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CUMARTESı 
ı'lıiumara u7ı :-; erıe 

reı: ıını-:2 

@!Etü; 
Aceba Japonya 
Harbe Nasll 
Müdahale Edecek ? 

Yazan : ASIM US 
M OSKOVADA bulunan Ja. 

pon sefaret memurl&rmm 
ı umumlyctla Sovyetler 
lletlnl terkederek mcmle-
me a'det etmekte olduklan 
I' Biltdıddctea ~it tiiT 

*>raf bu l!labahkl gazetelerde in
ip etti. Japonyaoın da Uzak 
~aJktan Avrupa harbbıe karıı;mak 
U~c bulunduğunu gösteren bu 
hidlse Alınan bl!.;ıkumandanlığmm 
kızılorduya karşı kat'i zafer ı ...... 
zandığı hakkında.ki resmi tcbliı,,ri 
ile ayni zamana tesadiif etmesi 
itibariyle husu i blr ehemmiyet 
alıyor. • 

Ge,:en hafta So\'yetler Blrllğl 
Japonyaya bir nota \ •ererek Al• 
rnan • Rus harbi karsı ında , ·azl 
yetini tasrihe da,·et etmişti. Rus
lann bu notasına Japonlarm he
nüz hlr cevap rnrdlği lııltilmedi. 
Buna mukabil fjimdl Moskovadakl 
Ja~ sefaret memurlannm mem
leketlerbıe dönınt1< üzere hareket 
etınış olduklarını öğreniyomz. ve 
böylelikle Japonya.nm Rus notası
na sözle değil, fiil ,.e hareketle 
ce~'&p \"erdiğini anlıyoruz. 

Japonya ne Almanya \'C İtalya 
arumda bir üçlü pakt, diğer ta· 
raftan So\')etler Birll~rf Ue de bir 
bitaraflık muahedesi ,ar. Japon 
hllkümeU bugünkıi A iman - Ru-; 
harbi karşısında her iki diploma.. 
tik vesikayı da harfi harfine ta.~ 
bik etmek fikrinde d~ğlldlr. Zira 
bu vee1kaianıı olduğu şekilde tat
blkıru Japonyanm Uzak Şarkta.ki 
milli menfaatleri temine kifi 
bulmuyor. 

Japonlar bu harpte So\"yet 
Rusyanm mağlUb ol&eağmı dü~U
niiyorlv ve Uzak §ark siyasetle
rini bu esasa göre hazırladıktan 1-
dn vaı.lyetten a7.ami derecede is 
tlfade etmek r.arelerlnl anyorlar 
Ve hummalı bir Bekflde harbe mll
dahaıeye haurlanıyorlar. 

Acaba .Japonya harbe nasıl mii· 
d&hale edecek? ŞinıdikJ halde bu 
nokta belU değildir. Ancak Japon 
gazetelerlnın "Almanya Ural dağ 
Jannı g~nıe .Japonya için tehll
ke vardır.,, yolunda neı;riyatta bu
Joıuna.lanna ve aynı zamanda A
merlkalılann Vlladi\'ostok volu i 
le Sovyctler Birliğine harp· malze
mesi göndermelerine muhalefet 
etmelerine bakılırsa Ural dağla.n· 
na kadar Siboryanın .Japon~ a~'& 
bırakılması r;:ı.rtlyle Almanlan 
Xafk88 ve lran üzerinden Hinclis
tana serbest bırakmak istedikleri
ne hükmolunabilir. 

AT YAR\ŞLARI 
YARIN BAŞLIYOR 

... Yama Z inci .alfada 

tebatı enterne edildi 
Ankara, 11 (A.A.) - Son bir 

ay zarfında Akdeniz ve Karade
niz ile bunlara civar memleketler
deki harp faaliyeti neticesi ola -
rak bazı ecnebi harp tayyareleri
nin memleketimize cebri inişler 
yaptildarı va.ki olmaktadır. 

Bir kaç ay evvel Antalyaya inen 
İtalyan t.ayyarelcri hakkında o 
vakit ajansça malüınat verildiği 
gibi bu sefer de bu yeni inişler 
hakkında topladığmlız mal\ımatı 
aynen neşretmegi faydalı görtiyo -
ruz. 

Bu cebri iniılerden birincil!i 15 
ha.zira.ıı tarihinde Fethlyede olmu~ 
tur. Bir erbaş kumandası altmda 
bulunan bir Fraruıtz tayyaresi ma
kinesindeki sakatlık neticesi ola • 
ra.k yere inmek zaruretinde kal -
mıştır. Bunu 29 haziranda üç Jdıl
liık mürettebatı olan diğer bir Fran 
sız tayyare&! yine Fethiyede ka • 
raya inmek sure1ile takip et.mittir. 

9 temmuz tarihinde 6 kiıilik mü
rettebatı olan bilyük. bir Fra.Mız 
ibomba.rdıma.n tayyuesi de Antal -
yaya inmiştir. 

Karadenizde Zonguldü ci9ann
dıi Çatcwna iMvlWiıe aı ~ 
ıblr Sovyeı tayyareal cebri bir jnfl 
yapmak mecburiyetinde ka.lm11tır. 
Bunun mürettebatı da t1ç kifidlr. 
Gerek Fra.nmz tayyarelerinin ve 
gerek Sovyet tayya.reeinin pllotlan 
ve sair mürettebatı Anb.raya nak-

_.. Devamı ı lnd •:rfada 

MACARiSTAN ve SLOVAKYA
DAKi SOVYET SEFiRLERi 

Sefaret memurlarile birlikte 
bu sabah şehrimize geldiler 

Maca.ristan.Ia Sovyet Rusyanm 
harp halinde bulunmaaı sebebile 
Sovyetlerin 'Ma.carista.nda ve Slo 
vakyadaki sefirleri ile sefa.ret ve 
konsolosluk erıkimnda.ıı mü~ek • 

kil 144 kişilik bir kafile bu sabah 
otoblisle gehrimlze gelml§lerdir. 
Sefirler §ehrimbxie Sovyetıerin 
l.stanbul koruıolosu tarafından 
karştlanmşla.rdır. 

Motörlü Leningraita 
Macar kıtaları Mahalli polis 

Sovyet topraklarmda ordusu 
Bir şehri işgal kuruldu 

ettiler 
Budapeşu, 12 (A. A.) - Ste

fani: 
Son dakika.da alman haberlere 

göre, motörlü Ma.car kıt.alan, mn. 
sait olnuya.n hava ısartların:ı. ve 
nehrin tqrnasına rağmen Zburg 
nc::ri boyunca pek anudanc de -

_.. Devamı ı inci aayfacla 

BOL ÇEŞiT ve YENİ S'l1L 

MOBiLYA 
almak veya s6nııek l.tlyenleı 

BABAÇÇI 
KABDBILIB 

LWlTED ŞlRKETI ..ıonl&rmı bir 
defa gezmekle tatmin edlUrler. 

tataobul, Fhacaaeılar, ~ Jo. 
kap No. 6&-411-a 
'l'ELZPON:~ 

Ordu düşman geldiği vakit 

Her şeyi tahrip 
edecek 
~ 

Hal kın kasabalm.t;lan 
köylere hicretleri de 

menedildi 
Bel9hıki 12 (A.A.) - on bildiriyor: 
Leningradda mahalli polis orduau.. 

nun flkirlt-rini nqretmek Uz.ere yeni 
bir gazete tntlpra ~m11tır. Bu 
polis orduBU eaki iht!We IıUrak etmı, 
olan bUUln eaki muharip.leJ'den mQte. 
,ekklld!r. Vaz!feaf, d11§Jll&P geldiği 

halde ber §eyi tahrip etmektir. Lenin. 
grada tahrip taburları teıkll ederek 
tabrikalarda sabotaj yapmak fstiyeD 

\l\lllerl, yalan h&vadla nep-edenlert w: ne... , IDd ..,,.. 

Mısıra 
lngiltere ve 
Amerikadan 
Sel halinde 

harp 
malzemesi 

geliyor 
---0--

Libyada Atman kıtaları 
mevzilerini takvıye 

atmakla meşgul 

yaya geldiler 
Heyet arasında 
ıkı generaı var 
Antakya, 12 (A. A.) - Suriye. 

de bulunmakta olan Alman ve t. 
talyan mütareke komisyonu aza -
!arından mürekkep elli kişilik bir 
heyet bu sabah buraya gelmişler. 
d:r. Heyet araBmda iki de general 
bulUJUI1aktadır. 

Suriyede 
Ateş kes! 
Emri verildi 

ı Bir Vişi murahhas 
heyeti 

Mütareke şartlarım 
görUsmek Uzere 

Müttf ik hatlarını 
geçti 

Kudüs, lZ (A. A.) - Sur~e 
dün gece yarısı ateş kesme arui 
ver.iılmiştir. 

* * * 
Kudüs1 12 (A. A.) - Bir Vişi 

murahhas heyetinin, mütareke 
şarUarmı görilşrnek üzere, miltt<'
fik hatlarından geçtiği salahiye t
tar bir menbadan bildirilmekte -
dir. 

Sevyet tebliği 

Cephelerde mühim 
değişiklik yok 

---0---

iki günde 

179 tayyare. 
tahrip edildi 

Mareşal ~cnko 

Sovyet 
cephesinde 
Ôç Başku
mandanlık 

fe:şkil edildi 
~loekova, 12 (A.A.) - Ta.il ajana 

bil<ıti:lyor: 
Aakfui harekt1t başlıca Uç Lstika

mette tere&'rttln ettiğinden milll mtı;. 

da.fa& komitesi dUşmana mukavemet 
için tiç ba,.<ıkumandanlık te§ldllnl u.. 
mum! karargAha emretmiştir: Şima1l 

garij, gSl'p ve cenubu ga rb1 ba;ku. 
mandankklan ••• 

Şimali garbi kuvvetleri bafkuman. 
dal:ıtıl!ım& mareşal Vo?"Q§llof, garp kuv 
vetler:t blfkumandıuılığma ~ 
k~ m&l'epl Timoçenko ve cen\1. 
bu garbi Jruvvetlert bll§kumandan!ı#J
na da mareıaı Bu<Ueıuı! tayta edil. 
ml§lerc:Ur. 

Her üç nı&refal da kıta:'larınm .Jm,. 
mando!U!mı deruhte etml§\erdir. 

CebelUttarıkta topta""' 
lngiliz gemilerı 

Cczalr, 12 (A.A.) - D.N.B. 
Dün CeticlUtta:nk UmaJiına AUanUk 

ten bir tayyare gemi.al, bir ltruvmılh' 
vo ~ destroyer gelml§tir. Şimdi liman 
da 21 lngi11z harp gemisi ile bir esker 
nakliye gen:ıi.81 bulunmaktadır • 
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TEMMUZ 
Ulttıı"d=nn•a'.P'e wuuuu:ı: lıir harp '\e Uıtllnl a~ ıtiır. Milletler a. 

ratUndakl bOyük ~et' lnı a) ı! ı tide 'ndl,ğl sim, budııttan bek.o 

lı)t'll t• l ıııumull&rı bu a)diil ~,. lUŞII13) u hı 1 'r; H' duhUi çıbanlar ve 
kanr.oıalar ~11e ayRI ayda r.'<mllk lı;lıı •••.fldllerlno mecra nrayıp du .. 

rurlar. 
liuhuı but1la .. ~n sonra, l'I t<'oııuuz 11)1 ııiclu bir •olh ve IHU.ralıll.t 

ll)J d!ı olmasuı: .Hlyılmlz, bir Mlıt>lik ç&lı!>IDBllM'ımı7_ın ulh:ı)ettnde t"ll 

kısa blr Uı.11. w.ıııııaıııınııu, onw1 rort haftalık kıaa böluınteFi- koymaı, 

lıu.,.mıumın ~~J· .. mı) u mıı)"\17. r Uı ni7. 'e tabiat teııwnu:r.dan hl\şka hangi 

•"' b'u• dıtluı fada vlnlf'llm.e veretıilhor! Kaaımn:m baııgi .,. bu denıcll' 
ıı.firahnt uıebil:1ığ:lal dU)"U) or; ,.t' dloınjlarıınızııı rahat lığmı hlMııdi~ o.. 

nııt Y ~bWını ııaıtt cıort buçu.tuAda lııath arak ak..am dokuzda IMtM 
"\-e hl'r 1 !mili ynpnr.ı.k lktld:ınnı \"(:ren bir ~ıiıı mr.unhı, .. u:ın t•·mmuzdan 
ba:;lffi h:ıng; r.'dn hulablHriL: ti~k tcmıntı7.dua dnha ekooomlk hiç 
bir ay yolıi.tur Bir Joadm ta) yö" yahut plllt-011Unun kaça ı•I ohhıfu. 

nu a-.,.rıdUkt«n ı.onra bir de emıırim~ ı.-wna!7'1a ~ .. 7, ortasını geçiren bir 
kaduıın ıı.ıaıuutu.ı •ıw)aaa a:f!tırhıJz.. A)r.ıc• t;,mınu7. m,.),-alunaı ha

tırlamakl:. dl\ lc:lodı· blıhındn~mtı7 ayın ne cömert oylardan birl nl. 
du~untı tt-ı;liııı fdl'!Ahntnl7.w 

Gll"UİKJ.J~Rt AF1TABI TJı;MMUZ 

diyen tıeYtl Gllp t.t> tftnmm.mı bir kıtal n), oldıığıınıı df'ğtl, bir aıtk 
ayı oldujEonu fiÖ3lcmf•k Ktemı.,,~r llAdltlek>re bedbin gösteren ayııalar. 
dan dahu :r.lyado fljkbln gös"tt•.n;ıı aynalarla btıksıılc, ha\-atuı lezzetlnl 
daba 111 duyacoağınua !fÜpbe f'\meyinlz! • 

EN SO~ DAKİKA 

Taymisin tekzibi 

C6rçil 
Almanyanın dünya hari· 
tasından silinmesi lazım. 

geldiği hakkında 
beyanatta bulunmamış 

Lorıdrtı, J2 (A.A.) - Taymiıı ga. 
zctesl, Alman propngnndasmm lddln. 
lan hilllfma. ol:ı.rnk Alınanyanın dün. 
ya haritasından sillllmesı IAzımgeı. 

dlğt hnkhnda 1916 tc Cö~!Un hiçbir 
mUlft.k ıtını neşretmemiş olduğunu 

yazmaktadır. 

Sovyet tebliği 
Mo kO\.I, (A.A.J - Diln akşam 

neşredilen Sovyet tcblıği: , 
l 1 t<>mmUZd:ı c ph~dc mUhlm bir 

de~lklık olsnamıştır. 

Hava kuvvetlerımız mUtemerklz 
darbclerlo dU§maııın v.ırhlı ve motörlU 
cllziltamlaruu Jınhn etn 1§,' dUşman 

hava kuvvetlerine, tayyare meydanla.. 
rmda tenrruz etmiş ve Ploestlyl bom 
bardıman <'yJeml§Ur. 

Yapilan tetkikat neticeJıinde ııablt 

olmu,tur ki, hava kuvvetlerimiz, 9 
ve 10 temmuz tarihlerinde ı 79 dUş. 
man tayyaresini tahrip etmişlerdir. 

Sivil müdalaa serviaine 
menaup ( 

Amerikan 
müşahitleri 

Dün Londrava 
hareket ettiler 

Nevyork, 1% (A.A.) - Sivll mUda. 
faa servisine mensup Amerikan mu.. 
§3.biUe:ri bugün Clipper tayyarestle 
ve Ltzlıon yoluyJa Londraya hareket 
etmişlerdir. 

Bu müşahitler arasında BalUmor 
sıhhiye komitesi şefi doktor Vilyams 

ve Mişlgan ~lyet tC§kilA.tmdan yüz 

başı Leonard bulunmaktadır. 
Heyet, lngilterede muhtelit mınte. 

:kalan ziyaret ederek hava akmlan 
esnasn~d& belediye servislerinin iaa
Uyctinl tetkik cdecckllr. 

Fin Başkumandanı 
Onhlya bir emriyeımi 

n.,....Ui 
Helllaki l2 (A.A.) - Jl'lnlAndiya 

OrcluJ&n başkumandanı m&nlf&l Man 
nerhaym aşağıdaki emıiyevmi:yi n~ 

retmiflJr:: 
1916 ..ukW bıubl eanaaında ,Ka. 

reli " hudut !bılerine deml.ftlm ki: 
Kareli ve hudut Finl\lerl kurtulmadan 
lcılıcımı kınına koymıyacağım. Viena 
ve Aunua 'rillyetlerl bu vaadin tabak 
kulumu 22 sene beklediler. Finllııdl. 
ya Karelisi dP kış Jıarbtndellberi btr 
buçuk senedir bunu bekliyordu. Yeni 
bir gün geldi. Kareli ayaklandL Sat. 
lanmr~ arasmda onun U.burlan b8tt
ket ediyor. önUmUzdeki, l\:are!lnln 
hürriyeti ve bUyQk Fınl!ndlya bizi 
bekliyor. 

Askerler, 
Geçeceğiniz toprak, mukadıkı bir 

topraktır. Mifletlmlzln kanl!e yoğu. 

rulmuştur. Sizin 7.tıferınlz, Ko.N-liyl 
Jmrtaracaktır. İcraatınız Finlt\ndiya 
için l)tiytik ve nıeeut bir isUkbal lı:ura-
caktır. 

Bulgari.tanın 
fevkalade bütçesi 

Bostancıda bir tramvay tek 1. ·r A .k 
atlı bir araba 1 d ngı ız ve merı an 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

torpillendi 
Mürettebatı 
kurlarlldı 

4,5 milyar levahk 
layiha meclise 

verildi • . • ~Y' parça a 1 filolarının işbirliği 
fkı kışz agır yaralı Amerikan bahriye 

~ BoıltaDO'da 4ec:l bir kua oı. 
-. at tdfl 8'tr Blll'ette yanla.nmqı.. 
ar. 

22 .wuna ralr vatman Faaılm idare
lllDClıld '2t nwnaralı Bostancı tram. 
.IDaJ'I .ıııllratıe Kad.JköyOne dotnJ gider 
ken .roğurtçu karakolu 6DODde bir. 
dmblre tek atlı bir araba ile k&rfda§ 
.-ş ve bOtUn hm ile arabaya çarpml§ 

Mısıra set halinde 
malzeme gelıyor 

Londrn, 12 (A.A.) - Röytcr ajan
smm garp Ço!Undekl huıru.at m~ 
rindcn: 

Libyad ki stikQnet, bu harbe ilk de

fa olarak geçen bUyUk barptekine 
benzer şartlar Uıdas cyıemiştir: Biri. 
birinden ayn ve rnsı hiçbir tarafa a
it olmıyan uzun ve ~lJklı alperler. 
1k1 taratın s!p rlerl arasındaki bu sa.. 
hada, g,."CC:lcrf dcvnyeler dol&§ma.kta 
çarpı malar olmakta ve ke§tr hare. 
keti rl yapılmaktadır. Arı.uııra da §ld. 
deUi topçu ve ke§lf hareketleri yapıl 
maktadır. 

İngiliz, c nubi .Afrika ve Hind kıta. 
lan torafmdan mUdafaa edUen bir kı
tadn. 160 kilometre dolaıtım. Asker. 
lerin mnncviyntını yüksek buldum. 
Bunlar, Alman ve İtalyanlarla çar. 
pışmak hevesincledlr. Me§bur bir zırh 
lı mUfrczcnln subayı dedi ki: 

"Bana teneke kutular bile verseniz, 
lçino koyacAk adamlarım vardır." 

İngiltercdcn ve Amerlkadaıı Mısıra 
Bel bal!Ddo tanklar, tayyareler ve top 
lar gelmektedir. Bunlarm ııaaıl kul
lamlacağmı mUkenımel surette bilelı 

fen<:ller ve muallimler de gelmekte.. 
dir. 

Mmlnn mUda!aaın hususunda hiçbir 
~e mahal olmadığına en bedbin 
_.. bUııı ~t getlnnelldir. GUnUn 
J1m' -anmda, keskin gözler dU§manm 
Blttm harekeUertnl teabit etmektedir. 

Ur. Aıaba bu nıUsademc esnasında 

devrllmiş ve pıırı;alanmııtır. 
Arabanuı içinde bulunan ve benUz 

hUvJyetl tesblt edllemtyen bir kndmla 
arabacı Osman ağır BUrette yarala~ 
mlflardır. 

Yaralılar Haydarpaşa numune has
tanealne lkaldınlml§ Kadıköy mUdde
ıumumlliğl.ncc tahkikata baflanmIJ. 
tır. 

lleri sUrillen ke§if kollan, zırhlı oto
mobil dcvrlyclerl, dUşman h~U:ırına 

kadar cesaretle il rlemekledir. Gece. 
!eri plyas:ı mlı!rvzcıerl harelrnte geçe 
rek ilerl postalan yoklumııktadır. 
Düıunaw nezaret alUnda tutan bu 

devriye kollarının gerisinde kuvvet. 
il ve mUkemmel ılillhlı mütehıırrik 

cUzUtamlıır bulunmaktadır. Bunlar, 
b~kumandanlığın kanır v receğl ber. 
hangi bir yerde muharehey • att1m11<?n 
hazır Ur baJd dır Şinıdtllk bır t.aar. 

ruz baıeketınde bUlunmalı lııtı-rnıyor 

ve ınevzllerlnl takviye ile m<'ş!!tıl bu. 
lunuyor. 

Halfaya gcçıd!ııln yukarıııındakl 

daglık amzıden sık stk gelen ln!ıl k 

sesleri. dllşmnnm burasını beton mğı. 

naktar ve topçu mcvzllerlle t.nrsin et.. 
tiğtnl anlatmaktadır. 

Macar kıtaları bir sehri 
ışgal ettı 

-- Hnştandı 1 inc.ı sayfada 
vrı.ın eden dü man mukavemt>tlni 
kınnışlnrdn·. Knmimieez • Boldosk 

eh'ri i.-ınaı c_:llmisl.ir. 
Mncar kıtalan bu surptle -o ki 

lometrNik bir ilerlE\me '.kaydetmiş 
olup, öneli müfrezeler şimdi ~t • 
jenka nehrinin ötesinde bulun • 
maktadırlar. 

Macar ileri hareketi, Alman 
kuvvetlerinin ileri hareketi il 
hemnlıenlı: olarak bUtUn cephede 

dl'v::ım etmektedir. 

16 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 

ha,..._ meydanda 
~ eğlencelisi 

ö1'e yUzUme 

l6'Y an . 
- Ay, sen bu. yiiksek sosyete 

hayat.mı beğenmiyor musun? 
Dudaklıırmu büktüm. Tayf ur ya 

n müstl'hza, yarı mütehayyir: 
- Ay merak ettim vallahi, de~ 

dl Söyle Allalıqkma bruıa? Sen 
DBB11 bir hayattan ve eğlenceler. 
~ mvkalrrauı, Söyle rica ede 
rim NeclA! .. 

SôyDyecek çok gey vardı. Bana 
Mık veriyorsun ya Gtller. Fakat 
• söyteeem beyhude. Allabtan o 
mıada telefonun zili :ilet Uete ça.. 
.... beni bu bot zahmetten kur
Canh. Tayfur telefonda epeyce ko 
lmlta.. Kulak bile umadım. Sonra 
lllDftıehtry ~ bir gUllbneeme .. 

- ~ c:ağlnyorlar bent, 
- • Jılllıim bir ff ?&l'llUIJ ! 

Btl -..rı yalnız ~ama mü· 
-ıe e®r misin Nedi? 
&·..,.~: 

- Tabii, tabii dJye cevap ver. 
dim. Sormağa bile !Uzum yok. 

- Fakat senin canm sıkılmaz 
mı? 

Az daha bir kahkaha atacaktan. 
VazgeÇtlm, 

- Neye sıkılsm, kitap oku • 
rum. 

- Yalnız kitap okumakla ;n • 
kit geçmez yavrnrn. fst.eı.cn Ren 
de bir ahbaba git. 

Sonra dUşUaıU~rum ve evde 
kalmayı tercih ediyoMJm. 

- Nasıl istersen. 
Biraz sonra hlmı etçi gelerek 

Tayfura bir kart getirdi. 
Tayfur karta bir g6% atınca bil 

yük bir sevinçle bana döndü : 
- 13te ben sana demedim mi? 

Beni mühim bir if için anıorlar. 
O misafirlerini kabul etmek L 

çln odadan Çlktl. Ben de 'cencil 
kendimi dinlemek için biraz vakit 
buldum, ll'ab.t G4Uer ne tuhaf ... 
Benutimden birçok ıeyler eksil _ 
eliğini ıu.ederek derin bir hüzün 
k;lndc kaldım .. Kendi benliğimde 
kendimi bulamadım. !çimde kay • 
Daıan bir şeyin hasretini duyarak 

encümeni a%0sı 
Bunun Almanyaya karşı 

hır harp hareketi 
olacağı fıkrinde 

\'a~ngton, 12 (A.A.) - 1ns ajansı 
şimali Amerika ~e lngillz filolarının 
teşriki mesalsi hakkmd vaki olan 
tekli!e bah~ encümenı azaaının !lk 
rinl ormU§tur. Azanın ekııerüıl Çör. 
çil tarafından yapılmıı olan bu teklit 
aleyhinde bulunmu lardır. Ayan azası 
araarıds umumt lk r , böyle blr ted. 
blrın Almanya nıeybine mUtevccclh 
bir barp b:ı.relreUne muadU olacağı 

merkez1nde<!lr. 

Gazete sayfaları 
yeniden indiriliyor 

A ı:ı ,n.raı:ıa.n b ld lrilrl ğin~ gôre, ga. 
zetı> M) falıı.n y nM<'n te.nzll edilecek. 
tlr BUy{)klcr s:llnde •. küçükler ancak 
aıu sayra olarak çıkacaklardır. 

Mevlit 

Nr.,~ork, ı:e (A.A.) - on: 
Amerikan • İsveç ajanaınm verdiği 

malQmata göre, Amerikan • laveç .. 
Meksika kumpanyaama meıaup Ryd
boholm vapuru §imaıt Atlantikte tor. 
plllenml§, mUrettebatı kurtulmu~tur. 

Peru-Ekuatör 
ihtilafı 

Sanılac~ • şuı. ıı (A.R.) - Peru 
ile E:m&.tör arasındaki lhUWm halli
ne doğru ilk adım olmak üzere her 
1kl tarafın kıt&larını gerlye çekmeleri 
huauııtmda Brezilya ve Arjantin tara. 
tından yapılan tekllıC hakkmda Şllı 

bQkQıneU cevabını vermı,ttr. . 
ŞW hllkümetl, bu tekJlft itham edeıı 

yUkaek aebeblert tamamUe teııtlm et. 
mek\c beraber Pena ._ lllk-tör bL. ı 
'kQmetlcrl.ne böyle blr tekli! yapılma. 

dan evvel bu 1kl hUktımete mUmaınl 

h&.dlselerln tekerrür etmemeın içın ı.. 

cap eden t.edblrıertn alınmumı kuv. 
vetle tavsiye etmek lttr.ımgeldlfi mn. 
taleasmdadır. Husuıile ki lhtllil öyle 
ciddt bir nullılyetl haiz değildi. 

ŞUi hUlcOmeU, an<-.ak bu tartladır 
kı m~tcrek gayretlere iıjtirak etme 
ğe hazır olduğunu bildlrmektcdır 

Hem~C'rl "" Kırmızı • Bevaz sahibi 
arkl!<lrışım12 TalA.t M. Hemşennln 

bOvUk ıınne.sl n crbume Saadetın ru. 
huna i thaf olunmak Uzere önUmUzclr. 
ki pazartesi gUnU Kızııtopmktıı. ZUh. Raşit Rıza Tiyatrosu 
tüpaşa camlinde ikindi naml\7.ından HALİDE PIŞK1N nr.nıber 
sonı-a ısaut beş buçukta} Mevlldhan J1 temmuı l'A'l..AKTF.$1 AKŞ \•:: ı 

S<ıtya. n (A.A.) orı: 

Bulgar maliye nazırı " buçuk mu. 
yar levaya ballğ olan bu aene fe\'. 
kallde bUtçeaine alt kanun 10.yibaaı.. 

nı meclise tevdi etmlfUr. 
Hulgar ha rlciye nezareti Bra tlııla. 

vııda bır Bulgar elçiliği tf'sla edllece
ğlnl r lldirmektedir. 

Leningratta pohs ordusu 
kuruldu 

~ .Ba§taı'ıt.11 l IDC'J •Jfaclra 
ve fir•rilerı ortadan kaldırmak VllZI· 
fesi t.ıtbmll edllmı.ııUr. Bu emirde, 
tahriu taburıan bulurunıyan yerlerde 
mUcrlmıerin fabrlkalarıı ve kol1<0zla.. 
ta te!Hm edtlmesi ve bunı.ann içinde 
dalma bu tab11rlurıı mensup müfreze. 
ler bulunacağı blld!rllmekted!r . 

Ordu hakkınd" yalan havadllı neş. 
redenlerln bilhassa tehUkell oldultları 
emlrou l.4srib edilmektedir. 
Ayn ı zıımanlla emı: ııalinin ka ı:ı.. 

baıardan köylere doğru hicret eunesı. 
nl de nıeneunektedlr. Tahrip tabur. 
lan, b•. tarzdaki firarlara da mani ol 
mak vazıtesinı cıe baızdırler. Bunlar, 
dllşmıının yaklauması k&f'lıJıında 

gösterilen aınlrlıllk aıaunınden add~. 

dilmektedlr. 

Eugitn Haylaf plajında 
bir çocuk boğulmak 

tehlikesi geçirdi 
Necmi Hı1.a Ye ErcUmcnt tarafından Caj~uloflu ÇU"TE~AHAVLAH Bugllrı Ploryaıla HaylKyt p!O.jında 
me\ lidl nehevt C>kunacaktır. Arzu <'· Bah~et1lndc r.ekier acısı hlr hAd ııc olmuş. on 
_d_en_ı_e_r1n __ tc_1J_rı_n_c_rı_. , __________ H_E_~_~_ö_r_t~_N_t_lz_k_·o_ıı_ıcc_ıı_s.....:..ı•_l'r_d_ı·_ • Ki yı.,ıarmda l>ır ı;'lCuk denizin d!bln 

le bulunmuştur. 

,.,•••••••senenin en giizcl 2 filmi•••••••• 
Bugün LALE Sinemasında 

1 -Türkçe : 
Yüzen Kaleler 

Olle Rrook • John Clrnıcıılı. 

yüreğimden acı bir özle,>iş sızlndı. 
Gözlerim dolmuştu. 

Biraz SOn'ra Ta)1'ur içeri girdi. 
YUzlinde genış bir tebessüm p::ırlı 
.}ordu. Ceplerinden nvuç a\'\IÇ pa
ı·alar çıkararak masnnııı fü:crine 
attı. Sonra gözleri parlıyamlr say. 
mağa basladı. Nihayet banknot • 
ltırı dest,..liycrck: 

- Tam altı bin beŞ yüz Ura, 
dedi. Ben sana demedim mi? Se
nede böyle ikı Uç i vapanm, dL 
Ye. lştc şöyle böyle bil' işin ka _ 
7.ancı bu.. LOt.fen bunları saklar 
mmm yavrum? .. 

İki bbt llrasmr ayınp ceb ne 
yerleştirdikten sonra mUtebakl.si
nl bana uza.ttr. 

Gece, yemekten sonra acele a
cele telefoda haber verilen mu • 
him iş için çıkrp gitti, Ben de yı. 
kan<inn, taraııdun. Kendi kendime 
kalmanın zevkini tatmak için o,. 
dama çdlildlm. Fa.kat tasawur et 
t.itim rahata ermeden hizmetçi o .. 
daya girdi: 

- MIMfir geldi. 
- Kbn? • 
- Musa Kerim bey. 
- Peki, beyin evde olnuı.drğını 

8Gylemedin mi ? 

- S6yledlm ama, hanımefendi 
ye lıabt!r ver, dedi. 

MtlthJ§ camm SJkıldı. Fakat is. 
ter istemez sırtıma bir entari ge
çirerek salona giıtıtim. 

Musa Kerim bey hem ~ 

2 - Brodvay 
Serenadı 

Clnger Jtog-ı>nı • f<'n-Cl AataJre 
• • z 7 

kapıya kadnr soluk soluğa koşup 
ellmi dptü. 

- Sizi rahatsız ettim. Nec!A 
hanımef,;ndi, dedi. 

- Estağfurullah. Fakat ben za 
ten rahatsızdım. 

- Vnh vah. NC'niz vardı? Mut 
lak yalnızlık s1untısı olacak. Tay 
fur bey ne.rede? 

- Bilmivonlm. Gıulb.. mühim 
bir i i varmLs. Klübe gittı. 

'Musa Kerım bey gUldü: 
- Evet, dedi. Klüpte bu ak

şam pe.k bUyUk bir parti var. 
- Vallahi ne olduğunu bilml 

yorum. 
- Ben de davetliydim. 1''akaL 

ıı:iz.in oyundan haz etmcdiğ:nizi 
düt;linerek refa:kaUnizc k~t um. 
Acaba hata mı ediyorum': 

- Nfçin hata e~ olasmu.? .. 
- Neşeniz yok bu akşam Ner. 

ıa hanım. Size ne yapmalı blbnem 
ki biraz oyala.ıı.a.snuz? .. 

Az daha: Beni yalnız bırakmak 
en bllyllk bfr lt1tıuf olur, diyecek. 
tim. 
Şişman tüecar cebinden bir mec 

mua ~tkaraTak: 
- Bakmız, dedi. Paristen gel. 

miş mevsim :moduı bir mecmua. 
Yeni modellere bakmca ahı hat!. 
mna geldiniz hada Alenı.. Bala • 
nız, şu model sizin gflsel endanu
nrza nekadar y&.1'8flr. B6yle bir 
ınodelile sis bir Afet olW'l!IUlluz a .. 
}imaJlab •• 

~ -.ıernte ~· bek"°" • 

Çoc:ık cansız bir ceaet nallnde, yü. 
zUclll•'l'den tıirL-ıln aya~ nıı. takılarak 

mc)•dana çıkmıııtır .. ııosmor haline 
ba!;anlar kend~lnln muhakkak ııuret 

te ooıtuidul:'l.lna hükmetlı) ordu. 
Bereket versin, kenti ı; n<' ya pııan 

suni nf'fes sayesinde ve yuttuı,;u HU 

ıar çrl,arılmalt suretıle neyatını kur. 
tarmalc kabil olabilmiştir 

dum. Uyle l'ROmı sıkılıyordu ki 
Güler. ~lccınuayı parçalavtp bu 
serse:• herifin kafasına fırlatmak 
için kendLnl zor tutuyordum. 

O mUtemadiyen bayağı bayağı 
söylenıyordu. 

- Sordum. soruşturdum. Bu 
modelin e6i madam Çingarada var 
mı§. Fia tı da beş yu?.Jllilş ! .. 

- Pek de güzel bir ~Y değil, 
Dedim. 
Yüzüme yılışık yıhıpk bakarak: 
- Sizin gibi eeslz bir gUzcle 

layık olmadığını ben dP biliyorum 
ama ... hele şu klirk modalarına 
bakınız bir kere. nen size düğün 
gecesi vizonun çok moda olde ğu. 
nu söylememiş miydim! Keramet 
gibi çrkt.ı meydana işto . Ah ... 

Musa Kerlm beyin ftÖzll ağr.ında 
kaldı. Birden kapı açılarak ~eri 
Tayfur girdi. Ytizti sararmış, Mu. 
sa Kerim beyin elini ıııkan eli 
titriyordu. Musa Kerim bey akTep 
gibi siy&h bıyrtı:lannı oyna.tarak: 

- İşler ne alemde? .. diye ona 
göz kırptı. 

Tayfurun cevap ve"reeeık haU 
yoktu. Bana dönerek: 

- Biraz gelir JDisin N ecli? de
di. 
~. o önde dıoiru yatak o. 

damna~ 
- İşler amıettJilmden de 

millıimm1ş ! dedi. Şu perayt vene. 
n e. KU9fiğünU feda etmeden bU-

• y.üğü ele ıesmes. 
ı ('.Det1omtı ... ' 

At yarışları 
Yarın başllyor 

Merakblan ta.ra.fındMı ib.e~ 
la beklenen at 1"..,ıvma yaraa.. 
dan itibaren Veliefend.i ~ ala
nuıda başlanacaktır. Yarış ida.reei 
meraklıl&rm !lı:oşulan rüatç& ta. 
kip edebilmeleri jçjrı 1'.zlrncelen 
tertibatı almıştır. Ayrıca ~Mf 
satinden evvel Sirkeciden H, 
14.20 ve H,50 de hareket edectk 
trenlerin de Veliefeodiye uğrama. 
sı temtn edilmltıtir. 
Diğer taraftan mlişterek bahsin 

da.ha cazip olması için bu sene iki 
i&ill, iki çifte ve lıir de üçMi bahis 
tertip edilmiştir. 

Yarm yapılacak ilk koşunun 
mesafesi 1200 metre ve ikramı • 
Yelli 130 llradır. Uç yaşmdakj yer• 
11 yanmkan 1ndüıüer ara.amda a.. 
la.ca.k bu Jweuya: 

1 - Elhaa 
2 - Delikanlı 
3-Hevea 
4 -Ner.lmma 

girecclıtil'. Bu yanpı ta.vorlsi EL 
handır. 

İkinci koşu ü~ ve daha yu.kan 
yaşta.ki saf kan İngiliz at ve Jus.. 
raklara mahsus olup mesafe&i 
1600 metre ve ikramiyesi ı ~ li.. 
radır. Bu koşuya: 

1 - Kom.isarj, 
2 - Dandi, 
3 - Yatağan, 
4 - Mimoza, 
5 - Mis, 

gireceklerdir. Bu koşunun fnoıi
si Dandi"dir. 

Üçüncü koRU dört ve daha ~ U• 
karı yaşta saf kan arap at ve km
raklıırn mahsus olup mcıafesı 
1400 metre, iltramıye11i 110 Ura.. 
dır. Bu kOf;luya: 

1 - lsık, 

2 - Kısmet, 

3 - Mihrican, 
4 - 1-ükıoel . . ' 

gırecekt.r. Bu lc:otunUft f•vorhıl 
Mihricandır. 

Dördüncü kotu (hendikap) tır 
3 ve daha yukan yaşla saf kar 
lngill~ at ve kısraklanM mahsul' 
lkramiye5I 255 lira. tn"S.l.' 'LS1 
1800 metredir-. Bu k06uya: 

1 - Kal"Mlfll, 
2 - Koacıa, 

3 - Komisarj, 
4 - Mis, 

glreeektir. Favori Koncadır. 
Beıılnci koşu, iki yafmda yerli 

safkan İngiliz erk~ ve d~I tay. 
!ara mahsustur. İkramiyesi 500 
lira. mesafesi ı 000 metre. 

Bu enter~an ikili tay k~usıu• 
na: 

1 - K .rablber, 
2 - Demet, 
3 - Buket, 
4 - Saron, 
5 - Rfost, 

~lrecektır. Favori, Karab!bfıor Y'9 
Demet. 
Müşterek bahisler: ÇlftP. be.his 

2.1 ve ~ - ı Un eti kol!'l lar ıu-asmda. 
ikili 2 ve 5 nci koşularda. ttçltl 
bahl~ de 3 4. 5 nci ko0ular ara• 
sınJadır. Üç!U ve ık!ll bahfılerde 
eküri kuple yoktur, çifte ve tek 
bahislerde \•ardır. 

Topraklarımıza ineı 
tayyareler 

-- H.,caraıı ı inci •rt .... 
ledılmck suretile burada enterne 
edilmişlerdir. 

Ankara, U ( A .A. ı - Civar mem.. 
lcketlerde ve denlzlerdekı harp hali 
netlcul olarak memleketı•nlze cebri 
lnt11tcr yapınağa mecbur kalmlf oıaa 
Fran11z ve Sovyet tayyareleri bakkm
da verdltfmlz nıaltımata illve olaralc 
bugün ae mih\'er tayyareleri hakkıc. 
da topladığımız malO.matı af&j'tya der 
cedlyoruz: 

Almaıı tayyareai olarak 11 ma119 
941 tarihinde lllt tayyue, lmroıs ada
sına lnmlştır. Kllrettebatı bin .ubaJ 
olmak Czere 2 ldfldlr. 

Uktncı Alman tayyarut 2f mayıs 
941 tarihinde 3 klllden mürekkep 
mUr&ttebatı Ue btrllltte Antalya.ya 
inmlıUr. Bunlard&D btrt .uba:vclJr. 

ııs haziran Hl tarihinde de 4 k14' 
mUrettebatı ile bir diler .Alman t.ıQ. 
yaresi Anam.ura bir cebi! i1a1f :rapa11 

ur. Bunun mtlntttebatmdlıa lld9l ..,. 
bay ildat ged!klidtt. 

ı talyaa tayyareleftaııl .. , 1 !' o .. 
fltVa dercedlyonm: 

Bun\ardan bi.ıiDcMI 12 ~ Ml 
tariblnde 7 kl§lltk ıcbe~ De Mr• 
Ulrte Fethiye civanndıı. X.... ...-t. 
lDe lnmeğe meobur olllnlfbU'. 

25 m&1J.I Ml tartldDde m 9111 S.. 
taıyaıı ~ ..... ~ .,. 
amuıda 'ftlk il 4 ,, 7ER inrla'tr 
el. 

Banlardan la'rlDct•f 
mGrettebatı Dıe btr!Udıe Jl'ebilteye ikin 
cılıll ıs tillllk w:ı tt > Uta N.lalyey• 

eebrl - 3Plt' :ı 
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-
ah keme 

~alo~~arıında 
Kadın kısmının 
can damarı(!) 

asıl c!em~şıer, diyorsun. Bizi güzel, · 
mı buhnuşlar ; öyle ıse davamızdan 

vaz geçel m. Ha ... ?,, 
ORGU. h klmlıkl<'rıntn bölll_ 1 

mllndc cürmüm hut mtidı1 _ 
ılığının örıUnd kı wraya o•uı

nr )'J.\ n" ll' lınr rctlı h . rnrct
nu"uyorlardı. il r tant>si bcyRz 

'h!r tayyör gtymış, dığ r1 ısc ak. 

simsiyah \ı,r clbıst ıı slı !Pnnu • 
ıllıı.sım götsünd ki yapm"a çlç k 
ls!n! bUııbUlün nçmaktııydı. Her 
ıık oldukları kadar da gUzel n
l!ır enli. 

-ıyct bır tanesi bini nblrc Sl'Sınl 
elttı : 

JY1 aııuı kard ş d d artık bu 
n da tazın degtı mi., 
Cı.nım orası oyle Sıına yuplı~

ı ban ı da yaptılar. Yaptılar. a_ 
ne !mılar olsa daha çocuk den<'. 
CK Yaştalar. Calııllık 1~te .. 
Bcıı caıııı mnh.I dtrlemcm. C'c. 
Ye~ nce akıllnıı ba ıarınıı gcıır 
Cahldc g ı artık ı: .n:ıdı uıı a 
lh defa ne hnld r EllC'rlnılcn 
avaklarımı.ı:n k ıp1111r öpl'cek-

C: psUnler, o zaman t-< iki.. 
• Ama bu kadarı dıı ıazıa Bak 
r ı:-or.d rı l. er. "Hır l tır cı.du. 

tı~ mı7. bU)ük bir t rbiveııı7.llk. 
B.z affederlcrsl' biz t!e dil\ ıımıZ
vazgeçerlz. Hem b z onlara tenn 
ey demo:dık l<t Gti lhklerı.'lden 

lıklanndan bah •t Halbuı<I ,m 
ıızn voı ar n a n tcrbı)CSI?

•• ne )lluUzlU ım zil \Jırakt•. 

Rezı keprı ttilc r Vnzgcçerl!'r. 
rıı • da k ndı le> hl r ndc olur ... dl
r. B nce> d O\'le Mahkemeye 

l 1111 Dl<: r ztı olmaktansıı 
av -.an feragat r: "l'k nasıl olur! 
yan tııyytlrlU .l J:OZIPrlnt dıp ta
a .k bt>kc;l.nln n z T t a tındıı 
et kumru•u glb. dlı Uııcn ıkı de. 
m" c;e\1rdı. Bir m..ı~dı-t dil Un 

len so • nra aı k ü n cıordw 

- ı ·asıl de-m, .l"r. d )'orsun Biz 
1· şık mı bulmu lnr 
Evet fena blr il'm d d-

ar. 

Ama kardeı bunlar ıtır atm k de 
de nedir? 

Ooor. 11.:ğer bu kadarına aldır
a kalksak, her adım bAfındn bir 
k•ı;;!Y1 polise tesıım etmemiz Ilı-

arıyan gençlerimiz 
hkrnda: 

Siyqn tayyör!Usü, kend!"indcn cr.ıl: 
daha o•veJ, bu ışten ~azgu,,;cn arkRcıa. 
şı ile J,onuııurlarkcn, dalmış. gozlcrtnı 
dclık:ınlılnrdan, bilhassa siyah aaçlı, 
uzun tıoylu. geniş onıuzıusundnn ayı

rnma nıştı. 
Dcln~rı.nlı hafıf, hafif r-UlUmı;llyor. 

du. Genı: kız da mukabt>ıeoc gccıKmt. 
dl ve arkadaııının kolundan tutarak: 

- Haydi gel öyleyse glıellm içeriye 
de davamızdan \•az.geçUğ.mlzl söyll. 
ychm. Ama onları da çağır. onlar da 

endi dr.valarınrlan feragat etsinler. 
.Biraz !'O:tra h<'..,'ll beraber cUrmU

me hut mU.ı!demmumıl!ğine girdiler 
Knpı ı>apnndı(;ı ıçln içt'rde olup biten ı 
IP.ri b~renem im, ama, vakayı benim 
gibi siz de ıınlamış olncakınnız • 

lkı genç kız birHnç gUnde.nberı 1 
pıı.lı giden havaların dUn birdrnb.ıL 1 
açması Ur..erlnc biraz gc.zlnmelı üzere 
Sııltanabmet parkına doğru çıkmı lıır 

Konuşa konuı;a ıierlcrke.n birdcnlJırr 

yanıanndn bir ses duymuşlar: 
- Gtizclll(;lnlzll' §&§kına cıöndUk. 

MU:ıaadc edcrsenıı size refııkat ede. 

Hm. 
Şaşırdığınız belli. Hl'men yanı

mızdan ayınlırsanız tesirimiz R?.alır 

ve eski halinize dönersiniz 
- Hayır. bilflkls nrtık kendimize 

gelemeyiz. Zira kuyruklu yıldıza çarp 
m~ gibiyiz. Uzaklaştıkça gUzelllğinlz 
gözümüzde artacak siz! unutamıya.. 
cağız. 

- Ama. artık siz ço:ı: oldunuz. 
- Kızmayınız efendim, topu topu 

!kl kııııri1~ ~tz de oyıc. 
- Bu yaptığınız terbıyeslzl1ktlr. 
- A!fctmlşsinlz. siz onu. 
- O~telllt de yapışkan, yUzallz e-

~mlıınnışınnız. 

- Yasız~ ııiz de .. 
- ~ ne olmu Siz de ... 

sız de lkı • beytnl kız.8'1nt7.. 

Size ı:-tızel bir .,ezinti tekllf ettik 
Bızc n .sıl muamele edlyorııunuz. 

Ne? biz ku" beyinli ha?." 
MUoakR a bö)'lecc şlddcUendıkçe 

ıd tlcnm , lCıflar nezaket \'e terbi. 
ye çe~eveııinden uzakl&1lıkça uzak
laşmış ,., nihayet zabıUının mUdaha. 
ı si ile iki rkek iki kadın ı,ar ılıklı 

davacı olarak cUrmUmeşllut mahke
mesine verilml !er. 

tıu ılakikıı. sonra ellrnıllmeşlıut müd 
dtlum •• mlliğl odasınd.:ın çıkmışlardı. 

nörda de, hllttA tkl b('kı;i de P-Ok mem 
oundu. Delikanlılar bekçilere birer sl
gnra IK!11m edip bunlan uğurladıktan 
sonra, sözde mahkeme dlnllyormuv 
gibi durıuı. fakat hak1kntte kendileri. 
nı bck!ıyen genç ktzlarm yanma yak_ 
lıışt.:ılar \"c blrlblrıcrlnın kollarına 

girerek gülUşe, konu"a adliye merdl
~enleıını inmeğe b:ı!llacıılar. 

!Bit 1JaAiluı .2Jaş6aşa 
"" _ _,, ~ ~2- - ,..., ,_, '""' ,. il 

HER HANGi BiR iŞi Bi TAHA -l ~ 
.DÜŞÜNMEK HATADIR 

H ERHANGi bir işi, herhangi 
bir meseleyi hallederken, 

nasıl yaı:>•lmasının daha doğru ola
cnğını düşünüµ tasarlarken dü§Ün· 
ccmizi wılnız bir noktaya hasret
mek, iş~ bir cepheli mütalea etmek 
hatalıdır. Ancak dört bir tarafın
dan düsi.irımek, her ihtimali goz.o· 
rıiinde bulund•ırmak lazımdır. 

olur ve bu halimiz bir bakımdan da 
gülünçlit ... Havadaki kuşları gözet
lerken <:yaklarının altından kaçan 
tavşanı görmiyen bir avcının hali
n( siz de gülün·; bulmaz mısınız? 

Aksi takdirde o işten elde edece
ğ!miz 11elice nakıs ve belki de sıfır 

isabetli tahminlerde bulunmak 
ve bir işte azami muvaffakiyeti el
de etmek için o iıin bütün cepheler
den miı.taleası lazım değil elzem
dir. 

Tren kompartimanlarında 

Şipşak Meyhaneler 
BU HALE MANi OLACAK TEDBiR ALMALI 
- . ŞEREFE.-. 

- Trava mastor!.-
- yek sen de bir yudum. 
Hep b)r ağızdan: 
- !çıımez mi birer tek,, 
1çllir hem böyle lncmıı oerldl tibl 

insanın onl.ınd .. muttasıl değleen man
zara, sanlycd' bilmem kaç metre sUr_ 
ratle pencereden giren r'JzgQ.ı· olduk. 
Uın eonra elbet de içilir. Hem öyle 
bırer ıek falan değil birer §~e bile 
içilir .. 

Böyle seyyar tezgAh kuranlara tren 
!erde, vapurlarda sık sık rasUnnıyor .. 
Hele ş.nıdl Florya me\·slml başladığı 
içtn gUıı geçmiyor ki trende kafayı 

c;ekl§tiren ehli zevke rastlamıyalım .. 
J<"ilhaklka bir l'ebine • eski lsnıile -

kırkdokuzluğu, diğer cebine de tu?.!U 
leblebiyi yerleştir.v oyle bır Boğaz 

gezlnt:ı;lne çıkan ve ..-apurun kıç tara.. 
tıtııı. gcterek. pervanenin cıkardıg-ı şı
nlttıı köpüklerden bir muılkl zevki 
duyarak demsıı.:t oll\nlan çok görmU
şUzdUr. Ama böyle trenin kompertt. 
nıanında herkE'sln içinde ~Ungtr 110!. 

ra"ıru kurarak diğer yolcuların nef. 
ret _ ldmb!Hr belkt de haset - dolu 
nazarları altında kafayı llll!Ulemek 
herh<tlde Adaba uygun bir hnl olmasa 
gerek ... 

Hem bunlar öyle külhanbey mtsillU 
insanlar da deg-ıı .. Üstleri harılan da 
dUzgU:r., ~zlcrl sohbeUert yerinde ı. 
dl. HattA esnaf 11mrfmdnn oimadıkla. 
rını bile iddia edebilirim. Floryn.ya 
kada• aynı ltompartmııınds gittik. 

Blret: Jmkdokmluıtı mis glbl bO§alt. 
tılar '" dalla l'loey&J& gelmeden ma-
81llanm ı(I) topladılar .. 

:Vazlyetıerlnln bütün çlrkınllğlnc 

rağmen, taşkınlık yapmadılar ıezıııct 

çıkarmadılar ... buna da şUlctir. 

O gün dlJşOnmU~tUm. Bu vaziyet 
muhakkak ı;!rkin, eğeT tren kompar. 
Umanları bu şekilde müteharrik mey. 
lıaneler ballne gırenıc çok fena ... ,. 
cıt'mlşt.:ım •• 

En ll~em de baklı fmı~lm, çünkU 
mUtcakıp günlerde bu halin umumi. 
ıeanıcı<te olduğunu gördüm ve nlhayet 
birkaç gUn evvel şahit olduğum hA.
dlse ncpslnln üzerine tuz biber ekdl 

Balmköyde oturan iki ı gClzlUklU. 
biri knmbur, dördilnelısU zııyır, UçU 
Rum bıri Türk hepsi kırkbe~ elli yaş. 
la.n arnaında dört vatanda§ akşam 
trenlerinden birinde bir kompartimıı. 
nıı. oturmuşlar elden ele gezdirdilder1 
ıl§eden yudum yudum içiyor, tıatn 
hatır ıı·ırdıkları salatalık ile de atız. 
!arının acılığrn. ııııyorlardı 

ytlrildtl. Taıkmiık bu şekil 
kompartıman halkı da göç 
bqladı. 

aımca 

ctmeğe 

Tren Yedlkulcye gelince kucakla&>
malar, arho~ ntu-aıan, §apurtuıu 6pll§ 
meler ... tahmin g1lç değildir. l§ bu 
§ekle döitOIUnce kompartımanda ken
dilerinden ba§ka kimse kalmadı. 

Tren Zeytlnburnundan Yenimahalle 
ye doğru inen yokuiia son sUnıtıe 
ko§Uyardu. Açık pencercdcm içeriye 
giren kuvvetll rU::gAr \'agonun en 
sonundn otunınlara kn.dar l~lroto ko 
kulu n mca ıarkıların yayvan nağme .. 
ıcrın! gcUriyorC!u. 

Keyıf etmek güzel şej_ Bu Rum 
~atcınJa lar da olçfü;Uz bir hUrrıyeUe 
tcncffus ettikleri temiz havaya gö.. 
ğUs vererek !emekte key!t etmekte 
hnklı otablllrler ama hl'r şeyin bir u
ru!U -ror. Aktı-am ~inden evine döner. 
kcn 1"11ing!r sofrasının b3§ına geçmek 
için 'YE nın saat sabrcdeme)'1p trende 
herkesin hukukuna teca\'ÜZ ederek 
kafayı çeken, kompartımanı Tata\'la 
meyhıuıesine çevirmek yakl§ık alır 

mı? Bekri Mustafayn. ranmet okutun 
mur ağzmı açıp bir tek söz söyleme-
menetmek !Azım. 

Trenlerde şahit olduğum bu lıAdı

ecıerc kimaenln mUdnhnle ettiğini gör 
medlm Hatta son defa taşltmlık bir. 
hayll ılcrledlğl halde bile hiç bir me
mur ağzını açık bir tek söz söylı>mc. 
dl. 

Meral< ettim: Acaba trenlerde şip. 
şak tezgtıhlar kurmak, herkesi rahat
sız ederek raıu içmek, nA.rA atmak 
hatta mUnaaobetaiz harekeUer yap. 
mnk nıemnu değil mtdlr? 

S&YFA-8 

Fıkra 

çocuğu 
f.undra rn a b r c o l i ajana 

berlerl gün geçmiyor kt Avnıpa. 
nm ıntııl• 'e aclıJ;: tcblikemlne w.
rııı olduı,•uııu; yahut aç buluncıo. 

unu ö,\ leme inler. Buna mukabil 
!~erlin ınahrc('ll h:ıhcrlcr d" J.ondra
nın bir ~lln mutlak bir kıtlığa ma
ruz knlııc:ıtını, Hindi tan \'O Ame. 
rlkn ) olundan ı;t>ll'n ticaret gemi. 
lf'rlnln bntırılınıısı de\ıım ettiği 

nıliddt'tı;e bunun )ı:tkuı bir haldkat 
ol:ıcnj.'lnı D. '\C edip duruyorlar. Bu 
]{ı~ılıl<l: lddlaları blrl~lrlerile kar .. 
(>ıla trmnık h:ınglslnln doğru söyle.. 
d'~lııı slz cm Unedurun: blı.lm aklı
mıuı 5)1e bir fıJcra geld 

Bir fnklrln bnncmn~e )1yeceğo 

d:ılr hiçbir !'~· ~okmuş! r.ın'ı!Uı a.. 
clıunr:ığız "'in bu bııllnl düşünür. 

lwn ~ö;o1le bir hülyn tuttıırmmı: -
11.1.'ş <>kim Mim olsa. bir kn.uuın 

ko) sam, biraz da odunum ola, ka
zanın nltmr 3alcaam, güxeloe kay. 
nntı;nm. süf;oil 31lJl9CUD, WT)'UDU alıp 

bir çorba, bir piınv pl!Jlnıem-
D 1'.ken kapı r;almır- bir ~ 

ellndo bir kfiııe olduğu halde: 
- Efencll amca, deı-. ımıcıe Mılıa. 

yu varmış: bize de blrkao aı:-.. 
\'e.rlr3enlJ'.,, 

l<"nl.tr keıu'll keıullne 1'tr mıaMe& 

gtlldilkten l!IOllra: 

- \'ay «fdl Ahır zaman ~ 
\'ay, der, lrtilyac1an M1e kolnı 1111., 

yor11onoz be! 

Sağır anlamaz, uyduruı 
Sağır, kendisini biraz 

eden doktora sordu; 
- Borcum ne kadar 
- Yirmi lira. 
- Otuz lira mı? 
- Hayır, kırk lira! 

• Gerçı devlet me\zuııtınd yüksek 
l!fl diplomasına Vl'I "m ~ ot n ehem 
cU göre gl)re bu g~nç ~ın tılı tah 
• berçlb!ı.dft.bat • at1lmı~ olmala
hak!ı bulmam.ık kabll değ!ldlr. 
at gene ısrarla ııı!Sylcrlm ki; insa
lrleaut müreffeh hatta zengin ol

lçtn yUkaek tahsil ne ıarttır, ne 
garantidir. Ancak bl?l.lıo dağdağa. 
• fakat hmısız - ve emniyetli mn

l Yolu, hUkOmct kapısı olduğu i_ 

•atand&ılarda o tarafa doğ'nı mey 
leı- ÇOklutu tqkll etmektedirler. 

Geçen gUn görınlıştUrn, ıki arkadaş 
ikinci mevki kompartımanda yanyana 
oturmu•lar, kar§llıırındakl kannpenln 
Uzerlne de bir kllğıt ynymışlar \"e u. 
fıı.k 11 1nk diğer )(ı\ğıtlar lçlndek\ yt
§ll zeyUnl. beyaz peyniri k ışert, !lalıı
mı hattA tuzlu balıfı"ı 111ralamışlar, 

yıınl mükemmel bir sofra lrnrmuşlar. 
cckellerlnl de çıkanp umışlıır, ı;öğU!I. 
lertnl açmışlar. tren!n sl11'8Ulc pence
reden f?lrcn Ç'lgm rUtgtıra göğUs ver. 
mişler hem hararetli hararetli konu
ıuyorlıır hem de arka cep1erlnden cı. 
knrdıltları şişeleri yudum yudum ic; -
)'Or, .ı~ızlarının zehlrlnl bir yeş ı zey. 
Un veya btr tuzlu balıkla sillyorlaı

dı. 

Bu h!ll Sirkecide ba~ladı. Samatyaya 
Kndar ~dcb dairesinde devam etti. 
Samatyada ortada beşine! floe döner
ken d11marlardaki kan da devrini art. 
tırmaıta \'e bunun tabii netıce..ı olarak 
hn.rek-.ıtler şuurs·ız, sözler ı.z•ansız ol
ms.ğa başladı .. ·•ş .. refeler,, "Trava 
nıaslo?'flcr .. ''içilmez mi birer tekler ... 
hep bir ağızdan nımca §arkılar aldı 

Memnu ise _ ki mantkımızdn. bur.un 
böyl~ oıınasına inanıyor - o takdirde 
böyle <tiztlstU sofralarına müteharrik 
lcoltuk meyhanelerine, hnlkm nezaha
llni rencide eden ruUnasebctsiz hall1:
rln huımlUne meydan verilm!yecek ted 
btrlcr alınmalıdır. 

Fetıer bckçisı - ( Hintıet9i~J, 
Pcnf!erc var, ışık vm", muRlaıız:mn 
·mcr<fivcnlcr wr, güneş Jier Y'll'. 
den cvucl çık"fYQT, ha.va UmM&. 
Daha ne istiyorsun?. l'Mtlmn 1* 
kadar .şey içinde cam sıktlır ,,..? AlJl.l \ t: 11 '\BiRi 

I~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• ,'Bizde gurur Ye h&)'l!lyctln yanll!l 
atılmaaı y0ztınden bir genç gar11on 
etmeyi zillet addeder. Onun a-
tfı dairelerde. kalemlerde _ yazı 
dlr, Bu itin oo btzde mUtehaasıs 
rağbelllal pek çok olduğundan o_ 

adanı yerleettrmek s-Uç olur, 
" Onun '"in h t .,, a ıra eu geliyor: 

) Unlverıııte ı • stanbul maarif mu. 
lUğil, 111 dairesi, İstanbul belediye. 
ticaret ve ııan..'\yl odası mUmessll-

inden mürekkep bir komite k 1 uru. 

B) Bu komite 1ıtanbul h1tlkevlc-rln-
bırinde blr De\'1 ı1 borsası ve bir 

rri ıı; i~teme bürosu açslilar. 
C) Daireler, ticarethaneıer, fabrl

llar, vesait! nakllye mUesscsekrl 
uvakkat veya daimi mUstahdem ve 
~l &radıklan zaman buraya mUra
la.t otaeıer. 
I>) Gene bu komite akşamlan, dak 
~ tnllrettipUk, mücell!tllk. 111.bora. 
~ iKl11ği, allicıllk, kuyumculuk. 
DlnlekçlJlk gibi sana tıer için kurslar 
f::k tercilıan bu ı;ençlcrt ,•ardımCJ 

81Ulat öğretee, Ta. kl bunların el. 
de yazı yaz.maktan daha ba§ka 

r Dıtlsaa bulunsa d:ı ona güvenerek 
llillennı bıllrs ler. 
- Burhan Velrl, (C'umhtıri)"(lt) 

.. -..a.-
LEYLA'NIN BABASIYLE 

BİR K01''UŞMA 
Ankaradan döner dönmez 

doğruca Saadet apartmanına 
koştum 

Doktorla Ankaradan telefonla 
konuştuğum gündeoberi kaf~
mın içinde kıvrılıp kalan bır 
istifham vardı: 

Acaba Leyla nasıl oldu .. ? 
Ve derin derin düşündükçe: 

- Bu zavallr kız niçin çıldırdı? 
Diyerek, cinn~tin sebeplerini 

araştırıyor, hiç bir müsbet neti
ceye varamıyordum. 

Apart:Jiıana gittiğim zaman 
Dr. C.Cvdet henüz gclmemlsti
Hizmetçiye sordum: 

- Gecikir.mi? 
- Hayır, teyim! . crecıcy .. c 

gelir. Buyurunuz. O da her gün 
sizi SOl'UJ'Ordu. 

Apartmana girdim. Misafir 
odasında oturuyorum. 

Hizmetçi, ağır başlı otuz yaş. 
larında bir Rum kadınıydı: 

- ::ıofi: dedim • Leylaııın ti-. 
marhaneye düşmesiııedn çok 
müteessir oldum. Sen Leylayı iyi 
tanırsın! Bu. aklını ovnatncak 
bir kız değildi. Bu hususta beni 
tenvir edecek hiç bir şey biliyor 
musun? Ban~ öyle geliyor ki, 
sen onun en mahrem dertlerini 
ve işlerini bilirsin! 

Sofi ilk önce bir şey bilmiyor
mW? gibi davrandı. 

- Ben burada bir hizme~i
yim, pasam! Küçük hanım aklı 
basında lbir kmiı. Ben de sastım 
onun delirmesine .. 

Bu cevap lbeni tatmin etmedi. 
Yok, dedim. sen her Revi 

sa klayorsun ! Eğer hanımefendi 
burada omydı, ona elbette ,btr 

şeyler söylerdin. Galiba doktor 
beyden çekiniyorsun?! 

- Hayır, pasam! Ben kims~7 
elen çekinmem ama .. Bir şe)' yol< 
bende canım. 

Sonra birden. güya ehemmi. 
yet iz bir şey öyleyormuş gibi 
güvenerek ilave etti: 

- Küçük hanım son günlerde 
yalnız kaldıkça bir deferc gizlı 
gizli bir şeyler yazardı. 

- Hatıra defteri olsa gerek. 
- Bilmem .. 

- O defteri nereye koyardı? 
- Görmedim. Herkesten sak • 

)ardı onu. 
- O hastahaneye gittikten 

sonra. sen bu def teri aramadın 
mı? 

- Aradım .. Bulamadım. Bul. 
saydım. beyefendiye verecektim. 

- Acaba defteri nereye &a'l.c. 
hıdı ... Bunu nasıl öğrenebiliriz? 

Belki çöp tenek~ine nt
mıştır. 

1e dedin? B~ gene kız. bu 
kadar gizli tuttuğu hatıra defte. 
rini çöp U>nekesine atar mı? 

- Çünkü. ha talığından bir 
gün evvel bana: "Ben. her şeyi
mi çöplüğe atacağım. Kıymetli 
bir şey saklamıyacağım.,, de. 
mişti. 

- Bu. şaka olarak söylenmis 
b;r lfıf olsa gerek. Yahut seni 
şaşırtmak için söylemiE-ıtir. Oyle 
bir kız, hatıra defterini hiç bir 

zaman çöp tenekesine atamaz. 
Sofi - her ne kadar ısrar 

cltimse de - bundan fazla bir 
şey söylememişti. 

Zaten fazla konuşmağa da va. 
kit kalmamıştı. 

Kapı çalınıyordu. 
Sofi: 
- Doktor be} geldi. 
Diyerek kapıyı açtı. 
Tn kendısi. Dr. Ce\·d~t .. 
Bcnı evde görünce gözleri doı

du ve ~apkasım çıkararak boy. 
nuına arrldı: 

- Gördün mü şu başıma gelen 
fcl8. keti..? 

- Geemi~ olsun doktorcu
ğum' Fazla · üzülme.. ln~aallnh 
\akında EJifayap olur da hasta. 
haneden vuvas·na döner. 

Dr. Cevdet ı:.özliniin yaşını sı. 
!erek ,·amma oturdu: 

- Onu hac:tahanerlc ~örmcğe 
tahnmmi.il edemi~ orum. Bugün 
tamam on bec; gün o1du. İki $tÜn 
d b:ı orava tn~ınıvorum. Şu ha. 
lime. rcn°ime bir bak .. O kadar 
sarsıldım. o derece c""ctüm ki.. 
Bu. öiUmden daha feci bir acıy. 
mış. Yavrucuğum. gün geçtikçe 
fcnalaş·yor. 

Arkadaşımı teselliye çalrşıyor
dum. O. Umitsiz bir tavırla. içini 
c;ckcN'k · 

B"n <'ô<'tık dPıYilim. İsken. 
der! dıvordu. füzıınm her gün 
biraz dahn çoktüğiiniı. her gun 

biraz daha renalaştığmı görii. 
yorum. Leylft, on beş gfuı içinde 
tanınmaz bir hale geldi. 

- Orada da penoeredıen pıllja 
atlamak gibi teşebbüslerde bu • 
lunuyor mu? Yoksa nöbet 7.8.. 
mnn zaman mı geliyor? 

- Oradaki tezahürler büsbii
tün başka .. Bazan beni görünre: 
"Ba bacığun, beni bu deliler ara. 
sına neden getirdin? Beni sahi. 
den deli mi sanıyorsun?,, diye
rek ağlamağn başlayor. O Dman 
}'lireğim cızlayor .. Mey(\s oluyo
rum .. Ben de onunla beraber ağ. 
layorum. Fakat. kendisini tedavi 
eden doktorları dinleyince UmL 
dlm kesiliyor. Ekseriya korkunç 
nöbetler gece geliyo~uş. Maa. 
maf ıh iki gün evvel gittiğim za. 
man da buhran geçiriyordu .. O 
zaman b0 ni tanunnd1: ''deiol al. 
<:ak .. Hain ndam!" dive yümme 
bnğırdı .. Korktum. Cfardiyanlar 
ko1un'c3an zor1n tuttular .. Odası
na gotUrdüler. Soğuk su banyo. 
una soktukları mman sinirleri 
yr.tışıyor ve ''üşüyorum_ Beni 
oldürcceksiniz!" diye bağırıyor. 
muş. Bu tezahU...-riere bakılırsa, 
s.nir nöbetleri' devamlı değil .• 
Geçicidir. Fn'kat. kim ne derse 
desin. iimidim pek zayıf .. Leyii.. 
vı bu dert mezara kadar süriJk. 
IC'H!l' k lşte o vakit ben 4le 
l marhanc) c yollanacağım. 

(Dcumnı "Mr) 
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Topkapı Maltepesindeki ıatınalma 
komisvonund.an: 
ı - On!tJ thUyac• için elli l:fa liralık sabun pazarlıkla sat.u> almacak. 

tJr. Muhaır.men !!yatı elU ikı kuruştur. 

2 '7 Fkııiltme Topl\ı.pı Ma.rPpe askerl eatınaıma komisyonunda yapı. 
ıacaktır. 

3 - Ekslltm~ parti parti d"' !.hf.leı edilebıllr Katl teminatı 7500 liradır 
4 - EkElltme 17 temmuz o.ı.1 re?"§embe gUnU saat 14.30 da yapılacak. 

tır. 1steklllerln müracaatları. (:S724) 

1 
Askeri Fabrikalar Satınaıma ı 

om s ona llAnları 
~--1---.Maızıeaıenin clns ve miktarı !hale glın Saati Muhammen Kat"l 

Bedeli teminat 
153 ton benzin 15/7 /941 
Mwı.lellf numaralarda dokuz ka!em 15/7/941 

H 4b.960 7344 
H.30 09.660 9466 

ve ceman 188 ton maden yağı 
Cln.e ı. ; n::lktan ~k&rda y..ı.::ilı maız .. :ne blzalarmda gösterilen ~ ve 

aaaUerde askerı fnt.r!k~ıar umwıı mUctlrlUğı1 merkez satınaıma komisyonun 
ca pazarıı;~:a !bale '<lrlecı>ktir. Ka~ temlnatlctn ve muhammen ~delleri yu. 
tarda gösterilml~tir. Her:zinin ,.utr.&me bedeli (2) llra (45) ku~tur. 

Maden yağınm aar~ı-.an..esi t8 ) llra (49) kuruııtur. (5524) 

'* 4 4-
İn§aııtın Nev'i 

Adapazannda bir tamirhane ve 
'l:ıU§teır.ıIAtmın ln§a. ve tesisi 

İhale gtlnü ve saat! Ke§lf .Muvakkat 
Bed<.'11 Teminat 

Lira Lira 
28.7.941 pazartesı Ui 24574 1843.05 

KUçilk Yozgatta yaptırılacak inşaat. 15.30 154115.50 1156.17 
Yukarda yazılr iDşaal hizalarında gösterilen gUn ve saatlerde askeri 

fabrlka!ar umum mUdUılUğU mer.l<e:>. satınalma komisyonunca kapalı zarfla 
ihale edU!cektır. Ke§li t<:delleri V'l muvakkat teminatları hlzalanncla göste. 
rtlmlfUr. Şartnameleri parasızdır. 'luUplerin teklif mektuplannı ihaleden bir 
eaat evvel getırmeJcrl. •\fil525) 

~ .. 
Şartname No: Cinsi 

5 Ateş tuğlası ve harçları 
16 Difonllamin 
18 Dif enilüre tan 
20/a Erkekler 
21 Elektrod Nipel 
24 F erro Volfram 

28/a 64 Nolu resme t,öre teste-nı 

448 " ., 
44/b Makkaplar 
48 N ikel 
50 / a P aftalar 
55/ 1 Santralit 1 
55/2 Santralit 2 
70 Zunpara ta§lan 
77 /a Poligon malzemesi 
86/2 Otomatlar için çelik 
86/ 2 Yaylık çelik lambalar 
86/2 Çelik çekme boru 
87 Ferro Crom 
92/a Yaylık çelik teller 
97 Fırçalık çelik tel 

111 kobalt 
120 Çinko levha No: 19 
121 Aspes boru 25 mm.. 

,, 

ALpes ip 40 mm . 
Aspes levha ''muhtelif el> 
atta" 

122 sw .. ma.rka hadde gresi 
123 Deve tüyü örgülü kay14 

"muhtelü eb'atta" 
124 ÖrgülU keten kayışlar 

"muhtelif eb'atta" 
125 94 No: lu resme göre yı. 

lankavi tel hortum ve te .. 
ftrruatı 

126 Amerikan ayna lan 
127 237 Nolu resme göre balata 
128 249 Nolu resme göre zincir 
129 Raybalar 
130 ~fodul !rezeleri 
131 DökUmcü çivisi 'muhtelif 

eb"atta,, 
132 T 5 No: lu resme göre o. 

cak içliği 
133 Galvanizli demir ıııaç 

Galvanizli demir tel 
134 2921 No : lu rrf'J"'I• göre a . 

ktimülatör pisto- ·1 
135 Elektrik malzemeei 

28/ a • 64 No: lu resme 
göre testereler için diş 

M.i.ktan 
~.97~ ton 
ıo Ton 
5 Ton 

listede yazılı 
300 er ad 

10 t()n 
100 adet 

50 adet 
listede ya.zılı 

30 ton 
lıııtede yazılı 

ıo ton 
ıo ton 

listede yazılı 
listede yazılı 

104 ton 
2.000 kilo 
1.000 kilo 

25 ton 
2.750 ldlo 

500 kilo 
10 ton 

200 ton 
120 metre 
100 Metr e 
480 adet 

5 ton 
350 met~ 

16 adet 

10 ta.kon 

!lstede yazıh 
150 adet 
30 metre 

listede yazılı 
listede yazılı 

2.000 k ılo 

24 taknn 

35 ton 
15 ton 

2 adet 
list" -t .. · ·aZtlı 

3 .000 adet 

2i kale.m A.!.::.G. amili rr.Uteha.ssı. 
27 kal€n:ı Slt'lt:t>ruı Amlll mUtebasıııa 
6 kalem Gnr!:>e Lahmayer Aachen Amlll mütehassm 
Fabrlkalan m&ırulAtJn ia:ı a lma.ca.k elektrik m~menle beraber 
A.E.G. ve Siemena veya ~ırhangt blr fabrika mamul!tmdan olab!.. 
lecek 8ı'I kalem elı>ktrlk nıa::ıemesi 

Yukarda cins ve rniktarı y.ıv.ı mal.zem~ uker1 fabrikalar umum mU. 
dtlrlllğU m<'rkcz eatınalmıı koml'lj%wıca satın alınacaktır. Fenn: şartname. 
lerl hergU. • kornisyonci:ı görüleuı:ır Vereb!Je~kleıin şarUanru ve fiyatlarını 
blldlrir te~ll! mC'ktup1n:m kısa bır zamanda umum müdUr!Qğ"e vermeleri. 

T er zi kalfası 
aranıyor 

Tanınmış terzihanelerde ça-
hşnnş temiz elli bir ceketc:i 

1 
kalfasına ihtiyaç var. 

Yenipostahane caddesi Ksar-, 
topolos han terzi (4) Turgu~ 

E r glin. 

t5654 

Fenni sünnetçi 
Avni Türkcan 

Aşı, enjeksiyon ve pansuman 
yapılır 

'~bine Çarşıkapı tramvay durağ': 
°"o 99 

.. _.1111 .... ~KP•n•n•ı mm•ı•""•••t•"~''='~ .... lllllllı 

isal K'EPçEI ,- -Aceı:-:atılık ···ı 
lÇKILJ LOKANTASI Frijider !itandard EkovErt Upinde 

vitrindir. 
Sirkecinin durak yerind<: Şl!hzadebaşı Ne. 48 de Plllltac• 1 
Bol Kepçe iı:kili lokantada S'!l!mc mUracaat. 

radyo paraziti yoktur. lnhi 
sar fiyahna rakı içilebilir. 
Sirkeci Beşirkemal karJısı 

Beyoğlu Halk Sineması 
BuJ11n ma.tl e il de, gl'IOe 8,.80 da: 

l - Oungad!n. Tlirk~ Sörfü. 
1 - Gllndllz lnııan, gece Kart. 
1 - Tencere Yuvarlnndı. Komedi. 

GOVEN 
Terzievi Adil 

En mU§kUlpesent mtişterllerlnl 

memnun eder. 
Ş•hzadetıa~ı camit ker§ısr 

[ 
Oev1et Oemiryotlan ve LimanlarJ 

i•letme Umum idaresi ilanları 

Muharr.nıeıı bedel! (6076) lirJ. elan 44 kn.ıem dişçi alA.t ve edevatı 28.7. 
941 pazı.rt.cs! gUntl s&!\t ı~ te .u.oa•· zarf usulile Ankarada idare binasmda 
ı:ıatm ı;.,ın.\caktır. 

Bu i~t giısnek ~t•yrnlerln \ 4.;::'.70) tlralık muvakkat teminat ile kamı .. 
r.un t ayUJ cttiğı vtsikı:ı.ar. ve te.-ı:..ıfltrinl aynı gü::ı aaat H de kadar komi!'. 
yoı. re•a'lğin<: vı rmelcr: !Azımdır. 

Şarınaıneler para· ız olarak A<>karada rr.alzenıe dairesinden. Haydar .. 
patada tcsdl\Jm ve sevk şcmgın1c ı c'.ağıtııacaktır. (5727) . ... 

.Muhammen bedEli t8900J li.H olEill 15000 adet bUyUk basrr süpurge 
23.';'.9H ı;argamoa gUnU saat (111 rn birde Haydarpaşa gar binası dahilinde. 
ki komlsy..ın tarafınrl:ı:ı !'çık ek1iltıre uaulile satın alınacaktır. 

Bu i;:c glrıııek ısUyt>nlerin ('?!12l lira (~0) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunu:- tayir. ettiği ve.saikle c.ı.rI·kte eksiltme günü saatine kadar komla.. 
yona vermeler; l~ımd:r. 

Bu l,şe alt eartnıım~ıer komlsyond:.m parasız olarak dağ'ıtılmaktadrr.(5501) 
;y. .. . 

Muhammen bt>del! l6076) lir:; c;an 44 kalem dişçi alA.t ve edevatı 28.7. 
941 pazartes! gtinU saat 15 te ıcapa.ı zart usuıu ile Ankarada idare binasın
da satın nll!U\caktır. 

Bu 1§'3 girmek lstiyl'nlerin (4!>;5.70) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği veslkc•arı ve te..ı:l'.!Je!"inl aynı gün saat 14 de kadar komls,. 
yon reisligin~ '\'ermeıerl lll.zımdir. 

Şı:.rtnameler parasız olarak At.karada malzeme dalresin1en, Ha.ydarpa .. 
oada tt>sellurr. ve sevk ~ğinden d:ığıWacaktır. {5727) 

Oev1et Denizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Adalar . Anadolu • Yalova hattı yaz tarifesi 
12 Temmuzdan it~uaren Adala: _ Anadolu • Yalova lıattında yaz tarife. 

il tatbik o!u.'lacaktır. Yeni ta..'"lı:-, ıJ111'elelere aaıtmıııtır. 

NOI': \'llıllkali ;ılAjı ve Aaa.ı.ıt.r, Bostancı, Maltepe zikzak seferleri 
-- olan lC( - 106 - ll.:1 - 112 - 117 - 119 - 116 - 121 -

122 -· 124 - 12.''i - 132 - 130 - 135 - 134 - 141 - 142 - 145 -
146 - 149 - 204 - 2C7 - 2')1\ - 211 - 216 - 222 - 224 - 219 -
228 - 23C - 23~ - 223 - 238 - 242 - 227 - 246 - 238 - 237 -
.239 - 25C - 24~ - 258 - 253 - 2~9 numaralı seferler §imdilik yaprlmıya., 
cak ve bu ııe!erlerin icra olunac1.~ tarih ayrıca ilA.n edUecekUr. (5694) 

• :fo * 
Mersin .. İskenderun volu ıilep postası 
Tunç vapuru 13 temmuz 9H pazar gUnU saat ıs de Sirkeciden Şilep 

postası olarak Mersin • İskendcıf'Jn yoluna kalkacaktır. Uğnyacağı iskele. 
ıer !çın Acentaya mnrncaat edilmeaı. (15695 

lsıanbu Komutanlığı Satı nal maKumisyonulıan larıl 
&heı kil,~suna kırk beş kuru,;ı fiyat tnhmin cdileıı 600 ton sığır eti ka. 

paıı zart ile eksiltmeye konulmuı:ıt .. ı. EksUtm.::si 21.7.9H günU saat 16 da .. 
dır. Şartnamesi hf'rgü:ı Fındıklıda kcmisyondıı görülebilir. Muhammen bed<'• 
ll tk! yuz yetmiş bln lira oıup ilk tP.mlnatı 14550 liradır. İsteklilerin belli gün 
de kanunt vesikalar~ıe birlikte !:.eklu mektuplarını en geç saat 15 o kadar 
makbuz karı,-Jığı Fındıklıda sat!ı:uunıa komisyonuna vermeleri. (15337) 

. li> . 
Aşağıda clruı ve miktarlan yr...ıııı iki kalem yiyecek maddesinin 19.7.911 

gUnU hizalarında ;..öı;tertlen saat:'?rd~ kapalı z.arJ: usume eksiltmeler! yapıla.. 
caktır. :;artnamclerı l:.ergtln kom'syonda gö:rUleblllr. tsteklllerin belli gUnde 
a~ğıda gdsterllen ıını.llfrden en az bir saat önceye kadar tekli! mektupla. 
nmı kanunt vesikalarile birlikte Fıııaıklldn satmalmıı. komisyonuna verme. 
lerı. ( 5337) 
Cinci Miktarı Muhammen bedeli 

Kilo L!r a Kuru§ 
Yoğurt 150.000 115.000 
sut 30.000 5400 

*** 

nk teminatı 
Lira Kunt§ 
1125 -
40:S -

İşletme saati 
Saat dakika 

11 
11.30 

1720 ton kurı.; ot 211.7.941 gün•ı saat 11.S·J da kapalı zarf usuıu eksiltme 
tie Mtın ıılınacaktır. Muhammen bc;tell 173600 lira iık teminatı &130 liradır. 

Şnrtnamesl hergUn kom!syonda ;;6ıtl~cblllr. Otlar şartnamesindeki kayıUa. 
tR göre ayrı ayrı da Uu:le cdllelJillr. 1steklll<>rin bclll günde mı.;ayyen saat.. 
toL en az bir saat onceye kadar teJr.Jif mektuplarını lt.ı.uıunt vesiHaJarlle bir .. 
Ultte makbu:- karşılığı Fmdtklıd:ı. satmalma komisyonu.na vermeleri. (15600) 

~ .y. ~ 

14.7 94J. gUni' sa.<.r en birde pnarhkla yI.rmi ton odun satm alınacak.. 
trr. Şartnames herglln komtsyorı1ıı. görülebilir. lııtekl\lerin belli gün ve &a• 

at te tekli! cdecckJHl :'ıyata göre k t\ teminaUarile Fmdıklıda komutanlık 

antm:ılma komisyonuna. gelmeler{. a.wo 

1 
Deniz Levazım satın 8İm-a--· 

komisyona nanı arı -------insant ilanı 
l - Kc§it ~del. 1,344,05 ıı:.ıc.Jıın ibaret olup 24 haziran 941 gtlnUnde 

yapılan im~alı zarf ı kı-iıtmeırt:l'!e <t.llbi çıkmıyan vo gösterilecek bir ma
ha!tlc> yr.ptırılacnk .ılaıı ln§aatın, ::r.:rJden kapalı 'ZBrf usulile eksiltmesi 14 
t.lmınu:r 041 {\:lZartesi fl\nU saa t 15 te İzmlttc tersane kapısındaki komtr
yo;: b•naaınctn yapılac:a:<tır. 

'l - Bu i§e a!t :ret.ım, fennl ve idar1 şartname ile projeler komisyonda 
gortiıebilir. 

3 - Ekı.lıtnıcye ~tırak edecek ieteklileriı ı bu gibi iş.eri yaptıklarına da. 
tr Nafıa mU1UtlUkler n<'f'n alncaktnrı • eksiltmeden Uç gUn evvelki tarihli -
ehlly0 t \•esi!:alarını ve 10il5 lira .-:10 kı.ıruııtan ibaret ilk teınlnatl&rlle birlikte 
lanzı:n edecekleri tekil! mektuplıı.ıın. belli gtln ve saatten tam bir saat ev .. 
vellne kaaar kl)Jnisyon bnı:ıkanlııtr.:ı .t vermeleri. (5191) 

.. ""'* 
l - Tohml:- ecli:en bedell(l• 6(.'Hlra olan 2000 metre kaputluk astarlığı 

bt :ızln 1.i .. c.:nınuz .Hı {·a.zartesl gUnU ııaat H .30 da pazarlıkla 
eksiltmesi ''ao , acaktır. 

2 - Katı leminı. tı ı 234 ı !lr:r. o!llp şartnrımesl bergUn kom!syondan pa: 
r&Fız oıaı·sk r.l•r.a tıııır. 

3 - 1stekhlerın lıdl ı gUn v : P~3tto ·8.Sl'mpaşada bulunan komisyonda 
hazır bulunr.ı:ı!arı. ( 57 lf<) 

Topkapı M a ltepesindeki satınalma 
komisvonundan : 
ı - 600 ton kuru ot balyalı v~va tell cihet!. askeriyeden verilmek 

üzere veJ a cô';<Um ha'ıno~ teslim edilmek şartlle pazarlıkla satın 
nıınaraktır. 

2 - Tı1hınln edilen bedcll ::ıa.·::,ıı .ı için 3600-0 lira teli ciheti askeriyeden 
verlltl!~lı;e g "'re baly.ııı SCOOO lira döküm halinde olduğuna göre 

2400'.i liradır. 

3 - 1hales 17.7 &41 perşcmbt· gtmU sna~ 11 de yapılacaktır. 
4 - ~artn::ım!ler l.E:-gUn k..>I'll::;>onda görülebillr. 
:ı - lst,.l.lllerln Il'l'Zkfır gün ve saatte kaU tenttnaUarlle blr!lkte Top.. 

kaııı Malte~ı :..r-.de as!tcıd satmalma komlsyonuna. müracaatları. 
(IS657) 

AÇIK ARTTIRMA iLE 
FEVKALADE SATIŞ 

19!1 temmuzun 13 üncU pazar g'.lcii. 8abah Aat 10 da Beyoğlundn Sıral't 
ler C"addcslndek! beledıvc hastan?.ıi Ut.iBallııdeki 5 No. lı JAPON apa~ 
ııın ı No. lı , a.res•, .. u.: mevcut vıı Hus bir artiste ait e§yalar açık artt.ır 
s:..ıreuıe !'ntılac::ı.ktır. ~:anları bıl.{t.ik vitrlnler!e mUzeyyen b1r bllfe, ~ 
maıı~ ve altı clt:r: uı.nc'!llyeden ..ııtı.ıı kkep asri yemek oda takımı, 2 kil 
jo\ap ve f;nireyi bnvl ~ m meı;ıe len m nul yatak oda takımı, dlrektuaı'~ 
Lui K~nz ııtlllt!r•nde ve Lyon ipekllsl ile kaplt muit mavun kanapc ve 
t•.ıklar, perde ve elektrik avizeler, t..azı gUm~ mas1f portk.artıar ve ti 
~esr:ıı:ı ve reı:klı l:riste.r. bakara vt:rıılr vazolar. İngiliz: ve diğ'er çatal ti 
takırolıur, çay örtL '""· tcrkilit. 'lıo?kdler, KUUı.hya ve.sair vazolar, ta.balı 
kımı, Krlstcıfl ~aıuc.Jaı.ıaı, yağlı btıyr. tablolar ve aair hayli ev e,yaı~_,.,, 

1 
y:ı.z mulen e:cktrikeiz gayet güz~l biı buz deolabı, Nauma.nn dlldf mıuı;c 
olr Kolumbfya portatif gramofn u pIA.klar,gayet gilzel ve meşhur 
mıır\talı 93S r.ıociel! 7 Jl\mbalı o'.r nıCyo, Anadolu ve Acem hahlan. el 

İstanbul Erkek Oğretmen Okulu 
Satınalma Ko~isyonu Başkanlığında~ 

Milttarı 

Cinsi Azı Çoğu Muhammen Tutan 1Ut 
fiatı lira. K. t~ 
Kuruş s. 

Sadeyağı "Urfa" 1500- 2000 160 3200 00 ..../ 
Yumurta 10000-15000 2 300 00 _./ 
Kuru soğan 1000- L.500 7 105 00 ) 

) 

Patates 
. 800- 1000 8 80 00 v. ... 

Ekmek 25000-32000 12.25 3920 00 _./ 

Karaman eti 1200- 1800 50 . 900 00 ) 
Dağlıç eti 000- 3500 55 1925 00 ) 
Kuzu eti 800- 1000 ~8 480 00 ) 
Dana eti 500- 700 40 280 oov 
Baş patlıcan 1800- 2000 4 80 00 
Orta patlıcan 1500- 20('.0 2.90 58 
T. Bakla "İzmir., 300- 500 16.25 81 25 
T. Bakla "Yerli., 800- 1000 5 50 
Ara.ka iç 200- 300 21.50 64 50 
Kırmızı barbunya 200- 300 17.20 51 60 

Yeşil 500- 700 10.40 72 80 
Çalı fasulye 300- 500 10 50 
Ayşe fasulye 900- 1000 13 130 00 
Kır domates soo- 1000 5.33 53 ıo 
Dolmalık 300- 500 7.45 37 25 .. 
Dolmalık bibe 300- ;oo 11 55 00 
Taze bamya. 200- 300 18 54 00 
Kabak İzmir 300- 500 13 65 00 
Kabak "yerli" 800- 1000 5 50 00 
Taze soğun 200 - 300 dem~t 1.50 4 50 
Mo.yd:ı.noz 1000-1500 .. 1 15 00 

Dereotu 200-300 " 1 3 0 0 

Limon . 2500- 4000 3 120 00 
Semizotu 300- 500 8 40 00 
lspanak 1500- 2000 7.92 158 40 
Pırasa HiOO- 2000 4.43 88 60 
Lahana 1500- 2000 6. 3 122 60 
Havuç 300- '500 6.33 31 6~ 
Kök kereviz 3110- 500 9.80 49 00 
Taze yaprak 100- 150 10 15 00 
Yeşil salata 500- 700 1 '1 00 
Karnıbahar 500- 600 13.25 79 50 

400- {j()() 6.48 3 2 40 Baş enginar 

Okulumuzun ihtivacr için alr11ac;ı~ erzak vıı ~bzenln cinsleriyle ı:ııll't'1 • e 
muhammen bcdcllerJ vı.karda ı:tô-ıtullmi§tir. 14 temmuz 19'1 tarlııll1 ıf. 
6ııd1f pazartcıll gllnll ~at 10 bu1,"Ukt.a Beyo~lunda Ll.!eler Muha.sebeell ~ 
a-.ık eksi~t.me~i yapılsenktır. Tal!p-erln mezk1lr gün ve saatte yüzde~ 
mlnat mektup ve~·a :nakbuzlariyı:ı komlsyona §artnameyi görmek 
mektebe müracaatları ilAn olunJ.r. (til78) _./ 

ıstanbul Beled ıye•I 
ııanıarı 

Tahmin İlk 

bCtreU temınatı 

Sô5ST.li0 2-:94.06 C~rrahpa~a. Haseki, Beyoğlu ı.·e ziÜır vt hnS~ 
hasta.neler. ot ZeyneokAmil uoğum evınln yıı.ı.ıl' J 
yacı için aı,nacak 144500 kilo çiğ sUt. asoo0 

42005.15 
pastörize n l t ve 750 Kilo yoğurt. ~ 

31~.Sll cerrabpa:ıa Haseki, Beoğıu ve ZU.h:evt haa 
bastaneıo"iltı ZeynepkA.mil dotvm evinin yılııl' tJ. 
yacı için ~ "'llcle&k 76373 kUo beyaz ka raman ı f. 

Tahmin bEdellerile 11.ı< tem!.-ıııt miktarları yukarda yazılı ifler af!1 

kupalı zıı.rt usuıuc o!kslltrueye k0ı:u!lt'ugtur. Şıı.rtnamelert zabıt ve mu~ 
mUrlürlllğU kalcm!ndc gl!rllleblll!"'. l~aleleri 15 7.9n salı günU saat 1~ ~ 
lını rncüm~ndc yıı.pılacal:tır. Ta·!plt>rln ilk teminat makbuz veya molet ~ 
~41 yılınu alt tıcarı•t ~uası ve~ım!~.n ve ıı:&?lunen ibrazı !Azımg-eıen ıı 

Vt~:ılk ile ~491' numaraı ı kanunuu t:ırlfatı ~vreslnde haZl!'lryacaklcıfl ·..ı 

mektuplarını ıt:aıe glıı1'. saat 14 "! ı;.adar daimi encümene vern::elerl lf.~ 
(6128) '/ 

~.-~.-.-~.-.-.-~.-.-~~~~~._._._._._._._._ _ _.. 

is.anbuf Deniz Komu anhğından 
Deniz 1 sesi ve Gedıkl erbaş mekteuine talebe alına~ 

Aşut,ıd&k şartlar: haiz olaillhr deniz lı.se.ı ile Gedikli <ırba§ me1'te 
t.nıc~ olarak alınacaktır. 

Drniır. lbu;iıı~ ı;lre<n• talt!tit~rr ln : 

1 - Yaı;ları h!rınC'! sınıf .ç~.ı 1:>-.18 
2 - Ya~ arı ıltln~ı sınıf için ı :.19 olacaktır. f: 
8 - Bu yaşlardan ı.1tı ay büyü~ veya kUçUk olanlar da kabul edttetlptf 
4 - Lise blrın<:l ı.ı:•ıfa orta.mektep mezunları almacağı gibi ıJ.sel1iıl 

ci smıfındu ikmale kr.iMrş olanın· da alınacaktır. 

lknlı ı:cdii.li t!rlıaıı hazırl:lm>t okuluna glnneğe taliplerin: 
1 - Ya~ları l1 , 17 clacnktır. ~ı/ 

:ı: - Hu nıE'klebe i'kmektep mc1.unu atr:"lacağı gibi orta okulun ııı 
lif sınıflarında ikmale :.almış cıhnıp.r da almacaktrr. ..& 

3 • - Tahsilini yalnız bir sene :.ay etmiş olanlar da aıınac&;; ... 
Bıı §artları haiz olup Ct'r.lz lisc;ıt .le deniz gl'dikll erbaş hazırlarruı o1' ,.. 
gh·mı>k ıstıycn tr.llplerin Hı ağuıılvs 941 tarihine kad:ır tsta.nbuldn ııul~ 
lıırın I<asımuaşada den11 komut.;ı•ılığuıa hariçte bulunanlarm da ııı 
ı~k(!rllk fUbeJt.ırine mCracaaUarı. (t708) 

İstanbul Selcu!c Kız Cnt1titüsü Müdurlüğüncle:: 
Ens~t:.Uınuzc!e 15 trmmuz 9H trırihlnde ba§lıımak üzere ikmal J(ll ~ 

açılnc:ığından ikcıaıı olan taıebel~t ir. 14 pazartesi g1lnünden iti~ 
mlidürlUğt.lne n1t!r&.csııtları UA.n ?lUDur. (5711), 
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