
4bitij~• I 
gı taı..:_,_ 

\re tabu u.umden zararsız 
<>Isa.Ydı ~Un8.Sebetıer maksut 
ıı.e ha.ce unu talep etmeye 
devıet t Vardı? İşbh-liği iki 
doııtan llrasındaJd normal ve 
\>esinin \ıı ın~nasebetıer çerçe· 
oıznahdır ~~ne . çıkan bir §ey 
haııs tdilın • bılhassa mevzu· 

eye değsin. 

Bir darbei hükO .net 
beklen.yor 

-<>--
Almanların ver 
dikleri mtiblet iO 
ağas .. o.&ta b~t or 

---0--

Mareşal Peten Dar -
lanla mutabık kaldı -
ğından Alman İstek -
leri reddedilecek 

Sovvet . t ebliğı 

Smole iSk 

ve Çerkof 
ishkametlerinde 
Şiddeli 

muli.arebeler 

HAVADiSLER Aausros 
7 

Almanların arkadan ,,.urınaı. isterken .)akalanan Ru!I klld.ıu ve erkekleri 
Besarabyada ilerlerkco a~ tutulan Alman aakerlrrl taarnaz.a ıeçlyor . 

Alman ıto;kerleri tarafından fıeda \.i edilen bir So\'yet yaralı aakert 
Kum \.'e b.:ltakhkta ilerliyen bir Alman nakliye kolu "' 

Alman tayyareleri · 
Dün gece 

Moskovayı 
bombaladılar 

Bukovinada· 
' 

YAHUDiLER HAKKINDA . 
Hususi bir 

rejim kondu 
o 

---o-
Bunda Hindiçini ile Su-
riye hadiseleri arasında 

1 gözetilen fark 
bildirilmektedir 

\'i~, 7 (A.A..) - Ofi : 
Sa18.hiyettar bir me.nbadan öğ • 

rcnildiğine göre, Fransa hilkümetf 
tarafmdan Amiral Lebahy'ye bi • 
rer muhtıra tevdi edilmiştir. Bu 
muhtıra, Amerika sefirinin ı a · 
ğustosta Amiral Darlan da hazır 

(De\'amı 4 üncüde) 

EDEN DiYOR r'' 
Hesaplaşma 

•• •• gununde 
Bulgarislanın hattı

hareket.ni asla 
unulmıyacağız f 

. ---0---

N azı r f ranın da İngiliz 
ikazını nazarı dikkate 
alacağını ümit ettiğini 
. söyledi 
Lonru-., 7 (A.A..) - CB.B.O.) 

.Hariciye nazrrı Eden Avam kama 
rumde. e&.rlodiği bir nutukta. lrall 
Uk~au neadınoo Ya.ııilaıı to,ebbüa. 
ta ~ de.mlfUr Jd: 

devam ediyor~~~~~~ 
-0---

.(Yazı~u 4 üncüde) ":f.tmJt ederim ki İran hUk1lmeti 
bu lkuımızı nazan dikka~ alarak 
vazl.r.eUn icabetUrdiği 'tedbirleri ltti
haz e~r.,, 

14 Alman tayyaresı 
dUsürüldU 

' 

işçi kızların dalgın tiryakileri ürküt
mekten zevk aldıkları anlaşllıyor 

Son zaamnlarda bazı cins siga· lerdir. Bu sigaralarm böyle ansı
raların içine kibrit başı, lastik ve zın parlaması için içlerine kibrit 
kauçuk parçalan kondutu görül · . başı veya buna benzer yanıcı mad 
müştür. deler konması icap ettiği aşikar 

Bundan bir müddet evvel de ba dır. Tahminlere göre, bunu bazı 
zı tütün paketlerinin içinde rad • işçi kızlar, muziplik olsun diye 
devu puslalan, {ışikanc ibareler yapmakt~dı~la:r. . Anlaşılıyor ki, 
veya evlenme teklüleri çıkmağa dalgın bır tiryakınin ağzmda.Jti si 
başlamış fakat alınan tedbirlerle garanın ansızın parlaması üzerine 
bu işin Önüne geçilmfı1ti, Son za dil c.ccği şaşkınlığın tasvirini hay
manlarda bazı okuyucularımızın li eğlenceli bulmaktadırlar. Maa • 
bize verdikleri malümata göre, bu mafiıh. bu gibi vakalarla karşıla • 
sefer de ııigaralarda ekseriya kib· §Bn tütün müşterilerinin Pll,..rin • 
rit başlan çtlı:mağa bat.ılam:ştır. dnki sigara paketlerinin arka.sın • 

Bazı tiryakiler. dalgm dalgın si· daki numaralarla bP'raber keyfi · 
ga'l'8. içerken ağızlarındaki siga . yeti idareye bildirmeleri buna mn 
ralann ansızın parladığını görmüş ni olmağa kafi ve mticssir bir ted· 

bir~. 

Meşhur dolandırıcı 
MAHMUT SAiM 

• • 
ramartese glnl 

HABER de 

Nazrr Bulgan8tanm, bllbuaa Yu • 
naıılııtan ve Yug05Iavyaya k&l'§l tar 
sı lıuekeUnl t&kbih ederek §U beya. 
natta bulunmu§tur: 
"Heaapı.qma gtinU geldiği zaman 

İngilterenln müttefikleri Bıılgarista • 
nm bu tavn hareketini asla unutnıı. 
yacaklardır.,ı 

Belediye resimlerin~-yü-;d; ~ili, nakl'~e vasıtala · 
rın biletlerine birer kuruş, tiyatro ve aınemalara 

yüzde ona kada•r zam yapılacak 

Meclis pazartesi günü 
11 eglule kadar talil 

katarı · veıecek 
(YUl6r 4- tinciıde) 



Jltısralardan 

rmmmı 
a ve 

!\lal.ine nsrmcln ) n."'n<lıf:ım11 iı•lıı 
her <;e,'in ç:ıbul> olm:ı.-;ını, ic;l!'ri 
nılzin dinıımfü harel.c·ı 'C lı:ımle· 
!erip ~orülmcsiııi · i,.,tC'ırll'I, ha!,1.ı 

nuzdır. Unzı islerdı', tetkik •;p t~' 
h.•blıü, tt•enıı i ile hareket eı nırJt 
uc lmc!Hr lfızunsn, bal'I i..JPrde dı', 
• ııi knrnrlar vermek, radilml ol 
m~k o kadıır lazımdır. Rlllıa ... ss 
halkın hayntlle, ihti)nçlnrilc aEt 
k 1ı meselelerde ..• 

İlıtPkfır j.,i lll', süratle hıılleıJll· 

Yeni Sabah 

tluseym Cıı.hit Yalçın. l'ayntis gn. 
?. teslnin makalesi hn kkındakl Ah -
met Emin Yalmanın yaZtSina cevnp 
veriyor ve ezcümle şöyle diyor: 

"Ş:uknı hlr ffoşkll. tıı, bir ilde rllğe 

muhtnı;ı oldıığıınd:ın bah!if'dillnce i .. 
mf risnıJ hNnen hı>nıen ~hfll Bııl • 

tıf, dC\'letıc-.rl değil, Ralkantıır "'' &. 

zl:ır hııtıra ıtelmr•k :1.unıridir. Un 
t lr vehim d .. ~ildir; ınaattt>e-.siif "3 • 

rlh manadır. Biz mak..'lllt dr.ğll ldiyt'lek 
istisna ı~tldiğiıniz. •Nhıı.t~ bildi • 

ıilmek ti\1.1mKl'lnli . ., 

Cumhuriyet 

• 'adir .N'ldl, "lılan<>vi kıymetlerin 

mUc:ı elcsJ .. başlıklı ıruı.kaleslndc, bu 
harpte birçok kıymetler ve bu meyan.. 
".1 ı bllhn.asn mancvt kıymetlerin im • 
tıhan verdiklerini bunlarm ba§mda 
da goıı:;llk terbiyeef geldiğini kayde
derek mıı.ncv! kıymeti &öyle tebnrOz 

ttiI'l.}01" 

"\üz. nılJJ rd ıı razla bir masrafla 
me~d ım getfrilt'!n lajlno hatıl, gf;. 

~n b njrnrıda bir taJıtaperde 1,'1bl yı.. 

ı.rldıf,'1 znnıao, b11 yıkıJı. .. uı ftllbebıııl 

belirtmel IQhı ~k ya:ı.ılar yaulnuııtı. 

o\ kı·rllkte l"mn!l:lnm ld'ıfi &ıreccde 

bazrl:ı.nmadığı flfıri ilrüJüyordu. Doğ 
rodıır. Fnlmt, ne kadar haztrlıksrr. rı. 

hırı.'\ olsun, Alımı.nya ile boy öl!~erı 
rrans. Habc'slstan değlldi. (lt\rp cep.. 
heıdnde liç milyon nslterl vardı. ''~ 
bu st;er, ·c~Un ol'du unda olduğu 
ı;ibf '.\ntrrıııJnk, b:ışıkabak ha~I • 
~ordu. ~n dı<roc~ rnWıtabk"'8 btr 
hııttın .R"'rİ!\lnde bcllllyorclu. Tank, 
fop, t.ııJ yare ı;'Jbl modem vaıııtslardalı 
d ~ hutün butiın m:ıhnım cleflldl. 

Bu ordu on bı"l!} gün lçt.Dae Ud bu .. 
t>;ı milyon esir verdi. Halbuki, t&llk· 
sız ve tayy:areslr. olarak h~ a.. 
'1."llfı rıııt:.ık Nogıis askerleri, bir Av. 

nıpa ordusuna 1.-nl'Şl altı &.} dayan • 

Dl"' ı'(lı, 
1 rllluad:ın on klz dufııı daha u. 

nllfu!!lu Pinlfınılila da... ke&ı.dlslo4ea 

~etmiı; defa kudretH olan bir vrupa 
<ırdu n knrşısmda gen" Uç ay uıüoa • 
dcl etmek kabiliyetini g6ılterml tı.,. 

Muharrir, Sovyet .. Almıın harbine 
intikal ederek IJU neticeye vanyor: 

' Şımdl karı!• ~ı;. döğiüıeA A~ 

' • 
me"'i irap odı•ıı ı~ıcrdl'nıll r. toıı 

tancı, p~rakendcci~ i ılinll'yiıı, bir 
karar 'C'rinre~ t• ı,adar, ımıhtrkir 
l"r harı•kef !erini ~e\ ..,Nıııı,rorlnr. 

niıiııı huekı·t ... tıllğimixl doj:,rtı· 
ruıı ıla knrarlnrım111 iıııi 'ı•n1w 

ıııı•ınir burokrn.,i_rP taılıı ver 'f'r
mPınl1.dir • 

\Jillf't !erin tın~ at larındu ıııınuı• 

lı>riıı ~~·k mlihlm roll~ri rnrdır. Fa· 
1mt, İ)ilerinin ... Razı kUtii anane 
lrr <le 'nrdır ki, onlnrılnıı .. nrnr 

~··liı-. 

Der\ j.., ~ll'hınet, dost 'c kafa 
ıl rlaril~ bıılu-,t uğu, f;enc•baı lık f't· 
lii:'i bir ~iiıı karnğuııu di;dııln üs· 
tiiııP koyınu~. birkac; dakika. nınh· 
rnıı \ e mehil baktıktan "onrn: 

- l{snı'lt, ıh•mi", .;en ht•nlııı 
lıR':'IUIU hl r "'C~ uçn<·nl• ın f 

l\lel'listı• bulunanlar sorıııuo.;lar: 

- Uu da ıı.- ılemek"? l\ayuk a· 
danım hn~ınıı ne jı; u~billr? 

O zaman, c•e\·aıı \f'rlnni .. : 
- ikhniJ bilirh onu! 
~oıı ra ku vuğuıı u knTı lu kn rı la 

·' :uıan O<'ab'll fırlntııı at mı • 
- S<·n benim ba tına biri" a~n· 

ı•ağınıı, dur ben ~nin aça~·nn ! 
Kavuk tut u:-nıu , rntl\ i, siyah 

tlwnanlar içinde", çatır. çatır .,e.,· 
ler çıkararak yanıp 1.iil olıııus, 

Kafadarlar, bıı ... eter J>en t 
Mclunedl bırakmaını,.Jar, ) akasma 
yaııısmt tar: 

- İlle, dcmıi;:lı!r, ka\ uğuııu ııi· 
ı:in ~e ttığııu söyliyecek··hı. 

Deni-, :\lt•hmet, hirkn~ dakika 
ıHI ünmli.,, dimdı:tlak kafasını ka· 
... ıını , "ünoefüH'niye tarifatm<'a 
ke>llmis hı~·ıkllU'lnı 'ıvaılamı-,, bir 
iki tutam tla. r;Dfi) l' ~ektikf ı•n '-OD 

ra Ot'""nl• ' t•nni ... : 
- 811 kavuk, bii)·uk hahamın· 

dır. Üldüi;ii 1:amıı.o t ahııt unun b:ı· 
ıııa konmu g0mıiklükten sonra 

lıf>kc;iniu eline \ enn işler, c•\'t.' ~e· 
Urmi5. Babam da haha yadiı:ürr 
dır diyorek kı~ın11 1 lmıı'!, ölünce· 
ye katlar giymi.... i)Jdiiğıi znımw 
onun da tahutUD3. koymu. ar. \'hle 
e,·e e,etlrllm.lş. Na<oıl olmu", b<·n 
dı> pek ra.r1inıda dct•iHm, bir ı:im 
onu hen (\e ba..şnnft ~eçinnişlnı. 

f'akat itylP. ao.IJ.\Orum l..i
1 

bana d:ı 
g~ü diken o, benim OO}lln& bir 
oorap öriip, mezarhğa !!,iitiirefflii 
•~ lıea onu ~ol1adım !, 

Bil~n ne bellı geçtı şu biçare 
ser.imden 

L_\ Jı~Olt t 

Not: DünkU yazımın son satır 
larmda bir tashih hatası Qlnıuş. 
Cümle: "Ölülerin kulaklarına de 
~ı. sağlarmkinc nii.ra at!" olacak· 
tr. Böylece dib:eltUmesini rk:a e<le· 
rm. 

Florya plajında mehtap . 
gecesı 

umnyn ve &vyet Rusya, SC'Belordm:ı Kızılay Bakuitöy şuhesi Larnfın· 
beri gençliğine ldool bir terbiye 'n'\r. dan 9--8~941 cumartesi akşamı 
rn f.o çatışmış iki mmet:tiı·. Kavg.am ! "'!orya Plaj Ga.zino..c;unda tertip e· 
Qettn, yorucu, aynı 7.auıaı>da h~ <Hlen mehtap gecP~<rl için dönüş 

lı olmam bundan Deri ı:ollyor • ., tren ve otobli~ temin edilmiştir. 

İki adanı çekildi; AJi öylece 
;K • Onlardan birinin yerdeki 
l-.anh baltayı aldığını hissetti. Ar
Uk son saniyelcrinl mi yaşıyor • 
du" Bu, kolay ve çabuk hl.r ö • 
llimdü. Heriıalde zindan hayatnı. 
da • işkeneeden :eyi :idi. Ali hlı:: kr
mHdanml)'Ordu. Şimdi ha ta kal • 
kacak, bütün kvvv&iyle ensesine 
doğnı düşecek, onun başm.ı. göv -
<lesinden ayıracaktı. Bu hadi.senin 
her an olması mümkilndil; :V.UCin 
olmuyordu. Vi.çenzo ihta:r etti: 

- Söylediğin bir yalan va.nıa 
dtizelt; gizlediğin bir hakikat ·var 
sa a.ç•ğa vur! Bu, sn.na verilen son 
fırsat ve imkandır! 

~li ne s<ıS çıkanyor, ne de kı • 
mıtdanıyordu; sebat ediyordu ve 
edecekti. 

Böylece ~yeler ve daki.kalaı 
geçti ; hıı.kilmtte bunla.rın h erhiıi 
bn-er a~ \'(' yJl kadar uzundu. Ne 
den sonra Vıçenmntın sesi tekrar 
duyuldu: 

K:ılk ! Gözlerınıe b:ı.k ! 

Ali bu emri de yaptı; kors n 
relslıun kıı.ıa, derin, parlak vnh ı 
ôzlerine, .znrre kadar korku v 

tereddut duvmadn:ıı baktı; bıı.ktı. 
O srradn :ıdr ta iki kuwetli ruh 
'Ki kU\"\"etıı karakter bıribirile 
bo..,ru-:uyordu; ndcUL bıı 1.ıir bakıF-
ma değ-ildi; p ne mrydi. 

G ı c 11.y kadıır l 7Un ~ııııiyC'lPr. 

y ı kad r uzı,n <lak knlnr gecti.. 
Vıç~:r~o '•lr ı:nret \ <ıpt•; on ki 

' '1.p!y lo -;.ı.,ı :k' t11.nıfJ1 dizil
r, k1lı~I ırmı kn cur l·.nr, ııltı 

r bır dehlizı andınu.·nk ."k•lcie 

çattılar. Vjçenzo em-retti: 
- Meteos Mavromakis! ~ni 

ko~n vuvasma kabul ediyorum: 
git ve dL-.nrda ustan Martinf'z'in 
gelme.sinı bekle! 

Ali ba!l eğerek reısi sE lll.mlodı; 
gcıi döndil; ktlıçlarm altından ge<; 
ti; krıpıdan cıktı ve kenarda b"k
lera<P.ğe oo. ladı. 

-rn-
K llMR.\ 1. h.IZ •.• 

Alı tamam uc;: seni' kaledf' l·at. 
dı; <!aha bırçok clne.yotlere, lJir • 
cok rezaletlere şahit oldu. Ege 
denızınde b:ı ka korsanların da hu 
lunrluklaıını ışltiyordu. Vicenzo -
nun ·ohreti o kadar yayılmıştı ki 
lspanvadnn. onun meınlekeU olan 
l\ a lnlonvadaıı biı ('ok macera a • 
damlun korsan )uvasına geJi,·or -
lardı · bunların hepsinir ı abtJllinr> 
imkan voktu: ı eddeci 11~·<ı hrclı. 
Bunun iizc>rınC' onlar da SlkıuoJ. 
~pnı d takım ada aı ında. elvPtu:_ 
lı olan hru:kn \:erler OC:' \ •ni kot• -
ıın .t\·a,arr kurmuı-;Jıp clı. Az za -

man me<1hııı C' ·~·ı bu koı-sa•ı ı <'· 
C'I ı ıı ler ~odrig ,. • ' P d ı.ızin 

d"kl h ıtun K~talRrı .• uı~:ırlatını 
hıı Irmc•k fıkrini orta)a attı: 

.- ~kcl .... df• 'e~·k gemklen mürek-

H A B E R. - Akşam poetas. 

rdu mensuplar1na 
elbise ve çızme 

Bu hususta.ki layihanın 
tetkikine haşlandı 

Ankara<lan bilı.Hrildlğlne göre. 
oı'Clu mensuplarına bir er tayını 
istihkakı verilmesi hakkındaki ka 
nwı liıyilıasının Milli Mtidafn:ı cn
cümenı tArtıfındnn müzakcres ııe 
başlanmıştır. 

Budan başka subay ve askeri 
memurlara elbise verilmesi hak · 
kmdaki lüyiha da ruzııanrnye alm 
mL5tır. Bu layihnya göre, Tilrk ol'· 
dusunun kara, deniz ve hava kı 
sınılarile ajndarma, gümri.ik ve 
orman nıuhaftıza teşekküllerinde 
müstahdem bilümwu subaylıı.rdan 
hazarda takını, bölük ve. sınrf okul 
larındn bulunun ıısteı'.;'lllı>n, teğmen 
üsteğmen, ytizbaı51, önytizbaşıyn, 
cratn mahsus bir kat elbic;e, bir 
kaput, birer çizme veya fotın ve· 
rilecek, denizde muadi.llcrl \'azıfe· 
de bulunanlara enıt elbisesi yerine 
deniz subaylnrma mahsus iş elbl· 
sesile ıleniz erlerine mahsus birer 
kaput ve bir€'r <'İft fotin \'erile • 
cektir. 

Seferde bütün subaylara ve as· 
kcıi memurlara ve kısmi seferber 
likte seferber olan ve büyük ma· 
nevralarda manevraya iştirak eden 
birlik ,.e müesseselerfo subay ve 
askeri memurlarına da elbise, ka· 
put, çizme veya fotin verilecektir . 

!cra Vekilleri HeyeUnin knrafr 
iP fevkalade hallerde bilümum su· 
bay ve askeri memurlara ve her 
bangi bir lıarckfıta iştirak eden · 
lere d aynı hiik!im tatbik olıına· 
ealttıı·. 

Yedek subay ve askeri menrnr • 
lar hakkmdaki kanunun muaddel 
3 'lincll maddesinin B fıkrasını ta • 
dil eden ayrı bir layiha. <la Mpc· 
iiı;e verilerek Mflli :Müdafaa Enciı· 
nıc•ııme ı;evkolunmuatur. 

Dolmabahçe stadı 
için istimlakler 

r 
---O-- -

İhtiyacın 15 misli 
istihsal edildiği halde 

Yağ f iatlan 
alabildığine 
yükseliyor f 

--0-

Ankara radyosunun 
Alakadarlara ihtarı: 

insaflı olunuz. yoksa 
sıze acıvan 

olmıyac:ıkur ! 
Anknra rad) osu, dün kşam 

zıraat S3atinde meyva ve yağ fi· 
vntıarının ~ üksC'li.ljinden bahlsl~ 

tacire ve esnafa şöyle hitap etmiş 
tir·: 

Hiitüıı uünyıı insanları her şeyin 
sıkıntısını çektiği ve gıda madde· 
leıinin vesika ile verildiği bil· de· 
virde meml<'ketimizdt> aradığımızı 
kolaycn buluyoruz. Ynlııız çok ya· 
zık, ki bizde maddeleı· yersiz ola· 
rak pnhalrdn-. Mesela meyvalar. 
Meyvo. memleketimizde istihsal 
ediliyor ve ibol miktarda vnrdrr. 
Bu bolluğu ayarlamak elimizdedir. 
Kanun, toptancıların ve satanların 
ihtildi.r yollarmr kapamıı;tır. Onun 
ıçindir ki alakadnrlnra insaflı ol 
malnrını ve ibu yo1dan dönmelerini 
tavsiye ederiz. Yoksa kendilerini 
acıyan olmryncaktrr. Yağ da mem· 
lekctimizde istihsal edildiği halde 
fiyatlar alabildiğine artmaktadır. 
Senede 6 hin ton yn~ıı ihtiyaç ol· 
duğu halde 20 milyon hayvandan 
ihtiyacın 15 misli istihsal edilmek· 
tedir. Bi.naeııaleyJ1 yağ yUksPlişle· 
n de haksız bir yükseli tir. 

Halde ihtikar y11.panlar 
Dün halde yapılan teftiş neti

cesinde toptancı esnaf ile per; • 
kendecilerin ::;ebze ve meyva 
satışlarında ihtikara saptrklaı ı 
görülmü.<; !haklannda tahkikata 
başlanmıştır. 

Bundan ba;;ka halde satılan 
kavun ve karpuz kabuklarının 
denize atılmamasını temin mak
sadiyle hal önünde bir <:öp 
mavuııası bulundurulmasını ve 
halin öniındeki yolun kısa bir 
:r.amanda tamir edilmesine k:ırar 
verilmiştir. 

Dolma.bahçede yaı1ılması muknr 
rer lnönü at.adının gazhane clhc· 
tindAki arazıye aıt ihtilM hir ti.ir 
lü hallolunamamış ve Bc<len Ter 
biyMi Umum l\füdürlüğiı stadm fo 
şaatına tC$ır eden bu arazinin u· 
mumt menfaatler na.mma istimHi: 
kıni İst..anbul da.imi enelirn~ninde:n 
islem~ti. Daimi enciimen, Madam 
'redeçi. ve evlatla.l'ma aıt olan ve 
gazhane ile Asga'tağa c..."tddesl ara· 
sma sıkrşmı olan 2400 metre nıu· 

r:ı:bbalık bu arazi;i umumt menfa· [:ij ~ J~ 
atler namına mecburi istimlake 1a ;;~ 
bi tut.m1L" fakat lbu al'U1Jye kıymet 

takdiri için bir komiByon teşkil o· ı ------------""' lunmu:;ıtu. • Birkaç gUn e\•vel n~yoğltındn 

~omis~ou iburadaki tetkikleıini dostu polis nıenıuru Mustafa VUkırol 
ikmal etmiş ve bugünkü alan sa· tera1'rııdan vunrlcı.n Falmll Jnle adııı. 
ttm icaplarma göre beher metrP daki l<arlın Reyoğlıı hastanesinde öl _ 
ınurabbauıa beş lira krymct takdir ın(\şltlr. 
ederk bunu daimi endimeno bildir • MııhU::lıf hatlarda işl!yc.n vapuı • 
miştir. ~lnıdi ibu pat'& bankaya ya 

1 
Jarm 1htlyıı.cı tamamt!n karşıiıyaına _ 

tırılarak nnı:z..inin Jstiml:1k mua· nıuındnn dolayı r.lentzyoliarı ldnresi 
melesi ikmal olunaca:k ve dolma· tehactimil önlemek U:.\-01'(1 bazı tt'<ll>lr·
bah<:e stadının yaprlrruısına şinıui· ıer almış bu meyanda b!lellerln bir 
ye kadar engel olan bu mesele dt' hafta evvelinden alınmasını tavıılye 

orteı.öan ka.lkmış olacaktır. w tatblkn i>aşlaml§tır. 

kep hatrn sayılu· bir donanma 
meydana gelecekti; b\ı., ~ b3'Jf 
na bir devlet dooenmaa ~ti; 
son yıllm'da bir ~ Çau.k. • 
kaleden çıkarak~ eciesme u· 
dar heybet ve <ieıhşet ~ Tti.rit 
donanmasına ~ okumak, dL 
ı:!er t&nı.ft&ıı da At.db Ye .A vmpa 
.kıyıla.rmdn Mlam:mık ~ o -
l~s.k:tı. o w. "'* _....... 
te &occru "'• pDI ok. ,.,. ı. i' 
ı1eğıl, AWoatdıı ~ .-ıtilt 
kurtlan n1uı V edldt\ere ele ka
fa tu tm&& kabildi. 

Fokııt ViçM?:>1 ';ı f!lrre biç ya. 
naunıadı: o dlyordn k': 

- Ro<lrlgez bir gün l>a~ılmak 
\"e ruıılmaktıı.n korlmyor. Çi.inkii 
onun adası benimki gibi zaptı 

miırrıktııı olmıyan cinsten değil -
lıı'. Benim klm11enı11 yardımına 
ihtl) acmı yok uı. 

Gi'ı) .ı birleŞtirilmek istenen kor 
!lanlnr arnsında hakikatte delı . ..:et-
11 bir k1skan«"lık vı.: rek&b{'t vardı. 
Cok {::Pcmedeıı n.o<lrigC'ZIJI Şira 
kors ııu Mat \onı 7Jyafete çagırn • 
rak z hırlet tiği duyuldu, Vic-eıızo 
hunn rok lı zdı: 

Deınek ki ona l\ldanı~a.> dım, 
bunu bana ,>apacaktı! 

Bir akşam kaıanlığındıı Spara 
da bn.skm verdi: Rodrigı>.z eı t e.,i 
~abah Viçenzonun gemisiJıin ~ -
ren cundnsında sallanı) ordu. 

\'içenzo diyordu iti: 
Bı>nim kuvvetim yalnızlığım 

dır! 

~.ıı hti.dise üzeı ine ı:ıöhreti da _ 
hn çok büyüdü; ~lidilll v~ diğer 
adalrtrdaki prens~erden, ha ita Ro· 
doo şbval.> elerindPıı, Venedikli!P
r.in Gıritteki vıılileıinden hedw~
leı geliyoı~'l.l. Lô.kin ona L• .cok 
nıuMac olan \"e eıı cok iltifat e • 
®tı Midıl.U prensi datelozyo idi. 
B

1
u a.ileolıı aa1I Cenevizdi. Pr<'ns 

IMnUoik Tilriı hiıkümdarmn harac; 
~ , ~ı <lalar denizin • 
tk*1 rurk :mbfileri.nin muhafoza.aı
ıu <hı tMtıhftt. eıtınıişti. Nikoln kar 
d('4ini ald imnil], on yerine ge<;
nıişti, Fatih SltHan Mı>lınıet bunu 
iyi ke~11~. lakin başka yer 
!erde meşgul bulunduğu ic;ln şim. 
dilik ses cıkarmarnıştı. Zaten .Ni
kola da pııdişabn kn111ı bir dil!! _ 
manhk g6stermemiı}ti; Cin Ailniıı 
adaya dUştüğU sen<'nin rnzıııda 
yli?. otuz kadar gf'rnideıı mürek • 
kep 1'ürk donanması Egl' dı>ıılzin
clp görününce Nikola bu donatıma 
ııııı amiı alı Hnmzn pu~yı kargı • 
lntmııı, ya.plıgı cinnvetin eski si • 
'ase1 tizerinde tesiri <ılmıyacağını 
g-o!ılPımiı:;ti. St'nelik h raç olan 
6000 dukn nltıııını iicll'nıis, kıy -
:n t Iı kumaslıır. yiyl'cek şeyi el' 
vennl:s, donanmavı iki gtin liman.. 
da misafir etmişti. 

< !Jm·a1111 rar) 

istanbul iaşe 
teşkilatı 

----0-

y eni binaya yerleşmeğe 
başladı 

Haydarpaşa li111 
ve limanlar ... 

l'nzarı: Kadircan KAfJ) 

. """"' Umuıni huyabt ait ihil) ~,;'_ 
tstanbul ia!}e mudürlilğü ıc;ın artı~ı da bir memlekette ııc. ;J. 

Ata Atabek hanında bir daire ııin varlığ1ruı. isarettir. l'C111~ 
kıralanm1ş ve iaşe müdürlüğü teıılere ihtiyaç duyuyoruz: ilt ~_, 
l'>u binaya yerleşın<'ğe başlamıŞ" ki okwnn arzusu ve memlrk~ 
tır. Istanbul iaşe müdürlüğüne türi.l artmıştır. Yeni fobrl 11 , 
henüz kimse tayin olurunanw. ihtiyaç hlssedi)onız.: tleflle r.ııt~ 
tır. Muavin Hurşit Koral bu va- memlekette istihlak art~eı'll 
zife,·i vekaleten ifa etmektedir. t\lc,·cut demiryollarıııa ycıtjlllııft 

Şimdiye kadıı r lslanbulı mın· ilitYc etmek lfızmı geldiğiııl ırl 
taka ticaret müdürlüğü, birlil • ru1:; dernek ki memle!ietln ~el f 
ler ve fiyat murakabe ıbürosu ,·e .. eyahat, hayatmda harclı 
turafmdan vapı\an ~nv~I. c;ay, plmı-,tır. 

11 
ı 

kahve, demır. dvi, çımento ve- llaydaı·ı>a,.,"4 i.;tasyonunıı il 
<;;ıire tevziatı iaş·~ müdiirlü~ü· nMetilmesf H orada bir 

1
0gJ 

nün kadrosu henüz ilmıal edı'• 'aııılına-.ı iJıtiyacı da deııılt) 1 
mediğinden ihracat · ~ıt.; l:nntro- ı·muzdaki rnndmMın ıırttı~1?11

1rJ"' 
lörlüğii kontrol meı.ı ırfart iaşe mettir. ııa,,·darpa.a gibi lı'~1' 
mü<lürlüği.i kadro:::;und'.l ıw;vak· kilomt ı•re demir~ olunun eJl 1~ 
katen c;alışmaktadırlar i .. tas~onu, deniz ~-ollarlle !."~uıı ı 

Vilayt tstanbul ia~<' ıniidürF°• nokta. ... ı olan bir yenle btı'~ 
<Yü iqin Ti('aret Vekaletin{' bit ı modern bir limıı.nın lüzunııı °I 
;,.1tı teklif etmiı:jtir. $imdilik bu tabii bir ':-C) olamnz. uu 1~11 • 
ısim gizli tutulmaktadır. Diğer ~irken miitcfıaı.sı... kim'"t>l~ ~ 
taraftan iaEıe m1tdürlüğüne bir <'Cdt•n iııceH düsiiııe<·t.>klerı, ~ 
muavin daha tayin olunacaktır. lar ~apn<:alıları ... uı,he iıdlr(ı,eı' 

buratla linısıılarm tariJılCri u-1 

Dahiliye ve kal eti 
hesabma oktutnlacak 

talebe 
Hazırlanan kamın lilvihasına 

gor,-. sıyasal bilgiler ·okuluna 
(Mülkiye) Dahilive Vekille.ti he
sabına 100 kadar talebe kabul 
edilecektir. Gerek leyli Vt.! gerek 
pan iyon şeklinde talebenin iba· 
te ve iaşesi temin edilmcdiğı 
takdirde tnlebenin her birine 
~iyecek, yatacak, kitap vesaire 
masraflarının karşılığı olara\< 
a}"dn maktuan 40 lira \'eriJccc' • 
'tir. Bu husustaki layiha, Meclis 
Umumi Heyetine ... evkolunmuı;-
tur. 

Galatada; bir bina 
belediyece yıktırılıyor 

Galatadn C'vvelki gün vukua ge· 
kn inhiönm hadisesi etrafmdak\ 
tahkikata tıe •um olunmaktadır. 

Bu binanın yanıııdo bulunan 
büyük bir binanın tla vapılan tef 
tişlerdcn maili inhidam olduğu an· 
laşılmıştır. Bina tahliye ettiıilnıis 
ve sahibin(• 24 saat zarfında yık· 

tınnası tebliğ edilmişti. Aksi hı:ı.J· 
OC' bma, beledi~·~ taıafmdnn yık· 
t ıl'ılacnktı, Bu müddet geçtiği ve 
ev sahibınin hiçbir harekette bu· 
lunmadığı görijlriüğünden bina be· 
lediyı> taı'tltındaıı yrktm!mağıı has 
lanmıştır. 

Dığer taraftan ankazının hf'nU?. 
tamamen kaldırılmamış olmaı-ıın • 
dan dolayı bu hat nakil vaı:ı:talan 
bugiin de iıılemı~·ee0ktfr. 

Zincirleme kömür 
ihtikarı 

Fıya7. murakabe teşkilatı malı· 
ru kat fiyatları elı afmdaki tet. 
kikleriııe devam etmektedir. 

1\1urakabe büro.;u memurları, 
bu arada Yeniknpıdu Sevlanoğlu 
adında biri"i ile .Mehmet Yılmaz 
admd3. baska birisim körnlir ih· 
tikan yaparken yakalamış. fa
kat. tahkikat sa.t1ıasında bunla· 
rın \'er diklel'i ifadelerden or'!:ada 
bir zincirleme korniır ihtikarı 
olduğu zehabı hasıl olmu:jtur. 

Jfömürün kilosunu 5,5 kuru. 
~a satması lazım gel<liği halde 
7,5 kuruşa satan Cemal. verdiği 
ifr dede. bu kömürleri Ali Yılmaz 
adında biri--inden 6 kurnş ;;o pa. 
raya "atın aldığını iddia etmiş
tir. Alı Yılmaz ise kömürleri 1 

Cemal Seylanoğluna 5.5 kuruıı· 
tan sattığını ~ylemiştir. Fakat 
or~ada fatura olmadığı için bu 
iddiaları tevsika imkan buluna • 
mnın:ıştır. Tahkikata devam e· 
<lilmcktedir. 

ılt.• dıı racaiu 'e bıı anıdıt flllt~ 
bazı masraflardan , f' ııctfl.'C 
tl('n lı:ıJı..,e<leccg· iz. 1ıel · ·ııe DeniL 'kcnarındn olaıı 1111• itıl d 
i ... tiklıallt•ri deni:r.dı·dir. ıuı doı<'' 
lıillerlınlı, lıııdullarımııııı 

1
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fü;ii lrnılar, hl'lki clnhll rıııl~ıııİ 
itibarla denizci olı .·a~ ınC<'1 rl, Uiin~ anın 1'11 ıen~in nıi!ICi ~ıt 1 

ı dcni..cllikt ı• ilerleınis ofuıılıl~ ~ 
ılcııiılcrı.lı•l•i kaı.aııı, hent c0 

ık l>ııla) ılır. 

Es!.i \'urıu ıı 

~od: 

- İıısoııluı· deniı. 
ıraJıııırıl'~ lnırbağnlıırdır. ,ıı 1 

lh•mi~t 1. hiç .,ahili olıH1', 
i-.,iı:re Amirali tnhiri nltı J'I 
lrnllııııılnn hu l,ıi!'iik • \' rııP11,ı J 
leti hilt• sun ı.ııınıınlıırdıı ı:('11 

1 

tın alınıstır. ıııll 
Umanlar ılrniz yollaı·ıııt11 ,.ıı 

j,fa..,;\oıı 1ıırıdrı; ıhın,\ııılıı ıı~; 
mc ... Pla ıo · 511 mf'tr<• d<' 1;14 _., . . ı· .. cıı 
ue \Pi> \'t'lmı .. •lıııı t nn hı • ,... ~-
ni huı:ındırnbilcct•k tabiı 11~11~ 
ııel, nz bııhıı111r. J.im.ınJıırıııırr' 
la r kı·ndil<'ri 'aJıınu ~" 111.~<' ıı 
nııı~lardır. Hüıı~·nnııı tıih ul•rJ\ıı' 
l:ı rı ... ırasile x en orl. uoıı;. ııı' . , " 
1 .. oııdrıı, Lh ı•rpol, Jlanıbıır;~.ll' 
mcır, .\nH•rs, l:Oterdaııı, ' 1 ..1J 
C'eııf"vedir, Liman ılı•ntek :ııı 
r 1 • • ~ı • 
ırt ııı:ı.nı •ursı ı.:eıııılı•rııı d: 

lıırıııa yanl\ an vf"r ıkıııc>li • ı 
dir. G"mil<•riıı ,·aııa"'nbiler:~ıı 
.' iil\ rıhtımlar, ta hın il '" ıııt 

t 1 k.. "r 11 
'11-.ı :ı arı, .,u \'f' ·oııııı (!ı'ıı' 

ıııahsıı., 'ıı--ıtal:ır 'es:ılrt'. ıl 
tir. <18S.> • 1!12.)> ıırıı .. ır ,ı. 
brır~ linıaııııııı (5110), Aıner--·1c 
1.oıırlrnnı (~(i0) Lherııol" ' 

• t ' ıııli,\'lln rrüllli lııırı.·ıtntnl" 1; ıı• 
.' oTJ\ \ P lloıı~ Roııg t111111ııll ~ 

1 
• • .... ,. 

111'1 c ot ııı nıılvon torııı '0" 
1

,1 

;..:iriıı <:ılmr, Frnııs.uııııı 11lr ır 
liırı;ııı ı ı•.,j..,ut ıııa..,raflıı rı 1' ı• 
) ar iiç ·' liz mil\ on rr:uıJ;t il'111r 
1 1 • . ~r 

ı il' •• ıııın·ı 'aıııukı•ıı .'Ilı • 
. •• 1 • • •.• ı·ınr• . 

~ 111 sen" '°'ı ru n ın,. ı ... ~ı -!J ıı 

ııiinde tııtnıah. Fraıı~a 18 1

1
, ı. 

marılanı (ı5HO) milvoıı rr1111.' 1ı ~ • ı· 

<•tt 1: hunun hl r iııır:ıık 1 '\,,ıı1 
r.ııııclı; helılencıı hndr,ı ' 11d 
~ünliii !Ja')lıcn bir 'nıı Jlıı'P,,lı 
snslı lsll'r ;\'ıtfıılm:ı-.r liiZ11ı1 1 ı 
hulılp hu pıır.ın yı•tnıh 
fn'k,ıııı rtnıl!:;fi. 

-o----' 1 

Yeni geçit işaretler 
Belediye rclsılği TııkElfll ; f 

or ~ biye ıı rasındakf as!u it yoıuıı e 
yayaların luır ıya geçmele~111~ 
sus san ri\llı IşnrcUer ıtoJlU ıııl 

·rıııe ve bunların gf'Celerl de go ti(! 
si için ışık tertibatı vıicudıı be 
&[ne karar vorllml§tlr. ..~• 

Altında elektrik tertlbııU b~~ ~c' 
bu gibi ~nrctler GnıataY9• r 
ne ve köprti:-·e de konacslttı 

HER GÜN BiR iSiM ~ 
Y A N S t<, BR • 

1 
:ııı""'· .. Alııu111 tıwrruı.ıı -nıolı-ıısI. nııııb:ı • lruıdan blrkut; kilometı·e 11 

11111• 
1 d d h b ka • ttı•1 ..ı 
mqı;ıı un a a il"' taruflara çev. ~ııana ırma!lı ıir<'rindı• 2..ı t P 

rilnılııı• benzi) or. Oenuıı nııntnl•n~m • bir .,ı•hirdlr. ('h-ardalil ..,,ı~ fi) r oP 
d \1 1 Ki f . ı ld f · · • ı · ı ,rtlıır 1 a mnn ar ye ı ş :mt en \'C ee • ı·sını ıı.;urcn '".\'IPriıı H ııP 

1 
ııuptaıı bir in kaçla !;'.c\·irmeğ-ı• ıı •ra- su 3:; biııi t"ılur. Buru"ı bll~ıı "'ır 
ıııyortar. Rıı kısl;.acııı şlmlll ııl~ı Brl. lhtlllılinde Uenikııı ordıııar'"' ftl' 
~ aıı~k \c (.iomelılc, C('.rıup tıl'U dn Z••r. vetU bir mukavemet ı;ö~tı 1,·• 

lrnfı.lıı hulunu~or. ~lıir!Prlnden birisidir. !Jır ~I ' 
ı··· Rri.\ llll"k 1\lcı~kO\-'lldlln lll8 .kllont1•t. ı.ıır. Sehrin ame:tf' ııı:ıtıı•lll' 1 

rf' u:r.ııı.tn 19SO da ı.urulnııı:) Bri)Ull I• yon ı•lvarındaılır. l'ahrlli ı.ıf 
\·lla~ etlnln merl,lir.ldlr. Ahnli ıılrnatlf' bin amele !;nlıııır. 
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-555- GüNü ESELESi -E:i:.5~1 

ağıt e Sellüloz GENEO Fl E 
BAHSi 

line.,, demektedir. 

Sanayii Hakk a Birkaç Mülahaza 
Sürpa(Jop mezarlığındaki 

define i§l gene tazelendi. Bu 
sefrr de Darülacezedeki iki 
arkadll§ müracaat etmİ§, bun 
lardtt.n biri. definenin yerini 
Polonyalı mühcndisın de bu 
yeri keş/ettiğini fakat kendi. 
sinin bu yeri çokıanberi bil .. 
mekte olduğunu söyliyer.ek: 
u açtıracak paramız yoktu; 
yapamam!.fhk. Şimdi açık o. 
larak ilan ediyoruz, delinP 
§Uradadır. A,ılırsa evvela 
çµval. içinde bir martin bu -
lu.nacak ondan sonra. da de-

Dariilacc;;.e sakinlerinirı 
clel,inc yerını bildikler.ine 
''çııvaJ, içinde mariin buluna. 
cak,, dcmeleı-.inden inanıla . 
bilir .. Defineyi gömenüı, mar 
tini de birVkte gömmesi ka. 
dar makul bir §ey tasavvur 
olwıamaz. Adamcağız yap· 
tığı isin, anlC!§ılı;yor l~i dört 
Otlffl mamur. olmasını; Üitemiş 
ve r;öyle clüşünmÜ!;: 

1zmıt kfığıt ve sellüloz sanayii 
müesseseleri yine günün mevzuu 
oldu. Sümerbank umum müdürü, 
Ba.y Bu:rli:m Zihni Sa.nus'un ga· 
zetelerde intişar eden beyanatın. 
dan öğreniyoruz ki kAğıt ve sel • 
riıloz endUst:rliniz;in ilk madde ilı .. 
tiya.cını temin eylemek ma.ksadile 
İzmit ve ha.valiElndo orm n ye • 
ti5tirmck karan verilmiş. Bay Sa.
nus. ezcümle diyor ki: 

"- Bu surcllo, lmılt havali .. 
sinde dikilecek n.ğaçlardan yedi 

ldz St'Jl nra. 114 ham maddc-
)1 nlıp iJ lenıek kabil olacaktar. Bu 
ııj;"1'1Çbr, lnı;,,•a.k cinsinden olacak • 
ttr. A'y.111 zamanda 1zı:ııit ch"8Jm 
dnki bn.inkhklann da. kunıtulmıı
ma. htzmct edecek ofun olitıliptüs 

a.ğnçlarmm dikflmesi Uzcrlnclcld 
tet1dltler müspet görlllmti ür.,, 

Blı beyawı.t.I müteakip, Cumbu· 
rlyet gazetesi ba§Jllulınrıiri Bay 
Ywıus Nadi tımıfmdan kaleme a.. 
lman bir yazıda da şu mütalealar 
serdolunuyor: 

Iöloz fahrlkalan 
ı itte ve diki ycr.üıde ml ku.. 
nıbnıWyd • Bu fa.brikıWıl' yapıl· 

ılıktan sonra. "U lhtl)'M'.mm Sapanı. 
<':t ölünden (.edariJdne mecburi 
et eh:eruıi olduğu onı.dnn gelip 

ı;eçenlcrin görd'"ğü bir . t;. 

tJr. Ondan eH else, bmit kliğrt 
fobrikamı7. sellüloz ihtiy8CID.I bu 
mn.ddeyl dı~ memleketlerden itlıal 
etme'k sureti11e tcmln etmek mcc 
burfyefüıde ~;mız oldukç:ı. na -
bos hir lmytiyettl. 

Fabrikafarm sn "e ağnç itibari· 
le i~ elvertli obmynn fdmdil.1 
me linin...,. 

Bay Bih1ıan Zilıni Santısım. ibe· 
ya.na.tından ''e ba.y Yunus Nadi • 
nin b:ışmekales.inden çıkan netice.. 

- ler ~: Kağıt ve sellüloz 
fabrikaları, ilk madde ilıtiyacı:nı 

ıı;ılamıı.k ibruumından ideal ol. 
mıyruı !bir y~rde lrurulm~tur.. Bu 
mam:urtı tcınfi etmek maksadi· 
fo orman yetiştirmek karan ve • 

ile orta~ a rilm.lş, kavak ve okaliptüs nevile-
.. ~;-...,,-·nin. b :rı tercih ol~. Sclqz sene 

ğr i ~ ' 80Ill'a lbu ornıanlardan lii.zmı olan 
ham ~addeyf almak ve işlemek 
hıikan dahli.ine girecektir. 

Ortada bir me.m1eket meselesi, 
uzun m~de geniş mficndelelcr 
bulunan endüstrileşınemiz davası 
IMVzuba.ha olduğu için. biz de, 
bu hwıuMa yaptığımız etraflı tet .. 
kiklere müsteniden, bildikl7rimi .. 
zi söylemek mecburiyetini hisse .. 
diyoruz. 
Evveıa, orman meselesine tc • 

mas edelim. 
Sellüloz sanayii, unsur i tıöari. 

lo ikiye ayrılır: 
1 - Lifi olan esas ho.nı mad.. 

deler, 
2 - Bunların mı:ılısulünü elde 

ctm~. ynn1 onlan işlemek il,;in 
lüzumu bulunan tali maddeler. 

Esas ham maddeler, memlekc· 
timizdc mebzulen mevcuttur. E7-
climle, odun. •• lzmit civan bu ba· 
kını.dan gayet zengindir. Bolu 

ha.vzasmdnki SCbcn, Kcrcmali • 
.Akyazı, şarki ve ~i Kamdere 
ormanlan senede 200 bin :mette 
mikabı köknar v-0.rmek Rabillye • 
:tindedir. Halbuki, clyevm fnnlf. 
yetto bulunan ibirinci kfığrt fnbrf. 
kamnm yıllık odun ihtiyacı 15.000 
metre nıikabıdır. 1kinci IW.ğ}t ve 

Yazan: 
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sellüloz fabrikaları da işle.meğe 
başlruiığı takdirde, bu miktnr an• 
cak 100.000 metre mildllmıa çı .. 
kacaktır. Yani, Bolu havzasındaki 
ormanların senelik verim kudre .. 
tinin rusfına ! .. 

F...sasen, Tiirkiyc, orman me•:• 
cudu bakımından 8.816.000. bek. 
tnrhk bir kıymet göstermCktccllr. 
Bunun 4.338.000 hekta:rı Karade .. 
niz mtntakasmdadır. Karadeniz 
mıntakası ormanlarının 33il.OOO 
hektarı koca.eli ve 337.00~ ihek.. 
tan da Bolu \lla\·C' t!eri smırlan 
içindedir. Beher heıtt.ardan a5gari 
2 nıe.tre .mikdbı odun alrnahilece
ği dlişUnüliirse, kağıt ve sellüloz 
san:ı.yii manzumesinin lzmitte Jru 
rulmuş olması yiizUnd~ ilk mad• 
de mfiskülU ka.rsınınrla bulunmadr. 
ğı d erhal nnlamlır. Şunu da ilA.ve 
Pdelim ki bu hususta tasrih etti .. 
ğuni.z rakamlar Ziraat Vekf~leti 
tarn.fmdan tanzim olunan resmt 
istatistiklerden ve tamn 'ha:-ita. 
smdan çtkartılmıst?r. 

ffnaenaleyh teknik bir zaru _ 
ret muvaceh~de kaltmnrş gı'bi. 
İzmittc dikilen fidanlarm orman 
halini almasnu beklemeğe lüzum 
yoktur. Bu hal Nasrettin bocanın 
yon~ hikayesini hatırlat:İ;-or! Vn.. 
kıii., orman Yet!Gtirmek, memle • 
ket hesabma faydalı bir teşe'b .. 
büstür, fakn.t, bunun sellüloz sa. 
nayil bakımından miibl'cm bir ro
lü yoktur. 

O halde, glinUn yapıla.cak i~ 
r..cdir? Modern teknikin icaplarına 
uygun şekilde tesisler vücuda. gc. 
tirmek ve yerli ormanlarmıızdan 
alınan odunların metre :mikabı fi.. 
atının cihan piyas:ısmn tıynhllme. 
si için, işletme usullerimizi rasyo
nel bir fJekildc t.anzim etmek. 

Bu esas mesclC'llln fizcrindc du· 
'nllduğu takdirde sellüloz fobri -
knsmrn yamnda d:ığlnra parmak 
ısrrta.n odun stoklan ynpmak ka
bildir. 

BugUn v-ds.i orman1arnnızdan ni· 
çin istifade edemediğimizi söy1ed.ik. 

t O Sene evvel buqün 

'1 ağwotos 1981 Onma 
nır haftııdanberl l."alovada. bulu • 

Dllll ~\iCkll l met p11Ş3 hazretleri 
ovvclki al liIDU saat 20,SO da F.rtuf. 
nıl )"ntile cbrimlze dönmll~er, yat .. 
~ moförlo KndıkliyUne ~erek 
hem irclerlne mlsarir o~lardır. 

De.r:t. şu: }j'enn.i ~de orman i let 
mcsin.den mnhnımiyet. Bu malı • 
zur.un izalesi çnre.slne u:ıvesııtil et
meyip de ağaç dikmeğa namüte
nahl bir sabırla onlnr.ın orman o' .. 
mamnı beklcmcğe karar Vt>.rimek, 
yirıo ayni menfi netice ile, yine 
ayni nuıJızurla yüz yüz.e geleceği
miz muhakkaktır. Elde telmik te.. 
sisler bulunmadıktan Mnrn, Ko • 
caeli ve Bolu vilfıyctıerlnde mev .. 
cut ormanlıırmıızdan nruill istlftı.de 

edeml;rorsal{, lznıittn müsWtbel 
"mP.§C!Cre" ler.in.den - hClll de 
scltlz sınıe geçtiği halde - keza 
istifade ede.miyeceğjz ! ~ halde, 
değil sekiz yıl, sekiz saniye fev
t etmeden modern tclmiğin icapla
rına. Ub'gwl tesisler yapın.ak ve ~
letme usullerlmlzi rasyonel oln .. 
ı:ak tnnzim. etmek ıazım ve doğ:. 
rudıır! Kıın.aatimizce, Sümer.bank, 
orman umum müdürlliğünii, her • 
hangi bir ıı.nbşJiın.yJa bu yolda tah 
rik etmelidir. O zaman istikbalin 
muhtemel faydasını, halin mu .. 
hakknlt- ve kat't istifııdesi.ne cc -
vinnek mfimkün olacaktır. 

Bir d:e ŞJI noktaya temas ede
ceğiz: Acaba, kavak ve oka!1p • 
tlif3 eğaçlan, sellüloz sana.y.üue 
müfit olur mu, oliımılz mI? Bir 
mütearife kadar ispattan müstağ
ni bir hakikattir ki sellüloz imali 
i<')n m makbul c.c.ö-a.ç nevileıilıdcn 
ibiri köknard.cr. I.stırar hainde Ut. 
rek kavak kullanılır. Lildn, oka. • 
liptüst.en hi4; istifade olUDamaz. 

Tilr.kfyede ise, köknar,, milyon.. 
larca hektarlık. l>i:r' saha işgal e -
der. Tekrar ediyonız: Mğıt ve 
sel lliloz !abrikala..'l"Jll1J%Ul senelik 
odun ihtiyacı da. azmni 100 lbin 
metre mikalmhr. Şu fenni mütea
.ıifeye na:l3l"all, okaliptüsler dikil .. 
diği bıkdinle, bunlar, ıyalmz hmit 
civarındaki ibataldıldarm kunıtul • 
masmn lhizmef..., edecek.tir, o ka • 
dar! Mııa.mafih, mezkUr himmet 
de, umumi aılıhatiıı vilaı.ycsi ba. • 
k.mundan takdire ~andır. 

§imdi. gelelim su meselesine: 
Ötedenbcrl. kiğıt ve sellil.lıoz 

da kurulsa.ydı daha muvafık Olur
du, sözü tekrorlıı.nır~ iN eden! Çün 
kü, Sapancada. su va.rmış, 1zmi ttc 
fabrikaları Sapanca gölü kenarın.. 
yokmuş. 

Bu iddiayı ortaya at.anlar, mc
selenln ilmi icaplal'.mı hilemscler 
gerek. Zira, bir fabrika. tesis c .. 
dilirkC'.n, şu dörL maddenin nazarı 
dikkate alınması beynelmilel tek· 
nik bir teamill halindedir: 

1 - Nakliyat, 
2 - Su, 
3 - nam maddelere ve plya. 

sayn yakınlık. 
4 - Personel temini. 
Esasen, lcfı.ğıt fabrikalannın 

<lcnız kenarında. kurulmnsı klasik 
bir kaide hükmllndedir. Zira, dün 
yanın her yerinde - memleketi. 
ıniz de dahil - knra nakliye$, 
deniz nakliye&nden çok d:ı.ha. pa.. 
halıdır. 1zmitse, TUrkiyenln hem 
ana ticaret yOllarma yalan, hem 
do her movsimdo - gem.ilerin 
tonajı ne olursa olsun - truımil 

(De\"&DU 6 .nı<'.l<la) 

'' N.cısıl olsa bıd._Qnıcyacıık -
lar ... bari bulamamaktan do. 
ğacak tre ürlerini izale va. 
sıtasını ihnwl etmiyeyim· .. ,, 

R. 

SARAY HAY ATI 
Osmanlı oYdusunda ilk fesli askerler. Sultan 
Mahmut Enderun taburu binfxı§_rsı! - Sarayda illl 
bando - Kumandan t-·~ zabitlere verilen nişanlar. 
Sultan Mahmudun Rami kışlasına nakline dair. 
bir hatıra 

TAYYAR ZADE ATA BE1. 
l. liz 

''Hicri 1241 yılı zülkadesioin on 
birinci (17 hnziran 1826) Va.kal 
Hayriyenln (Y€tı.iÇ ri ~~m 
k.ald.ırılnuıswm' ti Un~ü güııjj. Ağa 
rulseyin Paşa •• Asakiri ıns.w>urei 
Muhammediye" serasterlio~e ta· 
yin olunmuştu. Hacı Saiı> Efendi 
asaklri mansure ııaurı, Mehmet 
y; ta Efendi asakfri mansurc baş 
katibi, Vaybc1im .Ahmet Ağa sü· 
vnri mualllııü, AJunet usta da 
tl'6rnpet :rnr.allimi t'*in olunmuş· 
lardr. _ 

Saraydaki zillüflil cnderu.n nona· 
ıaıınm da askerlik taliın etmesi 
kararlııştJnlmı~. çuhadar Mehmet 
Emin Ağa da endurun ağalan mu· 
allimliğinc memur edilmi ti. O z.a· 
manlar '"üclU tallın" demlen gayet 
gilç yapılan ilQ hareketli bir tali· 
me baı lsd!k. Birknç ay bununla 
uğrnştık. Ben ve kardcşbn Halil 
Edip Beyle beraber nmallim ağa· 
lal' sırasma girdik. Sırmalı mavi 
çuha elbise v mavi çuha ilzcrine 
snının işlemeli ~ubam Uı.'bir edilir 
bir serpuş gjyerdik. Kaptanı Der 
ya Hilsrev Mehmet Paşa oo~· 
mayı hümayun ilo dönerken :lznıı· 
re uğramL'i. Meğer, 1217 de Mıs:r 
vnlisi iken askerlc:ıino yaptırttığı 
Fransız talimini bilir bir muallim 
frenk arl}'Qrmu~. lzmirdo bfr Fran 
sız ~vuşuna rastlamııı. Tocrllbe 
etmiş, yaptlğı talimlerin kendisi· 
nin evvelce Mısırda yaptırdı/;rı ta· 
li.m olduğunu görünce malyeUnc 
almış ki, bu Fransız bllfilınrc Bur· 
şid Ağa diye meşhur olmuştur. 
Hüsrev Paşa hemen h:mb-dcn bir 
miktar genç toplayıp donanma.ya 
aJmı5lıır, bunlara kendi kölelerin· 
den vıe gemiler efradmdan ıd bir 
miktar kat.a.rak b1r tabur tcskil 
"tmla '"e ta.llmlcrc ba§lanmIŞ, bu 
askerin baş1arma da fes giydinıii,<ı, 
l:stanbula i:elir gelmez de, talimli 
bir ta.bur te6kll etUğlııi, her dev 
ilettıo ya.pttnlan bu talim olduşu· 
nu sadre.zaırı Sellin Mehmet Paşa 
vamt:ı.şile padlş:ı.hn. ıırzetmiş. Bir 

b 

edildi, ki bUfilıırc onun. Yerine de 
Sinyör Donizetti usta. oldu, $ilva.ri 
borazanı Vay!belim Ahmet Ağa, ilo 
tranpetccl Ahmet usta~ h.n.oet 
kalmadı. O vakıt bu :n:uzık.a. takı • 
mına dalıil olnnlardruı Halil. Efen· 
di miralaylığa, Y~ ıa,de Neci..P 
Pa§t.l ferikljğc, Osmo.n ~ liva.b· 
ğa., Atıf Bey kill'IDo.kaıxı,bğ • 1tını: 
b.im Paşa livab.ğa yU.tscldi.. Yine 
bu jlk b~ mızıka efradından 
biraderim Halil F...dip Bc-y, Ayı;U ~ 
do Kemal G lip Efenğ!, Şemsi 
Bey. Merkez zade 'url Bey de bi· 
lahıre bandodan a)Tll,dılar. 

"Enderunu hUmayun tak m.ın 
ÇQğu ötedenbori cirit ve o· 
yqnlarilo gul olduklarından çe· 
!V.ik Ye eeeur agala.rdı. Piyade tali' 
mindcn ziyade s vari talintin n ü 
aaee'bct. ve istidatları 'ardı. Haz.i 
ı.e. ıtu· r ve ferli ·oğu a:rı ağa· 
Jarile Ha.bes ı: e ~enci l\~ğala· 
mıdnn ild sU vari bölü.,~ ~ c· 
aildi. Fransalı Mösyö füuus adın· 
da bir muallim getirtildi. 1aninc 
Rüstem Bey denildi, taliml~ ba 
ladılar. Benim de U.varl tıılimhıde 

yee melekem '\'ardı. Sultan Se· 
limi Salis merhumun kah~· 
sı R~ Efendlıün Gürcü !köle • 
lerlndcn Hüseyin Efendi U.vari 
bölUğü.ntio onbaşı vekili idi Hal • ep 
eyıı.let:indeki ikinci süvari alay,qııı. 

elde edilemedi Batta Fransız ftü.. gün. pacliıa.h GUlhanc knsn hU.mı:ı: 
kUmeti lngiltcreden dahi en maş- yununa gitti. Hüsrev Paua ilo ta· 
hur ve muktedir polis mütehas .. limli taburu da oraya geldi. Ya.ptı· 

nJan taliuılcrden Sultan Mahmut 

lmYitlakamlıkln. raydan çirağ • 
dildi. Yetine de ben o~ı vekili 
tayin olundum. O 7.a.nıanlar zabit· 
ı~ nl§8.11lal' veriliroi, ®ıb86? '\'C 
yuzbaşılnra dörder çift, Nj sekiz 
nişan, mülfızinılcro üçer ~etten 
~tJ ~nn, çav\l§lıı,ra ~er gf.ftten 
~ort ~. on.başı ile onbgı 90,'ki· 
hnc de bir çift.ten iki · n ~ ~ 
Hrdi. Bu :nişanlar göğsün iki tara· 
fma. astlırdt. Ben de. ortasx t;qğrajı 
dakei §emsin nlSfı resminde bir 
çift gi,imilştcn 5iivarl onba§ısı vo· 
lsfli ni.5nnma. nail olmuştum. SUva· 
ri tallm.i anımnda, okseriya. cWIUlr 
te.si ı:ün.lcr.indc Sultan Mahmut 
teMili kryn.fet ederek bazı ırnem • 
relere giderdi, o zamanlar ben d"' 
kn.vas kıyafetinde iberabcr bu 
Junmak §erefinc nail olurdunı. 

Yazan: Casus mektelbi profesörlerinden İsveçli A. MENGHAM 
ısmları.nı getirtti. çok mahzuz oldu. Derhal Ağa Hü· 
Ha~ Fransa hudutlarını ge • 1eyin pı:ışa Hüdavendi.gir valiliği 

~p biltUn Avrupayı şiddetle alA .. de uıcrJ.nde olmak üzere Akdeniz 
blandırdığı Ye meraka dü~rdU • boğazı muhafxıbğma na.klolwıdu, 
ğü için A1manyadan, Avusturya .. Hüsrev Mehmet~ a:ınkiri rnıın· 
dan ve sair Avrupa memleketle - suret Muhammediye rukerl ol· 
rinden de birçok polis müfetti§lc- du. A.kdeniz boğazı muhafw D:ı· 
:ri Pıı.riso ıgelerck hjdiseyi ret.kik rendeli :lu.ct Jıfclım.ct ~ 3 ~ Kap 

"O sn-ada Rusya ile harp ~-ardı, 
Sadrnznm Selim Pil§& orduY11 bil 
JnayUna {,itmişti. Padl§nh da 1244 
yılı rcbiülevveUntn b(!b'incl ıınzar 
tc:Q. glinU sarayı hfunayugu terke' 
ti vo sancağı ııerlf ~ beraber ı~: 
mi çiftliği kışlasına gidip ycrleştı 
Sultlln Mahmut Rami kışlasma çr 
kark~ yeni usulde bir nlay ,gös 
terll.mf§ti. :BUttin vUzc.ra. vu plemrı 
sefer csva.plan giymişlerdi, J?adr 
§alı, ba.tıına mor kadifeden sonı 
sırına ile tezyin olunmus 'bir §ubp 
ra giyıni.,tı. ıJu §Ubara)'I, kı1fırlı 
koğuşundan "Ncvzemin" ve ''He. 
zar.ren,, l!ı.kaplarilc anılan Vehlı 
All Bey yş.pnıl§t.ı. :>ııJ ta.n J>JşJ:ımut 
bu şubara Ustüno ~ ~.ıştı,_ ~' 
tında z1ynetli bir ,mintıı.tı, u.ıenn~c 
qğtr sırmalı cc,Pken,, onun f,ip'rm· 
de gocuklu ,sa.nıur kijrk vardı; De 
ıın'de mUcev'lı.erli pir kı)rç, nnıcey 
her takmılı bir ata bb:uxıişti. ~ap 
tar All Ağrı sır k8.tibi )1u::tafa E 
fendi, bş.ş Çubndar Sait. Ef~dı 
kehveei.b~ı Beltir :&fendı, ~d~a 
hm elbisesi ,biciminde bıı.fif el ~· 
ıer glyıı ıgıcrdi. ilfure.n:ıa,ğo.lnrmm 
tUvann.1nril~ ikj bölükte ~r('1 
olan kapı ;> old~"hruruz h ... -;a 
vnrıleıi asaldrJ mQ,Tl,Şnrei ~uhan;ı 
mcdiye süvarisının kıynfctinip. ' 

1 Ol Çeviren: H. D. 

dildı.. Öldürlllen kndmın ecne'bi, 
bir 1taıyan kndmı olduğu, Parise 
henilz birkaç gün evvel geldiği 
anla.cnldı. Fnknt .kıı.dm hakkında. 
hundan ~ r.saslı bir §ey öğ -
renllcmcdi. 

Bunun için kadrom lsviçrcde 
~ !taıyada uğradığı ehirlore ka.. 
dar tayyarelel"le gazeteci ve po -
lis gönderilerek :inceden inceye 
tahlrlkat yapıldı. Nib.ııyet kadmm 
evvelce casu.sluk ettiği anlnşıldı. 
Bunun iizcrine, fevkalfıde heye .. 
can ve meraka düşınli§ olan Fran 
sa efkin umumiyesine k~ Pa
rls polis müdUrlilğli bir beya.n .. 
name neşrederek kadının İtalyan 
olduğunu ve evvelco casusluk ya.p. 
tığı tcSbit edildiği, ibinae:naleyh 
bir casus suikast.ine kurban gi~ 
tiği ilim olundu. 

Fakat bu bcymmamoden bir i. 
ki gUn sonra ttaıynn resmi mn -
kanıla.n da bil- tcb~ u~erek 
Oldurfilen bdmm casus olmadı -
ğnu resmen 11An ettl. 

Filhakika 'Vllgon(ia. ikacbnın ne 

elmaslnnna., ne çantasnıdnki para. 
smıı el sürlllınemiş olduğu jçin ci .. 
nayetin hırsIZlık mıı.ksadlle yapıl. 
madığı a.şikfı.rdI. 

Bundan dolayı kadmın casuslar 
tarafından öldürülmüş olduğu ak
la. dalın mUlayim geliyordu. Fa .. 
kat İtalyan hUkumetl '1'CSnıen .1bu.. 
nu tekzip edince Mdise daha 'ZL
yade karanlıklaştı. O halde bu t .. 
:talyruı kadmını ltim ve niçin öl .. 
dürmüştü? Öldilrdlikten sonra da 
'SIIIlSikı kapalı ve 1ıtçbir <'Ikacak 
yeri olrnıyan vagondan .katil na • 
mi lka~ağa muvaffak o1mtl§tu? 

Paris gazcteleıi hfı.diseyi ay .. 
la.ren ve Avnıpanın her tarafına 
tayyarelerle muhabirler f('ondcrc_ 
ırek en ufak ip ucunu derinden 
derine tetkik etmek suretile ta.. 
kip cttilClr. Bütiin Fransanm en 
seçme pplisi müfettiş ve üte • 
bassıslan seferber edildiler. Yüz· 
lel'Ce insan isticvap olundu. Buna 
rtığmen cınayctin vu'ku şekli ve 
katmn nasıl ve nereden ka.çabil. 
tligi !hakkında en ttfak 'bir ip ucu 

cttile.r. tatu de;rye oldu. mz cndCl'Ull ağa· 
Pari!ı polis mUdirlycü, hatta, 1armDJ. yaptıi;'nlUZ talimler de eski 

cinayetin vuku §eklini en ufak tt>- uınıldil. Mehmet Emin Ağa muaı· 
ferriiatiyle :göetercn bir filmini mııallimlikten ayrıldı. !liüsr~v p 11• 

çevirterek sinemalarda ihalka gö<ı....- şadan t.alimcl istendi. BursalJ Mu:r 
terdi ve bu cinayetin esrarmı ihal tala Sabri Ağa ilo Aba.za Abdi A. 
letmeye bütün Fnuısa 'halk.mı da.. ğa enderun ağalarma muallim gel· 
vct etti. En meşhur polis ve el • diler. Hazine, kilar ve seferli ko· 
nayct ronıa.nı mua!hrrirlerine da - ğuşla.rında.n )".İmli n.efor nğa seçil· 
hi müracaat olunau. !Kendı1erin • dl, ki ben de 'bunl rın nras.mday
den bu cinayetin nasıl yaprlahi .. d:m. '){eni usul piYMe talimine 
leoeği aonıldu. b~lad.ık. Az sonra ıeayımız iki~~ 

Her ilorl sürülen fikre göre "YC.- çrknrıldr. Binbaşnnız bizzat Sulta 
niden tahkikat )·n.pılıyor. fakat Mahmuttu. 
tasavvur olunan şeklinin i.mlttıı ... "Bu nralıkta.dll' ki, ~nı:Lenınun 
c.u: .olduğu meydana .çıkıyordu. 1 zfil~ü ağala:ından v.e Habeş ve 

Fillıaltika bir d8Jı:lka bile sür • zencı hareroaga1nrmda.n şara.y.da 
miyen ıfki lııta.syon aramnda. ıi~ bir bando :mızfka tertip olun.du. 
ri ginıc.elt, ısaltla.nacak ~aya dışarı Bu nuzı.ka takmıuıa Noktacı M JJ 
çıkacak hiç bir yeri olml}wı ka.. met Efendl b1rinci zabl.t,. Halil E 
palı bir 1ıı.gon.da İtalyan bdmm.1 fen(!t Osman Efenw, KUR.ılı :EdiJ> 
bıçaklayıp herhangi bir inmnın Ağa ve kiltırlı Ha.satı ,Hoca dıı ,ildn 
kaçabilmesini jnsan aklı a.lamıı.zdı. cJ 7.abit oldu. Eçvı>bi t0baaşm,dan 

{D.eıxımı var) MQ:;yö Mangel mızıka. ıw>!.aSl tayin (/jQtfcn sayfayı çcvirim:.:J 
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A.nrutolo ajansınm verdiği baber. 

Jere göre dünya vadyetlne balal 

Şark cephesi 
harekatı 
ha·kkında 

Alman Başkuman
danlığı fevkalade 
tebliğler neşretti 

Esir sayısı 895000 ı 
balda 

lngiliz tayyarelerinin 
akınları - Kordel Hul 
istila mı edecek- lngil
terede iki casus idam 
edildi 
Alman ordulnrı ba§kumandaııllğı 

dwnkü harekll.t hakkında DC§l'Cttlği 

tebliğden ba§ka Stalln hattının ya • 
rılmasma ait de fevkaltı.de bir tebliğ 
ne~retm~Ur. Bu tebliğde Stalln hat. 
tmm. Uç muhtelit noktada na.ıııl ya • 
nldığı etrafile 1Z4h edilmektedir. Bu 
fevkalade tebliğden evvel mutnd tebo 
ll~e bir göz atalım: Bunda dUnkU ba.. 
rekll.t hakl<mda ı:öyle deniyor: 
Alman kıtalıın 5 ağustosta Kyef mm 
takru!ındaki Sovyet isUhkt\mlarma 

son günler Jçlrufa başlıyıı.n yarma ha. 

rcketinl genişletnıİ!jlerdir. Alman 
kıt.nları cUretli bir hUcumla Sov
yct kuvvetlerini lstihkamlardan 
atmışlar ve so:ı derece modem 21 
kUçük istihkam 1.aptetmişlerdir. 
Sovyet ordusnun kısmen zırhlı kuT 
vctlerle yaptığı mukabil hUcum
lar ateşimizle ta.rdedilm1ştir. Bu 
mUnasebetle bir çok esir almmıa
tir. Alman savnş tayyareleri 5 a
ğustosta Kiyefin cenubu earldsi:n
deki mıntakada bulunan demir -
yollarını bombalamışlardxr, 

Bu hllcumlar esnasında :Alman 
tııyyareleri Dinyepcr Uzcıinden 
müteaddit köprllleri tahrip etmlr 
lerdir. Almn.n sa.vaş tayyare len es 
ağust.os gUnU Vosnjcssensk'deJd 
demiryolu şebekelerinin ve gar 
binaln.rmm hepsini berhava el:mi§
lcrd.ir. Bu harekat csn:ıınnda mü
himmat yUklil bir tren de berhava 
olmuştur. Civarda bulunan bir 
Sovyet tnyyare meyda.nmdald 22 
Sovyet tayyaresi yerde imha. edil
mi~tir. 

Fevkal!lde Uıblfğde de üç noktada.ki 
harekAt nyrrca numaralan:ı.rak blldlrll 
mcktcdlr. Bu tebliğlerde harp ba§m
danberl harckAt hakkmds. :;ıöylo ma • 
lfunat verilmektedir: 

ı numaralı tobllğ: Anuda.Jro muha.. 
rebeler nct1CC$1nde Duna nehrinln 
gcçldlnl 2orl yarak Dunalnırg vo Rl· 
ga şehirlerini l~l ctukten ve :u-_ 

nmı giyinmi<;lerdir ve aJaym en a· 
nUnde gidiyorlardI. 

"Elbiscleti:miz asakir1 mansıu"e 
esvaplarının aynı tse de, bizim tak 
tığımız nişanlarm etrafı güneş ve 
ortalan altın tuğralı idi; 6S3kiri 
maıısure nişa.nlnn ise ay '\-"C: yıldız" 
lı idi. 

"Padisah bir yere giderken, ri· 
kiı:bında çuhadar ağalar yU.rilr, 
onlann da dış tnrafmda eolakler 
ve peykltt giderdi. Eller.ideld te· 
bcrler ve ibir zira'a yakın munta; 
?.a.m gilmUş ynldwı tavus tnyleri 
ıle paclişalu halka gösternıe<len gö 
Uirilrlcrdi. Bu sırada solak ve peyk 
lerln de hem isimleri, hem de el· 
biselerl değiştirildi 1lıtiyarlıırı 
milılaslp aylıklnrla çıkarıldı. Tüva· 
na.lan "rikibı hUma.yun hademe· 
si" ndı ile alıkonuldu. {ıyafetleri 
ve nizamlarr Yeni usule göre dü • 
Eeldi. 

"Sultan Mnhmut o kışı Rami 
oiftliği kışlasında geçirmişti. AK 
ker, sağ kol ağası Reşit ağa &ol 
kol ağası Seferllli Rıza Bey blrln· 
ci yüzbaşı Halil Bey, ikinci 'yfu;ba· 
§1 .Anıııvut Lfı.tfi Ağa, ve SUley
mıın Refet Bey, mülıizim Köle ls
mnfl Ağa, Dablınr Re§lt Ağa, 
Şlikril Bey, ve Salim Ağalar ku· 
mandasında ha.ftada iki Uç defo 
kışlanın haricindeki sahralarda 
süvari talimi, bnzruı da atış talim· 
leri yapardı. Yaz gelince padic;ah 
boğaza naklettl Tarabyada Mato· 
zun yclısı diye meşhur olup evvel· 
ce miriye intlknl etmiş olan sahil· 
saray padişııha tahsis olundu. ce· 
rarmdaki sa.hllhanelerden müna· 
slplerl de maiyetleri erit!nı için 
tutuldu. PadJ§a.ha tahsis olunan 
sn.hilsaraya bitişik olarak da muh· 
warca d5rt koğuf yaptırılarak 
:tıaremağa.lan lle enderun ıı.ğata· 
r:nıdan olan muallimler yerleşti· 
rlldi."' 

B. .E. KOÇU 

tonyayı dtcym.andaıı temizledikten 
sonra ma1"C3al Von LoebUn idaresin
de bulunan ordular grupu Leton. 
ya • Sovyet hududu boyunca uzayan 
Staıin hattmı yarmak ve Eııtonya 
tıı.h§lt edllıni§ bulunan So-r.f'et ordu. 
tarmı mağlOp etmek mecburiyetin.de 
kntmıştır. 

Cüretll bir taarruz neticesinde ge
neral BuschUn kumanda etUğl ordu 
l&r grupu ve aynı bölgede harekA.t
ta bulunan general Hoepun idarelli 
&ltmda bulunan zırhlı grup, nnucla· 
ne bir surette müd&faa edilen Pel
pus g!Slllnlln cenubundakl kuvveUl 
mevzileri yannağa muvaffak olmu§• 
tardır. 
Kıa& fakat antıdane bir muıb&re.. 

beden sonra Ostrov, Porkov Ye Pela 
kan işgal edllmlşUr. 

Bu suretle taarruzu §imale doğru, 
ı..enıngrad ıstlkametlnde l'emerk1lz 
ettirmek lmka.nı haml olm~ur. Yol 
ıarm çok ıena bir halde bulunması
na. dOlflllanm anuc::ane mUd&faaama 
ve ordulardan inamımas detteede 
istenilen gayrete rağmen 1gınen ne 
Pelpuıı giruerl arasında llerUyen AL. 
man kuvveUerlnln sol cenahı PelpUI 
gölll ve F1n.llnfilya körfezi araaında. 
bulurum geçid.J .kapamak Usere Nae
.anm kapüarma kadar girebilmişler 
d.Jr. 

Estonyad& hal'ekAtta bulunan ge.. 
ıııeral Von Kuchlerin lclarfflndekl or 
du grupı.: anuclane bir .surette mtı -
dafaa edilen Dorpat, Folun ve Per

nau oehlrlerlnl işgal etmişUr. A:ynı 
ordu grupu bir çok münferit muha 
rebelerde düşman tUmenlertııl mağ. 
ıo.p ederek ııtmaıe doğru Tapein 6te 
tarafına pilsk\lrtWmtl§tllr • 

Bu ordu grupunun harekltı henUz 
bltmemı.,Ur. lılamaf1b cephenin bU 
bölgealnde 8~ ea1r alınm11, 31S5 
tank ve 655 top iğtinam nya ta2ı· 
rlp edllmJ§Ur. 

General Kellerin Jo•ma""a ewgl 
tayyare mOISU bu muvafiakıyeUerde 
ka.t't blr rol oynamıotır. 1m,).l geçen 
bölgede dllş!nanın 771 ta~resl dil.. 
ştlrlllmuıı veya yerde tahrip edilmlr 
tir. 

2 numaralı tebliğ 
Cenup cenahında mareşal Von 

Rundstedt'in iba.ş kumandanlığı 
altında bulunan ordular gnıpu, 
harekitın bidayetindenberi bil
hassa büyük arazi ve hava. müş. 
kül!tiyle ve adetçe c;ok faik olan 
düşmanın mukavemetiyle karşı· 
l.aıpnıştir. Düşmana cepheden 
taarruz eden ~eraı Von Stul
pnı:.ı.gel ve mareşal Reichaeau
nun idaresindeki ordular dÜ.5JI18-
nın mukavemetini kırmada ve 
Jitomirden geçerek Kiyefin ka· 
pılanna kadar bir zaviye üurin
den ilerlemeden evvel general 
Von Kloist'un kumanda ettiği 
zırhlı gnrpun yardımiyle çok a· 
nudane bir surette cereyan eden 
uzun muharebeler vermek sure. 
tiyle yollarma devam edebilmiş
lerdir. 

Stalin hattının çok gerisinde 
yapılan bu yarma harekatı bu 
ordulara Deniester ile Dnieper 
arasındaki mıntakada birleşmek, 
cenup istikametinde yürümek ve 
şimalde bütün şiddetiyle devam 
etmekte nlan ~virme meydan 
muharebesini vermek imkanını 
temin cbniştir. 
Sndık bir silfilı arkadaşlı~yle 

Alman kuvvetlerinin yanında 
dövüşen Macar ve Slovak teşek
külleri düşman için son derece 
kanlı olan bu muharebelerde 
mUhim bir rol oynamışlardır. Bu 
hareketler devam ettiği müd
detçe general Antoneskonun baş. 
kumandanlığı altında bulunan 
Alman Romen teşekkülleri anu· 
dane bir suret"..e müdafaa edilen 
Prut nehrinin gerisini zorll'Yjlrak 
düamanın ~k muannidane mü
daf aasma. ve hemen hemen gay
ri...Jcabili mürür olan araziye rağ_ 
men Besarabyayı düşmandan 
kurtarmışlardır. 

Bu harekattan sonra Alman 
ve Romen askerlerinden müte
şekkil olan general Schobert'in 
ordusu şimalden gelen kuvvet
lerle jrtib4t temin clmek üzere 
orta Dniesterden ~eçerek şiına
U garbiye doğru ilerlemişlerdir. 
Şimdiye kadar elde edilen malU. 
mata e-öre cephenin bu bölgesin· 
de 150-000 esir alınmış, 1970 
tank ile 2190 top_iftinam edil· 
miştir. 

General Lochrio'n.un kuman
da ettiği tayyare filosu bu hare
katın muvaffakıyetle neticelen· 
mesine geniş ölçüde amil ol· 
muştur. Bu filo hareket esnasm· 
da 980 Sovyet tayyaresi düşürül. 
müş veya yerde tahrip edilmiş
tir. 
3 numaralı tebliğ 

3 numarah tebliğ: Şark cepnesi· 
n.in merkezinde general Von Boch 
idaresindeki ordu grupu Smolenak 
te cereyan eden büyük meydan 
muharebesinde M:uza.f!cr olmuştur. 
Mllcadclenin cereyan ettiği saha 
mUcadelenin d~vamı ve §iddetl ve 
bolşevik ordusuna. indirilen aman
eız dat'beler tarihi balmndan bu 
mey.dan mub.arebelJino iatlsnat bil: 

r 

Asker ailelerine 
yardım 

Asker ailelerine ya.rdrm kanunu 
Jayilwımm m~llsin dün.kil toplan· 
t:ısmda Dahiliye Vekilinin talebi· 
le Nafıa, Maliye, bUtçe, milli mü· 
dafaa ve dalı.iliye encümenlerinden 
mllrekkep muva.kkat bir encümen 
tarafmdan tetkiki muvafık görül • 
mUş ve ibu heyet tetkiklerine baş· 
lamıştır. :Meclis pazartesi günkü 
toplantısında bu Iayiluınm müza. • 
keresini yapauk ve ı ı oylUle ka 
dar bir aylık tatil karan ver~ek
tir. 

Aske:' ailelerine ya.rdmı lfiyiha· 
sı esaslarına göre, tanzifat ve ten 
virlye vergileri hariç diğer bele • 
diye resimlerine belediyelerin 
yüzde elliye kadar zam yapmaları, 
elektrik ist:ilılilk vergisine, nakli· 
ye vesaiti biletlerine birer kuruş 
tiyatro ve si~ema biletlerine yüz· 
<ie ona lu.ı.dar znm ya.ptlmasr, tecil 
edllenlerden münasip bir şey alın
ması, bunlar kilf.i gelmediği takdir 
de ebik kalan miktarın servet. 
n.isbetlnde !halka tevzi edilmesi 
ancak tevzi mikts.rmm kazanç: 
buhran ve bina vergisinin yüzde 
yirmi bO§inl tecavüz etmemesi der 

mahiyet vemılgtir, Takriben bir 
ay süren bu muharebe esnasmda 
mareşal Kluge, general Stravs ve 
general Baron dij Voih'in ordula -
rilo general Gudctian ve general 
Kot'un klareSndeki zırhlı gruplar 
düşmana kanlı .zayiat verdirmiş -
lerdir. Bu meydan muharebesinde 
310.000 Sovyet esiri alınmış, 3205 
tank, 3120 top ve muazamı bir 
yeldin tutan her neviden harp mal 
zemesi Jğtlnam veya tahrip edil· 
mlştir. Mareşal Kesalerlngin ida
r~deld tayyare filosu bu zafe
rin elde edilmesine kati bir rol 
oynamıştır. Bu bölgede Sovyet 

hava kuvvetleri 1098 tayyare kay
betm.Jalerdir. Bu meydan muha -
rebesine aft tafsilat yarmkl nske
rt tebliğde neşredilccektlr. 
4 numaralı tebliğ 

11 temmuz tarihli tebliğde 

tılldlrllen n.kamlar 4.00 bln eslr, 7115 
tank, 4423 top ve 6235 tayyare :ı.rta 
rak 89:S bin esire, 13143 tanka, 10 
bln 388 top.o. ve 908' tayyareye ba.. 
llğ olmuştur. 

Bu muvaffakıyetler en cOretkAr 
tahminleri blle fazln.sile apıaktadır. 

Bu muvaffakıyetlerl bUtlln §Umu· 
llyle takdir edebilmek fçln fevkalA.de 
anudano harbeden bu dıişmanm ver. 
dlği kanlı za.ytaun eai.r sayısından 

birkaç misli fazla olduğunu gözönlln 
de tutmak lA.zmıdtr. 

Alman ordusu 6imdiye kadar 
karşı!n§tığı bütiln muha.snnlarmm 
en çetini o1an bu düşman kar§ı -
sındn. hemen hemen mucize dene
bilecek bir cesaret ve mukavemet 
göstenni'}tfr. Fvka.IAde silahlı Sov 
yet kudreti askeriyesinin ezilme -
si Alman kumandasının tlstünlllğü
ne, silahlann eşsiz vasfına.. sa -
vaşlarda yetişen kıtalarm talim 
ve tecrlibesine ve bilhassa Alman 
askerinin vo .silAh arkadaşlarının 
kahramanlığına ~luyuz. Harp 
esnasındaki hareketler de dahil 
olmak il?.ere hazan 1000 kilomet -
reden ço.: fazla yllrümUş olan Al
man fırkalarmm bu yürüyüşlerini 
de kaydetmek lıi.zrmdır. Bu vüsat
teki hareketlerinin heyeti uınumi
yesi mümkUn ola.bilmiş ise, istih -
barat ve geri hizmetlerinin emııal· 
ruz teşkilat ve işgal edilen dil8 -

Amerika harbe 
L. miyecek 

Tokyo, 7 ( A.A.) - Miyako 
Şimbun gazetesi diyor ki: 

Birleşik Amerika şimdiye ka· 
dar har.be girmekten imtina et. 
miştir. neride de bu böyle ola.. 
caktır. 

Birleşik Amerika hararetle 
harbe hazırlanıyorsa da henüz 
bir harbi karşılayacak derecede 
hazır değildir. Bugünkü şartlar 
içinde Vaşington hükumeti "mü
şahit., lik siyasetini idame ede. 
cektir. Ruzvelt siyaseti miidafaa 
proğramım tatbik ede'bilmek 
için vakit kazanmaktadır. 

Sonra Alman • Rus harbinin 
çetinliğ·i Amerikayı harp dışın
da kalmağa sevketmektedir. 

piş edilmektedir. Köylerde yardım 
ayniyat suretile yapılacak, boledi 
ye ve indrei hususiyeler biltçele • 
rlnin ~iizde ikJsi ni.sbetinde asker 
ailelerine yardım edeceklerdir. 
Tahsil için verilebilecek haciz ka · 
rarlan !belediyelerce infaz oluna • 
caktır. 

!eri Manhaym, Frankfurt ve Karlruho 
ile cenubu garbi Almanyanm muhte. 
lif noktalarmdakl askeri ll!cvzl.lerine 
muvafiaki~tlı hUcumlar yapmıf#ar • 
dır. 

Bombalmdan ölenler çok 
Evvelki gece .İngiliz tayyareleri • 

nin cenubi Almanya Uzerinde yaptık. 
lan akınlarda muhtelif yerlere atüan 
birçak infilak ve yangm bombaları 

birçok evleri tahrip etmiş veya hasa.. 
ra uğ'ratmıştir. Bazı yerlerde bil • 
yük yangınlar, diğer bazı: yerlerde de 
daha kUçUk yangınlar çı~tır. Halk 
arasında bir çok ısın ve yaralı oldu. 
ğu bildirilmektedir. Tayyare dafl ba.. 
t.aryala:-ı 16 1ııgiUz tayyare.sl dll§Ur. 
mUşlerd\r. 

Amerika hariciye nazırı 
l•tila edecek mi? 

Amel'ikan radyosu spikeri ve Könıt 
guetelerl mulmblri Broke Karten 
Nevyork Deyl Miror gazete.sinde yaz
dığı blr yazıda, mevsuk menbalardan 
alman haberlere göre, .Amerika harı. 
clye nıı.zın Kor.tel Hullln ınhh1 .ııebeb.. 
ler dolayı.silo istifa edece:ın1 bildir • 
mektedlr. Bu mevkJe, vaktile de ay .. 
m makamı işgal etmiş c.la.n bugünkU 
harbiye nazırı Btinuıonun gcUrilmef!i 
ıııtımall vardır. 

Muhabir Karter, bu takdirde Veıı. 
del Vilklnln harbiye nazırı olacağını 
tahmin etmektedir. 

Hulün Siyama hitabı 
Amerika hariciye nazın Kordcl 

Hul Pasüikte hiçbir fütuhat hareke -
tinin vukubulınamasında Amerika. • 
nın hayatı menfaati olduğunu ve buna 
muhalefet cdeccğlnl gazetecilere ıtöy. 
lem iştir. 

Hut bu beyanatı yaparken l:)ıyama 
hitap e~tir. 

Dul Kuperin yeni 
Y azile•i 
Şanghaydan blldirildlğine gore su. 

bık 1nglUz istihbarat nazın Duf 
Kuper 1nglliz Jutala.nnın Singapur. 
dan naklini temin etmekle tavı.it edil 
ml§tir. 

lngilterede iki cam• 
idam edildi 

35 yaşında Vernıer • Hclnrlch • 
muı topraklarında demiryolu Şe- Valetl adında ve 2:S yaşında Karı • 
bekelerinln, harp sa.hasmın geri - The• Druke isminde iki ca.au.s, dUn sa.. 
sine kadar derhal hemen hemen bah 1ngilteredc Vandsvorth hapl.Bha. 
tamam.ile tekrar kullanıla.bilmiş ol nesinde idam edilmişlerdir. 
ması sayesindedir. Alman ordusu oruckc, Alman tebaa.tındandır. 
tlstUnlüğilnü müdrik ''e zaferden vaıeu de tsvıçro tabilyetlndedlr. 
cm1n olarak bit sıra parlak zafer Bıı iki casus, blı;, Alman tayyaresl 
lerle başladığı mücadeleye yeni tarafından !skoçyada k!!n Banff kont 
bir hareket 'Sa.hasuıda devama. ha.- ıuğu .sablllerino getirilml§tlr. Bunlar 
ztrlanmaktadır. kauçuktan ufak bir sandalla karaya 
Fin cephe.inde c;ıkmrşlardır. lkl casus, havaamı bo. 

Eden 
Dün Avam kamara -
amda Türkiyeden 
bahsederek dedi ki: 
AtatUrkUn dehasile 

vücut bulan 

Türkiyenin harp 
sonu aleminde 
Tam rolü 
olacaklır 

Mosko~a 
bombalan~ 

.Moskova, 7 (.RadSo); I 
tebliği: Alman ta~~ 
lıfoekovaya yeniden t& 
tem.işlerdir. Hava. (lS!i 
gece avcılan tayY~~e' 
ğıtml§lardır. Tan- ~9 
blr kısmı §Chrin uzerlll 
rlp ve yangın boml)alSts 

Bazı evi r hasarB u 
6 
~ 

yaralı ve ölU vrırdtt'· So 
resi dUşnr(llru .... LJr. 1 

reaika~ 

Bukovina~ 
~ususl reJ' 

Taymis gazetesi de Tür- (Ba.j taııJ• ~
kiyenin sevk ve idareye ' tc§kil eden Uç museu~;,ııl 
muhtaç bir memleket re muhalif hareket ~ııl' 

.., .. •• kamplamıs. gönderil f'. 
olmadıgını soyluyor !k.incı bir emlrntulle~ 
Lon4ra, 6 ( A.A.) - Haric:ye 

nazırı Eden bugün Avam kama
rasında. Attleeden sonra söz a.. 
larak umumi vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. 

Eden Türkiyeden bahsederek 
şöyle demiştir: 

Türkiye ile olan münaselıetle.. 
rimizin esası İngiliz - Türk mu
ahedesidir. Bu muahedeye hali· 
sane riayet ettik ve etmekte de
vam eyliycğiz. 

Büyük Britanya ile Türkiye 
arasındaki dostluk yalnız harp 
esnasında değil harpten sonra 
da Avrupa anlaşmasına devamlı 
bir tan.da hizmet edebilir. 

Türkiyenin zararlarına. olarak 
herhangi bir anlaşmaya muva~ 
fakat edebileceğimize veya etti
ğimi.re dair zaman zaman gu.e.. 
telerde düşman propagandasının 
yaptığı telkinler neşredildi. Bu 
nevi hlç lbir telkinde hakikat zer 
resi yoktur. Bu neviden hiç bir 
şeye a<;}a muvafakat etmiyece
ğiz ve her hangi bir devlet tara
fından bize bu neviden hiç lbir 
teklif yapılmamıştır. 

Harp sonu alemi, büyük k'ü
çük bir çok devletlerin işbirli
ğine muhtaçtır. Atatürkün deha.-
siyle vücut bulan modern Türki
yenin bu alemde tam rolü ola. 
eaktır. Ve Türkiye bunu yapar. 
ken kendi yolunu kendi karar
laştıracak ve iş arkadaşlarını da 
kendi intihap edecektir. 

Lmıdra, 6 ( A.A.) - Times'in 
diplomatik muhan-iri, Türk gaz. 
tecisi Ynlçın'm Times'in "Sulh 
ve kuvvet" başlıklı cuma günkü 
başmakalesi hakkında yazdı~ı 
yazıya cevap vermektedir. Bu 
cevapta şöyle denilmektedir: 

''Sevk ve idare'' tabiri hak. 
kındaki İngiliz ve Alman lelak. 
kileri biri:birinden ayrıdır. İn· 
gilizlcre göre bu tabir, Avrupa
y:ı. Rusyanın veya diğer herhan. 
~i bir devletin hakim olması ma. 
nasmrtazammun etme?" Böyle 
bir şey istemeyen camiaları va
sayat altına sokmak İngiiiz dev
let adamlarının ?fönindcn geç.. 
mez. 

Şarki A vrupadaki bazı küçük 
milletlerin yakın tarihi, başka. 
}arından ziyade haricin böyle 
bir sevk ve idaresine muhtaç ol
duklarını göstermiştir. Kudret. 
li Türkiye, geniş arazisi ve yük. 
sek ananeleriyle böyle birşeye 
muhtaç değildir. 

Bilakis, Türkiyenin Şarki Av. 
rupada ve Garbi Asyada böyle 
bir ~aye ile lüzum görülecek 
herhangi bir sevk ve idare faa
liyetine iştirak cdcce{ti bile iimit 
edilebilir. 

Türkler, muttasıf bulundırkla.
n devlet adamı mezayası saye. 
sinde böyle bir role layık olduk. 
larmı göstermişlerdir. 

subaylarına, askerıerlll l 
murlan ile Alman '-:;; 
ı1 heyeU a.zasmB 1' • 
det hareketi ölUaıle ~,;eı1 
tir. Eğer böyle blr ~ 
hudi ise ÇernoviÇ teet? 
bulunan elli yahudl dB 

bcr1clam~ 

Vişi hükO~ 
iki pa j 

(BaŞ ~el' 
fide bir darbei hnıc:~~ 
zru- edilebilir. BUJl etıı"ı 
bebl ise, Vişl hilk~ <8 
Ia.ım den.iz üsl erw-
Ce:r.ayir Umaniari1° fi~ 
Dnkar hakkındaki ~ 
ba.tmm Vişl ta,rafıtl t'° 
mesidir. Alma.nY~i1$t1' 
bata cevap ve~;~ 
kfunetine 10 oğııS ~" 
ıct verdiği fakat ~~~ 
Amiral Darıanla. ııı tııı~ 
bu talepleri redde~; 
ısrar ottiği roy}eJl ,~ 
t::ı.raftan Amiral P el .,,, 
muhafaza. edebilJJl~ ( 
limnnlarilc Kazıı.bl J.11' 
ra terke !lıa.ztr old 
diliyor. tefi> 

Almanların ırııUt ttif 
sa arasındaki yeııl ı8 
hası da.ha meydııllg. ~ 
intizara ınra.rta~I 
bel hUkCtmet t ~ .~ı 
dirnıek için Fra~eJ~ 
meselesini öne ııl'!Y. 
n gözden kaçrnaıtl 

Fransa Art18 
~ 

muhtıra~· 
(Ba!; ,,. ~ 

oldu;;.u halde ~io.l"~ .. ~ı 
~ . ,~ 

izahat talebi içill cl't~ 
cevap teşkil etJll ~ J 

Sefirin talebi, ~ 
toıiuğunun ınüda!old~ 
nin orta.ya atınılJ ~ 
rp müteallik idi. UJflc' 
tinin cevabı, su JJet!"..ıı 
Amerika. gazcter. """ 
tariltinde yııp•UW:e0i1: 
da tavzih etxne~ pi~ 

Cevap, uınurrı rf}'e A 
kalmakta ve ~u P'~ 
htı.discsi arnsındıl ~.,l 
gözettikten sonrı' G'9" 1 
Amiral DarlaII "~ 
gand tarafın~ ill ~ 
Fransız styn.seUJl }(tev:.. 
vo teşrih edibJlc~ 
tCRA MEM.~1'1~ 

GJDLl'P~ 
Samatyada.,J{ll:~ 

aind~ oturan ııtl~; 
ye ıcra m~cdiJ<11~. 
Men.co, dün ~ ,111 ıv 
maralı traın"·ı:ı.) , 
mak istemiş. ~ilf: 
'bederek ansın Helsindlkcn bildirildiğine göre cep. plttıktan sonra bu 11and..ıı batırma.. 

henin Dlilrkezlndekl Fin hücumu sür. ğa teşebbU.S etml§lerdlr. Fakat mey • 
aUe inkişaf etmektedir. dana çıkanlml§ ve bu casuslann tn.. Edirne Valiliğin:len: 66~~ 

Ladasa gölllnün aımaıı garbi.Sinde gtltcrcdo oldukları an18.§llml§trr. Her Iı:dimc mfillllf'ket hcstanc.sln!Jı 941 yılı fhUyacı oları rsııtl' s1• 
büyük kuvvatlcrıe yapılan Sovyet iklsinln de alıcı ve wricl te.ısı..z Aleti si açık eksiltmeye ronulmuştur. 'l.'&Upleıin lfsteıcri gl} tı "'..s 
hUcuum, çok ağır zayiat verdirilerek bulunuyordu. Pasaportları .sahte ec- sıhhat ve lçtlmat muavenet ınUdUrltiğtlnc mUracaatlll "°JY" 
tardedllmlşUr. Bıız.ı Sovyet taburlan nebl pasaportıanydt. Her ikisi de in. gUnU saat l:i te 137 ı!rahk tomi.n~l!arlle birlikte EdiJ'Jl0 

imha edtlmlş ve Finlerin ellne bUyUk gillzce konu§uyorlardı. menine gelmeleri. {67b5) • 
~~~~.~~~~nta~~c;-------------~------------------~ ~· 

;~~kovadaki diplomatlar Mf.Vekilliii Devlet kitapları Mtedavil Sermayesi Müdürliilii'r..ıl - ~~~ 
Ayrılıyor Muhammen ~,il 

DUn Berlinde gazctecllerln ııorduk. Fiyatı Jt\1~ oD 
• tan bir suale cevaben Kremlin nez • Mal7A!menln cinsi ve miktan İho.le gu.nU ve saat Kuruş µıra ,o6o 

dindeki bir çok dlplomatııırm M03ko.. Kaput bezi (Bakırköy cinsi 90 Cm) 22.8.941 cumıı. günü saat 10 d& 28 motreııi ~ 
vadan ayrıldıkları Berllnln .aalAJılyeUl 7000 metre ~ 
kaynaklarından teyit edUml§tlr. şını.. ince ip 350 kllo 23.8,941 cuma.rt.csl günU saat 10 da 180 ldJ06U 
dl nerede bulunduklarına dair malQ • Kaim ip 300 kilo 23.8.941 cumartesi günü aa.at 10 da 160 kilosu ~ 

el 
mat yoktur. Yukarda clna ve mıktan yazılı ma lzcme hizalarında göeternen gün ve saaUerdc ,A;nkat" 1110 
lngiliz tayyaTelerinin M:UdUrl\lğtlmllz satmalma komisyonunca açık eksiltme Ue mllbayaa edilecektir. Şartnaıncıer . .1 
Alnnlan bilir. llJofl" . 

Talip oıanıarın llt\n edilen ~ ve aaatte teminat mektuplan veya pey a.kçelerile ~trUııı' .İngiliz imparatorluk hava kuvvet • 
leriDe JD@SJIP. 'bom~ f.aa.az• .uwıa mllrM:a&tıan. (6758).ı 



na bizzat Rüştü Baba nezaret et· 
mişti. lşin tuhafı lbütUn bu mu· 
hinı ve te'hlikeli işler düşman 
nöbetçilerinin ıgözleri önünde ya· 
pılmıştı da heriflerin kılı ve ru. 
hu lbile duymflDllştı. 

Kaçmlma işinin de lbir.e .tevdi 
edilmesine adeta sevindim. Kcn -
dimi kaJ.b hislerinden daha bas • 
kın heyecanlarla avutmak istiyor 
dum. Hem tu vazife ~kıınıroan 
vilksek bir maksadın volunda. 
değil miydi? · . . 

Ha'}di İhsan hemen gıdelım 
dediğim zaman. 

- Sabırlı ol, gideriz Sen su 
kahveni iç bakalım. 

Ve garsona seslenerek: . 
- Bana da bir çay getir. dedı. 
Yapılacak işin p~ı_ tes. · 

bıt edilmişti. Verilen ıtahrırı emır 
de topun ~ötürüleceği isti.kamet 
gösterilmişti. Verilen talımatın 
hulisası şun.dan ibaretti: . 

''Top muhacir arabasile Mecı· 
dil_ köy, Ayu.ağa, Hacı~.m.an 
bayırı istikametinden ve Bil~~ 
dere üstündeki ham yoldan gotil 
rillecek. gürültü çıkanlmıyacak; 
bir müdahale vaziyetinde ~ah -
mrsa iş sükunetle halledılecelc 
muztar kalm.madıkça silahla 
mukabele edilmiyecektir. 

Müfrezeye Kemal, lhsan ve 
Osman Beyler nezaret ed~kler
Tirebollu Asımla, Rizeli Alı yar 
dımc.ı olarak yanlarına ,-~rilecclc 
tir. Motör Kozluya !beş mıl me a. 
fede Bayırlık mmtakasına yana 
şacaktır. Parola: Anka~adır. 

Bu def aki vazife bı~. ~~~~ 
tehlikeli ve ehemmiıyctlı g?runu_ 
yordu. Karadan topu sezdırme 
den Kilyosa kadar götU~ek ge· 
ce dahi olsa bir mc~leydı .. Yor: 
gundum. Fakat; hfıdıseler ıçer 
sinde devamlı surette bulunma· 
nın verdiği bir alışkanl_ıkla. o k~ 
dar makineleşmiştik kı.: hı9. bır 
cev biz." fevkalade görunmuyor 
s - ; 
du. 

Kahveden ayrddığlmız ~man 
ak!)amm ilk alaca kar~hgı e~ • 
rafa çökmüştü. Hava lbi~enbıre 
bozm~ sulu sepken ~an kar 
her tarafı vıcık vıcık gol_ ve.<.:~ 
mur deryası haline getinnıştı. 
Bir aralık lhsana: def k " 

_ Beri>at dedim- Bu a 1 

seyahatimiz biraz müşkül olaca -
ğa ıı,enziyor. . d 

_ Daha i) i ya. Bızım e ara 
dığımız bu değil miy?i\~. . . 

Ziya Beyin evine gıttigımız z~ 
man her şeyin hazırlanmış oldu 
ğunu ve bize iltihak edecek olan. 
Osman Beyin de orada !bulundu. 
ğunu gördük. Ziya Bey yumuşak 
fakat kati bir sesle: _ 

- Haydi göreyim sizi <:(X:Uk 
laı·. Şimdiye kadar he.: ~·e:.ıt~ 
ısi muvaffakıyetle ve yuzunuz~ 
;kivlc sona erdirdiniz. Bu g~ 
başarmağa mecbur olduğu~uz ~ş 
evvelkiler kadar mlihimdır· _bı~ 
dakika tevakkuf etmeden v~e 
lerinizin başına hareket edınız. 
Qünkü yarın sabah iki diişman 
harp gemisinin lğncada. açıkların 
da top tecrübeleri yapaca_!tlal'l 
haber alınmıijtır- Onlar Bo~z • 
dan çıkmadan siz yelkenlere ve 
gaza basarak ~ötüreceY,iniz ema· 
neti bekliyen Anayurt toprakla · 
ı ına doğru yol almıs bulunmalı. 
smız. (Devamı var) 

derece mülhit bir hayal inki· 
sarına uğradığını hetırlamı. 
yordu. 

Nöhetçileri görünce, en 
yüksek sesiyle bağ;rdı: 

- Bre aodoılar ! Evimden 
bir kadın kayboldu. Onun 
nereye gittiğini görmediniz 
mi? 

Nöbetçiler hep birden ce • 
vap verdiler· 

- Hayır, devletlim! Cüm. 
le kapısından buaünlerde di· 
şi mahluk olarak btr kedi hi. 
le dışanya çıkmamıştır. 

Pata hiddetindeı! ne ya • 
pacağını bilmiyordu 

Bir sofraya bakıyor, bir de 
Cihannümanın kapısına göz 
atıyor: 

- Her dakika 1J gelecek • 
mit ıihi, içim hopluyor. O 
halde onu arka kapıdan ka • 
çırmıılardır. Ben ıize arka 
kapıya da göz kulak olun de. 

( Oıuetemtz.in blrlncı .al flll!mcıa 

K alıkalıasız saadet 
ba§lık yanmdakı tarih çcrçcv""l ku. 
ponuyla birlikte gönderilecek) 
EVLENME TEKLİFLERi. iŞ ARA· 
MA, J~ VEU.l.\IF.._ ALUl. SATll\1 
gibi tlc-ari mablyetı halı. olmıyan idi. 
çilk Ull.nlı.r 11'3nllıız nqroıuour. 

ol!cn genç bir bayan sabah veya 6ğle 
den eonrnlnn tercüme işlerinde çalıo
mak Uzcre iş aromnktadır. Almancn 
dan tercUmcıer de yapabUlr. <R.B.T.) 
remzine mUracant. 

Ste1la, Gedeon'a: "Peki" dedi· 
j!i zaman otuzunu !bulmuş bir 
kızdı . O zamana kadar evlen· 
mekte aceJe etmemişti .biraz 
ki.birlı ibir lhali vardr. Onun için 
ne o erkeklere ~k fazla yakle· 
şırdı, ne de erkekler ona. 

Bundan başka. onca, diğer ibU
tün .kadınlaroaki teshir etmek 
arzusu yoktu. Bu da, kendisini 
tek ibaşma yaşamağa sevkeden 
sebeplerden !biriydi. 

Buııunla beraber, St.ella ki• 
çükken şclırln en güzel kızı sayı. 
lırdı. Fakat, büyüdükçe iboyu 
posu artmış, adeta güzelliğinin 
sihri kaçmıştı. Gören: "Güzel 
kız!" diyordu. Fakat, o kadar. 
Karşısında daha uzun dw-mak 
ve daha uzun bakmak kabil de• 
ğildi. Onda, etrafına tesir etmı· 
yen bir güzellik vardı. 

Gedeon da ~ gent değildi . 
o da otuzunu bulmuş. hatta 
geçmişti. O da güzel bir deli.kar• 
lıydı. Fa:kat. o da o yaşa kadaı 
evlenmemişti. 

Laltin, doğrusunu söylemek 
lhım gelirse, ibaşko bir sCbeP'" 
ten: 

Stella ne kadar soğuksa Gede• 
on o kadar ~üler yüzlü, yumuşak 
huylu. hassas ve iyi kalpli lbir 
adanrdı. 

Fakat, bu ''iyi" huyları kadın· 
lar araffilda muvaffakıyet kr• 
:zanmasma yardım edememişti. 
BiH'ikis, aşk sahasında muvaffak 
Olmasına bu huyları mani Ol• 
mU$tu. 
Kadınlar onu çok hissi çok a· 

ğırbaşlı çok can sıkıCJ lbuluyoı• 
)ardı. 

Stella ile Gedeon'u biribirine 
yaklaştıran bu "mağduriyetleri,, 
oldu. Karşı karşıya gelince biri· 
birlerini gözden geçirdiler: 

Onların yaşlarında buluna.nla• 
rın hepsi evlenmişti. Etrafların· 
dakilerin hepsi ikişer ikişer ko'• 
kola girip uzaklaşmışlardı. Yal· 
mz ikisi tek b~anna kalm~tı. 

-St lla.,.-Gedoon'a! "Peki'' dediği 
uma."l şöyle düşttnmüştli: 

- Gedeon iyi bir cocuk ! 
Fakat, düşündüğü yalnız bu 

mu olmuştu? Kadınların zihnir• 
den geçenler pek bilinmez .ki! 
Fakat, "Gedeon iyi ibir çocuk'' 
düşlincesinin arkasında gizli ka· 
lan lbir diğer mülfi.'ha.za şu şr• 
kilde ifade olunabilir: 

"Evi var, arazisi Tar. Bunları 
benım evime, !benim ar6Zime iHi· 
ve edersek iyi lbir gelir sahibi C• 
!uruz. Bundan ba.qka, onunla iben 
) ine istediğimi yaparım. Benim 
için Siçilmiş kaftan lbu.,, 

Gedeon., Stella'yı ismindeki. 
tavırlarındaki, vücudundaki ihti
ı::am için seviyordu. ("Stclla" 
yıldız deın&kt;ir.) O, muhteşem 
kadınlardan ürken bir erkek 
değildi. Bilakis kendisinin böyle 
bir kadına layık olduğunu dt • 
şünüyordu ve Stella ile cvleır 
meği talihin bir lfıtfü olarak 
karşılayordu . Sokakta onu g .. • 
düğü zaman canlanmıE; bir hey
kel zanncdivordu. 

Onların evlenecekleri mahal
leye yayıldıftı zaman herkes bu 
kadar sert tabiatlı lbir kadınla 
böyle yumuşak huylu bir adam 
nasıl ge..<;inebilir? diye havret 
etti. Evet. W!=ııl P'e<:ineceklerdi? 

"' " * 
Evlilik hayatlarının ilk günle· 

HiKAYECi 
rinde Gedeon karısına biltiın 
kalbini ac;tı. Senelerdenberi or • 
da saklı bulunan bütün hi lerinı, 
bütün dertlerini döktu. Her gün 
ona hayatın güzelliklerinden, 
ışıklardan, gölgelerden, güneşin 
doğmasından, lbatmasmdan, yıl· 
dızlardan, aydan, güzel manzarı • 
lardan, çiçeklerden ıpcyva.lardan 
bahsediyordu. 

Stella, kocasının bütün bu 
şairane sözlerine: ''Evet. Tabii. 
Doğru. Şüphesiz. Anladım. Bili· 
yorunı. Güzel. İyi r· diye oevap 
verivordu. 

Hislerini ve düşüncelerini 
icinde saklamağa alrşm~ olan 
bu adam, karşısında derdini r• 
çacak birisini !bulduğu irin, şair 
kesilmiş, hüyük bir heyecanla 
coşuyordu: 

- Bak Stella! Anlıyor mu· 
sun, Stella? Söyle bana, Stella .. 

Fakat. kadın, bu heyecanların 
karşısında gayet sakin bir iıaJde: 

- Evet, diye ceva veriyorou. 
Evet. Anlryorum. Doğru. Öyle. 
Glizel 1'' 

Gü~ler ve aylar g~ti. Arab 
rmda bir yakınlaşma olacağı hal· 
de, bilakis ikisinin de ihuvlar:ı d<• 
ha fazla inki§af etti: 

Stella dalha. sert tabiatli bir 
kadın oldu. Gooeon daha yumu· 
şak '.huylu :bir erkek. 

Ara sıra, kendi kendilerine, 
biribirlerini düşi!nüyorlardı: 
lonf.yorla:rdı: 

Stellla başka bir 1 etkekle m • 
lenseydi, aca'ba ne olur<lu? Sert 
tabiatlı ve kansını kendisine e
sir etmek istiyen bir erkek, her 
halde, Stella ile geçinemezdi. 

O zaman iki kuvvet çarpışa· 
cakt• Fakat ya karşısındaki 
kuv n.ünde kendiliğinden ba .. 
şım egı!Cek, yahut da ileri atılıp 
mağlüp olacaktı. 

Ya Gedeon !başka bir kadınla 
evlense ne olurdu? Yumuşak 
huylu, hassas, meJAnJrolik, ufak 
tefek bir kadm ibütün si!hirle Gc· 
aoon'tı bü...qijllttm ım.~{tp ed~k. 
eritip ortadan sivrileceldi. 

Halbuld, Stella ile Gedeon bi· 
ribirleriyle <:arpışacak iki kuvvet 
değildi. Biri zayrftı: ötekini 
mağlup etmeğe kalkmıyordu. 
Diğeri çok kuvvetliydi: ötetcile 
~rmşmağa tuzum görmüyordu-

Mahallcde, Stella ile Gedeor• 
un nasıl geçineceklerine th~t 
edenler biliyorla~ı ki anlaşma 
yalnız biribirine müsavi kuvvet" 
ler arasında olmaz. 

Fakat. onların belki hnklı C• 
larak endişe ettikleri bir şey 
vardı ve bunda aldanmamışlardı. 

Stella ile Gedeon'un evinden 
bir giln bir kahkaha sesi ,gelme· 
mişti. belki mes'uttular. Fakat, 
bu saadet kendi kendine biten 
bir saadetti. Bu sessiz saadeti 
onlar biribirlcrinde, biribirler • 
nin farkı olmadan buluyorlardı. 
Saadetleri içlerinde ve essiz <r 
)arak kahvordu. Onları görenler 
lırinin halindeki nertlikten .. 
ötekinin rlizündcki durgunlu1 

• 

tan. ikı iin de mesut olmadığına 
hüküm veriyorlardı. Fakat, onlar 
içlerinden mes'uttular. 

Sessiz bir saadet. 
Stella ile Gedcon evleneli beş 

sene olmuştu. Beş sene evlilik 
hayat•ndn belki saadetift sonu· 
dur Yirmi beş. otur; ya..,larmda 
c·vlenenler için hakikaten otruz, 

Evlenme teklillerı 
• Yaş 26, boy ı 1, kilo ir. dolgunca 

maaolı, t.4lısllli bir genç boyuyla ufak 
bir gı>lırl olan 20 yaşlarında bir bn 
yanla evlenmelt latemektedlr. < t..slan} 
remzine müracaat • 2157) 

• Ya§ 28 boy 160, iyi bir aileden 
orta mezunu sanatkar günde 200.SOO 
kuruş ·kazanabilen bir genç, çok fn. 
kir bir aileden, fanteziye düşkün oı .. 
mryan bir bayanla evlenmek iate • 
mcktedlr. <Sanalkıirl remzine mllrn. 
caat • 20 

1 ş ve ııçı arayanlar: 
• Almanyada ve Amerikan kolcjın. 

de yUksek mllhendlııllk tahsil etmiş 

bir bay. ehven ve mllsalt §artlann 
ve istlfadcll bir şekilde. almanca, ln.. 
gfıtr.ce Usan ve riyaziye dersleri ve. 
rfr. lstanbul FaUh • Fatih caddesi 
numara 98 N. Berkanta mllracaat. 

• 27 ya§mda ukcrllkle alAkaaı bu. 
ıunmryan, llkmektep mezunu eski 
türkçeyi bilen, hesapla OnslyeU olan 
bir genç lgı aramaktadır. (F .K. 36.1) 
remzine mllracaat. 

• Ortanm ikisine kadar okumU§, 
iki sene kadM" bir müessesede çal!§ .. 
mı§, b\raz daktilo bilen 17 ya§mda 
bir genç iş aramaktadır. (Muammer) 
adına mektupla müracaat. 

• TUrkçe, transızc& tı.zik kimya ve 
ortamektep talebe81ne riyaziye deraıe. 
rl verlllr. F.K.R. remzine mQracaat. 

• Ehliyetli bir ao«ır takSl, hu.suıd 

•eya kamyonetlerde ı, aramaktadır. 
(G. Akda!) remzine m!lraeaat. 

• Ayda on Ura tıcreUe Anadoluda 
dolqmak Uzere SMO yaşmda bir ~ 
yana ihtiyaç va.rdı:r. :tsUyenleriıı Fa.. 
Uh SaraçlıanebafJ Horhor caddesi ye. 
fil tekke eokafmda .O numarada dok 
tor eeı11 Kayabaya mııraca.atıan. 

• Btr buçuk yqmda bir çocu~ 
bakmak için bir dadı aranma.ktadır. 
Namualu olması, çocuk yet!§tlrml§ 
bıılıınmAAU p.rltır. İ8tlyealerin Tak. 
simde Tak.sim eczanesi.De mOracae.t. 
lan. 

• Ll8e talebelerine :franaDca dem. 
ıer. 1lk •e orta talebelerlnl ikmal im. 
t.llıanlarma lhazıri&r. (E.B.T) remzine 
muracaa~ 

• Almanca..._. sctn kGOlk moda, 

ba8tall 80ka#J nu:mara ıs - ba7&11 
Noa Volbrilck'e mUracaat. 

• Tnrkçe 1raııamca tızik lıııl.mJa ft 

orta talebelılne rfyazi19 tarih " cot. 
rafya ve )'W't blJglal derMlri (14.8.S.) 

remldııemOracaaL • 
• Tllrkoe ve trawmıcayı mtıkenın>el 

otuz beş yaş attık gençlik !ba?~l· 
)erinden uz.aklaşma devresının 
~lip çattığı çağdır. 

* 25 yaşında tUrkı;e, fransızca, 

rumca okur yazar blr bayan ~ ara. 
maktadır. Tezgo.htaruk yapabilir, blr 
doktor yanında çaıışabilır. (Bayan 
Ozcn) remzine müracaat 

• 17 yaşmda blroz dııkUlo bilen bir 
orta mek~p mezunu lş aramaktadır. 
(Uçman} rernzlnc mQrac&at. 

• Orta t.ahslllt eski yszıyı mUkem. 
mel bilen 'li e daktllo kullanan bir genç 
iş · nrrunaktadır. M. R. remzine müra-
caat. 

• Bir mUcssesenuı, yazıhanenin. 

mağnzanm yazı ve hesap işlerinJ der 
uhte edebilecek bir bayan if aramak. 
tadır. (Rabla) remzine müracaat. 

• Helll§tro mektebi mezunu bir ba. 
yan evinde her tllrlü enjeksiyon yap. 
maktadır. Ömer RU§tüpa~a sokağı 
No. 3f e mOracaat. 

• Blr doktonm veya dl§çinlıı yanın. 
da hizmet edebilir enjeksiyon ve bas 
tabalactlık ~er'.nden anJanm. Yal. 
nız sabah gidip ak§am gelmek üzere 
tsUyenlerin adresime blldlrmelerl.. 
Topkapı l•'atmasuıtan mahallesi Et. 

hem efendi sokak 10 numarada Zabel 
• lyJ blr mubastp 1§ aramaktadır. 

lauyenıcr lstanbuJ poata kutu8U 176 
muhasip remzine müracaat edebilir. 
Jer. 

• aa yqmda aakerUkle a1Akuı oı. 
mıyan oakl yazılarla daktilo bilen bh 
genç k&Upilk 1§1 aramaktadır. (B.X..) 
remzine mUracaat. 

• Almanca, traıımıca. i.ngU1loe De 
diğer dersler mtısaıt p.rt1arla ver1Ur. 
Fatih Macar kardeşler caddesi 38.IO 
f'Bktl olan muhasebe, muhabere ve 
daktilo igıleıinde tecrllbe ve Ttlkufu 
bulunan oldukça fyt lngllizoe bilen, 
mnkcmmel surette tercUme ve terct\. 
manlrk yapabilecek lktldarda bulunan 
nmıca da konuşan ve okuyan bir bay, 
mllna.slp ncretle çalı,,mak istemekte. 
dlr. Arzu çdenlerln (M. A.) remzln<' 
mektupla mtıracaatıan. 

• Anadoludakl yalnız kendi mağa.. 
zaaae 1§1 olan b!r yn.zıhane tı:ın bir 
bayan aranmaktadır. İ§ çok hafl!tlr. 
:tsU1enıerın M.M. remzine talsUAUı 
adreslcrilo blldlrmelerl • 837 

Aldırın.:: 
Aoa,rıcla. nımumrı ~a:ıılı olan o 

~ aam1anna selen 
mııılrtuplan lclarebaaemb.dP.n (pua.r. 
lan aa.tıll) hergi).n sabahtaıı öileyc 
ka4u' veya saat n cleo 80Dra aldır. 
maları rica olunur. 
(Rabla) o(S. 126) (Muammer) (B.K.) 
(R.F.) (Seven) (Rahim) {M,Y,l 
<H. N. B.) •(Narin) (Xans 248> 
(Riyaziye) (88 Mine) (Gönül 22) 

luk hissi döner, döner. nihayet 
bir korku olur. Ölüm korkusu ... 

Gözler, geriye dönerek lbal-t.ığı 
yerlerde .bir gurubun aksini gö 

Bu devrede baharın sonu. a· müştUr. O kilometre taşından 
zalan kuş cıvıltılariylc, hafi!Jc ~ sonra yürünecek yolların sonun. 
yen çiçek kokulariyle kendi.nı daki boşluğa vuran aksidir bu. 
hissettirir .Bahar yolcularr bıı- Stella ve Gedoon havatıarında 
denbirc dururlar: Yolun sonuna bu yorgunluğu hissetmiyen iki 
geldiklerini hissetmişlerdir- .Hat- yolcu idi. Saadet kahkahaları 
tA bunu hazan cok sonra hisset• yoktu ki çok gülmeden hasıl olan 
Ukleıini arilarlar: Hızlarını J • yüz ağrılannı duysunlar... Bir 
almışlardır... Rüzgar durur, bahar yolculuğunun sonunda 
rü7.garm kulaklardaki uğultusu değillerdi ki bir kilometre ta.tın· 
diner. O zaman dilsfuıcc başlar. da gimeşin battığını, son'bahar 
Baş geriye döner, geçilen yol· günün son kokusunun dalga dal

lara ibakar. Neler geçilmiştir, ne ga uzaklaştığını görsünler ..• 
yollar tepilmiştir! B~!1ların yor• Hnyır, onlar kahkahasız bir 
gunluğunu, akşam guneş_ bataı- aadct yaşamışlardı. Bu kahkn• 
ken kırmızıya boyanan bır t31?ın hasız saadetten felakete geçiş 
üzerine cömelenler bütün vücut- farkını hissetmiye<:ek olan haya· 
larında hissederler · tın günleri birer takvim yaprağı 

Bütün vücutlarında, adeta, 1 halinde düştü. Fnknt, geçen sa• 
UGan hızın ıii1ghmı hissederler. adet değildi ki hayatın geçtiğin 

Vücuttan ) ükselen hu yorgur• his etsinler ..• 

Ne kalfaların sorguya çe. 
kilfmesi, İ§İ aydınlatıyor, ne 
de gösterilen 1iddel para edi 
yordu. 

Ahmet pa1a baygm bir hal 
de sedirin üzerine uzamlı. 

nin oda kapısı öminde zehir~ 
li safran tü\:süsü yapmı§ ve 
biraz sonra odadan içeriye 
girince Mariyi dilleri tutul • 
muş ve sersemlemiş bir hal· 
de bulmuştu. 

lYazan: lahender F. SERTELLi 
- 93. 

Kahyanın: 

- Yemekler soğuyor dev. 
letlim ! 

Sözüne Ahmet paşa hid -
dede cevap verdi: 

Fatma her şeyi önct'den 
hazırlamıştı. Konağın ahçı 
yamaklarından Mustaf anın 
yattığı bir külhan arkasında. 
ki ıssız bodrum, Mariyi hap. 
setmek için en güzel en emin 
bir yerdi· Mari burada avaz 
avaz bağırsa bile duyulmaz· 
dı Zira bodrumun duvarı di. 
hi~den şarıl şarıl taksim su
yu - ' ıyordu. 

• _ı,• ? 
memiş mıyuım . 

Diye haykırıyordu. 
Artık olan olmuıtu. Şimdi 

Mariyi kim kaçırdı· Nereye 
kaçı•dı? Bunu öğrenmek la· 
zımdı. 

Ahmet paşa kahyasına şid. 
detli emirler verirken, harem 
dairesindeki eski kalfaları 
birer birer sorguya çekiyor • 
du. 

Bunlardan birine sordu: 
- Marinin nereye gittiği. 

ni 11örmedin mi? 
- Hayır. O, seni çok se • 

verdi. Sen daha geçen gün 
bana Marinin odasında o • 
nunla der'de§tiğini s<iylemİ§ • 
tin .•• 

- O, geçen bir gündü, 
pa!am ! bugün, Allah ıahi • 
dimdir, görmedim. 

Bugün herkes Allaha ye -
min ederek konu~ıyOI'. ln • 
şallah yalan ..öyliyenlerin Al 
lah cezuını verir de bir daha 
yalan aöylemeğe tö•be eder
ler. 

Ahmet P6f& botuna UKra • 
şryordu. 

- insan kederli "ıamanm • 
da gırtlağım dii!Ünelıilir 
mi? 

Paşanın gözdesini 
nerede hapsettiler? 
Alımet paşanın halayıkla • 

rından çerkeı Fatma, nilıa • 
yet karanlık düşüncelerinden 
birinin tahakkukuna şahit ol 
muştu. 

O gün paşa saraydan öğlı> 
yemeğine dönmeden. f'at • 
ma, cihannüm&da sofra ha • 
zn-landığım duyunca, Mari· 

Su gürültüsünden, insan 
sesi duymağa imkan yoktu. 

Fatma, Marinio başını vü • 

cudunu örttü .. Yavaıça kolu. 
na ıireı ek odadan çıkardr 

1 n,..wım· •· ' ı 



A A B E R - Akşam f)OStaS' 

Fraı .sanın ınhilalinae sonra 
PA ~iSTEN i PA YA 

HUDUDUNA YAZAN: 
Rudolf \lan Wehrt 

Müttefi~\lerin medet umdukları bu kara 
askerler Fra· sa :çin bir ahn karası teşkil 
etmiş gıbiydi. Fransızlar onları yanlarında 

görmek istemiyorlardı 
B~ımı Ç-t!\ i rerek a;\ naya bak -

tmı. Ostüm i>a§ım toı içindeydi. 
Otelcininin dü~ünce.;ini okudum 
\ 'e ma.<.aya hemen para koydum, 
Oteki bunu ~örünce birtıl "onrn 
bir ~·~ maden s uyu ~etirdl. An -
cak paranm üstünü 'erdiği zaman 
Alman olduğumu anladı. Hıırbiu 
kendfılinl mahnttiğlni 'e parasız 
hiç bir şey vermek niyetinde ol • 
madığmı uzun uzadıya anlattı. llo 
rifin gevezeliğini dinlememek i
çin oteHn bahçesine ~.-~tim. Bah 
~ede -~ükiınetlc tüfeğini temizli -
yen bir Alman a!'!keri vardı. Kar 
sına oturarak kim olduğumu öy • 
ledfm. Asker ba' parmağı ile omu
llllDUD iiurinden arka.,ınrlan g~en 
otelciyi i,aret edere k : 

- Pis herif, para.dan ba§ka bir 
"8Y dü~ündüğü yok; , ·atanda,la n
ua bir damla s uyu parn.o;ız vermi. 
yor .. Kanında herhalde yahoditi'k 
wr. Dedi. 

Suyumu içtlketn ıt0nra otomo 
bile döndüm , .e arkadaşnnla be~ 
ber Toan istikametinde ilerle -
dik. 

KÖPRtlSt)z NEHİRLER 
Alman ordu unu takfb etmek 

mıınettiğimlz kadar kolay olmadı. 
N ehlrlerdeki köprüler berhava e
dilml tJ. ilk defa oland< zcncJlerlc 
~Jaştık. Üniforma.sızdılar. Si • 
\.iJ elbiseleri nerede tedarik et -
dlderlnJ bilmiyorum. Ofuuzların -
da ta~rdıkl&n yep)einf bavulu ne 
rede bulduklannı da bilmiyorum. 
Möltecllerin arasnuı. kan, mak Is. 
tiyorla.r. MültcclJer bunları ~örün· 
ce tibindlklerinf izhar etmekten 
!:Clrinmiyorlar. Ahali ıencllerden 
korku~·or. Müttefiklerin medet 
umdukları bu kara a.ı,;kerler Fran. 
._ · ı~n bir ahh \tara.sı teşkil et _ 
mı, ~fbiydi. Fran ızlar onlan yan
larmda görmek istemiyorlardı iler 
liyoruz. hasar görmemi'! yerler • 
tfen g~lyoruz, Yalmz bir köprü 
~ı l ' P. <'h-&n altüst olmu!'tu. Mo

dem ha.rp !'lür'at harbidir. Yalnı:ı 
mukavemet gfü~teren bina ve m·. 
ler tahrip edilir. Ateş e tmeyen e
ve bir tt>k mermi bite atılmaz. 

. 8 -

Fransız askerleri köpriiyü bc r 
ha' a ederek kazı;ı o;a hile ycrlcşi • 
yordu. l'crle.-,tiği yer ise bir hara
be halini almakta gecikmi~·ordu, 
~o<;eden ilerledik \ e f.oire nehrfoe 
"·ardık. Tours'da köprünün io~a 
halinde olması yolumuza mani t~· 
kil ediyordu. Bu e!jnııda acıkrnı~ 
tık. Tesadüf bizi bir iaŞe kolu ile 
kar:;ıla5tırd1 ve 1İl7.nn olan ::;eyle
ri tedarik edebildik. İaşe kolu 
nehir üzerinde Pont-On kiiprü.,.ünü 
in~ edecek ve bi1. de onlarla. be ra: 
bcr bu şekilde n C'hri ~~ebih•c<"k 
tik. Köıırü in'!a edilinceye kadar 
eh-arda ge.ıerkcn u.ıakt& bir ça -
lılıkt.'ln ateı;.e maruz kaldık. Yanı· 

mızda ... ilah namına bir ~ey yoktu. 
Bunu belli etmek istemiyorduk. 
Sanki bize ate5 etrnlyorlarmı gibi 
otomobilin etrafında biraz dolaş
tık ve biraz sonra köprüye ~ittik. 
Loire nehrini böylece geçtik, Fa
kat Bienne nehrinJ asamadık. Köp 
rülerin hepsi bcrha\a edllml~ti. 

Blnne~i . ahit boyunca takip ede rek 
metruk köylerden ~e~tik. Köyler 
haritamızda teslılt olunmamı~h. 
Yolumuzu yıldızların yardımı ile 
bulacağımızı ~yllyerek kendimi -
.d teselli ettik. Uza'ktan uzağa par 
1aysn bir ışık görüyoruz. 1'"ihayet 
ism.in.i unuttuğum ufak bir 5chrc 
vardık. Nehrin kıyısında yükselen 
bu ~irde tek <'anlı yoktu. Ak _ 
~amın basması, Şehrin elastiki bir 
sisle kaplanması in anda koıirn i
le kan~ık hi'iler uyandırıyordu. 
Sesimizi belki bir Alman nöbet~i · 
ne i~fttlrcbllirfz. diye sesl<'nlyo • 
ruz: ce,·ap yok. 1'"ehrin kıyı .. ın:ı 
gelerek ka.rfiı &&h\le ha'!lretle bak· 
hk. Köprü yoktu. 

Nihayet lialettayin met. • 
ridı bir evde geceyi g~irmC'ğc 
karar verdik. Şehrin dar sokak -
l.armda dikkatle ilerlerken iki 'c
ya üç zc ndnin ~ık bir kapıdan 

içeriye kaydıklarını gördük. Gf'<'e .. 
!emekten , ·az g~erek yolumu7.a 
dc'\.-am e ttJk. Yine bir köyde n ~e· 

Ankara J. Genel K. Satınalma Komisyonundan: 
?diktan Cinai Fiyatı M . teminat Şartname 

bedeli 
M.etre Kuruş lira kuruş kuruş 

214.lSli Yazlık elbise kumaşı 73 S0.~68 OS 782 
60.800 Kıflık elbl.ae kumaşı 310 10.674 00 943 
28.~ Kaputluk kumq • 850 6.193 75 495 

1 ç.crken bir taş köprii~·e te"Sdüf e t 
1 tik. \'olda, bir Çe!'-me ba ·mda Al· 

manca ı;.a ı"li1 sö~·Ieyen si\ illere ra'ı 

ladık ; Lorc nll oldukJan meydana 

çıktı ' 'e bize yol ~fü,tcrdiler. Ch~ 
tellerault'ya. vardığımu 7.&man lje 

lıirde ~ ü k.-.e k bir kuma nda heyeti
nin bulunduğunu öğr<'ndik, Şeb -
rin otelinde mükemmel bir yemek 
yedik; Otelin bahçesinde ise ak • 
am ;\·enwğini ~iyen Ol'(lu zabit • 

Jcri \ardı. Otelde rahat bir ge<'C 

~cçirıliktt>n ..,onra kendimbi yata~ 
lara attık, Ert e ... ; sabah daha faı ... 
la cenuba. ~itmek için hazulandık. 
f.,ııanya. hududuna do,i:ru ile rlcyrn 
Alman ordu una ~etl:;;mek , ·e 
mü.,aade e tti kleri t aktirde onlarla 

berabe r ,; itmek i.,ti~orduk. Fakat 
ordu ucunun ner ede bulunduğunu, 
Plrenelerc kadar han~i mıntıka _ 
lan i ~al edN'<'ğİnl hilmiyorıhık. 
Arkada'}ım mü;&akere halinde olan 

zabitl~re ~iderck maliımat istedi. 
Zabitler yolumuLa cJcyam itin 

Tourı.'daki yiik..,ek kumanda he -
:ye tinden izin almanu:ı lizim ~eldi· 
ğini söyledilr. 

- Nereye ~itmek i Uyorsu -
nuz'! diye sordular. 

- Bordoya. Di~c cc \ ·ap \ Cr • 
dik. Zabitler ha~·rct et tiler zira 
Bordoda henüz Alman askeri hu • 
lunmuyordu ' c oraya gide miye • 
ccğimiıi .,ö~·lt!diler. 

(Dcı:amı var) 

HAl.EPLt 
Sunnctçiba~ızade 

Slaaetçl 
\HMET 
f EM i Z 
Adres: Çember. 
lita,tı Türkistan 
kıraatlıanest ya. 

nmda No. 8 
Telefon: 28S60 

!hale gün ve saati 

!?3.8.941 cumartesi saat 11 
25.8.SU pazartesi saat 11 
25.8.9U pazar tcsJ saat 15 

Jıı[jktan, clnat, fiyatı, muvakkat te mlnatı ve prtname bedeli yu karda ya zıh Uç k:ılem malzeme hlzbıarmda ya. 
alı cüİı. ııa.aUerde Ankarada komlsyo numu.zda Uç kapalı zarf elulltmesile a lmacnktır. Şartname bedell karşılığın. 
d& Ankara.da koınisyonuınuzdan ?e ls tanbulda J . sa. Al. Ko. ile dikimevln den alınır. N'ilmuneler herı;ün komi&. 
,.,İınımUZda görWUr. ı.teklllerln kapa lJ zarf tekllf mektuplarını ihale zamanından bir saat evveline kadar komis 
JICllltınuma vermeleri. "(5163.6725 ) 

Kağıt ve Selluloz 
(Be§ ta.ra.fı 3 üncüde) 

ve tahlıyeye müsaittir. Ayni za
manda, müesseselerin, herhangi 
bir zaruret muvacehesinde, d e • 
miryolundan istifade etmeleri de 
mümkilndür. En dakik hesaplara 
nazaran, fabrikaların 1zmitte k u • 
rulması, nak liyat bakımından, ton 
ba§ına tam 11 liralık bir ucuzluk 
temin cylcmistir. Deniz yolu y ü • 
zünden, 10-9-937 tar ihinden 
31 - 5 - 939 tarihine kadar 
hasıl olan tasarruf miktarı 141 
bin 189 liradır. 

Şimdi ka rakteristik bir misal 
gösterelim: kağıt ve sellüloz sa.. 
nayiinin en ziyade inkişaf ettiği 
m emleketlerden biri olan fsveçt e , 
Obbola , s ülfat sellülozu fabrikası 
Umeo ı;;ehri civarında bulunan bir 
ada üzerinde müessestir. Fabrika. 
nın s uyu, Umeo şehrinden geçen ı 
Um calrr nehrinden ahnma k ta, de· 
niuı§ın borularla getirilmek tedir. 

Demek oluyor ki lsveçte bile, 

Baş, Dif, lfeüe, Grip, ao.
~ Ktnklık we BOtGD Ağnlarııuzı Oerb.ı; 

botMıt re.ese S bfl allDlbHtr. TA'L"1.!RINO!N SA::;ıt 
VERot PUU.U KUTUt,ARI ISRAR'LA ISTf . 

BAYLAN 
iÇKiLi LOKANTA,;, 

Sirkeci muhitinin nefis yeme klerile tanınmış eti 

•••••••• lokan tasıd1r. •ı••d~ 
. ... ... - ' .-,, "· ~ 

fabrikayr suya götürmeli mantığı j~ 

~0e~0~a:~;b r~ı:~~~fr.isa~u:~ü: Bir tuhafiye mağazası için tezg 
daimi nakil masrnflanndan ta- r 
sarruf yapabilmek için bu yolda Kası·ver ve çocuk aranıyo 
hareket etmek muvafıktır. Filha. 

kika, kağıt ve seııuıoz sanayii mu_ Tezg"'btarıa ta :.aııue lşiasll 
esseselcrimiz Sapancada kurul - CI .:a .7 

muş olsııydı, artık sular ne olacak- çalışmış oima i l şarttır 
tı? Bunları, tek rar göle veremez-
dik. Zira, temiz ve berrak suyun , ı. 1 t ııll 

1 

Müracaat yeri: Yazı ile veya doğrudan doğruya \l cı,. 1 vasıflarına halel gelirdi. O zaman , 

bizzarur, yine İzmit körfezine ka. llıım.em•ulrılulğlulnııl.l•Tcllclfrılnillilleıi21!100•9öl'•ntıulmlalramylal . ...... ~ 
dar artık suların sevki için kana. 
lizasyon inşası icap edecekti. Bu 
ise, su borusu ferşinden hiç de 
ucuza çıknuyan mali bir külfetti. 

Üstelik İzmit , gerek ham mad.. 
dele r e ve gerek piyasaya Sapan
cadan daha yakındır. Müesscsele. 
r in mamul ~addcleri de, 1zmitten 
çok daha kolay ve ucuz sevkedile· 
til.mektedir, P ersonel temini hu 
~usunda da. Kocaeli vilayet mcr _ 
kezimiz, velüt bir kaynak vaziye. 
tindedir, 

Hulasa, İzmit, kağıt ve sellüloz 
sanayiinin yuvası olmak bakrrnın .. 
dan , ideal bir va t.an köşesidir. Ka 
naaUmlzce, su lRini bchane ede • 
r ek s udan seboplcr göst ermek 
yerine meseleyi, ilim esasına da. 
yanarnk tetkik etmek ak liscl im i. 
cabıdır. 

Rn.~:1. Rız.a Tiv,,trosu 
7. 8. 941 perşembe Bostancıda 

8. 8. !H l cuma Çınardibinde (Saç· 
!arından utan). 

Komedi 4 perde. Halide Pişkin 
birlikte. 

Bursa Maarif Müdii.-lüğünden: 
ı51ııV 

ı - Eksiltmeye konulan ı§: Bur&a Çelebi Mehmet turbfi 
mir olup lt E-~if bcdclı J ~::2S5 lira iki kuruı,ıtur 

rtt' 2 - 1-~Jcs; l aım. J:t a~ustos l!:t:ı pazartesi sunu saat do :l(ı 
rif mUdUrlU~iı eksııt.ıne lıom!syonu 01asınd1t kapııJI 
yapııacaktır. ııet 

:'3 - Bu iş• aH k"i1:: htili;.•:ıru, .ımumı nusu8l şartnaııı 
rrojeı ıııaıuU müdıır1 1l~ıi.1d~ l{örülebUJr. .~J 

· •• nlt""' 
i - ,F;ksiltme~·e ı;ı=.cekle~n yııksek mühendis veya y - ij 

maları aynı .-.amanda lııtilıl eskl bir eseri tam1r eu;tl ~ 
v~ 136'i .62 llrn muvıık!tat teminat vermeler! OçilJl , 
zılı cv:-a}a kı.lul ve lmz'l ctmeıerl, bu inşaatı ytı{\-e 
d·ıı- nafta uilc'UrlüğılnUn elıltyet vesikııs: ılc maar~eıııf 
evkat umum mUdilrlUğtıl.!~u· busus1 şartların ıS 
baı- bul~nma.an. plıırf 

''Bu vef<lka ll:ıı.!e günJM:tn evvel Bursa vıııtyetıne et 
rek Naf!a nıUourlU~Uuden ve maar!t vekilliği m:ızel 
Kat umum m~dür!Uğl.Lvlt':ı almacaktır.. ıı.sC 

Tıcaret 'Xlaı.Tcn kayı!.lı ol.::•Jğuna dair 9U yılı vıırııds.tı 
tekllı mt-ktuplarını 219:> sayılı kanun nUk'.JmJPrl dtP ~ 
ıayıp 11 ağuııt t..'t 1941 :>ııza!"tesl günU ibate ııaatt.ıı 61eıt 
veı komuıyon ~isliğlne mıı kbuz mukabillnde verıJI 
~ I~ 
"Postada .,,Jku:.ıuıacalt gt>rlkıneler kabul edileme~ , 

--- .. det'' 
C&nkırı Orman Cevirl!e MüdürlüP1JJ1 rı f 

1 - Çankırı vllllyctınin ..;eılı:.:j kazası c;lablllnde budııtl~ f 
yazılı CÇitı Devlet oru r.n.mdan ımU işletme p19.nına göre 1~ rl/ 
mUlü olan l3308) M3. ı;am vo ( t:..:.ı M:ı. köknar dikili ağıı ret' tJ 
rıııinde ormandan tıkar. 'nıak ll.z9 ı. :!S.7.941 tarihinden ftib3 

d:ıtle kapalı zart us .. w ile arttmr.ııya lrnnulmuştur ~' . .! 
2 Arlt:rr.ıa li'.'> 941 tari:ı.ne mUsadlf çarşamba ı;tınU biı:ıY 

kııı istasyon caddE'.·!lnJ' oı.:lunan ormaD çevırge mildDrlUğU "" 
lacakttr. . ılllşll" 

3 - Beher {!'ayrı'llıımul me ro mlktLp çam ağacının ııı 
t4fill) koknarın ı·I• Ot Kuruştur. 

4 .Mu··akl\at lem nat (117~, ura (16) ırnruştur ~ıJf 
5 - ~artname ve nıukave.e pı<:.Jelerl Ank rada ormnll 

ğiı ve ça~•U"ı (gurnr: (t'vırı;e u fü.tüı IU~ınde görti!ehllır. 14 d' 
6 - Ttkl!f nı·~kıupıarının 13 ::< lı41 çarşamba ı:-ünC sııııt 

mısyon reıst!ğın{ \"er ı'(ıtsı lillunruı. ed 
i - 1 1:1l~klilerln tiı';; ret orıa.-ıı veE:lkası ile oırıikte t)Clll rd~ 

saatte ilıa 1e komısyonın;:ı milrac.:;wuarı (bu ves:ka a:ö/ 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF 

~._,,er kez Bankası 2 / B / 1941 ~aziyeti 
y aor ve imar i.';f erı ilanı r 

Nafıa Vekaletinde• 
116"' 

ı - Ekı;iltmeye 1<oı-uıan ,., , Ar.kara bukuk fakillteSll1~16ıı J -· Alta: 8dl Doınm 7Z.60t.819 
9aJmot . 
1'laırlık • 

• 

DabDddd Malaalıl:ra. a 
ftrk Un.. 

llarlct.etı:ı Hnıaatıılrter ı 

• • 

Altm: Bali Kiloeram 11.010,ısı 
Altma tahYW 'tabii Mrbut d& 
9fıdeı 

Diler döYisler .. borçlu Kllrlnr 
baldyelert 

11.ad.a• Tabnllen ı 
Deruhte ~Ueıı eY?ak aakdi,. 

k&rfıllt> 
K&DWIWI e !I rnadcıeıertnı tnft. 
1taıı Ha.tn• taratınl'lıuı •t.ld 
cediy&t 

... Nl&I L'ttzdaıu : 

ncan Senedat 
liAbam 11'e tAhvilAt ctlzdanı ı 

( 
'\ 

·eru.bte edlleD e11'r&kJ n&lldl· 

\"en1lı u.rşı!ığı esbam H 

.aonlAt ıtıbarl ıuy;netJı 

~TbNt lr."bam ve T•h "-itAt : 

~11'an ı . 

Altm ,,.. döTtz nzertne uaıa 

TabvUt t il.zerine nanı • 
Baztneye kıM vao a•aru 
Hazine,. aıır.r No ıuınune ı:ör• 

~ &ltm ~Uldı uaıu 

Bluedarla.r . 
Kuıu.IU • • • • • • • 

102.124.204,75 
19.167.:SSt,60 

6%8.099,6.'l 

48-l.288,M 

lS.571.119,57 

48.601.255,87 

158.7 (8.563,-

21.683.011,-

272.989 000,89 

,, 5.-1112.r.81 ,llll 
8.810.245.19 

1 .9611,6-1 J 
1Ul08.·t Sfi .5S 

167.500.000,-

Yek1la 

Lira 

121.81 l.8'18,88 

ü'-283,91 

e2.11s.s1s,u 

272.939.096,:m 

33. 712.827,1.% 

l '72.'71 8 10.'i, 11 
1.500.000,
·u .1%.3 1 1 ,"8 

!132.860. 740,62 

1 renı.muz 1938 taruıınaeıı ıuoa.ren 

PAS1F. 
Serm. ,.. 
btUyaı U.- 1 

A.d! ..,. te•kal&de • • • • • 
HUIWd. • • • • 

l'de.t.l~lıd Baalmotlıu a 
Deruhte edlleD eTr&Jo ııakdl7• 

Kanunun 8 • ı lnct maddelerine 
tHfi.ka.n Butne taratmdu ~ald 

tediyat . 
Deruhte edilen IY?&la aakdl7t 
oakJyem 
Karşılığı tamaıneıı altm olar&~ 
U&veten tedavüle vazedflea 
Ree!kont muk&blll U&nteD tedL 
~azed. • 

Hazineye yap:'"n altm ka.roılıklJ 

nana mukab!JI 3902 No.b k&nUiı 
muctblnoe ll&Yeten ted&Ylli• n· 
ıedllen • • • 

KE\.'DU&'l a 
....... LJruı : 

A.ltm: san KilOl'l'&m 8'77,HıO 

'-82%.019, 1 • 
6 .000.000,-

ır,s. 7 t8.ö63. 

21.688.011,-

187 .065.562,-

17.000.000.-

2.>0.000.000,-

1 o.~.000.000.-

'78.808.522,99 
1.238.782,0S 

5850 No. ll&nUiıa göre Hu1.Jı.aye -----
a.ı:ııu &Yan.e mukabW &HdJ oltt' 
ll&D aıtmıa.r: 

...ıw Kil<>{;T&m 55.541,930 
Oivtıı TaallbH .. tl ı -------ı 

'78.124.161 ,90 

A.ltma tabYill kabil dO"rizler • • -.-
Dlter döYlzlar •• atacaklJ KB-
rt.ng baktyeleı1 , • • %9.9t9. '7'78, 74 

W U.b te !it • ı ı ı ı t ı 

Lskontc haddi ~ 4 Alta bertae avans % 3 

Lira 

ıs.000.000,-

18 .8ZZ.OlD,J 5 

n.ss1.sos,oı 

'78.121.16'7,90 

W.9i9.'778,'74 

109.861.91'7,71 

ıunan .Maarif matbaası ıcin so~·ı geçen bınada lıizum ger t~ 
. .... c \0 ven ve dö~eme :şlerıle y .. takhan,. k!~mmdakı unşap bölu• 

il işleridir. 

Keşit b<'riell: 1025~',4 8 liraılı•. ,<tıı-.P 
2 - Ekslltme 208f!l1 çar~mba günll saat 15 tc 11afi9 .19P 

• 11 ıc r ~d 
ınıar ışlen ckslltme ıH.misyonu ONıı.ında kapalı zarf Ul51 ' ı-ılf"" 

3 - J<;ks!ltır.e !i'nrtnıtmesl ve bur.e. mütefcrn evrak ı5Jl 
katıilintle yapı ve :mar ışlerl reis:ı~!ııden ulınııbilir. ttl'" ,J 

4 - Eksiıtınl'y• g!rebllmek 1:.111 l.slekı:tern (760) yed 
ıra 16 kuruşıuk muvakkat temı:•a • vermeler! lllzımdır. :zO ' ~ 1 

5 - İstekliler .eKlif mekt·ı;M; rını ihale sUnü olaD ısıl#~ 
gllniJ ~aat 1 4e kııdı.r makbuz rr ukabilinde komisyon r<> 
llzımdır. ,.,.70) ~ 

Postade olacak gecikmeler he.buı edilmez. (5024.J>~ 

..----------------1. ıetıf" 
Dev)P.t Demiryo1ları ve Limanları ~ 

L Umum idaresi il a nla rı 

Halka kolaylık 'J'nıak ıi:rer~: -;(., 
dBK , tr 1 - Ankara . Kırıkkale, An'~ra . Polatlı, Zongul 

1 
~rf>' ~ 

mır ..ıruınıu kısım'armd.'\ bulııua:ı iııtasyonlardaD, kendi < cfF. 
J .ıoo kllC'r.etrellk n.csrı!clerde bulunan i:ıtaeyonıara ııııt1 
cuıar iç!11, • buııı""' 

2 - Ankara garından yalnrz Polatlı istasyonuna ve ıs.f 1 
Lı istasyonundan yaltırz: Ankaraya ~ arım ücrete tabi yol~t Jç!' 

Gidi! • ciönüş bileti ııauıma~a OOşlanmıştır. Fa&la ta!6 

ra müracaat eailme!ldir. (5131.t>i2t } ti I 
• * • ; :?O·~ 

Muhammen bedeli 6720 llra olan 24 ton putrel doll'll~ 
ı;ünll saat lb,20 da l:apalı zarf wnılilc Ankarada idare 
nacakt rr. eıııııı'I 

Bu işe girmek fııtıycnlerin (504) liralık muvakkat t - ııJ 
tayin ettiği vıı!ikalan • c tcklltlerilll aynı glln saat 14,SO _J 
rclsıiğir.c vermeleri !4.zımdrr. ti1Y 

Şartnameler r:ırasız olarak Ankara.da malzem<ı dıütC 
paıada tesellüm ve sevk §efliğiw:d&ıı dağıtılacakt.Q'.. (66"J 


