 
Biliyorsun ya, iri. kara gözlü, bevaz. 
küçücük dısli, fetl;:ı"l bir aktris var
-lı .. Hatırlıyor musun? 

- Nasıl hatırlamam! Adı da Bi-
yankıı idi. , 

Sert yfü.ünden hafif, solgun bir tc
bcssı.im uçtu. 

- İşte böyle .. Sen karını alclatnıış
tın, o dn bunu nnlamı~lı. Fakııt. nğ

zını açıp da sana bir şey demedi 
Ve bu yüzden d<', U7.lln, dilsiz bir a
zaba katlandı, durdu. 

(Sonu yarın) 

29 - G - !lH 

Keskin Görüşlü 

Erkanıharpler < ! ı 
J'azan: Naci Sadullah 

Bir daha inandım ki, diJn~n· 
nm en keskin (!) giiriişlı 

erkiinıharpleri, bizim caddctle 
dir. Sovyetlerin, Alınan nal"ek:ıı 
plfııılnrını, Almanların Sovy~t ha· 
rekat ı>lanlarını anla~·ıp anlama· 
dıkları. öğrenip öğreıınıedikll'ri 
meçhulüınüzdiir. Fakat bizim cMI 
denin çarıklı \'e t;arık 11:, emekli 
ve emeksiz erkiınıhnrıılcri, iki ta· 
rafın plfinlarıııa da şıp lliye vn -
kuf pcydahla<lılar. 

Alınan ordusunun taarruz he · 
defleri nereleridir? So,·yet ordu
sunun müstakbel harek&tı ne o 
lacaktır? Harekat, nasıl inkişaf 
cd<.'ccktir.? 

Bahıfıli caddesinde. biitün bu 
sm11lerin cevapları \'Crilmiştir. 

Alman resmi tebliğleri, henii7 
işgal olunmuş bir tek mahalle is 
mi hile vermediği halde, bizim 
mahallenin emekli emeksiz, çnnk 
lı canksız erl anıharplcri. bol ke
seden, şehir nhş \'eı-işinc ıirdi -
ler. 

Çeşit çeşit çizgiler, tiirlii fürlii 
halkalar. biçim biçim oklar ve 
çengellerle siislii haritalar.Alman 
So\'yct cephelerinin tayyareden 
alınmış birer resmi kadar \'azih. 

Alman ordusu kaç kişiden, Sov 
yet ordusu kaç kişiden miiteşel•
kilclir? iki tarafta kaçnr tayyare, 
kaçar toı>, kııl:ar mermi, kaçar 
fi~ck, kaçnr bomba vardır? 

Babıali caddesinde, hiitiin lıu 
sunllerin cevaplan verilmiştir. 

Ve bizim erkı1nıhnrpler nere -
deyse, miktarlnrını si)y1ediklcri 
Alınan, \'c Sovyct a kcrlcriylc 
zabitlerinin isimleriyle, soyatları 
nı hile çatır çatır bildirecekler. 

Huna bakınca, bir daha inan -
clım ki, diinyanın en keskin (!) 
göriişlü erkfınıharplcri bizim cad 
dclledir . 

Hatta içlerimlc, haşlıyalı heniiz 
bir hafta ohm hu mmızzam har
bi sona cnlircnler hile var. Fran
sa harbitl(lcn, Polonya harbin -
den getirilen misallerle, bu har
bi de iki haftada bitirmek sabır
sızlığını gö teren bu erkanıharp -
lcr, daha seferberliğe yeni bac;
hyaıı Sov:vct ordusıınun, heniiz 
silaha sarılmamış kısımlannı bile 
temizlediler. (2400) kilometrelik 
muazzam hir cephe iizl'rinde iki 
mahallenin, iki köyiin veya iki 
kasabanın düşmesi, kavgayı sona 
erdiriyor: 
"- So\'yetler, Romnnyacln 

Prut nehrini geçmişclr: Da,·a bit
ti. Almanya hapı yuttu!,, diyen -
Icr de \'ar . 
"- Almanlar, Cartaholsky kö· 

yiinc girmişler: Dava bitti. Rus
ya hapı yuttu!., diyenler de! 

ı~ukat banu sorulursa, hcniiz 
haşlayan, \'C taraflardan l.ıiri le -
hine birkaç giindc ,hirknç hafta· 
ela neticelenmesi miimkiin olını -
yan bu koskoca lrnvgnyı şimtliden 
sonn erdirenler, yanılımya mah
kumdurlar: 

Hunun bijyJc olacağını isbatn, 
şu basit atalar söziiniin şehaclcti 
bile kafidir. 
"- Çok söyliyen, çok yanılır!,, 

Haliç Vapurları 
Denizyollar na 
Geçiyor 

---~-

Bu Münasebetle 

Hazırlanan Layihanın 

Esaslarını Veriyoruz 
Ankara, 28 (TAN Muhabirin - · 

den) - Haliç vapurları işletmE 
ınhisarına daır kanun layihası a· 
lakadar encümenlerden geçerek 
meclis umumı heyetine sevkolun 
muştur. Lfıyiha esaslarına göre 
lstanbul limanının Galata köpru 
sünden başlıyan ve Halıç nihaye
tine kadnr her ikı taraf sahılindc 
mevcut veya Atiyen tesis edilecek 
iskelelere yolcu taşımak için gc 
mi işletmek hakkı inhisar ma -
hiyetinde olmak üzere devlet dt 
nizyolları işletme idarcsme verılf 
cektir. 

Imtiynz mukavelesi mefsuh bu 
lunan Haliç vapur şirketinder 
devlete intikal edip halen Istan 
bul belediyesine merbutan mu · 
vakkat bir idare elinde bulunar' 
gemiler, iskeleler, tamirhanele 
ve sair bihimum işletme ve bun 
!ara ilfıve edılm1~ olan emsal be 
delsız ve her türli.ı borç ve taat 
hüdnttan vareste olarak devli 
denizyollan işletme umum mu 
dürlüğiine devır "ve teslim cdıle 
cektir. 

Muvakkat idare zamanına nit 
bilumum muamelfıt ve hesabat J<. 
tanbul beledıyesindc tasfiye cdı
lecek ve bu tnc;fiy<'nin nPtay1ç ve 
vccnibi mezkur belediyeye r:ıcl 
bulunacaktır 
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Sovyet - Alınan harbi yeni inki -
§aflar göstermiyc başlamıştır. Bu 
sabahtan itıbarcn Alınanlar, Fin
landadan büyük bir Uıarnıza geç
mişlerdir. Bu hareketi haı:rrlamak 
için Norveç i.ıslcrindcn kalkan 
tayyareler Sovyet cephesini ve 
cephe arkasın ı dbğmiye başlamış

lardır. 
Son gelen haberlere g8re, Alman 
Devle t Reisi şark cephesine, Sov
Yetler Birliği Devlet Reisi de Uk
r anyaya gitmişlerdir. Bu haber, 
bugUnlerdc Avrupanm \'C belki 
bütiln dünyanın mukadderatının 
taayyün edeceği muazzam bir har
bin başlamak fizere olduğu kana
aUni takviye etmektedir. 

l\lman Taarruzu: 

S ovyet - Alman harbi yeni 
inkişaflar göstermiyc 

başlamıştır. Bu sabahtan itiba· 
ten Almanlar Finlandadan bü
~ük bir taarruza geC'mislerdir. 
ku hareketi hazırlamak için, 
~orveç üslerinden kalkan tay
)'areler Sovyet cephesinı , ,e 
'ephe arkasını döğmiye başla -
buşlardır. 
Şimal cephesinde Sovyet kı -

talan Vilno ve Baranoviç'i tah
liye ederek yeni mevzilerine 
)'erleştikten sonra kuvvetli bir 
Jııukabil taarruza geçmişlerdir. 

Merkez cephesinde Livow'da 
Sovyetlerin hali hakim olduk -
ları anlaşılıyor. 

Cenup cephesinde Sovyet kı· 
talan Prut nehrinin sol sahilin
de kuvvetle yerleşmisler ,.e 
Rumen - Alman kuvvetlerinin 
1lehri gec;me teşebbüslerini a
kim bıraktırmışlardır. 

Daha cenupta Tunavı geçe • 
l'ek bir baskın yapmışlar ve bu 
sabahtan itibaren Romanya top 
l'aklanna çok miktarda para -
~ütçüler indirmiye başlamıslar. 
dır. Bundan başka Şovvet deniz 
\"e ha\•a kuvvetleri Köstence:ri 
ıiddetle bombardıman etmişler
dir. 

Harbin umumi seyrinden an
lasıhyor ki. Sovyetlerin en kuv
Vetli olduğu cephe Besarahya 
cephesidir ve burada yapmıya 
haşladıklan taarruzlariyle: Tu
l'la a~ını Almanyaya kapıya -
tak Rumen ve Alman deniz 
kuvvetlerinin iııtifade ettiği li • 
Jrıanları ve üsleri ellerine ge • 
~irmek ' 'e ayni 2amanda Ro -
Jrıanya petrol mıntakalarına ha
kim olmak. hatta Bulgaristana 
doğru sarkmaktır. 

londraya Göre : 

L ondradan bildirildiğine gö
re; Sovyetler Birliği hü

kCimeti İngiltere hükumetine, 
harbin sonuna kadar hiçbir 
devletle münferit sulh yapmı
)'acağını bildirmiştir. 

Bu hadise, Sovyetlerle İngil
tere arasında hakiki bir ittifa -
kın mevcudiyetini ve bu iki 
devletin hiç olmazsa harbin so
l'luna kadar mukadderatlarını 
l>irbirlerine bağladıklarını gös -
termekted ir. 

Son gelen haberlere göre. Al
lnan Devlet Reisi şark cephesi· 
lle Sovyetler Birliği De,·let 
ıte'isi de Ukranya cephesine git
bıişlerdir. 

nın Bolşevizme karşı ayaklan • 
dığını göstermektedir. 

En küçük milletlerin bile iş
tirak ettikleri bu harp, bütün 
milletlerin yeni A vrupanın ku· 
rulması için işbirliği yapmak 
iste·diklerini JtÖStermektedir. Bu 
derin işbirliği idaresi, İnJtiliZ 
teşebbüsleri tarafından zayıfla· 
tılmak ve kırılmak isteniyor. 
Halbuki bunlar, beyhude gay -
retıerdir. 

Biz, bütiin Avrupa devletle
rinin Sovyetlere karşı tesanü -
düne büyük bir gururla şahit 
olu~·oruz.,, 

Almanyanın işgali yahut nü
fuz ve tazyikı altında bulunan 
devletlerin daha doğrusu bu sa
yede iktidar mevkiini muhafa -
za edebilen hükümetlerin başka 
türlü hareket etmeleri mümkün 
değildir. 
Almanyanın açtığı bu Anti

Sovyetik Cihadımukaddeste mu 
vaffak olması için, İngiltere 
ile Amerikayı kazanması icap 
etmektedir. Halbuki bugün hu 
iki devleti, Almanyaya karsı 
So,'Yetlerin yanında mevki al
mış görüyoruz. 

Mister Cripps ile beraber mü
him bir askeri ve iktısadi he;\·e
ti Moskovaya gönderen İngil • 
tere hükümetinin ve efkarı u • 
mumiyesinin, bu komünist a· 
leyhtarlığı manevraııına kapıl -
madığı anlaşılmaktadır. 

İngilizlerin Faaliyet i: 

A lmanyaya kar~ı yapılan 
şiddetli ve devamlı İn

giliz hava taarruzlarına ait son 
gelen haberler, Sovyet - Alman 
harbinin inıiltereye hava ha -
kimiyetini kazandırmak üzere 
olduğunu göstermektedir. 

Filhakika İngiliz hava kuv
,·etleri 17 gündenberi her gün 
biraz daha artan bir şiddetle 
Almanyanın garbında ve Fran· 
samn şimalindeki sanayi mer -
kezlerini, limanlan gece ve 
gündüz bombardıman etmekte -
dirler. 

İngiliz kaynaklarının kanaat
lerine göre; İngiltere hava ha -
kimiyetini bir ay evvel Manşa 
nakletmiştir. 17 .l(iindenberi de 
Almanyanın garbına nakletmiş 
bulunuyor. Bu hakimiyet saha
sı pek yakında , bütiin Alman -
yayı içine alacak surette ıenit
liyecektir. 

Yine ayni kaynaklann ver -
dikleri mali'imata göre; bugün 
yalnız ağır bir bombardıman 
tayyaresinin attığı bombalar, 
evvelce bir tayyare müfrezesi
nin attığı bombaların mecmuu
na muadil aiırhktadırlar. 

Diğer cihetten hava hücum -
tarının gündüz yapılması, Al
man hücum ve müdafaa tayya
relerinin zayıfladıklarını gös. 
termektedir. 

Bu vaziyet, şüphesiz . Alman
lann hava kuvvetlerinin mü
him bir kısmını, Sovyet cephe
sine nakletmelerivle kabili i
u.htır ve İn,Pliz hava kuvvet
lerinin bu hücumlarını, Alman
ya için tehli~ bir vaziyet ha
sıl edecek d~ede şiddetlen· 
dirmeleri, So.,.etler için en mü
e<ısir bir yardım olaC'Bktır. 

Almanya Fransa: 

S ovyet - Alman harbi, vu-
kuundan evvel dünya ef· 

kan umumiyesini birinci dere -
cede alakadar eden askeri ve 
siyasi bütün diğer hadiseleri ü
çüncü pllnda bırakmıştır. Ef
karı umumiye, Suriyede, Sol
lum cephesinde, Habeşistanda 
cereyan etmekte olan harplerle 
"'e Alman - Fransız işbirliği ile, 
hatta Amerika yardımı ile meş
gul ve alakadar olmamaktadır. 
Almanyanın Vichy hükCime • 

Bu haber, bugünlerde, Avru· tinden işgal masrafını altın ve
J>anın ve belki biitün dünyanın ya ecnebi dövizi ile ödemesini 
Jııukadderatının taayyiin edece- istediği hakkındaki haber, • doi
ii muazzam bir harbin boşla - ru ise - Almanyanın altına ihti
lııak ilzere olduğu kanaatini tak- yacı olduğunu. yahut işbirliii 
\riye etmektedir. sahasında henüz kafi derecede 
Almanyanın, Sovyetlere ka.r. faaliyete ıeçmiyen, İnl{iltereye 

.. açtığı harbe, Bolşevik tehh - ilanı harp edip Simali Afrika 
kesine karşı bir miicadele ma - limanlarından, Dakar ve Ka
hiyetini vermek istediği görül- zablanka üslerinden Almanyan 
Jııektedir. henüz istifade ettirmiyen Vichy 

Alman Hariciye Nezareti ma. hükümetini tazyik etmek iste· 
hafilindeki kanaate ıöre. "son diiini göstermektedir. 
>:amanlara kadar muhtelif grup - Fransız altınlarının mühim 
lara ayrılmış olan Avrupa, Bol- bir kısmının Amerikada ve 
Şevik tehlikesine kar • mücade- Martinik adasında bulunması 
le idn birleşmi lerdir. ve Amerika hiikumetinin bu al-

Almanya, İtalya, Macaristan, tınların kendi haberi ve milsaa-
1"inlanda ve Slovakya Sovyet - desi olmaksızın bu adadan (lk • 
lerle doğrudan doğruya ~~rp masına müsaade etmiyeceğini 
halinde olmakla beraber. dıger sarahaten beyan eylemesi ve 
birçok memleketler gönüllüler Fransanın günde 400 milyon Ö· 
teşkil etmek suretiyle Avrupa- demek mecburiyetinde bulun • 
llın Sovyetlere karşı mücadele· ması dolayısiyle, Vichy hiik1i -
•ine iştirak iradesinin bir teza- metinin bu yeni Alman talebi -

_.lı.iirüdür. ni isafı mümkün görülmemek· 
Şimdiye kadar Sovyetlerle tedir. 

~iplomatik münasebetler tesis Londra kaynaklarına göre. 
etmemiş olan Portekizin vazi • Almanyanın bu yeni talebi, en 
)eti ile Fransada. A \TUpa tesa- başta Amiral Darlan olduğu 
ltüdii namına bu harbe lstlralt halde Alman - Fransız işbirliği
etmek hususunda tebelHire baş- ne hararetle taraf tar olanların 
byan hareket, biitiin A'•rupa - fArkası 4 ıincüdeı 

TAN 

Haftan on Musahabesı 1 

\..----------------------------~------__,;, Hadiselere 

Çocukluğumun Harpleri Yazan: Sabiha SERTEL 

Tekamül seyrinde her şeşin 
değişmekte olduğunu gö

rürüz. Her şey zaman ve mekan 
içinde mütemadiyen bir halden 
öteki hale geçer. Hadiseler.in bu 
değişme seyrini, muayyçn ve es
ki ölçülerle ölçersek realiteyi izah 
edemeyiz. Eşyayı mücerret ka -
bul eden ve değişmez sanan me
tafizik düşünce, hareketin dur
mayan Process'ini ve hadisenin iç 
münasebetlerini aksettirmn. 

1ürk -Yunan, ispanya - Amerika, 
Rus - Japon Ve 

Habeşistan Çarpışmaları 
lngiltere _ - 1 ransval, 
ltalga -
Hakkında 

inkişaf bizatihi me·\'cut ziddi
yetlerden doğar. Demokrasi ni -
zamiyle sosyalizm nizamı birhi -
rine zıttırlar. Fakat inkişafın scy· 
rinde bu zıtlann çarpışması, hiı 
an için yerleşmesi, inkişafın ye· 
ni bir safhaya geçişini ifade eder. 
Hadiseleri metafizik düşünce fü 
izah edemediğimiz gibi, Eclecfü 
düşünce ile de izah edemeyiz 
Eclectisism mücerret safhalar 
keyfi olarak seçer, bir hadisey 
bir kiil olarak heyeti mecmua · 
siyle ve hakikatte me\'cut olar 
sistematik, ' 'e sakınılması müm 
kün olmayan münasebetleri ' 'e in 
kişaflariyle birlikte kavramaz 
Bunlan bir kül halinde alacağ 
yerde, bir taraflı bir göriişle mii 
cerret şekilleri, cezalan, ve saf 
halan mübalaga ederek alır. (Av 
rupanın siyasi tarihini, iktısad 
içtimai tekamülünü, mücadele · 
lerini, buhranlannı, inkılaplannı 
kenara bırakıp bugünkü münfc· 
rit ve mikerret harp vakıalan Ü· 
zerinde mutlak hükümler , ·eren 
düşünce gibi.). 

"Çocukluk Hatıraları,, 
Türk - Yunan Harbi 

Hayal meyal hatırladığım 
ilk silahlı çatışma budur. 

Yedi yaşında olduğum ıcın 
aklımda yalnız şunlar k3lmış: 
Sokaklarda "İlave! İlave!,. diye 
ba~ırarak koşuşan 2azete satı
cıları... Padişahın orduya, acık 
türkçe " asker evlatlarım! .. hi
tabiyle başhyan beyannamesi... 
[Sade lisanla yazılan ilk resmi 
vesika olmak itibariyle tarih, o
nu kaleme alanın ismini bulup 
çıkarmalıdır. Zira, kendi hesa
bıma söylüyorumı bu üslup ü
zerimde mühim Lir esir yapmış, 
belki de beni lisan sadeli~ine 
sevkeden amillerden biri olmuş 
tur]. Köprübaşmda on l)araya 
kapışılan ilk harp karikatürü: 
Karşısına dikilip elinde çocuk 
oyuncağı 2ibi ipe bağlı bir' top 
arabaS1 tutan miniminf efzun 
neferini solulu ile "püf!,. deyin
ce teker meker yuvarlıyan iri 
yan bir Türk askeri... Sonra, 
ak sakallı, nurani çehreli şehit 
Abdül Ezel Pasa dzmdan tür
küler, şiirler. bilahare fonoira
fa .!{ecen kahramanca nutuk ... 
Bir kaç coirafya ismi: Milona 
.ızeçidi, Tsalya ovası, ~enişehir ... 
Resimler: Haliçteki donanma -
nın, direklerine ve iplerine can
bazlar gibi tutunmus bahriye
lilerle köprülerden ~eçişi ve 
Marmaraya, fistiki makam açı
lışı . . . Bir odada Prens Konstan
tin'in iQmde vakit bulamadan 
bırakıp kaçtıb $81'aP şişesiyle 
yan dolu kadehi... Daha sonra 
top, torba ve yelpaze sakallı pa
şaların fotoitrafian: Gazi Os
man Paşa, Etem Paşa, Serasker 
Rıza Paşa. 

* * Fena haberler de var: Mü
tareke ile müsaliha ara

sında lüzumsuzca bekletilen or
dumuzda dizanteri yüzünden, 
harpten fazla verdiiimiz zayi· 
at ... Büyük devletlerin emriyle 
muzaffer ordumuzun Atinaya 
ıinneden yolda durdurulması 
ve ıalebenin bir mdlubiyet ka
dar zararlı olması ... En sonun
da derin bir sükut ve Yıldızda 
aclan "Eytam ve eramili askeri
ye,, menfaatine ser2i. piyan.ıo, 
bin altınlık büyük ikramiye ile 
avunma ... 

** NETİCE: 
Bir zaferin hiçe indirilmesi 

ve bir ayıp imi, gibi örtbas e
dilmesi! 

İspanya • Amerika Harbi 

Biraz daha vuzuhla hatınm
da kalan ikinci harp [Ya-

Yazan: 
_, _____ _ 

" 
1 Refik Halid 

nesinde taammüm edebilmistir. 
Bundan önce, taş devrinden baş 
lıyarak yüz sene evveline 2elin
ciye kadar 2emiler kürek ve yel 
kenle işliyen ahşap sefineler -
den ibaretti ve bunların üzeri
ne zırh Reçiremk fikri de Kırım 
muharebesinden önce kimsenin 
aklından Reçmemisti. Denize in
dirilen birinci zırhlı 5700 tonluk 
tu ve on mil süratle .l{idebilir-
d· ı ı . 

Tamamiyle demirden ve ('e -
likten yapılmış ilk harp ıemisi 
Rel tautable adındaki İnıiliz zırh 
!ısıdır. 1872 de kızab konmuş
tu; 69 senelik bir mesele ... An
laşılıyor ki İspanya devleti bu 
terakkiye uyamamış. filosunu, 
Amerika ile harbe ıirdiği sene
ye kadar, yani 26 yıl .!{eri bı
rakmıştı. 

Benim o yaşta harp ıemisi 
hakkındaki fikrim misafir oda
lanndan birinin duvanna asılı 
~imden aldı~ım intibadan iba 
retti. Altında {Mes'udiye Firka
teyni hümayunu) yazılı bu re
sim hala gözümün önündedir; 
hatta yalnız resim de(!il; resmi 
yal)an zatın da ismi... İşte aynen 
okuyorum: "Gümrük ketebesin 
den Mehmet Rasim kullarının 
çire destü meharetidir.,, 

* * Resme gelince: O (Mes'udi-
ye), tek bacalı, üc direkli, 

yelkenleri arkadan vuran rüz
drla şişmiş. fakat dumanı ile 
bayrağı, yakışıklı dursun diye 
ıeriye doıtru uzatmıs, her ta
rafından ipler, halatlar sarkan 
simsiyah bo:valı. mehabetsiz bir 
gemi idi. Mehabet dala ziyade 
kan2al kanızal dumanında. ızü
zellik köoüklü denizinde. bir de 
yanlannda asılı beyaz tahlisiye 
kayıklannda idi. TOPian nere
sinde idi? Galiba, bunların yal
nız b~lan, bordalannda acıtmış 
kapaklı deliklerden ızörülebili -
yordu. Simdiki adalar ve Yalo
va hattını yapan Suvat. buna 
nazaran korkunc bir harp sefi
nesi, tam manasivle bir "ejderi 
bahri, sayılabilirdi. 

Resimdeki (Mes'udiye) ler -
den ibaret İspanya filosu ye
nildi; eski İmparatorluğun A
merika kıtasındaki son müstem 
lekeleri de elinden ıitti. Ben ü
züldüm. Üzülmemin sebepleri 

şunlardı : Evvela, bu devletin 
Kralı kısa pantalonlu. fiyon.ızo 
boyunbağlı, kolalanmış yavvan 
yakalıklı bir çocuktu... Sani
yen, bizim Direklerasası tiyat
rolarında son perde kapanıp 
halk dışarıya cıkarken muzika 
.ıtavet oynak, yarı alafranıza, va
rı şarkkari bir hava çalardı; bu, 
rivayete göre İspanyol marşı 
idi. Sempatimi İspanyollara sev 
keden o iki amile karŞt Ameri
ka hakkında J?avet mühim bir 
antipati sebebi de mevcuttu: 
Eski dünyada yaşayan, eski dün 
yalı bir cocuk olduitumdan do
layı benim dünyamın. türedi, 
sonradan .llÖrme bir dünyaya ye 
nilmesi ağınma gitmişti! 

Küçük yaştan kalan husumet 
ler bann pek köklü oluyor. 
Hali, vüre~min bir köşesinde 
Amerika bahsi .ızecince bir cü
cenin delişmen bir pehlivana 
karşı duyduA'u isyanı hissede
rim. Yaş ve bilJti o dUYJl\lYU 
hir türlü körlestiremedi!. 
İngiliz - Boer Harbi 

Bunun bir ismi de Transval 
harbidir. Düsününce zih 

nirnde iki cehre beliriyor: Bi
rincisi Cenubi Afrika Cümhur 
reisi Kru.ızer'in, sakallılar mem
lektinde yaşadı~m halde hiç 
kimseninkine benzetemedil'im 
bembeyaz bir yumakla örtülü 
bambaska, yarı şempanze. fa
kat i radeli yüzü. Bu sakal yal
nız cenenin alt kısmını ve ya
naklar haric, sadece cene kemik 
lerini örtmekte idi: hic de ya
kşıklı ddildi. Öteki cehre Ge
neral Kitchner'inkidir: Gavet 
süslü, şeritler, kordonlar, ni
şanlar. aooletlerle .ızöz kamastı
ran bir üniforma; lriizel taran
mıs bir sac. çatık. ıtür kaşlar ve 
aşab sarkık pos bıvı:kh ve mü
cella traşlı bir yüz! 

Ben, neticede lneiliz ralebe
sini tebrike kosan Edebiyatı ce
dide erkanına rdmen ve henüz 
on yaşında bulunmama bakmı
yarak Boer'lere taraftarım; his
sediyorum ki işin icinde bir 
.ızasb, bir servet hırs. doymak 
bilmiyen bir ac2özlülük var. 
Hem Boer ismi daha hosuma ıi· 
diyor. pek ahenkli ~liyordu. 
O zaman bu ismin, sonundaki 
" er .. dolayisiyle pek mükemmel 

i~rit~~~=~~--,--!--.-~·--~-1--~-~U•i&M l 
ilave etmeden, o zamanki ma-

1 lumatıma j(Öre yazıyorum; baş- S 1 C A K D E N Z S U Y U 
lanJzıçta herkesin kanaati İs -
panyanın çarçabuk yenilece~i 
merkezindeydi. Nitekim de öy
le olmuştu. Diyorlardı ki: 

- İspanyol filosu, üzerine 
çelik kaplanmış ahşap ~emiler
den mürekkeptir, halbuki A
merikalıların muharebe 2emile
ri arasında bir kısmı tamamiy
le çelikten yapılmş, sdlam şey
lerdir. Tahtadan olanlar bun
lann tol) ateşine dayanamaz!. 
Ahşap filo? Bu mesele kaç 

seneliktir? Tabiidir ki ben he
nüz Zaro aia ddilim; ellisini 
b ir. nihayet rki sene ancak ıec
miş olmak itibariyle bahsetti
ğim tuhaf hiJsaye vanm asır
dan daha az bir zamana aittir. 
Hele kitaba müracaat edelim: 
İşte, bu harp 1898 de. yani do
kuz yaşında bulundutum sırada 
kopmuş; sadece kırk iki buçuk 
senelik vaka: 
Kırk iki sene evvel. demek ki 

üstlerine, incecik celik örütler 
.ıecirilmiş, cocuk oyunca~ tahta 
muharebe .ızemileri mevcutmuş. 
Bugünkü terakkiye bakarak in
sanın inanmıyacaiı ~eliyor. Fa
kat şu ciheti bilmek lAzım : tık 
buharlı harp j(emisi de pek eski 
b ir tarihe ait de~ildir: 1844 se-

Bazdan, denizin soiuk suyuna 
hiç tahammül edemezler. Bazda· 
n da ilk günlerde birdenbire ta· 
hammül edemezler de, sıcak de· 
niz suyunda banyo yapmıya bas· 
ladıktan bir müddet sonra de· 
niz suyunun soiuiuna da taham • 
mili ederler •.. Onun için, bir de 
sıcak lleniz suyu ile banyo yap
mak vardır .•. 

Sıcak deniz suyu ile banyo, is· 
terseniz evde de yapılabilir. De· 
niz suyunu eve kadar 1tetirtin· 
ce... Fakat · ltu mevsimde, bir 
plaj işletenlerle uyuşarak bon · 
yoyu oraya ıötürmek, deniz su· 
yunu orada ısıttırmak, suyun ic;i· 
ne de plajda ıirmek elbette da· 
ha keyifli olur. 

Sotuk deniz suvuna hiç ta • 
hammfll edemiyenler , içinde ban 
yo yapacaktan deniz suyunu 33 
dereceden 38 dereceye, hatta 40 
derecey katlar ıaıttınrlal'. Fakat 
banyo suyu pek sıcak oluna ba • 
sın llzrine soluk suya batırılmış 
bir bez koymayı unutmamalıdır. 

Sol'uk deniz suyuna yalnız 
ilk banyolarda tahammUl edemi
yenlerde. banyoya komılacak 
deniz suvnnu ilkin 32 derecf'de 

ısıttırırlar. Sonra, deniz suyu· 
nun harareti her ıün yavaş ya· 
vaş azaltarak niheyet 28 derece
ye indirirler... O dereceye inin· 
ce ve rahatsızlık duymazlana, 
artık deniz suyunun tabii hara
retine de tahammül edebilirler. 

Böyle sıcak deniz banyosunda, 
çocuklar 10, 15 dakika du • 
rabilirler. Çocuk olmıyanlar 30, 
40 dakikaya kadar ... 

Soi'uk den.iz banyosuna hiÇ ta· 
hammill edemeyip de, yalnız ın
cak deniz suyu ile banyo yapmak 
istiyenler. kaç gün devam edebi· 
lirler ... Bu da herkesin yaşına, 
haline ıöre deiiıJir. Önceden gün 
tayin etmek miimkiin delildir. 
Yine, rahatsızlık verinciye ka • 
dar ... 

Sıcak deniz banyosunun vere· 
celi nhataızlıklar da hep, uyku· 
ıuzluk, uykuda 11çnmalar, bat 
dönm•I, ytlrek euPtntısı. lttah· 
sızlık, ak'8m aıe.tn artmaa, ha· 
:nlannın cildi Ozerinde tahrit e
serleri .... 

Bunlar belirince sıcak deniz 
banvosunu da hemen kesmek ll
zımdır. Hiç olmazsa bir kaç ıün 
' 'azeecilerek tf'krar ha~hıntlıT' 

bir türkçe soyadı olabilece~ini, 
bittabi, bilemiyeceğim halde ... 
Şimdi onu "Boyer., e çevirdin 
mi cidden teliıffuzu .ıtüzel. ma
nası da mahviyetli, tam öz 
türkçe bir isim! 

Bu erler kahramanca çarpı
şarak, üç senede, ~üçbela yenil
diler. Hatta hatırımda b ir şey 
daha kalmış: Mağlubiyetten son 
ra zavallı sakalı acayip KruJ?er 
Avrupayı dolaşmış, büyük dev
letlerin kapısını çalarak adalet 
ve insaf dilemişti. Vilhem. Ni
kola, Fransa Cümhurreisi, zer
re kadar merhamet duymamış
lar; bilakis. cam arkasından baş 
lannı sallıyarak "inayet ola!,. 
demişlerdi. Bu muameleden u
facık yüreğime Avrupaya karşı 
ilk siyasi kin ve ilk ümitsizlik 
düşmüştü. 

Rus - Japon Harbi 

Unutamadığım bir şehir is
mi hala kulaklarımda 

inliyor: (Vay - Hav - Vay) ... 
Türkce üç mükemmel "nida., 
daa terekküp eden bu tuhaf ses
li şehir, 2aliba İnıiliz işızali al
tında ve Kore yanm adası kar
şısında bir Cin memleketiydi; 
harp haberleri ekseriya oradan 
ıelirdi. Artık ~amer öğrenmiş 
bir caida bulundu~m cihetle. 
o şehrin hecelerini sırasivle a
larak cümleler tertip ederdim: 
"Vay benim köse sakalım !", 
"Hay Ridi yaramaz hay!" ve e
debiyat meraklısı da olduium -
dan - keski üçüncü hece, tekrar 
"vay,, yerine, "eyvah,, olsaydı 
da Makberden: 

Eyvah, ne yer, ne yar kaldı! 
Gön1üm dolu ahü zar kaldı! 

beytini okusaydım. .. Hoş, "ey
vah .. a bedel "vahu .. da müna
sebet alırdı. İlle "vah, vah .. 
Moskof bakımından vaziyete da 
ha uy.ızun düşerdi. 
Hatırladı~m di~er has isim

ler şunlardır: Portartür, Muk
ten, Vladivostok. rumcaya ben
ziyen Na2arzaki ve Harbin ... 
Bu şon kelime "harb., e de pek 
yakışırdı; bir de Guşima boj!azı 
vardı. Lezzetle, memnuniyetle 
pek uzaktan seyrettiğim bu mu
harebenin iki mühim çehresi i
yice zihnimdedir: Japon Ami
rali ToJl(); çekik 2özlü, kırcıl ve 
seyrek sakallı. zekasını belli et
mlyen durjflln, donuk yüzlü bir 
uzak şark tipi... Arkasında b
şıdıiı .ızarp tarzındaki bahriye 
üniforması içinde, entarili olma
dıiına çok kederleniyormuş ve 
yalnız onu düşünüyo.rmus 2ibi 
mahzun bir halde! Öbürü Rus 
Generali Kurupatkin... İnsan, 

· ilk bak1$ta bunu Çar Nikolanın 
kardeşi sanırdı; ayni sakal, ay
ni bakış, ayni duruş ve daha mü 
himmi, ayni idaresizlik! O Muk
den'de bozuldu; Abdülhamidin 
müsaadesiyle Karadenizden çı
kan Rus filosunu da Togo. Gu
şima'da denize 2ömdü; O asnn 
en mühim, modem, muazzam 
harbi bu suretle bir senede hi
tama ermiş oluyordu. .... 
A z daha unutuyordum: 

Türk - Yunan harbi sıra
sında bir de İtalya ile Habeş a
rasında muharebe çıkmıştı. Fa
kat kimse bununla meş2ul ol
maia vakit bulamamış, Mene
lik, istilacıları Aduva'da kıhctar 
ı~irerek meseleyi çarçabuk 
halletmişti. Bu savaştan aklım
da kalan sadece Menelik'in bü
tün dinlediğim masallardaki kor 
kunç tiplerden daha ürkütücii 
olan - başında üç katfı ~arip tak 
ke. elinde pala. sırtında maşlah . 
.ızözlerine p;ayya kuyusunun de
rinliki ve losluiu sinmiş - res
midir. Fakat bu korkumu kim
seye sezdirmemistim: zira, ö~
renirlerse yaramazlıkta pek ile
ri aittiiim vakit. artık üzerim
de tesiri azalmıs olan "cadı .. ve 
"çanamba karısı.. verine: 

- Menelik sıellyor! 
Diyebilirler ve ödümü kopa-

rabilirlerdi. 

* Şimdi daha iyi anlı~·orum 
ki çocuklol'umun ha.,,leri 
hakikaten çocukça harpler· 
mic1 

Hadiseleri kavramak için mü • 
him amilin ayırt edilmesi, ayni 
zamanda hadiselerin öne sürdü • 
ğü safhalara dahi ehemmiyet ve· 
rilmesi zaruri olmakla beraber: 
bundan başka hadisenin bir kül 
olarak gözönünden kaçınlmaması 
lizımdır. Fikirler, hadisenin muh 
telif safhalannın birbirleriyle o· 
lan münasebetlerini hakikatte ol· 
dutu gibi jfade etmeli ve esas 
zıddiyetler üzerinde durmalıdır, 
Aksi takdirde hadiseleri kavra 
mak mümkün değildir. Hadise • 
)erin mücerret safhalanm ayınp 
tetkik etmekle beraber, realiteyi 
mürekkepliği içinde araştırdığı • 
mız zamandır ki, realiteyi en sa· 
dık bir şekilde aksettirebiliriz. 
Hakiki nziyeti, heyeti mecmua· 
siyle, zıddiyetleriyle ve sıtlanıı 
birlqmesiyle aksettiren mUşah • 
has hakikati ancak böyle bir tet· 
kikle bulabiliriz • 

Mücerret hakikat yoktur, ha • 
L.ikat "Concret,, müşahhastır. Ya 
ni bir adam mücerret delillerlt 
iktifa ederse, tarihi inkişaf sey· 
rinde meydana çıkan müşahha! 
meseleleri izah edemez. Mevzt 
hakkında tam bir bilgi ile fikiJ 
beyan etmek istersek, dimağı c 
hadisenin müşahhas şartlannı, bi 
tün mürekkepliğini ''e münase "' 
betlerini aksettirmeli ve bu ha • 
disenin inkişafındaki umumi ka
nunlan izah edebilmeliyiz. Bunı 
yapamazsak. hadiseleri metafi • 
dk, Ecletic veya sofestailik'lı 
izah etmiş oluruz • 

Sofestailik mevcut inkişaf pro
ces..-ı'ini bütünlüğü içinde tetJ41 
etmez, keyfi fikir oyunlanna me: 
dan verir. Opportunist'lerin rea 
litedeki kanunlan ilim ölçüleriyl• 
halledemedikleri zaman sapdık 
lan yol bu sofestailiktir. ilmi u 
sul, ~uayyen bir içtimai hadise 
nin inkişafı seyrinde muhteli 
cephelerden tetkikini ister. So 
fist şamil bir tetkike girişecel 
yerde, ancak bazı şartlar altmd 
doğru olan bir kaziye:ti ele alu 
en mühim noktayı, bilhassa kHi 
yenin eskfaen tibi olduğu şart 
lara göre doğru olduğunu, faka 
az zaman sonra bu şartlann de 
ğiştiğini, muhitin ve şartlann de 
ğişmesiyJe· her şeyin cezri bir sı 
rette değiştiğini dfü~ünmez. (Bu 
giin Türk matbuatında yapılaı 
eski ve yeni mükaşası gibi. Herı 
inkılapçıdarlar, hem de eskiniı 
müdafaasını yaparlar.) 

Her devirde bütün Sofistleri1 
usulü esas itibariyle birbiriP. 
benzemiyen vakıalara ait misal 
leri almak, ve hakikatleri tah 
rif ederek göstermektir. Hadise 
lere bu gözle bakış. Opportunis 
bir fiizellikle, realiteyi istedikleı 
cepheden görüştür. Hidiseleı 
h'akikatte birbirleriyle olan mü 
nasebetleri içinde (bugünkü har 
bin cemiyetlerin bünyelerindelı 
buhranlar ve tekimiil seyriyle o 
lan münasebetleri İÇ.inde tetki" 
gibi) zıddiyetlerin çarpışması ' 
~·erlqmesi kanununa uyarak mı 
şahhas bir şekilde tetkik ederse' 
hakikate vannz. Hadiseler Abs 
tret izahlarla, mücerret telakki 
terle, izah edilirse Opportunis 
lerin yegane usulil olan sofesta 
likle izah edilmiş olur. 

Maarif Vekili Dün 
İstanbula Geldi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yüce 
dün sabahki trenle bazı h ususi 
!eriyle mesgul olmak üzere Is 
tanbula gelm iştir. 
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' Bu kolun ilk hedefi Ri.6a, 1 · 
ikinci hedefi Leningrattır. Orada B • • •ı •kı • D •• 
F~nlandada_n gelecek k~vvetle ırıncı l erı un 
bll'leşecektır. Şark cephesınde en 

::y:::.!~~r::u~:; ~~~~a: :::~ F B lı dı y; ld 
tan burada daha ikinci gün 100 a çe e apı l 
kilometre kadar ilerlemiye mu · • 

Bugüne Kadarki Haberlerden 
Bu Yd iyi Bir Rekolte 

Alacağımıza Hükmedebiliriz 
Yazan : HÜSEYiN AVNİ 

vaffak olmuşlardır. Bu cephe es· 
ki Baltık de\'letlerinin arazisin -
den geçmektedir • 

Bu de\·letleri Sovyet Rusra 
yeni ilhak ettiği için halk arasın
da Sovyet diişmam olan unsurlar 
çoktur. Almanlar, diğer memle
ketlerde olduğu gibi, burada da 
bu unsurlan beşinci kol olarak 

Haftanın siyasi ve askeri mallar pazarından basma ala- kullanmqlar ve Sovyet ordula -
hadiselerı arasında ikti- rak. daha pahalıya bir b!lska nnı içeriden de müşkül vaziyete 

sadi hadıselerin tabi olduııu yerde satmaktadırlar. İlk e:un- sokmaya muvaffak olmuşlardır. 
sartları izaha çalışmak cıdden !erde bu cıhetten şuphe edilme- Askeri harekatın bu cephede da
muşkul bır meseledır. Sovyet - di;ti için, yerli mallar pazarla- ha kolaylıkla ,.e daha süratle in
Alman harbi memleketimizin rında satılan basmalara karşı kişaf etmesinin bir sebebi de bu
Avrupa ıle olan ırtıbatım kes- buvük bir tehacum olmustu. du ... 
t jlı ıçın ticari mevzular etra- Halbukı basmaya karşı bu ka- Alman taarruzunun ikinci ko
fında soylenecek söz pek az- dar talip olmaması lazım ~elır- lu, Grodno üzt':inden Minsk isti
dır. Esasen normal zamanlar- dı. Bundan şi.iphe eden memur- kametinde harekete geçmiştir. Bu 
da da bu mevsimde pek tıcari lar, haftada bir kaç defa basma kol Grodno·yu aldıktan sonra 
faalıyet olmazdı. Çünku ~ecen alan kimselere de tesaduf etmiş So\'yet ordusunun çetin bir mu -
seneye ait mahsul satılmış. stok lerdir. Bir aralık fiyatları mü- kavemeiiue maruz kalmış, fakat, 
lar azalmıştır. Yeni sene mah- rakabe biirosu memurları da cuma sabahı Alman motörize kuv 
sulu de henüz idrak edilme- bu işle alakadar olmuş, Mah- vetleri bu cephede So\'yet hatla
mıştır. Hasılı ıkı mahsul se- mutpaşada bir dükkan sahıbi- rına derinliğine nüfuz etmiye mu 
nesı arasındaki bu ıntıkal dev- nın yerli mallar pazarından bas vaffak olmuşlardır. 
resınde, ticaret aleminde bir ma satın aldığını da eormtisler- Sovyet kumandanlıiı, prp cep 
dur~unluk ~öze çarpar. dir. Bu dükkan sahibi takip e- hesinde Fransızlann ikibetine ui 

Normal zamanlarda görulen dilmiş, yerlı mallar pazarından ramaktan ve Almanların burada 
b'u dur~unluk. bu :amanda da ucuzca aldı2ı basmaları. pahalı- b:r cep .. çmalarından korktuiu i
tezahur etmiştir. ya sattığı tesbit edılmistir Bu çin, müdafaa hattını geriye çek-

Piyasavı ve bütün jş adam- hadise bize gösteriyor ki. bas - miye mecbur olmuştur. Alman 
lannı ·alakadar eden mevzu. re- maya karşı mubala1!:alı bir su- ordusunun bu cephede ilk hedefi 
kolte haberleridır. Acaba bu se- rette vaki olan taleplerde de, l\linsk, ikinci hedefi l\loskovadll'. 
ne yenı mahsul nasıl olacak? ihtıkar kasti vardır. 1812 de Napoleonun takip ettiği 

Artık bu sual etrafında bed- İkincisi, bir mala karşı fazla yol da budur. Burada Sovyet or-
bın duşunmeie lüzum kalmamış miktarda tehacüm ol.qtası. o dusu Baranoviçi boğazında yer -
tır. Bır kaç haftadanberı Ana- mala karşı ıhtivacı olmıyanla- leşmiştir. Almanlar bu boğazı zor 
dolunun muhtelıf yerlerınden n da tahrik edebilir. Bir adam layıp ilerliyebilirlerse Minsk teh
~elen yağmur haberleri, mah- durup dururken. "herkes bas- likeye dütecektir. Minsk şehrinin 
sul h kkındaki bu bedbinanEY ma alıyor .. diye basma almab zaph Sovyet ordulan i~in strate -
muhakemeleri ortadan kaldır - karar verir, eğer her yurttaş, jik büyük bir kayıp ol caktır. 
mıştır. ihtivacı olmadan. her maddeve Çünkü, bu şehir muhtelif hatla -

karşı bu suretle hareket edecek nn telaki noktası olmak itibariyle 
Memleketimizin bir çok ver- mühim bir mu··nakale merkez·ıdir. 

1 · d h 1 'd k ed"l · olsa. orada mal kalmaz. Sümer erın e ma su ı ra ı mış, Minsk'in Almanlann eline ıeç -
h d b ı t Esk. Bank yerli mallar pazan, bas-

asa a aş anmış ır. ıse - mesi Sovyet ordusunun nakliyat 
h . d · ·ık h l bo ma tevziini kontrol etmek içın 
ır e senenın ı ma su u r- işini gürleştirecek, ve şimal ordu 
d b k · 1 t ı yeni yeni tedbirler ittıhaz et - , sa a uyu merasım e sa ı mış su ile cenup ordusu aras·nda 

t B ·b· d mektedir. Mesela: Fazla fiyatla 
ır. unun ıu ı, vur umuzun şim ..... difer mu··naka1 ~tını kes-ek 

h ta f d h t .ı..akk d basma satan esnafın elindeki .... ... ...... 
er ra ın an asa n m a tir. Onun ı· rıo' dı·r kı', bu cepb_..e 

1 h be 1 1 T · kartlar alınacak, bir daha ken- , ..,... 
~ze a r er a ıvoruz. ur- şimdi rok şiddetıı· muharebeler 
k . · "b · 1 · t disine basma verilmiyecektir.. , ıve. esas ıtı arıv e zıraa mem cereyan etmektedir. 
leketi oldu,iu icin, rekolte ha- Bundan baska, herkese ihti-
beri piyasada nbım bir rol oy- yacı nisbetinde (üc dört metre) Alman taarruzunun üçüncü 
namaktadır. Harcıalem mal sa- basma verilecektir. Maamafıh kolu, merkezde Lvov yahut Lem
tan hır tacird@n, luks esva ss- bütün bu tedbirlere tuzum da 1 berg şehri üzerinden Kief'e doğ
tan tacire kadar, bütün iş a- kalmıyacaktır.Cünku birkac haf ru ilerlemek maksadiyle taarru~ 
damlannın merak ettiiti mevzu ta evvel, Mısırdan, Hindistan- za geçmiştir. Bu kol şimdiye ka
rekolte mevzuudur. Çunkü dan İskenderun ve Mersine bol dar la'yllk lair •uvaffalbyet ka
koylü bol miktarda mahsul el- mıktarda manüatur:ı eşyası ,l:!el- zanamamıştır. Almanlann Lvo\' 
de ederse, tüccar da, dahili pi- miştir. şehrini .aldıklan. söyleniyorsa da 
yasada o nlsbette mal satabile-,-- bu Ş~~nn 60 kilometre cenu~u 
cektir Ticari muameleler en şarkısınde bulunan Perzemısl 
ziyade hasat mevsiminden son Ulusal Ekonomi ~ili Sovyetlerin elindedir. Bu i-
ra başlar. Büyük ve küçük or- tıbarla Al~an ordulannın ar~a : 
ta halli arazi sahipleri, mallan- Kurumuna iltifat l~nnı temın etmeden ~a .ııel'! 
nı tuccara. yahut komisvoncu- hır ~~rekete geçmelerı tebbkeb 
ya veyahut köyde zenıin bir Anbra, 28 (A.A.) - Ulusal olabılır. Sovyetler bu cephede 
zurraa devrettiken' sonra kış- ekonomi ve arttırma kurumu u- h~~in. k~n~i lehler!nde inkitaf 
lık ihtiyaçları icin, sehir ve mumi heyetinin toplantısı mü- ettı~~nı .. soy.~emektedil'. 
kasabalardaki dukkanlata mü!'$ nasebetiyle konjU'e adına baskan Dor~uncu cephe, Be~ar~bya. ve 
.cat edeceklerdir. Her sene ha- tarafından cekilen tazim teline Bu~ovınada Prut nehrı üzenn -
sat mevsiminde cereyan t>den M dedır. Bu kolda Alman ve Rumen 
bu münasebetler rekoltenin dı~l:li Şef şu cevabı vermışler - ordulan beraber çabşmaktadır. 
mukadderatına ba~lıdır Umumi heyetin asil duyrn,1arı- Rumen ordulannın mevcudiyeti, 

· ,..... Alman kuvvetlerini de zayıflat-
Simdi:ve kadar alınan haber - na çok teşekkür ederim. Doı;(- mq, bu sebeple bu cephede Sov

lerden iyi bir rekolte alacalı- duğu ı;(lindenberi seckın hizmet- yet ordulan üstün bir vaziyette 
mıza hükmedebiliriz. Bu iti- leriyle milletimizi memnun eden kalmışlariiır. 
barla hasat mevsiminden sonra, kurumunuza yeni muvaffakıyet- Bütün bu izahtan anlaşılan , 0 _ 

iç piyasada ticari bir ink~a itı ler dilerim. dur ki, harbin 'birinci haftası •i-
tızar edebiliriz. İsmet İnönü maide Almanlann lehine, cenu;,. * .. Yine bu mütıasebetle büyük - ta Sovyetlerin lehine inkişaf et· 

lerimize çekilen tazim tel~rafla- miştir. Maamafih Sovyet ordu -
nna da Biıyuk Millet Meclısi re- lannın çok kahramanca döiüş -
isi Renda, Başvekıl doktor Re- tükleri, ve bütün dünyada zan • 
fık Saydam ve Cumhuriyet Halk nedildiii 1tibi, bir hamlede yere 
Partisi ~enel sekreteri tarafların serilecek zayıf bir ordu olmadı -
dan izhar olunan hissiyııta te- ğı görülüyor. Harbin birinci saf
şekkur ve venı başarılar temen- hasının kat'i neticesi henüz temin 
nisini bildiren cevaplar verilmiş- edilememiştir. Almanlar bunun 
tır. • pek yakın olduğunu iddia edi • 

Basma Satışlan 

Haftanın ticari mevzuları 
arasında basma satısların 

dan da bahsemek lanm .. $imdi
ye kadar yapılan tetkiklerden 
anlaşılmıştır kı, bazı küciık es
naf, yahut açı:kıozler. yerli 

Müsabakalar Sonunda lstanbul Birinci, 

Bursa ikinci, 

Kırklareli 

Kocaeli Üçüncü ve 
I 

Dördüncü Oldu 

Dünkü atletizm ırup birinciliklerinden hlr enstantane 

Türkjye birincilitine ıirecek 12 inci Cevat (İst.) 3 üncü Münir 
takımı seçmek için yapılan at- (Koc.) 
letizm j{TUP birincilikleri dün Gülle 1 inci Veysi (İst.) 12.29, 
ötleden sonra Fenerbahce stadın 2 inci Jebo (İst.) 3 üncü Sedat 
da iki bin kadar tahmin edilen (B.) 
bir seyirci kütlesi önünde yapıl- Cirit: 1 inci Varak (İst.) 50.35, 
mıştır. 2 inci Hasan (Koc.) 3 üncü Sar

kis <tst.) 
Musabakalar İstanbul, Bursa, Disk: ı inci Yavru (İst.) 37.33 

Kocaeli ve Kırklareli bölaeleri - 2 inci Nejat (İst.) 3 üncü Fuat 
nin iştiraki ile oldukça munta - (B ) 
zam bir şekilde cereyan etmiş Cekiç ı inci Aliettin (İst.) 
ve neticede İstanbul 132 puvanla 23.75 2 inci İsmail (Koc.) 3 üncü 
birinci, Bursa 51 puvanla ikinci, Fuat 

1

(B.) 
Kocaeli 48 puvanla üçüncü, Kırk Balkan bavrak: 1 inci lstan
lareli 1 puvanla dordüncü olmus bul <Rıza, Ahmet, Zaven. Cezmi) 
tur. 3.35.1 2 inci İstanbul (İzak. Rem 

Teknik tıakımdan Muzafferin zi, Ferit. Kamran), 3 üncü Bursa. 
koeu~a e.lde ettili dereceler ~a Galatasarayın Tarihçesi 
zan dıkkatı cebedecek kadar ivı-
dir. Sekiz yüz metrede Rıza Galatasarayın ilk azası Bay A-
Maksudun da rüzılra raimen 1i .~':~i Yen dün öiUe?eı:ı . sonra 
vaptıfı derece memnunivetbahs - kl~un Bebekteki denızcılık ş~
tır. Diier de~eler şunlardır: besınde, Galatasaravm t~şekkul 

tarihinden bu~ne kadar yaptı~ı 
110 m. manialı: 1 inci Je'&o musabakalar ve aldığı neticeler 

(İst) 18.2 2 inci Sudi (İst) 3 üncü hakkında hazırladıiı istatistik 
Kadri (B.). hakkında bir konferans vermiş -

100metre1 inci Muzaffer Cİit.) tir. Cok amiml bir toplantıya 
10,9. 2 mel Cesml (İtlt.) 3 tmei1 eNS olan bu de,ferJi :rruıılt\mat 
Turan (Koc.) büyük bir alaka ile dinlenmiş ve 

200 metre 1 inci Muzaffer (İst.) eserin müellifi hararetle alkıs -
23, 2 inci Cezmi (İst.) 3 üncü Tu lanmıştır. Ayni zamanda da
ran (Koc.). vetlilere Galatasaraylılar tarafın 

400 metre: ı inci Ahmet (İlt.) dan bir .. ~Y ziyaf~ti verilmiştir. 
54, 2 inci Remzi (İst.) 3 üncü Yuzme Musabakası 
Recep (Koc.) Su sJ)Ol'lan a1anhtı tarafından 

800 metre: 1 inci Rıza Clıt.) tertip edilen yüzme musabakala-
2.1.9, 2 inci Kemal (Koc.) 3 üncil nnın ikincisi buıün ötleden son 
Dündar (İst.). ra Moda havuzunda yapılacak-

1500 metre: 1 inci Rıza <lst.) tır. Gecen hafta Mahmut ve 
4.21.8 2 inci Velidemir (İst.) 3 Fuat tarafından elde edilen 2\i
üncü Galip (Koc.) zel derecelere buırün de bir be 

5000 metre: ı inci E~ef (İst.) iyi vakit ilive edilecdi umul-
ı maktadır. 

16.9.6, 2 inci Halil ( st.) 3 üncü Musabakalara saat 14 de bas-
Muzaffer (B.) 

Uzun: 1 inci M11zaffer (İıt.) lanacaktır. 
6.62, 2 inci ÇaroJllu (İst.) 3 üncü Gene--ral--. •K-iznn--Dirik-. • 
Kemal (B,) 

Yüksek: 1 inci Selim (İst.) 165 Hastalandı 
2 inci Güner (İst.) 3 üncü Mü- Trakya umumi müfettişi Gene-
nir <Koc.) ral Kızım Dirik, safra keses;nde 

3 adım: l inci Yavru <tst.) vukua gelen bir iltihaptan dolayı 
13.39 2 inci Kemal (B.) 3 üncü ehemmiyetli surette hastalanmış
Münir (Koc.) tar. Umumi müfettişin raluıt~ız· 

Sırık: 1 inci Halit (İst.) 3.13, lığı son günlerde ciddiyet kesbet 
tiğinden ailesi tarafınd:ın Dr. o
peratör Kemal Ahmet, Edirneye 
davet edilmiştir • 

yorlar. Hakiki vaziyet ancak J.1-
rinci safhayı tamambyacak olan 
bu kat'i neticenin temininden 
sonra anlaplacaktır. 

Trakya umumi müfetti~ine sıh 
bat temenni ederiz. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Bap 3 üncüde) 
vaziyetlerini çok güçleştirnıiş -
tir. 
Almanyanın, Fransız ticaret 

gemilerinde istihdam edilmek 
maksadiyle 10.000 bahriyeliyi 
ve ziraat işlerinde çalıştırılmak 
üzere diier bir miktar esiri ser
best buakmıva karar vermesi. 
Fransadan ~inde Almıınnnın 
maksatlarına hi'.lmet edPn bir 
tedbir olarak telakki Pdilmekte 
ve bu miktar1n ı.sno.ooo e-ıire 
nazaran kiiçük \'e ehemrnivt"t -
siz olduğu tebarüz ettirilmekte
dir. 

Bundan haşka. AlmRnva ta -
rafından A lsıts - l.oren'ılen <'I -

karılıtn 100.000 Frnnc;ızdan viiz. 
de dok-ıAn•na İ<1 hulnnmAmAc:1. 
Vichv hiikt'\mpf:n; rnk ınH 'k "il 
hir va,.ivete soktuğu bildiril -
mektedir. 

Amerikada 

A merika Birleşik devletleri 
ile Mf'k-ıika arasında bir ik

hsııdi miidafaa nn1aşması yRnıl. 
dıi'1 ve hnnun daha umumi ve 
ge1tis mahivette bir s-n1Hmanın 
mukaddt>mesini teskil edeceği 
haher ve.,.ilmektedir. 

Bu anlaşmaya eöre Meksika, 
bakır, kurcıun. antimuvan. civa 
ırihi mJlddeleri yalnız Sim"li A
merika drvletlerine s•tahilerf'k 
huna mukabil Amerika Mek<1i
kaya harp malzemesi verecek -
tir. 

Bu anla!f111Antn hetfefinin. 
modem hAl'P ic:in lütumlu olan 
bu madf!Plerin mihver devlet -
lf"rin;n t"line vermPc:ine mini 
olmak olduğu kolaylıkla anlaşı
lır. 

Amerika Birle!llik devletleri -
nin uzun zama1tilanheri. o ... ta 
ve Cenuhi Amf'•ika drvletlr•İy-
1 .. vantıiı evvelki anlasmalııra 
ilaveten yapılan bu vPni anl11~
manın "" 'hu memlf'lcetlerde ,.1,. 
nan müdafaa t .. .ıhirlerinin. Al -
manvaYl vP hilhıl!;sa vaziyeti 
heJtüz 'meskôk olRn ve hPr ıın 
harbi! girmesi mn'ht,.m;.1 bnln
nıtn Jant>nvayı istihdaf ettiği 

aiiDheaiz~ 
M.ANTEN 

r·• il 

Kurslara Müracaat Edenler 
Kurslara müracaat edenler, 

şimdiye kadar 16 temmuzdan iti
baren faaliyete geçecek kursla
ra mliracaat eden orta okul tale -
besi 745, lise talebesi 360 1 bul
muştur. llk okul talebesinden 
kursa aevam edeceklerin yazıl -
ması bir müddet daha uzabl -
mıştır. 

YENi NEŞRiYAT: 

ADLiYE CERiDESi - Her ay Ad
liye Vekıllıjl tarafından neşrolunur. 

30 uncu yılın 8 ıncı sayısı çıkmışttr. 

GITANJALI (iıthller) - Hint p
iri Rabindranat Tagor'un eseridir. 
Billent Ece\ it tara!ndan lısananıza 

tercüme edilmlltir. 
4 EYLÜL - Srvas Halkevlnin ay

lık kültür dergisidir. 27 - 43 iıncU 
sayısı çıkmıştır. 

DiKMEN - Ankarada 15 J{lnde 
bir çıkar, edebiyat, fikir ve sanat 
mecmuasıdır. İlk sayısı nesredilmlş
tir. 

GENÇLiK GAZETESi - Mllll fn
kılApçı gençlik gazeteıldlr, istanbul
da her hatta persembe günil çıkar, 

2 - 56 ıncı sayısı ne redilmiştir. 
KÖY ENSTiTÜLERi - Maarif Ve

kllliği tarafından neşredilmiş, değerli 

ve resimll blr eserdir. Butiln köy 
ensUtülerinden, talebe inden ve me
saisinden bahseder, enstituler'n bu -
lunduğu yerleri gösteren bir haritası 
da vardır. 

"- Londra 7 Birinciteşrin 1899 - Thomas ,. istedikten sonra, işi yaptı bil,, derlerdi. Karakte-
Cutter adında usta ve meşhur bir terzi, ölü bulun ri çok kuvvetli bir adamdı. Çene kemikleri sert 
muştur. Mahkemede jiıri heyeti şu kararı verdi: ve köşeli idi, gözlerinde ancak pek gaddar cani-

Bır meçhul adam veya birkaç meçhul adamlar D u· · Du ··sy ADAM )erin ve pek meşhur generallerin gözlerinde ras-
leyhınde kasden ve taammüden cinayet) polıs gelinen kurşuni bir renk vardı. Fakat hep bunla-
a1ıkikatından da anlaşıldığına göre, cinayetin ra rağmen Sfr Ramon çok korkuyordu. 

sebebi şu idi: Curtter eni k~u zengin bir adam- Harp meydanlarında ölümün sırıtan yüzüne 
dı. Asıl adı Bentvitch idi. Bu adam kadınlara yap gülebilecek cesarette birçok insanlar vardır ki, 
tığı tecavuzler dolayısıyle uç kere mahküm olmuş hususi işlerinde pek korkaktırlar, fizik cesaretle-
tu. Fakat polis, bu adamın terzihanesinde çalı"?an rine rağmen moral korkakları insani şaştıracak 
amele kızlara karşı yaptığı muameleden ba~ka Yoıon: EDGAR WALLACE Tefrika No 5 derecededir. Kurşuna göğüs gerebildikleri halde, 
daha fena şeyler irtıkAp etmekte olduğundan .- • "Aman elAlem ne diyecek?,. düşiıncesi akıllarına 
uphelenmektedir. Asıl öldürülmesine sebep f>P.1- tıhr. !akat Fransız poli!lltn;n eline geçen baz. ma· J Madritte Güneş meydanmda Cafe de la Paix,geldi miydi, kuyruklarını artlarına kısarak tiril 
kı 0 feylerdir. ı:ımn!truı hakikatin bamhaşka oldugu meydana de Manfred alaylı alaylı gülerek gazeteyi üç ar- tiril titrerler. 

"Liege _ 28 Şl.lbat 1910. Belediye reisi Jacque "ıktı. kadaşına okuyordu. Dinleyicilerinin iktılnin ke • Sir Ramon tam aksine idi. Onun moral cesa-
Ellerman, Operadan evine dönerken kurşunla öl- Madıune Deyord'a gel!nce bu kıc!ın birçok kız- yifleri yerindeydi. Fakat üçüncüsü, yani sert çe- reti, pek fena değildi. Fakat ölüm, hastalık, ağrı 
durtllmuştür. Bu adam pek sefih bir adamdı. Bir ların ınnhvolmasına sebP.p olmuştu. Buyük zevk nelisi yüzünü asmış, dinlemiyordu. Gözlerinın sızı ve acıdan ödü kopardı. 
rubu mılyon franga yakın para dolandırmış oldu- nıiıes~!lelerinin çoğu ht: kadınındı bakışında öllim korkusu vardı. Kabine reisi kabine içtimaında ona dinle: (Ra-
gu öldukten sonra anlaşıldı: Pari,, - 4 Mart 1902. ,Tam bir se~P sonra) Mü- Avam Kamarası mon) bu iş seni çok üzüyorsa, onun peşini ne ko-

nakalat Nazırı Monsieur Gabriel Lanfin. . . . valayıp duruyorsun, ~anun layihasını salıver git· 
"Seattle <Kenlucky) - lkinciteşrin 1900. lla- Bois de Boulogne'de kendi arabasında gezerken . Ko!u':l uslu hır hayvandır, fakat hır kere d.?lır- sin, zaten Avam Kamarasının tetkikine verılmes1 

lcım Anderson odasında boğulmuş olarak bulun - \ urulm~"? bulundu. Arabacısı tevkif cdilmışti, fR.- dı mıydı, aslandan daha ablgan, kurttan dah~ lizungelen bir sürü mühim isler var. sen Iayiha
muştur. Bu adam uç kere cınayetle zan altına a- kat ınil.;.um oldU'ğu sonra anlaşıld ve salı\ erildi. g~ddar, ve yılan~an. daha korkunç olur .. Herhangı dan vazgeçiver.,, demişti; ve Başvekilin bu sözi.i
lınarak muhakeme edilmişti. Bir zamanlar bir Arao:ıc1 ne bir tabanca sc-~ini n.e d.e efendisinin b~.r korkuyla aklı zıvanasından çıkan dıplomat ta nU de öteki nazırlar toparlak müzakere masasını 
eouru dedıkoduya sebep olmuş olan Ancıerson - haykıı·dığını işitmediğini y:-ına yakıla anlatmı~b. dunyanın en pot kıncı, en baltayı taşa vurucu, ve firdolayı dolaşan tasvip ~dici mırıltılarla karşıla-
JI&r:ı krıvgasında Anderson tarafının elcbasısı idi. o gi.ın yagmur yağıyordu, ve Bois de Houl ıgne- en geveze adamı olur. mıQlardı. 
H"ra ta" fından yedi kişıyı oldürmu'ilu. Uç defa de be kımseler yoktu. <Bunla~dan maad9 on ci- Milletler cemiyet~nde. lAf k~ç'!°'118!111Y~· dilini Sir Ramon "Hayır! .. dedi ve masanın ortasına 
'apılan muhakemenın uçunde de beraet etmiştı. nayct daha sayılıyordu, Tıelovıtch ve Le B!ois tutmaya alıfkm tecrubelı ve pişkın sıyasıler; dost bir inat yumruğu salladı. "Hayır! Hayır! imkanı 

New-York - 30 ikinciteşrin 1900. Patrick rinay..tıeri de bunların 2rasında ıd:.) ların .~ur~ukları .. t~zaklar aruı!1~ ıenif bir şose yok, Iiyiha mutlak kanun olmalıdır. Eğer ol -
\Ve c·1 mc hur bir dolandırıcıydı. Kendisi bir za- . • • • • • • • • • • • yolu uzennde yur':!y~r~ gıbı, şapa oturm~k: mazsa lspanya Corteslerinc de Fransız hükôme -
m n•;.ır şehir hazinedarlığı yapt•, ve birçok para- Ertesi gün Megafon gazetesi bu mallımatla çık- sızı~ ~ah~t rahat yuruyen c;liplomat~ar, k~r~u .~ıbı tine karşı da kalleşlik etmiş oluruz. Ben büt n 

BUGUNKl.J t•KOliKAM 
8.30 Program 1 18 03 Orkestr8 
8,33 Müzık (Pl.) 19.00 İncesaz 
8.45 Haberler 19.30 Haberler 
9.00 Milzık (Pl.) 19,45 Rumbalaı 
9.45 Evın s aU 20,00 Konuıma * 20.15 Ş rkılar 

12.30 Program 21,00 Ziraat 
12,33 Şarkılar vlml 
12.45 Haberler 21,10 incesaz 
13.05 Turkiıler 21.40 Opera 
13,30 Konuşma 22 30 H berlcr 
13.,45 OrkestI"a 22.45 Spor hav 

... dl l 
18.00 Program 23.25 Kapanş 

Japonya HCilCi 
Kararını Veremedi 

( Baş tarafı 1 incide 

Fakat ergeç J aponyamn d 
vazıyetını tayıne mecb 

olacağına şuphe yoktur. Mihv 
devlctlerı arasındaki üçüzlü pa 
mucibince Şarki Asya Japon n · 
fuz mıntakası olarak tanınmıştı 
Japonyanın bu mıntakada y 
ni nizamı kurabilmesi ıçin Sov 
yet Rusyanın mağlup olması v 
bu mağlubiyette Japonyanın 
parmagı bulunması lazımdır. A 
si takdirde, kendisine hiçbir ya 
dımda bulunmıyan Japonyay 
Almanya Rusyadan bir şey ver 
miyebilir. -

Diger taraftan Amerikada 
karı umumiye günden güne der 
hal harbe gırilmesi lehinae inki 
şaf etmektedir. Evvelki gün A 
merikan nazırlarından biri v 
N ew-York Tımes gazetesi, Am 
rikanın harbe girmesi zamanın 
geldığini, Alman - Sovyet har 
uzerıne çıkan fırsattan mutlak 
istifade ederek derhal harbe gi 
rilmesi li.ızumunu iddia etmiş 
!erdir. Amerikanın bugünkü va 
ziyeti bir fırsat telAkki edere 
harbe girmek istemesi ihtimali a 
ihmal edilemiyecek derecede ço 
tur. Amerika harbe girdiği tak 
dırde ise ilk karşılaşacağı düşman 
Japonya olacaktır. Bu vaziyett 
Japonyayı bir an evvel kararı 
vermiye sevkedecektir. 
Japonyanın verecegi karamı 

büyük ehemmiyeti vardır. ÇUnldı 
o vakit karşılıklı bütün kuvvet 
ler harekete geçmiş olacak v 
harbin mukadderatı daha IÜI'atlc 
taayyün edecektir • 

l_A_s_k_er_lik_lş_le_n_· _.I 
Şubeye Davet 

F•tlh Aıkerlİk Şubeılnden: Yede1ı 
piyade Astgm. Mumın o lu M. Mesul 
(39946) adr ı: Fatih Fener GOlcaınf 
Mh. Taraga sok k No. 10 da. 

Çok acele ~ubeye gelmesi iltın o• 
lun~ 

* K•rtal Aıkerllk Şubeelnden! 
Şubemizde kayıtlı 337 doğumlu • 

larla bu doğumla muameleye tAbi o
lan erlerin son yoklamalan qağıdı 

yazılı günlerde şube binasında yapı• 
lacakhr. Okurların okula devam et• 
tiklerini gösterir fotografiı vesikaları 

\ e butün erlerin nütus hOvlyet eOz• 
danı rlyle istenilen günlerde bazn' 
bulunmalan ilAn olunur. 

8 Temmuz Salı 
10 Temmuz Perşem~ 
12 Temmuz Cumartesi 
15 Temmuz Salı 
17 Temmuz Perşembe 

* Sarıyer Aıkerllk Şubeılnden: Te,. 
dek t bip Abdull h Rahmi oğlu Ha
ı::an Muhlisin (337 - 30) ve yedek 
levazan teğmeni SalAhattin oğlu Ze
ki S y r'm (39039) çok acele 111be
ye müracaatı n. 

RULMAC6 
1 2 3 4 5 6 ' 8 9 

Soldan sağa: 1 - Bır romancı 
2 - Paydos - hala 3 - Buzülme 
pusuya çekılme - Uzamaktan e • 
mir 4 - Gökte bulunur - Pek az 
5 - Tercıh ederek 6 - Ters o
k unursa: Mani olmak 7 - Ver -
mek 8 - Erkek - Dır nota 9 -
Peşe düşmek. 
Yukarıdan Aşağı: 1 - Gözle .. 

mek - Lezzet 2 - Cefa, zahmet 
- içinde 3 - Şeref - Suriyededir 
4 - Bır kuş - Bır nota 5 - Bir 
kaza merkezi 6 - Bır edat - ters 
okunursa: Bır mezhep - Nota 
7 - Bursada bır cami 8 - Harf 
l r n ~ l rı M nt ıı 
olur 9 - T r r · K t 
g rr.:ns B ır t- il 

Evv lkı Bulmaca Sold~n !'! 

r ı•a liı. Şose sendıkasınd1 müdürluK te ettı. Bu tı. Hariciye Nazırı sabah yatağında çayını ıçerken hakilu bır duygu tahtı tesırınde bır an ıçın urk- hükumetlere vaadettim. Vadim üzcrıne onlar te
Pı .fın karanlık ışlerını New-Yorlc Journal ay ,. okudu. Ve: "Acaba liızumundan fazla gevezelik tüler ~~y~i, senelerin tecrübeıi;r.l! peydahla.dık: dabir aldılar, kanunlar yaptılar. artık iş bu rad -

..1 nJıga cıkarmıştı. Günün birinde b!l mcshur ka- mi ettim?., diye düşünerek kaşlarını çatb. !arını .~utun o hokkabazlıklan butun o bilgılerı deyi bulduktan sonra soldan geri etmenin imkanı 
1 rnztu Long lsland'da bir ormaJtda asılı bulun- Bu yazılar tercume eclılerek Temps gazetesine hep d_?~ bucağa savu~rl~r ve bu suretle de or- yoktur. Değil dört adam, bir mil:von adam da teh 
dı:. O zamanlar herifın intıhar ett g• sanılmıştı. göndetılmıştı. Fransa polıs muduru gazeteyi dik- tada acız ve zavallı bır msan kalır. ditte olsa bu layihayı kanunlaştıracağım vesse -

Paı•s - 4 Mart 1901. Madame Despard bo - katle okudu, ve planlarını altüst eden bu ievıek Sir Philip Ramon tuttuğunu kopanr azim sa- lAm., 
lulmtts olarak b..:lundu. !3unu da ll!tıhar zannet- ceneli İngilizc kızd hibi bir adamdı. Onun için, "bir kere istemesin (Arkası var) 

ğa: 1 - Başak - Koz 2 - Arada· 
Ata 3 - Ramazan 4 - Ana - Af 
5 - Akran - in 6 - Re - Çorak 
7 - Onur - Kafa 8 - Salon • 
Kof 9 - Rulet - Ra 
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f.<iE~JB~~ft.EN HABERLER· Amerika Çine 
Müşavir 

Gönderiyor 4,.lf zrma, Eksiltme 
f<anunundaTadilô.t 

Vaşington, 28 (A.A.) - Yakın 
da Mareşal Çan-Kay-Şek nezdi -
ne bir Amerikan siyasi müşav"ri 
gönderlleceği bildirilecektir. Bu 
tayin, kiralama ve ödünç ver -

Ankara 28 (TAN Muhabırin
Aıttırm , eksıltme ve ıha 

kanununa muvakkat bir fık
cklenmesıne daır kanun la} i
ı meclıs maliJ e encumenınde 

'<nk cdılmektedır. Mezkur ka -
Una eklenecek fıkra udur: 
1939 Avrupa harbmın devam 
gı muddet ıçindc ecnebi mem 
etlerden satın alınacak her 

ı ü e ya ve l vazıhı, arttırma, 
ıl me ve ihale kanunu ıle mu 
ebeı hususıyc kanun hukum -
ının tatbıkı kabil olmıyan hal 
de, aıt oldugu .. ek. letın tek -
ı ve Malıye Vckaletının muta -

ı alınmak uzere vekıl tarafın 
n tesbıt edılecek esaslar daıre
de mub yaa edılccektır. 

Kanunun mucıp sebepler layi -
ında aynen söyle denılmekte-

' [:: EcnC'bi rnemlekC'tlerden ya 

1 

Gameli 
is aneden 

Kaçmış 
=-

~miral Darlan Pariste 

Yeni ve Mühim 

Temaslarda Bulunuyor 
Ankara, 28 <R dvo ,gaz li esi) -
iman - Fransız İngılız harbi 
ladığı zaman mütt fık ordu-

r ba kumandanı bulunan Ge
ral Gamelin Sovyet - Alman 
rbi ba laması iızerinc hapsedil 
ı hap: h ned n kaçmıştır. 

General Gamehn geçen Eylı'.'tl
e tevkıf ed lm sti. 

Gamcli11 kaçmamış 
Vichy, 28 (A.A.) - Eski Fran

z ba kumandanı Getıeral Ga -
elin'ın hapishan<'d n ka tı ına 

r P<'nebi memlekC'tlerde ıkan 
r sal:hi etlı makamı rca 
dilmekt a·r. 

ral /Jarlanı11 Paristeki 
!emasları 

Par·s 28 A.A.) - "D. N. B.,, 
muavıni Am~ral Dar
Fransız hükumetinin 

fe\ kal· de murahhası 
v k e · de Brinon'la ve h ·1en 

arıı;;te bulun n nazırlar ve bu 
t:vand General Huntziger'le 

1 , ltında bulun n vilfıyetler 
a ıleri ve Alman buyuk elçili
nde elçi S hleı r'le ~oru muş

ur. 
f.-.ransaııa dönen lıaı·p 

esirleri I 
·Prıris 28 AA.) - Harbiye 
zırı General Huntzıger dun ı 
rıse ızelmiş ve işgal altınd bu 

llnmı~ an Chalon Sur Marne 
lmpına giderek Almanyadan 
onen ve Fransız m kamları ta
afından kar ılanmakta olan 

l"t) esirlerini ziyaret etmi tir. 
Pra11sız kabi11esi toplandı 
Vıchy 28 (A.A.) - Fransız ka 

inesi buJ,!Ün Mare al Pctain'in 
·Yasetindc top] nar k dahili ve 
arici meselelerı müzakere ct

hıi tir. 
M.alzkum edüe11 komünistler 
Vıchy 28 (A.A.l - Clermont 

t;ıerrand divanı harbi 13 kişiyı 
omünist faaliyetınden dolavı 
tı ayadan iki seneye kadar hapse 
e 'pek büyük para cezasına mah

etmiştir. -o-----

üttefi ler 
Muvaffakıye le 

İlerliyo lar 
Kahire 28 (A.A.} - "Tebliğ,, 

Suriyede, müttefik kuvvetler 
~am - Humus yolu boyunca, Şa
l'tıın şimalı garbısmde ve şima
l tıde ıleri yürüyüşlerine de ... am 
ediyorlar. Nelbı.ik işgal edil -
hı "ştir. 

Seyid11a alındı 
h Londra 28 (A.A.) - Suriyede 
.rıur Fransız kıt ları Ş lm n 25 

lometre şimalinde bulunan 
yidna mevkıini iş_gal etmı ler

rr. 
Şam'da ölen ve 
yaralananlm· 

Şam, 28 (AA.} - Şimdi ôgre
h d gine gore. c:ecen car mbrı 

nu Şamın Alman tayy rel,..ri 
} rafından bombardımanında. 70 

i ölmü . 29 k" · y rrıl 'lmış 
Vuzden !azla ev de ha ara uera
tnı hr. 

pılacak miibayaatta firinii1ar tara me kanunu mucibince Çine yapı 
fından kendı memleketlerinde ca Jan Amerikan yardımı ile alaka
ri olan kanun hükumlerıne göre dar görülmektedir. Bu vazifenin 
teklıfler dermeyan ec1ilmekt-c ve ı:ark işlerind<! mütehassıs addı•di
bu teklıfler karşısında 24900 sayı len Lattimore'a tevdi edileceği 
h arttırma, eksiltme ve ihale ka- söylenilmektedir. 
nunu hükümleri tatbik edilme - İ.l·landa ı·e Amerika 
dıgi gibi, taahhut bedellerinin bü Nevyork, 28 (A.A.) - Roose -
yük bir kısmının peşin ôlarak is- velt bugün gazeteciler konfcran 
tenmesi ve avans olarak verile - sında beyanatta bulunarak, Irlan 
cck mebaliğa mukabil teminat daya bir miktar silah gönderıl -
verılmesinde 1050 sayılı muhase- mesi meselesini tetkik ettigini, 
bei umumiye kanununun 83 üncü fakat mühimmat istih.saıatı hatta 
maddesi hukmune muhalif bulun Amerika ihtiyaçlarını karşılıuoak 
maktadır. ~~ımından biJe nisbeten :ı.ğır git 

tıgınden mühimmat göndcrilcmi 
Eşyn Ye malzemeye olan şid- yC'ceğmi beyan etmiştir. 

dctlı ihtiyacımız nazarı itibare a- Rooseveıt, Irlandalılarıa_sitah
iınarak mevcut kanun hi.iklj.mle - tan başka dahçı birçok şey ist~dik 
rınin ahvali hazıranın defam et - ]erini fakat bunlardan çoğunun 
tigi miiddcte münhasır kalmak temin edilemediğini söylemiş ve 
şarUyle tadili zaruri görulmüş - lrlandaya yapılacak esliha yardı
tur. mından evwl muhtemel bir Al -

Tokyo'da 
Mühim Bir 

Toplant• 

içtimada Müstacel 

Siyasi ve Askeri 

Meseleler Görüşüldü 
Tokyo 28 <A.A.) - Kabine a

zalariyle ordu mümessillerinin 
yapılacağı evvelce haber verilmiş 
olan toplantısı buı?i.in vuku bul
muşqr. Bu içtimada kabine aza
ları, harbiye, bahriye nezaret
lerinin muhtelif şube müdürleri, 
genelkurmay ve donanma rüesa
sı ve bir cok umumi karar,gah 
mümessilleri hazır bulunmuşlar
dır. 

Domei ajansına göre toplantı
da müstacel siyasi ve askeri me
seleler gôruşulmüştür. 

lJliizakereler devam ediyor 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon hü

kumeti, mili müdafaa rüesası ile 
muhim meseleleri müzakereye 
devam etmektedir. Bu konusma
lar Alman - Rus harbinin baŞın -
danberi sürmektedir. 

Japon Başvekili Prens Konoye, 
dahiliye Nazırı Hiranuma, Ifor -
biye Nazırı General Tojo, Bahri
ye Nazırı Amiral Dikava ve ka
ra ve deniz genelkurmay reisleri 
bugün yapılan içtimada hazır bu 
1unmuşlardır. 

Karşıhkh 

Akınlar 
Londra 28 (A.A.) - "Tebliğ .. 

İngıliz bombardıman tayyareleri 
diın gece Bremen üzerine sid
detli bir hücum yapmıştır. Bre
mende cok büyük yangınlar çı
karılmıştır. Di~er bir tayyare 
teşekkülü Veges'de atelyeleri ve 
endüstri hedeflerini 'bombalamış 
tır. Müteaddit isabetler kayde -
dilmiş ve bir çok yangınlar çık
mıştır. 

Taarruza maruz kalan diğer 
hedefler arasında Emden, Wil -
helmshaven, Cuxhafen, Olden -
burg ve Dunkerque vardır. Bah
riye tayyareleri de sahil teşkila
tivle iş birliği yaparak dün ge
ce Calais'vi bombardıman etmiş
lerdir. 

Bütün bu harekattan 12 bom
bardıman tayyaresi dönmemiş -
tir. 

man hi.icumuna karşı Irlanclaoın 
müdafaa edileceği hakkında bu 
hükumetin teminat vermesi la -
zım ı:teldiğini ilave etmiştir. 

Irlanda şimdiye kadar böyle 
bir teminat vermemiştir. 

Roosevelt bu beyanatı arasında 
harp sanayiinin altimınyom nok 
sanlığl karşısında bulunduğunu 
da ifşa etmiştir • o----
Bir Alman Korsan 

Gemisi Yakalandı 
Londra 28 (A.A.) - Amirallik 

dairesi bugün öğleden sonra aşa
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

Alman korsanlarına iaşe ve 
hapisane gemisi vazüesi gören 
3063 tonilatoluk Alman Als
terton vapuru vakalanmıstır. Bu 
vapurda bulunan 78 İngiliz tica
ret subayı ve tayfası kurtarılmış
tır. Onların arasında 5618 toni
latoluk Rabuat vapurundan sa~ 
kalan 48 kişi ile 5542 tonilato -
luk Trafalgar vapurundan sag 
kalan 32 kişi vardır. 

Kurtarılanların ifadesine ~öre. 
Rabaut ve Trafalgar vapurları 
Alman korsanı tarafından batı
rıldı~ı zaman birincisinde 9 ve 
ikinci~nde 12 kişi ölmüştür. 

Tass•a Göre 
(Baş tarafı 1 incide J 

mektup _göndererek genç Türk 
Cümhuriyetine müzaheret etme
sini istemiştir. Sovyet hüktimeU 
yalnız iyi temennilerde bulun
makla iktifa etmemiştir. Türkiye 
ne zaman müşkül bir vaziyette 
bulunmuşsa Sovyetler Birliği o
r.a elini uzatmış ve karş1lı?tında 
hiçbir menfaat gözetmeksizin 
yardım etmiştir. 

Sovyet htikfımeti 1922 - 1923 
Lozan konferansında 'l'ürkiyenin 
bogazlara ait mutalebalına ta
n:ıamiyle müzaheret göstermiş
tır. 

1936 da Türkiye Alman - İ
talyan faşistli{(inin tehdidi üze
rine boğazlann yeniden silahlan 
dırılmasını istedı_ği vakit Sov -
yetler Birliği bu ayni vaziyeti 
Monlreux konferansında da mu
hafaza etmiştir. 

Daha geçenlerde, Fasist Alman 
asker sürüleri Türkiyenin emni
yet sahasını istila ve hudutla
rına yerleşerek hiç sıklmadan 
Çanakkale bo.ifozını kontrol e
den adaları is_gal ettikleri vakit 
Sovyetler Birliği, yaptığı dek~ 
liırasyonla Türkiye bir ecavüze 
uğradığı rt.:-Jkdirde Sovyetlerin 
tam bir anlayış ve bitar.:ı.flığına 
güvenebileceğini temin evledi. 

Bütün bunlar, bütün dünyaca 
maltimdur. 

Hitler Sovyetler Birliği ile 
Türkive arasındaki bu dostluğu 
bozmak icin Sovyetler Birliıtinin 
,c:ıiya Karadeniz ve Çanakkale 
boğazları üzerinde miitalebatta 
bulunmuş oldugu yalanını orta
ya cıkardı. 

işgal mmlakalan..nda 1 ~ariciyc Nazırı Molotov'1;1n 22 
" . .. hazıranda bu hususta katıyyen 

. L:o~dra 28 (A.A.) --:- '1;:eb1ı~,, sarih ve tamam beyanatta bu -
I~gıliz .. hava kuvvetı~z:ı duı~ bu~ !unmuş olmasına rağmen Tiirk 
tun gun Manş denızıyle sıma1ı matbuatının Hitler tarafından 
Frans~ üzerinde taar~u~i hare - tasni edilen bu apacık yalan 
ketlerme devam et~ıştır. Sa - ve iftirayı hala bugi.ine kadar 
bah, avcı tayyarelerı tarafından iiretmekte israr eylemesi şayanı 
yapılan seri hücumlar esnasında, hayrettir. 
tayyare meydanları. Türk matbuatının "Türkiyenin 

Bu harekata iştirak eden tay- h?ki~i dostu ki~ . v~ düsman~ 
varelerimizden onu üslerine dön kımdır,, meselesını ıncelemesı 
memislerdir. d<ıha münasip olmaz mı? 

ANADOLU AJANSININ NOTU : 

l.rıgillere üzeri11de Sovyetler Birliği Hnricb c ko· 

Londra 28 (A.A.} - "Tebliğ .. 
Düşmanın İn_giltr·re üzerinde 

diın geceki hava faaliyeti yine 
az olmuştur. İn_gilterenin gar
binda. cenubu garbisinde, cenu
bi Galle'de ve İngilterenin sar
kında bazı yerlere bombalar atıl
mıştır. Az miktar<la y;ıralı var
dır. Hafif hasar olmuştur. Bir 
düşman bombardıman tayyaresi 
duşürülmüştür. 

miseri :\Iolotov'un metni bize 
Tass ajansı tarafından verilen 
nutkunda bu hususa dair mevcut 
yegane ciimle sudur: 

Sovyet • Alman paktına ria
yet edilmedifrine dair ittihamlar 
tasni eden Jlitlerin bugiiııkii nut
ku da keza bir yalan ve tahrik· 
tir. 

Boiinzlar meselesi 
Bcrlin 28 (A.A.) - Yarı res-

TAN 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

beler esnasında tamamiyle imha 
edilmistir. Diismanın bu muha -
rebcde verdigi agır zırhlı, tank, 
top ve motörlü vasıta zayiatı bil 
hassa ağırdır. 

Almarı - Rumen tebliği 
Bilkrc!:, 28 (A. A.) - Alman -

Rumen umumi kar rg, hının tebligi: 
Sovyet kU\ vetlerine k r ı hareket: 

lerırrı Bukovina d •I rınd n dcn,zc 
k, dar dev m etme tedir. Alman -
Rumen kU\ vetleri kendilerine tevdı 

olunan \ a:r.ifcyi ifa ediyorlar. Du -
manın mukabil tanrnız teşebbi.ı leri 
puskürtül>nuştur. Tuna agzındn hare
k t cereyan etmektedir. 

Alın, n - Rumen hava kuvvetleri 
ta rruz hareketlerine ıddctlc' devam 
ederek, Ya , Buzu, G lı:ıs ve Kö tc>n
ce mınta;rnl rınd \il halka bombn
lcırla \ c mıtr lyöz te leı iyle hücum 
eden ve b zı bombardıman! r yapan 
düşmana k rşı hava ti tünlü ünil ele 
lmıya muvaffak olmuşlardır. 

26 H zir-anda üç So\ yet tayyaresi 
ilk defa olarak Rükre in bir mah, i
lesi üzerine birkaç bomba atmıya 

mm affak olmu fakat mlihim hasar
lar yapamamıı;tır. Bu üç tayyareden 
iki i avcılar tarafmdan dusiirillmilş

tür, Bu on günlerde hava muhare
belerinde 130 Sovyet tayyare i dil U
riılmil rür. Bıuılardan 32 sini Rumen 
avcıları ve hava müdafaası diişür -
müşlcrdir. Biz (iç tayyare kaybettik. 

26 Haziranda iki Sovyet destroyerı 
Köstenejı önünde gözükmüştür. (Mos
kova) de troyeri babrılmıştrr. Diğeri 

de muhtemel olarak hasara uğramış~ 
tır. 

Dü mnn bazı noktalara paraşütçü
ler indirml t"r. Bun1 rrn ekserisi ya
kalanmıştır. 

ıl1zwaffakıyetler yal'm 
bildirilecek 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman or 
duları baskumandanlı.ih bugün
kü tebliginde şark harp sahasın
da elde edilen büvük muvaffa
kıvetleri yarın fevkalade bir 
tebliğle bildirileceğini haber 
vermektedir. 

Berlin, 28 (A.A.) - 27 hazi -
ran ~unu Alman tavyarecileri 
sark cephesinde münakale yolla
rına şiddetle taarruzlarda bulun
muslardır. 

Alman tayyareleri yere sürü
nürcesine n1ca.ktan uçarak mü
him derniryollarını bombardıman 
etmişler, eşya trenlerini, asker 
naklivP1erini ateı;;e vermişlerdir. 

Bir siiı'ari alayının 
ileJ·i lıarekcti 

Berlin, 28 (A.A.) - "D.N.B .. , 
Eski Polonya Ukraynasında cere
yan eden muharebelerde bir Al -
man suvari alayı çok müşkül 
şartlar altında yaptığı bir taarruz 
la temayüz etmiştır. Bir tümenin 
vardığı bir mevkiden daha ileri 
gidebilmek için çok bataklık bir 
sahadan geçmesi Hizımgeliyordu. 
25 haziran akşamı işgal edilen 
bu mevki çalılıklarla çevrili idi. 
Nehire giden tek bir yol vardı. 
Nehrin beri tarafı piyadenin ve 
tankların geçmesine kafiyycn mi:ı 
sait olmayan derin bataklıklarla 
cevrili ıdi. Yolun ötesinde bulu -
nan köprü ise beton bir istihkam 
ile miıdaföa edıliyordu. Binaenn
leyh taarruzu ancak süvari yapa 
bilecek ve yolu ancak o açabile
cekti. Siivari yolu açıncıya kadar 
d<t iki tank dafi topu istihkfünı 
dövmesi lazııngeliyordu. 

26 haziran günü şafakla bera -
her tank dfıfi topları Sovyet be -
ton istihknmına şiddetli ateş açtı. 
Aynı zamanda Alman suvarileri 
de nehri atları ile birlikte yüze
rek geçmek üzere ileri atıldılaı 
ve istihkamın ateşıne, tüfek ve 
mitralyöz ateşlerine rağmen, neh 
rin öte sahiline varmışlar ve sır
sıklam bir lialde dörtnala Sovyet 
piyadesine hı.icum etmişlerdir. 
Sovyet piyadesini ricate mecbur 
etmiş ve çok uzaklara kadar takip 
etmek suretiyle bir köprübaşı kur 
muştur. Bu köprübaşı sayesinde 
Alman tiimeni köprüyü geçebil
miş ve iieı) yiirüyiışünc devam 
etmiştir. 

46 Tank imha edildi 
Berlin, 28 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Birçok Sovyet tankı ormanhır i
çinde ilerlemiye niıfuz etmiş, fa
kat meşhur avcı tayyarelerimiz 
harekete geçerek bunların üzeri
nct bomba yağdırmış ve 70 tank
tan 46 sını tamamiyle imha et -
miştir . 

Sovyet tayyare 
me!Jda11ları bombalandı 

Berlin, 28 (A.A.) - D.N.B. A
jansına gelen haberlere göre, Al
man hava filoları 26 haziran gü
nü Sovyet - Rumen hududwıdaki 
Sovyet tayare meydanlarını bom
bardıman etmişlerdir. Bu akın -
]ar esnrısında yalnız bir filo 'er
de 31 tayyare tahrip etmis ve bir 

mi bir tebliğde deniliyor ki: 
Bogazlar meselesine dair Rus 

Tass aiansının verdigi tekzir 
hakkında Alman Haricive Ne?:rı 
reti bu hususta Almanya tarafın
dan vapılan resmi beyanatı bu
gün ıtnzetecilere anlatmıştır. 

Öyle zannediliyor ki. zamanı 
eelince bunu yalnız Alman de
ifü icabederse elde mevcut res
mi Sovyet vesikalariyle de isbat 
etmek imk:ınsız de~(ldir. 

otomobil kolunu dağıtmıştır. Sov 
yet avcı tayyareleri Alman hava 
filosunun dönuş yolunu kesmiye 
teı bbtis etmi~tır. Fakat Alman 
tayyareleri, zaviata uğramaksi -
zın üslerine dönmüşlerdir . 
Almıd adalarmı Finla11da 

i~rıal etli 
Stokholm, 28 (A.A.) - Fin13n

da kıtalan Aland adalarına cık
mıştır. Burada nezaret için bu
lunan Sovyetler adadan kacmağa 
mecbur olmuslardır. 

Pi11lmıdaya SOl·yet 
akmlctn azaldı 

Helsinki, 28 (A,A.) - Bugun 
Fınlanda toprakları üzerinde Sov 
yet hava kuvvPtl 0 1 ı ehemmiyet
li akınlar yapmamıslardır. Resmi 
istıhbarat idaresinin bildırdigine 
göre, saat J 7 ~ c kadar yalnız sa
at 10 d~ Elr>neas'a karşı bir hii -
cum yapılmış ve Hi düşman tay 
yares1 şehre sekiz 'bomba atmış
tır. Bir ki-ii ,ımi·~ ve birkaç b;ı 
raka ile birkaç ev d~ yıkılmış· 
tır. 

ı"Wacar hava kuıTelleri11i11 
faaliyeti 

Budapeste, 28 (A.A.) - Macar 
telgraf ajansı bildiriyor: Erkanı 
harbiye riyasetinin tebliği: 

Sovyet tayyareleri tarafından 
26/6 tarihinde yapılan hava taar 
ruzlarına mukabele olmak üzere 
daha çok miktarda Macar tayya
releri cuma snbahı So\·yet askeri 
hedeflerini müessir surette bom
bardıman etmişlerdir. Bu hedef
lerde yangınlar çıkmış ve hasar 
kaydedilmiştir. Hududun birkaç 
noktasında Volok ve Toronya 
mevkilerinin karşısında Sovyet -
ler ateş açmışlardır; tarafımızdan 
top ateşiyle mukabele edilmiştir. 

Sovyct tayyareleri cuma giinı.i 
yeniden Macar havalarında ı!Ö
rünmüşlcrdir. Fakat hiçbir yeri 
bombardımana muvaffak olama -
mışlar ve tayyare defi batarya -
larımızın atesi karşısında kaçmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ploesti petrol şelzri 
bombalanmamış 

Bükreş 28 (A.A.) - Ploesti 
petrol şehrinin Sovyet tayyare
leri tarafından bombardıman e
dildij!ine dair Sovyet ve İngiliz 
radvolarının haberleri ekzip e
dilmektedir. 
Kassa üzeri11e yapılan a!.:m 
Budapeştc 28 (A.A.) - Gece 

alınan haberler, Sovyet tayya
relerinin Kassa üzerine yaptık -
ları taarruzların bı.itun vüsatini 
göstermektedir. 

Hasar ve insanca zayiat evvel
ce bildirildi.ı?inden cok daha bü
yüktür. Son haberlere _gôre 20 
kişi ölmüş 18 kişi ağır ve 20 ki
şi de hnfif yaralanmıştır. 

Sovyet tayyareleri hücumu üç 
defa tekrarlamışlardır. 

Sovyet cephesiJıdeki 
Almall taktiği 

Stokholm 28 (A.A.} - Sovyet 
lebli,ı:!inde bildirilen beyaz Rus
vadaki kızılordunun rıcati mo
törlu A1amn kuvvetlerine Minsk 
mıntakasında yolu açmaktadır. 
Bu ricat harekctıni, kızıl tank 
teşekkullerinin yaptıkları tabi
yevi mukabil taarruzlar ve Sov 
yet tayyarelerinin Alman kıtala
rına hücumlan himaye etmek
tedir. Alman kuvvetleri burada 
N apolyon'un kHisik harp mey
dan !arı olan Smolensk, Nvitebsk 
ve Borodino'ya bir an evvel e
rişmeğe çalısıyorlar. 

Bu mıntakanın şimalinde kızıl 
kuvvetler Duna nehri hattını tut 
makta devam ediyorlar. Alman
ların Letonyadaki cenah taar
ruzları ağır terakki ediyora ben 
zemektedir. 

Yine mezkur mıntakanın ce
nubunda ise Pripct bataklıkları 
Alman hattını inkitaa uil:ratmak 
tadır. 

Bu bataklıkların cenubunda 
bulunan Volhonie mıntakasın -
daki Sovyet kuvvetlermin va
ziyeti, Galiçya'da Alman kuv
vetlerinin muvaffakıyetleri üze
rine güçleşmektedir. Galiçya ta 
arruzu mühim Alman kuvvetleri 
ni Karpat'larda Rus cephesinin 
cenahına ı!Öiürmüstlir. Öyle tah
min ediliyor ki, Lemberg civa
rında bir k:ıc Rus tümeni ihata 
edilmek telılıkesine maruz bu
lunmaktadır. 

Şimdiye kadar kızılordu sev
kulceyşi tek bir taarruz bile kay
detmemiştir. 

Şimalde, Norveçten ,gelen Al
man dağ kıtalarının Kola yarım 
adası ve Murmansk limanı is
tikametinde taarruzu bildirmek
tedir. 

Ayni zamanda Alman bombar
dıman tayyareleri Kola varım 
adasında Rusların tesis ettikleri 
modern tayy, re meydanlarına 
hlicum ediyorlar. Rus tayyare fi
loları da Finlanda şehirlerine 
t.,nrrıı;T Pvlivnrlar. , ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

0rıznrıl~n hnc~n """ rrün s:ı:ıf 
<2 - r.) yn k:-ı.ıın fc+qnhııl 

Divan,•oln Nn. 104. 
'l'1>l· ')?~(!~ 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide J 

Minsk istikametinde mühim 
Alman tank teşekkülleri tarafın
dan yapılan bir hücum tardedil
miştir. Bu mıntakada kıtalarımı
zın yaptığı bir mukabil hücum 
lehimizde neticelenerek düşma -
nın buradaki umumi karargahı 
dağıtılmış, bir Alman generali e
sır edılmiş ve harekatla alakadar 
vesikalar ele geçirilmiştir. Ayni 
bölgenin diğer bir yerinde kıtala
rımız 40 tan fazla düşman tankı 
tahrip etmişlerdir. 

Cephenın Besarabya mıntaka -
sındaki kıtalarimız Skuleni civa -
rında düşmana hi.icum ederek c..lüş 
manın vasi mikyasta bir taaı ru -
zunu ve tanklarını karma karışık 
e'lmişlerdir. Cuma gecesi kıtaatı
mıza mensup bir müfreze, nehir 
filofillamızın müzaheretine isti -
nat ederek Tunayı zorlamıştır. Bu 
hareket esnasında müsait mevzi
ler ele geçirilmiş ve 2 si subay 
olmak üzere 500 esir alınmıştır. 
Ayrıca 11 topla fazla miktarda 
mühimmat iğtinam edilmiştir. 
Polonyanın cenubundan beyaz 

denize kadar bütün Przemusl 
cephesinde ır.talarımız hududu 
sağlam bir surette müdafaa et -
mekf ea:lrler. 

Sovye't tebliği 
Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet İs

tihbarat Bürosu tebliğ ediyor: 
Dün gece Almanlar başlıca taar -

nızlarmı Mlnsk ve Lutsk istikametin
de, Pinsk bataklıklarının simnl ve 
cenubund n yapmııılardır. 

Minsk'dc motorlu So\'Yet kıtalan 
ve topçusu düşman tank teşekkülle
rine karşı ııiddetll mukabil taarruz
larda bulunmuslar, birçok tankı tah
rip etmişler ve dilşrnana ağır zayiat 
verdirmişlerdlr. Lutsk mmtakasmda, 
tank muharf'beleri bütün gece devam 
etmiş vc haJA da devam etmektedir. 
Lwow ile Lutsk arasında Rus cephe-

ini cenuba doğru. yarmak için dilş
rnat\ın yaptığı birçok te ebbil~ler tnr
dedilmi ve dü man çok ağır zayiata 
uğramıstır. 

Besarabyada. Prut sahlUne yerleş
ml'k ic;tiyen dil man kıtalanna Sov
yet süvarileri taarruz etmişlerdir. Al
tıncı Alınan piyade alayı bu müna
ebeile tamamiyle imha edilmiştir. 

Tuna Üzl'rindc krlalarnnızın tarsin et
tikleri yeni mcvzllerdl' cereyan eden 
muharebelerde 200 den fazla Alman 
ve Rumen esir edilmiştir. 

Przernl l'den K radenize kadar u
zanan cephe kısmında Sovyet krta-
1arı düşmanın Prut ve hudut üze -
rinde yaptığı müteaddit taarruzları 

hım bir muvaffakıyetle tnrdetmi ler 
ve hududu sap ağlam tutmakta bu
lunmu lardır. 

Sovyet tayyareleri 
ıllacarislana bir akın 

yaptılar 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar 

telgraf Ajansi bildiriyor: , 
Cuma sabahı üç Sovyet tayya

resi Karpatlaraltı mıntakasında 
kain Talaborfalva nahiyesine ta
arruz etmis]erdir. Yol üzerine bir 
kaç bomba düsmuşTiir. Hasar 
yoktur. 

Fi11lcı.11daya yapılaıı lıava 

akmlaı·ı 
Helsinki, 28 (A.A.) - Iki Rus 

bombardıman tayaresi cuma gü
nü Hangö civarında Finlanda sa
hıl şehirlerinden Tammisariye hü 
cum ederek bomba atmışlardır. 
Bir posta müvezzii ölmüş ve 3 ev 
yanmıştır. Tammisari şehrinde 
cuma günü 15 alarm işareti ve
rılmistir. Saat 17 ye kadar Finlan 
daya baska hava akını yapıldığı 
bildırilmemiştir. 

Sovyeller iki gemi 
kaybetti 

Ankara, 28 (Radyo gazetesi)
Sovyet donanması bugtin Kösten 
ceyi şiddetli şekilde bombardı -
man etmiştir. Bu muharebe es -
nasında bir Sovyet torpidosu ile 
Sovyetlerin Moskova adlı torpido 
kruvazörü batırılmıştır. 
Şimal mmlakası Soryet 
kuvı·etleri kumandam 

l\Ioskova 28 (A.A.) - "Reuter., 
.Minsk istikametinde ilerlemeiıe 
j;!ayret eden Alman motörlü kıta
larma karsı koyan Sovyet kuv
vetlerine en genç Sovyet Gene
rallerinden Genera1 Kuznetzof 
kumnnda etmektedir. Baltık mın 
takası kumandanlığına E!eçen 
ay tayin edilmis olan General 
Kuznetzof perşembe ırunu bir 
emirname nesrcderek üc Baltık 
cümhuriyetinde örfi idare ilan 
etmiş ve halkı paraşütçülere ve 
beşinci kola karşı yapılan müca
deleye müzaheret etmek sure -
tivle vatani vazifrlerini ünya ıfa 
vet etmiştir. 

İskenderiye Tekrar 
· Bombalandı 

Berlin, 28 <A.A.) - 28 haziran 
gecesi oldukça km'Vetli bir Al -
ınan savaş tayyaresi teşckküli'ı ye 
niden Iskenderiye hava üssüniın 
h rp bakımından miihim hcdf>f· 
lc•rinc taarruz etmis1ir. Şimdiyc 
kadar alınan haberlere göre lıu 
hnr<'ket iyi neticeler ,·ermi~1:ir. 

5 

A. Hitler ve J. Stalin 

Ordularının Başında 
( Ba tarafı 1 incide ) 

kadar yaşları 15 - 30 arasında 
olan 50 bin İspanyol gonüllu ya
zılmıştır. 

Macar ordusunun da şimalde 
Mareşal List ordusıyle işbirlıgi 
yapmak üzere Polonyada tahaş
şüt etmesı çok muhtemeldır. 

Almarı ordusu harbin 
idaresini almış 

Nevyork, 28 (A.A.) - Vaşing. 
tona gelen haberlere göre, Al -
man ordusu Almanyanın harp 
siyasetinin idaresini Nazilerin e
linden almış ve fütuhat harbine 
girişmiştir. Ecnebi kaynaklar -
dan öğrenildiğine J!Öre, Sovyet -
ler Birliğine karşı taarruza ,ge -
çilmeden bir gün evvel ordu rü
esası Nazi partisine şiddetle mu
halefet etmiştir. Nazi partisi Sov 
yetlere taarruz edilmesine mua
rız ve Büyük Britanyanm zaptı
na teşebbüs olunmasına taraftar 
bulunuyordu. 

Hitler ordu rüesasının fikrine 
iştirak etmiş ve bu suretle Al -
manyada iktidarı orduya teslim 
eylemistir. 

Barbaı·lığa, karf\· 
Stokhlom, 28 (A.A.) - Denya 

Dagli~ Aulehanda gazetesi di -
yor ki: 
Şark barbarlığına karşı bir şi. 

mal cephesi kurulmuştur. Sov· 
yet - Fin mücadelesi köklerini 
basit siyasi ihtilaflardan değil 
çok daha derinlerden alan biı 
c:imal kavJ,!asıdır. 

Sovyet elçisi Finlcmaaaan 
ayrılmadı 

Stokholm, 28 (A.A.) - Sovyef. 
Fin J,!erginliğine rağmen Sovye1 
Elcisi hala Helsinkide bulunmalı 
tadır. Helsinkide dolaşan şayia· 
lara göre, Sovyet Elçisi hareke1 
ettiği takdirde gecen Sovyet • 
Fin harbine gönüllü olarak i~i· 
rak etmiş bulunan ve bundan 
evvel Sovyet topraklarından g~ 
melerine müsaade edilmiyen İn . 
gilizler de Elçi ile birlikte Rus. 
yaya hareket edeceklerdir. 

'J apo.n elçi.si JJI olotof'la 
görüştü 

Moskova, 28 (A.A.) = Japoı1 

Büyük Elçisi Tatekova dün öğle 
den sonra Molotofu ziyaret et • 
miştir. 

'Amerikamn Sovyetlere 
Yardımı 

~ 

Nevyork, 28 (A.A.) = Roose 
velt, Sovyetler Birliğine yapıla
cak yardım hakkında dün gaze 
tecilere beyanatta bulunarak, b1 
mesele üzerinde evvelki ~ı 
Sovyet Büyük Elçisi Umanski i 
le görüşmüş olan Hariciye Müsı 
teşarı Sumner W elles ile göru 
şeceğini bildirmiştir. 
Amerikanın ne zaman külli • 

yetli harp malzemesi imal ede· 
ceği sualine karşı da Rooscvelt 
hangi maddenin bahis mevzuu 
olduğu tasrih edilmediği için bu 
kadar umumi bir suale cevap ve. 
remiveceğini söylemiş ve baz 
maddelerin imalinde azami ran .. 
dıman haddine varıldığını ve di· 
ğer bazı maddelerin azami ran· 
dımanının ise belki 6, belki a 
av veya bir sene sonra temin e' 
dileceğini kaydetmiştir. 

Türkiyenin Vaziyeti 
( Ba~ tarafı 1 Jncide ) 

Bunun içindir ki, herhalde Al
man propagandasının eseri olan 
Ye g\ıya Türkiyede deniz üsler 
elde etmek hususundaki Ru• 
mutalebatına İngilterenin müza • 
heret vaadinde bulunduinına da
ir çıkarılan haber Londrada şid. 
detle tekzip edilmektedir. 

ANADOLU AJANSININ NOTU : 

Tiirkiyenin tam bitarnflıktan 
inhiraf etmesi ihtimali üzerinde 
'.\ iiriiti.ilen tahminler ve fngilte· 
re Harici ·e Naı.ırının Tiirkh e 
Bih·iik Elcisiylc ''aki olan mutat 
miilfıkatlarından birine bazı mah 
fillerdt' atfedilmek istenilen mfı
nalar Tiirkiyc resmi mahnfilindc 
ciddiyetten ari sözler olarak tc • 
lfıkki cdilmiı;:tir. ,,_ ___ _ 

Romanyada Sovyet ve 
İngiliz Radyosu Dinliyenlcr 
Bükreş 28 (A.A.) - Bu sabab 

neşredilen bir emirname ile Ru
men vatand'aşlaının düşman, ya 
ni İngiliz ve Rus radyolarını 
dinlemeleri vasak edilmi~ir. 

Bu emir hilafına hareket eden 
ler serian muhakeme edilmek ü
zere divanıharbe verilecekler
dir. 

İngiliz Heyeti l\1oskovacla 
Moskova, 28 (A.A.) - Tass a · 

jansı bildiriyor: 
lngilterenin Moskova büytik 

elçisi Cripps 27 haziranda ln!{i 
tereden Moskovaya dönmü~fur. 

Ayni zamanda !ngiliz askeı 
heyeti de gelmistir. Du hey"'t. g< 
neral Macfarlan, Amiral 1\lil s 
hava marec:;~li Collıe~ iktıs t he
yeti reisi C'odhury Aibrıy A x ı.ın 
D. vıs ve :Vhıbcrt'ten murekl cp
tir 

.... 

, 
... 
r 

il 

H 

1 
1 

1 
r 

lı 

rı 
ll 
{!. 

a 

5 
~ 
c 
l 
i: 

u 
( 

j 

ll 

~ 
"< 
ll 

Ji 

ıı 

.ı 

(l 

n 
d 
[I 

j· 

c 
e 
lI 

d .. 



G 

• 
Sıhhat ve Giizellik 
Sağlcim .. 

ve 

Güzel 
DİŞLERLE, 

Sağlam ve güzel 

D i Ş LE R de 

SANİ N 
Diı Macunu 

ile temin edilir. 

Dişlerinize Çok" Dikkat Ediniz, 
Sazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bulamadıkları 
bir hastalıgm, diş iltihabından ileri geldiği pek çok tecrübelerle 

anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ye daima 

l(ullanarak Di~lerinizi Koruyabilirsiniz. 

Eczanelerde Büyük İtriyat Mağazalarında Bulunur. 

• 
ZİRAAT BANKASJ 

Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ,.e Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerl 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Ba"kaınnda kumbaratı ve lhbaraız tasarruf hesaplarında en az 60 
lira11 bulunanlara ıenedc 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana gö· 

1:0 ikramiye daOıtılacaktır. • 
4 "det t.000 Liralı"' 4.000 · .. ıra 
4 ... 500 .. 2.00I) .. 
4 111 250 • 1.000 • 

,, 40 • \00 • 4.000 " 
100 111 '50 • 5.000 • 
1~ • JO • 4.800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

Dl KKAT: Hesaplarmdald paralar btr sene içinde 50 liradan aşağı düşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 tazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede ~ defa, 11 Eylfil, 11 BirincikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

f iNŞAAT SAHiPLERINiN ve YOL 4' 
MÜTEAHH(TLERJNiN NAZARI DİKKATİNE 

İnşaatınızın sağlam ve metin olmasını isterseniz yabancı maddelerden 

kum \'C çakılını 

'.Açık eksiltme ı;uretiyle 127 çift vidala iskarpin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 952.50, ilk teminatı 71.50 liradır. Şartnamesi her gun 
Levaznn Dairesinde görülebilir. İstek lılerin muvakkat teminat ve kanun 
vesaıkle i/7/941 Pazartesi günu saat 15 de Müdürluk binasındaki Komis-

i 

yona müracaatları. ( 4963) 

Denizcilere 
• A ilan 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
1 - Sonteşrin 940 devresinde terfı eden ve aşağıda isimleri yazılı 

kaptanların fen ı;ubesine muracaat e:lerek şahadetnameleri almaları. 
Nevzat Kuzey, İsmail Akant, V<ıhit Okflndan, Cevdet Balkrş, l\Ich

met Ali Özer, Reşit Yüzer, Nurettin Bali, Nuri Terzioğlu. 
2 - Kaptan ve çarkçıların Mayıs devre terfı ımtihanları 21 Temmuz 

941 Pazartesi günü icra kılmacai'.(ından muameleleri noksan bulunanla
rın bu günden evvel muamelat kısmına miiracaaUarı lüzumu ilan olu-
nur. (5134) • 

lstanbul Kız Öğretme11 Okulu 

Müdürlüğünden: 
..;::: t 30 Haziran 1941 Pazartesi gilnil stanbul Kız Öğretmen Okulunun 
f!tezunlar toplantısı yapılacağından c ki ve yeni mezunlarla okul ögrct
rncnlcrinin sc.ıat 15 de yapılacak olun toplantıda hazır bulunmalan rica 
olunur. (5183) 

TAN 29 - 6 - 941 

.. ............................ 1111! .. 

Senelerdenberi radyomuzda ve milli filmlerimizde hayalen sesi ı~----------------------Bursa Liseleri İngilizce 

\ , 

derin bir ~·~et içinde dinlenen dehakar artist MÜZEYYEN 

SENAR'ın tatlı sesini huzurunuzda dinletmek şerefine 

nail olan Taksim'de KRIST AL muhterem halkı davet 

ve yerlerin evvelden temini için telefonla veya şafüen müra

caatlarını rica eder. Telefon : 40099 .................................... 

Öğretmenlerinden: 

M . G Ü L BAHAR 'm 
.i\Iatbaamızda Basılan 

İngHizceden Türkçe 

Telôffuzlü ve Etimolo 

Büyük LÜGAT'ı 
İkinci Cildi (550) 

Resimli Olarak 
Çıkmıştır. 

Aşağı~a yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve tarihlerde Hadımköy Her cildi bir lira olan bu Jiıgatj almak istiyenler Tiirkiyede ;o.· 
civarında Irı:rahor köyünde askeı-i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar için i- . nız (Bursa Kitapcılarmdan , e Yeni Basımevindcn tedari 
hale saatlerınden bir saat evvel kanuni vesikalar ve teklif mektupları komisyona vcrilmis bu- ' edebilirler. 
lunacaktır. Açık eksiltmeler için taliplerin belli vakitlerde k0misyonda bulunmaları. Evsaf ve 
şartnameleri komisyonda görülür. 

Miktarı Tutarı 
Cinsi Kilo Lira 

Temin ah 
Lira Kr. İhale, gün, saat ve şekli lir Doktor ve Bir 

Memuru Aranıyor 
Devlet Limanları İşletme Umu;1ı 

Patlıcan 50,000 7750 571 25 14/ 7/941 15,30 Kapalı zarf 
A vşekadın fasulye 50,000 7750 571 25 14 

" 
,, 17,30 

" .. 
Sakız kaba,ğ'ı 50,000 2250 168 75 14 

" " 10 Açık eksiltnıP. 
Dolmalık büber 18.000 3150 236 25 14 " " 10,30 ,, 

" Sivri büber 18,000 3150 236 25 14 " " 11 
" " Domates 18,000 2160 162 14 ,, 

" 11,30 
" " Süt 7,526 1166,53 87· 50 15 " " 10 ,, 

" Yoğurt 33,240 8310 623 25 15 " " 11,30 Kapalı zari 
(206) (5256) 

Müdürlüğünden : 

* ı~-.~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rampa üstü ile binalar arasın-' BiR PUDRA Tophanede İst. 

İşletmemiz İskenderun şubemizdeki 170 lira ücretli doktorlu\ v 
lira ucretli sıhhiye memurluğu münhaldir. Tal!plerin evralrı mü~bit 
riyle birlikte en kısa bir zamanda memurin müdürlüğüne ınliracaatl, 

(5173) 

~ ................................. . 
daki yol kısımları beş metre ola-
rak beton iksa edilmek üzere ka- S E • ı Hayriye Lisesi Müdürlüğünden : 
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f~~ ~~~~~a b~!~~t~;~~2 k~~:u~ğ Tecrübesi Karşısında araç VI Md. den: ı Lise, Orta Ye İlkokul Talel>esi için 16 Temmuzda başlıy 
kuruş. ilk _teminatı 1580 lira 43 1 o 
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o o o İmtihanla alafranga nal yapa- cak olan tatil ikmal kurslarma iştirak etmek istiyen taleb 

kuruştur. Ihalesi 30 6/941 pa - bilecek sanatkar alınacaktır. Se- nin Pazartesi ve Persembc giinleri saat (9) dan (12) ye kacl 
artesi ~ünü saat 15 te Eskişe- limiye nalbat okulundan diplo - m<'ktep idaresine mÜnıcaat ederek isimlerini ka;\'Clcttirm z 

h irde Askeri Satınalma Komis - KADININ mayı haiz olanlar tercih olunur. leri laZlmdır. Kayıt ior;i 10 Temmuz Perşembe günü saat 
onunda yapılacaktır. Taliplerin Taliplerin İstanbulda Tophane - ye kadar devanı edecektir. y 
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anuni vesikalariyle teklif mek- HA.YRETI de Saracevi Müdürlüğüne müra- ı ''111111•••••••••••- •••••••••• 
uplarını ihale saatinden bir sa- caatları. (5262) ---------------ı 

a t evvel Komisyona vermeleri. 
(80 - 4751) 
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Aşağıda yazıl~ mevaddın acık 1 
ksiltmeleri 30/6/941 pazartesi ı 
ıinü hizalarında yazılı saatlerde 
skişehirde Askeri Satınalm:ı 
omsiyonunda yapılacaktır. Ta-ı 
plerin belli saatlerde Komisyo
a ,gelmeleri. 

cı nsi Miktarı Tutarı Teminatı 1 hale ı 
Kilo Lira Lira saati 
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ut 2s,ooo 
oi'{urt 20,000 
ut 20,000 

4062.50 304,64 10 
4750 356.25 16 
3300 247.50 11 

(82 - 4753) 
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40,000 kilo sığır eti kapalı 
arfla eksiltmeye konmuştur. t-, 
alesi 8/7/941 Salı ,günü saat 151 
e Corluda askeri satın alma k::>

h 
d 
misyonunda yapılacaktır. İlk te

inatı 1200 liradır. Taliplerin 
anuni vesikalariyle teklif mck
uplarını ihale saatinden bir saat 
rvel komisyona vermeleri. Ev

af ve şartnamesi komic::vonda 
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r1 .... c:irülür. (124 - 4898) 
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Aşağıda yazılı erzaklar pazar -
kla satın alınacaktır. Taliplerin 
/7 /941 Salı günü saat 15 de 

Çorluda askeri satın alma ko -
isyonunda bulnnmaları. 

Miktarı Teminatı 
c insi Kilo Lira 

s 
B 

ade yağı 
ulgur 
eytin yağı z 

2000 
3000 
1500 

480 
99 

169 
(5260) (210) 
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KAYIP: Beyoğlu yabancı as

crlik şubesinden aldığım terhis 
ezkeremi kaybettim. Yenisini a
acağımdan hükmü yoktur. 
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Sıvas Şah Hüseyin mahalle
nden 111 No. da Mehmet oğlu 
lehınet Rüştii. 315 doğumlu. 
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ilan Fiyatları 
.il-ş. 

Başlık maktu olarc ·. 17.'iO 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, " 300 
4 ,, ,, ,, 10() 
5 ,, ,, " '15 
ilan Ra"f asında .. 50 
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Daha 
genç ve cfaha 
sevimli görünmenize 
yarıyan kati BİR 
TECRÜBE Pudra fıle-
bir keşif, CİLDİ GÜZEL-
LEŞTİREN şayanı hayret Bugün bu 
ve yeni bir unsur, şimdi TECRÜBE· 
ipekli elekten geçirilmiş yl yaprnız, 
en ince bir pudra ile nıüdekkikane bir 
tar;o:da karıştırılmıştır ki, bu sayede 
cilde bir parlaklık ve yeni bir hayat 
verir. Esmer ve çirkin bir ten, gençli
ğin tabii renkleriyle guzelleşir. Fada 
olarak terkibindeki şayanı h<ıyret bir 
unsur olan <ıKrem köpi.iğüıı imtiyazlı 
usulü sayesinde iki misli fazla zaman 
sabit durur. 

HAK İKA TEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzünden bir tarafını «Kre
ma köpügüıı havi Tokalon pudrasiyle 
ve diğer tara!ınr da herhangi bir pud
ra ile pudralaymız. Şayet uKreına 
köpüğü» havi pudra ile pudraladığı -
mz taraf diğer tarafa nazaran daha 
taze, daha eenç ve daha cazip görün
müyorsa, aldığınız Tokalon pudrası -
nın parasını iade ederiz. TOKALON 
pudrasının fevkalade rağbet bulan 
yeni 10 rengi vardır. 

DİKKAT: Tokalon krem ve pudra
larmın yüksek kalitesi sayesinde ka
zcındığı ragbetten istifade etmek ga
yesiyle sayın müşterilerimizi igfal e
dip sahte, mukallit adi mallar satılı
yor. Hakiki Tokalon müstahzarları 
bir garanti kuponunu havi olup hu -
susi bır pulla kapatılmıştır. Pulsuz 
veya pulu yırtık açık kutuları kati
yen reddediniz, Pullularını ısrarla ~s
teyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Yatılı Çocuk Bakıcı 
(Mürebbiye) Okulu 

• 
Temmuz sonuna kadar kız ta

lebe kaydına devam edilecektir. 
Kabul şartları: 
1 - İlk mektep mezunu ol-. 
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. j~ ~ak: (Ort~ mektep mezunları 
ili~ • , .ercıh ed; lır.) r uMll . 
ri'roco 2 - Yaşı on sekızden aşaj?ı 
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~ 'lmamak, 
L~~H~ 3 - Sıhhati bozuk ve saka 

~111~111~ ı:ıUHI/ l k 
KLISEU o mama . 

Bu şeraiti haiz Bayanların al-1 
tı kıta fotograf, iyi hal, sıhhat 

raporlariyle Ankarada Çocuk E
sir~emc> Kurumu Genel Merke
zine mektupla müracaatları. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk AIJI .. 
Mahkemesinden: O S 

Müddei : Şükrü , 
Müddeialeyh: Kadriye: Eyüp 

Rami Yeni mahalle Gül sokak 
11 No. lu...evde. 1 

Müddei: Sükrü tarafından 
müddeialeyh Kadriye aleyhine 
'!l<;ılan boşanma davasına ait ar· 
7.uhal sureti müddeialeyhe teb -
liğ edilmek üz2re yazılı adresine 
<?önderilmic:sc de mufiıailvehir 
mezk(ır ikametgahını terk ilı> 
c;emti meçhule gittiğinin beva -
nivle iade kılınması üzerin<? Hu
k~k usulü muhakemeleri kanu
nunun 141. 142, 143 ve 183 iin
nü maddelerine tefvikan iade kı-
lınan dava arzuhali ile tahkika1 
<:?ününü .ııöst.erir davetiye vara -
'kasının mahkeme divanhanesinE' 
asılmasına ve 941/381 numara -
-ia kavıtlı isbu davaya müddeia
leyh in (] 5) .gün icind0 cevap ver
mesine karar verilmi~ ve bcrmu
r>ibi karar arzuhal ile davetiye. 
varaksı mahkeme divannanesine 
:.ısılmış olmakla mumailcyhP 
Kadriyenin yııkarıda yazılı müd 

MANLI BANKASI 
Tt'rRK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

<:;tatiileri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit muk;welenamesı 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ecfilmiştir. 
(24/&/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000-000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 
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Türkiyenin Başlıca Şehirlerindf 
FARİS. MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
YfISIR. KTBRİS. YUNANİSTAN, İRAN. IRAK, FİLİS. 

TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LtlBNAN 
Filyalleri ve bütün Diinv:ırl~ l\<'r>nhı ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları kiişadı. 
Ticari krediler ve vcsaikH krediler kUsadı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedı:ıt 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa iizcrine avans 
Scncdat tahsilatı ''" .,.,;,.e 

En yüksek emnıyet şartlarını haız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlal"ile (kumbaralı veyı 
kumbarasız) tasarruf lıesapları açılır 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk An~5~\~opedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye)i 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk l\r.siklopPdisı • 
çocuğuo mektepte . 
mektep dışında, hat.1 a l 
mektepten sonra muh-
tac,: ol.! uğu en kıy- 1 

metli eserdir. 

Ciliıkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Her hedıye kırılıp kay
bolabilıc veyc;hut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

1 Çünkü: Çocuk A:1s~klooedisi 
çocuğunuza faytlalr ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür.Ona boş 

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü- ı I 
tun hayatınca iz bır1. 
lracak bir eserdir. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
. ,. -.... ·- • • 

' 

saatlerinde hocalık v· 
arkadaşlık eder

1 

Çocuk Ansiklopedisi i 
cilttir. Mükemmel şekild 
teclit edilmiş olarak iki ci 
di birden ('l) liradır. 

Talebe ve muallimler• 
tenzilatlı (6) lira11a verilir. 


