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ÇÖRÇİLİN 
nutkundan 

Öğrendiğimiz 

So\ Yet . Alman harbi: İn
giltercnin hazırlığı; sulh 
~eya .mütareke ümidi; İngi
lızlerın yapmak istedikleri?. 

.!._azan: ETEM iZZET BENiCE 

h İn~iliz Baş•ekili So•yet _Ah;;;;:
arb_ı başladığındanbcri ikinci \C 

bıuhım nutkunu . öyledi 
Nutuk ·· ·· h.d. · b" ' gunun a ıseleri irinde 

1 ırçok merak mevzuu olan n~kta
t':.:· aydınlatmakta ve öğretınek
v u:, Beı-şeyin başında tereddüt 
)~meraka ınenu olan . y: Sov-
"l•t İt Alınan cenkle mesinin Sov
takd• ~sya aleyhine neticelenmesi 
tar ırınde İngilterenin Almanya 
la alından teklif edilecclt bir an-

ma sulhu 
cağı idi. B"\ na razı olup olaımya· 

1 farz Almanya: 
- Sovy t tim. A e Rusyayı mağlup et-

reden ~pa~a hakimim. hıgilte-
B .. ıç bır """' ist · Urriyet ve is • ....,_, eımyorum. 

olan !levletlerm;:aıi bahis mevzuu 
anla mı•·a t ftaklunda tla bir 

• J ara arım 
Dıyehilec:ek . . .. 

İngı"lt 'azıyete gelirse· ere ne y • 
hakik apar, ne der?. Fil-

a, Ru l·• ·ı ı· • da 1• 1 
· 1 e ngıllere arasın-

mza auan h 
cevap! nd nıua ede bu suali 
birin ~ ırmış ve iki tarafı biri
ltabile aber vermeden ve miite-

tas · •lllh vıp hasıl olmadan bir 
veya ··t ol mu arekeden menetmış• 

llıak\a b b . . . de S era er; ıhtımaller içın-
ed h?VYet Rusyada sulh müzakere 
ita~ ilecek hiçbir mes'ul devlet 
taııınıaııı~sı ~a olabilir ve inhilSl 
lı. Şekıllerı \'C marazları ile vu' 
-u~ gelebilir. Hakikatte bu sözü-
q•Uz v• t . . . h b . lo ... asvırımız mu are eo•n 

tııma ait b · h .. ._.. d • ·ı • · ihr ır u .. um egı ~ır 

İyi~tııa\dir_ ve Çörçilin beyan~lını 
dığ~ tahl'.J edebilmek i!in ele ~ı. 

.., 12 hır farazhedir. 
<>a b. . 

ve ~ ın en sonunda A\m,.,.yarun 
t.ıı "'?'ver manzumesinin -:le ayni 
~.1>:ıın ve faraziyeye mutabık bir 

'Yete d.. b·ı • haşk . u. e ı ecegi d• yine bir 
•olu a mısal ve izah SP-9sında zik-

nabn· B' 
dııııız Sır. ınaenal~~·h, maksa-
leYri h~vyet . Alman harbinin 
•lnı·•- ında bir hükme varmak 

""'sızın· t ·11 • ltıiit ' ngı '"~nın sulh veya 
areke hakk d k. 

latını b l' ın a ı noktai na· 
Çö . e ırtmekten ibarettir 

Is rçıl; herha · k• · 
o un· Alın »gı şe ılde olursa 
linıi il., b. an;va ile ve Bitler re· 
•ktine İnık•: •nlh veya mütareke 
lonuna k dn a\nıadığını ve harbin 
tebarüz :~. devam edeceğini 
llusya llUığ\fı •Yor._ Binaenaleyh, 
harbe d P dahı olsa· İngiltere 
S evanı k • ovyetle . ararındadır ,,., 

rın de 
tına kadar mü son damla kan\a. 
flsında harb şterek düşman kar
lataftardu: e devanı eylemelerine 

il . 
lıilhunun dışında ç·· . 

assa ö- ... orçDın bize, 
~••dır: ırrettıği •ki şey daha 

1- İn 'l ~ gı terenin h 
-..ingiltere . arp hazırlığı 

ili " nın Alma 
~_eneceği?. nyayı na-

ÇorciJ Alnı 
~arpışm 1 anların So,·y etle 1 

t<'f lıarb· a arına ve bir T· . ~ e 
~ . •ne girıneJe . o um dırım 

tilterey; isttı· rıne rağmen; İn
:• ku,vetini ad veya tahrip mevzu 
llklarına k . e. kaybetmemiş 01• 

1
- Sovyeıaınıdl ır ve hatta buna· 

1~ 
. ıl 

o n 1 er e ha b . . 
lı ıa ar, İng·ıı r e tutusınuş 
ardı • ere\: k ' mana de , e arsı bom-

teleri bulunnı:anı edecek ta:na-
rna~1nd .. 

- (Drvanı, 8-. •n değildir, 

~~'"'M•> 

ff ARp 
Anıtklopec1111 f Yazan, 

skender F. 
Sertelli_ 

Bu ınük-
kilc emı:ııel ted-

Y&zısını bugün 

4 lncilablıe. 
de okuyunuz 

"' 1 
1 Sovyet Tebliği 

Bir boğazda 
dün üç bin 
Almanaske· 
ri imha edildi 

Dün öğleden sonra 
100 kadar Alman 
tankı tahrip edildi 

Balbkta 13 Alman 
vapura ve 2 dest
royer batırıldı 
Londra 15 (A.A.) - Bu sabah 

neşredilen Resmi Moskova tEbliği 
Minsk'in şarkında ve cenubu şar. 
kısinde şiddetli muharebelerin ce· 
reyan etmekte olduğunu bildir • 

(Deva.mı Jlefin<"J S&lıihde) 

Alman Tebliği 

Smolensk 'in 
şarkında Al· 
man ordusu 
bir şehre girdi 
na kuvvetleri 60 
kilometre ilerledi 
Londra 15 (A.A) - Hitler'in 

umumi karargahının teblığınde. 
Smolensk'in 160 kilometre <ar -
kında Mohilef şehrinin işgal ('dil
diği bildirilmekted ~r . Bu te bl ığe 

(Devamı ll<şlnc:I Sah lf<d•) 

"' Karadenizde 
vapurlar yal· 
nız gündüz 
sefer etmeğe 
başladılar 

Bu esasa göre bir 
sefer programı 
bazırlaaıyor 

(Ya&ISI 5 inci Sa.)'fad&) 

Bir adam taşla 
komşu kadının 
kafasını yardı ! 

Anasını kartarmıya 
gelen çocuğa da 

kazma ile yaralcdı 
Bey kozda Önçeşme sokağında 

38 numarada oturan dülger SÜ· 
le) manın oğlu 301 d ~ğıırnlu Salih 
Örücü komşusu Sıi : eyrr.an kızı 

(Devamı B"fİllci Sahifede) 

NOTLAR: 

Oünla muammuı 
Almanlar: 
- Stalin hattını yardık_ 
Diyorlar. 
So, yetler: Stalin hattının lôfını et

miyor, mukabil taarruz, istirdat .• ha
berlerinden b<ı.h:sediyorlar ve tebllğle-
rini bu şekilde verjyorlar. Kief, Le· 
ningrad'l.li sık sık lakırdısı get'Jyor, fa
kat, 

- Alındı .. 
Denmiyor. Blzlm mah11t arkadaşla 

bu bahisleri kon~uyorduk da: 
- Birader, hep~inden vazgeQtim 

amma, merakım şu: Dclır:ıdi mı, de
liıtmedi mi?. 

Dedi, Gülerek: 
- Günün muamması da o ya.. 
Diyerek, ilAve ettim: 
- Galiba bizzat Alman ve Sovyet 

ı halkı da dahil olarak şu anaa butUn 
dtinya onu merak edivor. • • 

1 

1 
-1 

Cenup cephesini gösterir harita 

MOSKOVA 
sivillerden 

tahliye 
edilmiyor 

Londra 15 (A.A.) - Berİı
den bildirildiğine göre, Sov· 
yet hükı1met merkezi Mosko. 

vanın sivillerden tahliyes ı 
için hiçbir zaman erpir ve • 

rilmemiştir. Sovyetler sivil
lerin harek1?tl ıçin hazırlık 
yapmağı da lüzumlu görme
mişlt rd ı r. ._,___, ______ ,.) 

Dünkü iki cina
yetin muhake
meleri bugün 

başlıyor 

Tevkif edilen ka
tiller ne diyor ? 
Dı n {ehrimizde yukua gelen iki 

cinayetin faili akşam üstü Sultan
ahmet Birinci Sulh Ceza Mahke
mcsınde sorguva çekilip tevkif 
olunmuşlardır Bunlardan Halıcı-

(Deva.mı Beşİll<'i Salılfede) 

•• 
Uç tüccar Ad-
liyeye verildi 

Suriyede müta
reke ancak dün 
sabah imzalandı 

Mltarekınln metaı 
beniz ae,redllmedl 

Londra 15 (A.A.) - Suriyede 
mütareke dün saat 8,5 da General 
Vilson ve General Dentz'in mu
rahhası olan Fransız Generali 

taraflarından resmen imza ediL 
miştir. Metnin kat'i tafsilatı he. 
nüz malüm değildir. 

General Vilson 'un sözcüsü, ga
zetecilere son yaptığı beyanatta 
Suriycleki muharebenin mahiye. 

tini tasvir etmiştir. Sözcü. bu işin 
nekadar nazik olduğunu tebarüz 
ettirmiştır. Arazi çok arızalı idi. 
Müttf'fik kuvvetler bundan başka 

çok iyi çarpışan Vişi kuvvetleri 

ile de meşgul olmak mecburiye. 
•inde idiler. 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
BIB BAKIŞ 

TazyikKiyef 
ve Leningrat 
is ti kametle~ 
rinde teksif 

edildi 

Macar radyoıu 
Klyefln dlşmek 
lzere oldailaaa 

bildiriyor 

Sovyetler ise iki 
şehri geri aldıkla
rını s ö y 1 Ü y o r 1 ar 
AL. !AN TEBLİGİNE 
GÖRE 

Son Alman tebliği, Şark cephe
sinı :yarrnak için yapılan harek~
ta plA.r\ mucibince devam edildlgi
nı b Jdirmektedir. Aynj tebliğe 

göre, Fın ku\'vellerı Ladoga gölu
nün iki tarafından ilerlernektc
ıllr . 

(De-vamı ~i Sahifede) 

Trablusgarp 
açığında bir kaç 
gemi ha tırıldı 
Kahire 15 (A.A.)- Orta Şarl< 

İngilız hava kuvveti ri umumi ka
rarga.lıırun dünkü tebliği: 

(l>namı ne.inci SAhitede) 

Yapağı, Çikolata 
kiftıdı ve Yaldız fi· 

Hir 1:>avyet tankı 

atıerını arttırmışlar 1 lskenderun'a sığınan Fransız harp gemileri 

Şehrimiz yapağı ticarethanele
rinden Zeki Sarıbekir firması 20 
ton Yapag"· asH kıymeti olan 
16200 lira yerine 17900 l!raya sat.. 
tığından ihtikar suçile Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğıne verilmi!jtir. 

Silahtan tecrit işi 
dün ikmal edildi 

Çikolata kiığ1tları yaldızları ü
zer.ne satış )dpan Beyazıtta Ava
dis ve Mercanda Tığcılarda Kegam 
isminde iki tüccar da ihtikar su
çile müddeıwnumiliğe yerilmiş· 

!erdir. 

Suriye 
aileler 

ve Lübnandan 
Hataya iltica 

• 
zengın 

ettiler 
r-~j) BOYOll AŞK ROMANI r __ 

SORO ÇINGIRAKLARIJ 
· Müellifi: 

Ca.lılt Uç-uk 

BiR KAÇ OONE KADAR 

SON TELGRAF'TA 
•• 

İstanbul dan 
Başlıyarak Anadoluda Geçen Me
rak ve He3e:anlı Bir Aşk Macerası 

~--BCYCK AŞK ROMANI"---' 

Anadolu aıansı Suriyede bu -
lunan Fransız harp gemilerinin 
İskend<'runa iltica ettiklerini ve 
bunların silfıhtan tecrit olunma
larına başlandığını bildirmişti. 

Mütemmim maliırr.ata göre 
(Dn-amı llqincl Sahilede) 

Evin eşyaları
nı pencereden 
atıp aşıkına 
kaçan gelin! 

Beşiktaş ta Valıdeçeşmesınde 
Bakkal sokağında bir evde garıp 
bir hadı•e cueya rı <'imiştir: 

E\' halkı geçen sabah bazı eşya· 
!arın yerinde bulunmadığını hay
retle görmü•ler \'e biraz sonra dik; 

(lkvamı Beşln<i Satıiled<o) 

, 

Almanyaya akıntarım gıttikçe arttırmakta olan !ngıliz 
bombardt1114n tayyareleri 

( HARP VAZİYETİ ) 
Almanlar zırhlı birliklerle Stalin 
hattının şimal cenahına yüklendi 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Bugünlerde iki tarafın verdiği 
resmi tebliğler az çok kapa!. ve 
müphemdir. Almanlar ,ark cep
hesini yarmak için plan mucibin
ce harekata devam edildiğini, Sov
yetler de )Jilşınan taarruzlarının 
ağır zayiatla durdurulduğunu bil
dirmekle iktıfa ediyorlar. 

Bizım , n l&dığ ımıza göre A 1. an 
ordular büyükçe kuvvetlerle 
Ostro\ • Vıte>bsk hattına k rşı 

sıddetll \ uklennüşlcr, ·ani ],fos.

kova ve L< nıngrada doğru sur'at
le ilerlemek ;çın motiirlü ve zıı hlı 
birliklerır Sovyrtkrn şimal ce-

(J>e,~ı B'°"in("f Sahiff'deo) 

Oduncular b 
de satış yap 

•• gun 
yo -Depo sahipleri 435 kuruş narhın 

6 liraya çıkarılmasını istiyorlar! 

~ömür narhı da kir bırakmıyormuş ! 
Odun ve kömür fiatlarının ye

rinde yükseldiğini iddıa eden de
po sahipleri mal getirmcıneğe baş
lam!§lar ve böylelikle perakende 
satışları da durdurmuşlardır. De
po sahipleri çekimiz bozuk, sıra 
ile satıyoruz gibi bahanelerle sa
tış yapmamaktadırlar. 

Kadıköyünde SöğütlüÇ<>şmede 
odun v~ kömür deposu sahibi 

(Devamı ııe.mci Sa.h~) 

Tenkid ve Mülahaza: 

San1atıa ıoy
ıuzıaşmaıı 

H. S. S. 

Bir kutu kibrit satın almak 
için önünde durakladığım ca
mekanda asılı ve giine ten sol· 
muş bir mecmua ~ahifesinde 
gözüme çarpan şu başlıktan 

burkularak yürül orum: 
~ Edebiyatımızda Anadolu 

köyleri. 
H;ngi milliyetçi Türkün ka

leminden çıktığına meraklan· 
dığım bu nida ile diişündünı: 
Edcbiyalım12da Anadolu köy

lerinin ne işi var? 
Mademki bizde bir roman ya

zan adam, Kadıköy vapurunda 
bir muhavere ile kitabına baş· 
lıyabilirse beklediği alakanın 
yarısından çoğunu kazanmış 

zanneder!. 
Holivut dururken Anadolu 

köyü ve köy 1 üsü, birşey ler )'az
dığı ,.ehminde olan adamın ne
sine 13zımdır ... 

Kendini bulmak, kendini duy
mak bir merhale, kalbin ''e 
fikriu bir teşekkiilii, bir şahsi
yet kazanışıdır. Hoppa, hafif
me~rcp, kabukta kalınıya mah
kum bir san'at sezişi memleket 

KAHVE 
tevziatı 
Ağustos ıçind(' şehrimizde yeni

den kahn• t \'Ziat. yapılacaktır. 

Dıin Vilayet emrıne \'erilen 800 
çurnl ka veden 150 çuYal. Bele-

(D<'1 a.mı B~incl ~a.hifede) 

hına<ıle ülfot pe~da edemez. O, 
ziippe miza~lı 'e i>teriktir: Öy
le oldııj;ıı irin eksotisme meyle
der. lloli\ ııttan haz dıı~·ınası 

bu ~ iizdendir. 
Sonra, lııı kendini bulmamış 

adam edebi~ atı, sathi oldııgu 
için. in,an du~ gularıntn en ön, 
en iptidai planda gelen 'e 
ha~ \arıla n1il~ll'rek bulunan kı
s.ımlarile ~ani cin~i nıe~-Bicrlc 
doludur. Bu ~ ii"len ...... fuhuş 
ta'-\:11 leri ~·apar • .!\lc~cla tarJa
dan, nlıntcrinden \"l'~a l ~ın 
daınlalarından birşt.:,y du,yn.a7. 
llu ~·e it san\ı.ta Öll'nı~ nll·t 1ni.li 

ve in sani blitlin hl\ ınetlcrc k::ır
şı kor \"e sajiır oldtıh l:ırından 

ellerine geçirdikleri kal,•ın. ~ :ıl
nız cin"ıİ nıeyillerinin cnırinde
dir. 

Anadolu köy ii, ke:>di derisi· 
nin İ(İnr h:ıpsediJnıi~ ,.e his t<!r· 
bi' eı..i ı..inirlerinin ı:::1dıh.lauına 
ka.bili~ etinden başk1~ lıir t•y ol~ 
n11yan kaba bir san 1at i~in. na· 
s1J i~tcrsiniz J..i n1ukaddcs bir 
ateşi tutuı;;;turan bir kı\"ılcım ol· 
sun?. 

İşte flnlinde dur:-.klndığnn ra
nıekcinda nı;;;ı'ı ,.\! giinrsten sol
muş bir ,aJü[rde göziinıc t:ar
pan baslıktan bii,·le lıurkuldıım 
\:t" sahte.-. türedi :oı:ın'afın nl.lc:.ıl 

"-O~ saz hir~Py olduğunu düşün
dii• 
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iNSAN 

ÖTER MI? 

Sevimli üstad ve ıair Halit 
Fahri Ozansoy, geçenlerde, 
muharrir Va • Nu'ya ateı püa
kürüyordu. Halit Fahri: 

«- Va • Nu yine öttü.ıo di
ye, yazısına garip bir serlev
ha koymuf .. 

Va - Nu, kut mudur ki, öt
sün?. İnsan öter mi?. İnsa
nın, Allah muhafaza etsin, 
midesi bozulursa, karnı öter. 
Yoksa, Vi - Nü, hakikaten 

hasta mı?. Onun hutalıjma 
bir çokları inanmıt ve fakat, 
biz inanmamıttık. Şimdi, ka
bul ediyoruz: Onda suihazim 
var. 

KOLSUZ VE 

BACAKSIZ 

Bir ıazetede, hiç te mu
vaffak olmamıt bir karikatür 
gördüm. Bir reaim var: Kol
suz, bacaksız bir kadın ... Biri 
soruyor: 

«- Neden böyle?. Kua
ya mı uğramıf.ıt 

Öteki cevap veriyor: 

«- Hayır, Bob - Stil ru
samların kadın modeli •• ıt 

Büyük hata •• Halbuki, hep 
bildiğiniz gibi, yaz geldi ııe
leli, bayanlar, aafi kol ve ba
cak olarak ıöze çarpmıyor 
mu?. 

ALATURKA 

MUSiKi 

Bir muharrire nazaran, •· 
111.turka musiki, sinirleri uyuı- l 
turur, insana gevteklik, han
tallık, miskinlik verir-

Hani bir fıkra vardır. A
damın biri: 

«- Vurun öyle ise fU he-
rife 90 aopa .. ıt 
Demiı .. 

Beriki cevap vermiı: 

«- Ya, ıen hiç dayak JO
memiısin, yahut ta sayı ne
dir, bilmiyorıun.. • 

Güzel ve hakiki alaturkayı 
bilmiyenler de hep böyle ko
nuıurlar. 

SEVGiLi 

KAVGASI 

Her ıey gibi, zamane aev
gilılerinin kavaa ıekli de de
iiıti. Gazetelerde okudum: 
Bir delikanlı, ıevgilisine kız
mıı, jiletle, kızcağızm yü. 
zünü kesmİJ .• jiletle yüz kes
mek, bu ıuretle aüzeUiği boz
mak moda oldu. 

Eski erkekler, kadını saç
larından kavradıkları gibi, 
Jerlerde süründürürlerdi. Şim· 
di, galiba, ele avuca sıiacak 
ıaç kalmadı. 

Ben böyle düıünüyonmı 
amma, bakın, bizim Oıman 
Çemal ne diyor: 

_ «- Hayır.. Erkeklerde o 
kadar kuvvetli bilek kalma
dı.• 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 119 

ŞiŞE 
imalatı 

Yerli şişe imalatı sür
atle bir misli daha 

arttırılıyor 
Paşabah~ şişe fabrikasının is. 

tihsalatmı arttırması için ted -
kikler yaplımaktadır. 

Esasen fabrika bu yıl diğer yıl. 
lara nisbetle istihsalatım yüzde 
elli arttırmıştır. Bu miktarın bir 
misli fazlalaştırılması için icabe
den tedbirler derhal alınacaktır. 

Tana 54 lllmAI lıur
ıa dalla açdıyor 
Yann açılacak olan Lise ve Or

ta okullar ikmal kurslarına şimdi
ye kadar kaydolan talebenin mik· 
tan 7500 ü bulmuştur. Bu kurs • 
lar 54 okulda açılacaktır. Hepsi 
de ağustosun 2.3 ünde kapanaca
lardır. 

llCÇCK BABEBLEB 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 
* Maarif Vekaleti önümüzdeki 

ders yılı başlangıcında bütün mek
teplerde birer pasif korunma teıı
kilatı vücude getirilmesine karar 
vermiştir. 

* Tıp ve Fen Fakülteleri son 
sınıflarının iki haftadanberi de
vam eden son sınıf ikmal mezu. 
niyet imtihanları bugün nihayet 
bulmtı§tur. Birkar; gün içinde im· 
tihan neticelerini bildiren liste 
talebeye ilan edilecektir. Her ild 
Fakülteden de imtihanlara giren 
talebenin mevcudu 150 kişidir. 

TiCARET O• SA.NA.YI: 

* iktısat Vekaleti evvelce pa. 
muk ipliğine olduğu gibi İstan
bulda standardize edilmiş olan el 
dokuma tezgahlarında imal edi. 
len pamuklu dokumalara da fiat 
vaz'ım t-etkik etmektedir. * Deri fiatlerindeki gayri tabii 
yükselişi önlemek için derinin 
Ticaret Borsasına dahil edilme
sine karar verilmiştir. * Sümerbank Beykoz fahri • 
kasının muamelatı olan ayakka
bılara yüzde 10 • 15 arasında bir 
zam yapılmıştır. Şimdiye kadar 
deri fiatleri pahalılaştığı halde 
Beykoz fabrikası kendi mamula
tına zam yapmamıştır. Fakat ha. 
riçten ham deri tedarikindeki 
müşküalt karşısında, son defa o
larak fiatlere bir zam yapmak 
zaruret haline girmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
* Üsküdarda Ayazma mahal • 

lesinde Vecul sokağında 20 nu. 
marada oturan Şahir ve Edirneka
pıda Helvacı sokağında 20 nuına. 
rada oturan Süreyya, Salacak is
kelesinde kotradan kayığa biner. 
!erken, denize yuvarlanmışlar, 

sandalcılar tarafından kurtarıl -
mışlardır. * Üsküdarda İmrahor mahal
lNinde Doğancı.lar caddesinde 29 
numarada oturan Rasim, dut a
ğacından düşerek yaralanmış, 
hastaneye yatırılmıştır. 
* Dün saat 18,38 de İzmirde 

on saniye süren orta şiddette bir 
zelzele olmtı§tur. Hasar yoktur. * Koııya Belediyesinin otobüs 
işletmek hakkım bir şirkete veya 
bir şahsa devredebilmesine mü. 
saade edilmiştir. Bu suretle ya
kında Konyada otobüs 4letile • 
cektir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

~ Yakaladık! Yakaladık! 1 
Naci ~~slerin geldiği tarafa dô. 

nünct', kendini koşarak gelen 
S<':nih'in iki kolu arasında buldu: 

- Gökte ararken seni yerde 
buldum patron! Canım, nerelere 
gittin? Bir i~ bırakmadan bizi 
yüzüstü bıraktın. 

Semihin yanındaki erke(ti Naci 
tanımıyordu. Fakat bunların ü
çüncü arkadaşlarım Seza ile Kad. 
riye tanıdılar. Bu, Da.yan Cici, 
yalının Phbaplarından Bayan Cici 
idi. Kadr'ye söylendi: 
~ Acaba üçünüzü yanyana ge. 

tiren bir tesadüf müdür? Söyle
sene Selim? 

Naci bir an Ciciye bakan göz. 
lerini b!l Selime çevirince, ona 
bir oot vermekte zorluk çekmedi. 

Bu yılışık, şımarık herifin biriy. 
di. Burunda takma gözlüğünün 

Çerçevesiz camlan ardında so
luk, mavi bir çift göz ... Ellerini 
Uğll§tınarak; yapmacıklarla ka· 
rışık, gülümslyerek: 

- Tam tahmin ettiğiniz gibi e.. 
fendiciğim ... - dedi • bir tesadiif 
sadece bir tesadüf. 

Kelımeleri çiğneyerek konuşu 

yor ve konuşurken avurtlarını 

geviş getirir gibi oynatıyordu. 
Acayip bir geyini.şi vardı. Mavi 

çizgili gömleğinin sert kolalı yen
leri ellerinin yarısına kadar uza.. 
nıyor ve ceketinin kısa kollan, dir
seklerinden ancak bir karış aşa
ğısını örtebiliyordu. 
Kanıb= mu vardı ne? Omuz-

LK 
u . . 

Okuyuca ve Gazete 
İstanbulda, yurdun diğer köşe· 

!erinde, ha~i tip ve seviyede oku
yucu ile temasa gelseniz, Türk 
gazetelerinin muhteviyat ve mün· 
dericatı üzerinde bau temenniler
de bulunduktan sonra, kelimı, ıi
kayet faslına naklederler. 
Okuyucuların daha mükemınel 

kalitede gazete istemek elbette ki 
haklarıdır. Hele bugünkü şartlar 
altında, gazete müthif pahalıya 

maloluyor. Basılan, satıla• mik· 
tar da malflnı. Diğer büyük dünya 
memleketleri gibi yüz binlerce, 
hatta milyonlarca nüsha gazete 
basmak ve satmak bize de müyes
ser olduğu vakit, şüphesiz, Türk 
gazeteleri de kalkınmasını bile
cektir. 

Emin olun ki, bugün, bir çok ga· 
zeteler haşhaşa getirirlerse, ken
dilerini mes'ut addediyorlar. 

Basit bir dava ve aksi dava var· 
du ki, her iki cephesile de bir ha· 
kikati ifade eder: Tavuk mu yu
murtadan, yumurta mı tavuktan 
~ıkar7. 

Bu davayı gazetelere tatbik ede
bilirsiniz: Gazeteler, daha müte
kamil kalitede olmadığı için mi a:ı 
satıyorlar, yoksa, az satabildikleri 
için mi daha mütekimil kaliteye 
yükselemiyorlar. 

İki cephesi de doğrudur. Fakat. 
1 

hatırlamak lazımdır ki, bu dava, 
herşeyden evvel bir umumi mem• 
leket kültürü seviyesi davasıdır. 

Bir cemiyet kül olarak mütalea 
edilir. Gazetelerimiz de dijer bazı 
işlerimiz ayarındadu. 

REŞAT FEYZi 

Adliye 
tet 

Vekilinin 
l?rlerl 

Birkaç gündenberi İstanbulda 
bulunan Adliye Vekili Hasan Me
nemencioğlu dün de Adliyeye ge.. 
!erek icra dairelerini gezmiş ve 
yapılan ışleri yakından tetkik ede 
rek alakadarlardan izahat alınış ve 
bazı direktifler vermiştir. Bunu 
takiben Defterdarlık karşıs : nda • 
ki binaya g!derek hukuk mabke • 
melerinde rüyet edilP".l davaları 

dinlemış ve geç val.-'.e kadar tet • 
kiklerine devam etmiştir. 

Hububat blrlljl An
kara ya bir heyet 

ıönderlyor 
Hububat Birliği yarın bir hey -

eti umumiye toplantısı yapacak ve 
hububatçılar namına Ankaraya gi 
decek hey'eti seçeceklerdir. 
Öğrendiğimize göre bu hey'et 

Ankarada, yeni fon hesaplarının 

elde bulunan eski s'.ok mallara teş 
mil edilmemesi için de Vekalettea 
bazı temennilerde bulunacaklar • 
dır. 

--o----

Avrupa ile ektup 
malıaberab 

Avrupanın birçok şehirlerile 

memleketimiz arasında tayyare 
postaları vasıtasilc mektup muha. 
bera•.ı tekrar başlamıştır. Avrupa
nın muhtelif şehirlerinden tayya
re postaları Buıgar .;tana bdar 
gelmekte \"e memlekt:lımiz içın ge 
tirdikleri mektuplar Bulgaristan • 
dan kara tarik:Je sevked;lmekte • 
dir, 

!arı öne doğru cği kti ve sır .ında 
bir hörgüç varmış vehmin veri. 
yordu. 

Kadriye, Cicıye doğru tokatlar 
!!ibi ellerini sdlıyarak yarı ciddi 
yarı şaka haykırdı: 

- Ben bunu bir t· sadüfe ham. 
!edemem. Bizi enai sayıyorsanız 
aldanıyorsunuz. Buniarı buraya 
sen getirdin Cici! 

- Vallahi... 
- Sus! Gevezelik istemem. 

Bunlardan hazzetmediğimi de bi
lirsin. ŞcmdL. İcraaLa geçelim. 
Bu mendeburları al, buraya ge
tirdiğin gibi, buradan uzaklaştır. 

Semih He Selim ikisi birden 
bağırıştılar: 

- Aaaa! .. Bize hakaret ediyor. 
sunuz Bayan Kadriye! 

- Hakaret mi, değil mi bilmi. 
yorum amma, sizin biran evvel 
evimden çıkmanızı istiyorum. 

Selim; 
- Demek artık gözünden düş· 

tük .... Diyecek oldu • 
Du söz üzerine Kadriye gırtla. 

l!ına kadar kıokırmızı kesildi ve 

Günün meselesi: Beste mD-
Mü raka be Kom is- sa bakası 

• • Radyo idaresi müka-y On Un d 8 k I ışler fatlı müsabakalar 
------- açıyor 

Dün Çuval için beyanname 
verilmesi kararlaştırıldı 
Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 

Vali Muavini Ahmet Kınığın riya
seti altında Mıntaka Ticaret Mü • 
dürlüğünde toplanarak bazı karar 
!ar vermiştir. 

Bu meyanda sekiz buçuk ku
ruş fiata itiraz eden mısır tüc
cıarlarının itirazının Vekilete 
ibLiğı kararlaştırılmıştır. 

Toptancı manifaturacıların 
karının yüzde yirmi üçe indiril
mesi de dün kararlaştırılmış -
mıştır. 

Çuval üzerinde son zamanlarda 
piyasada ihtikar vak'alan müşa • 
hede edildiği gibi bazı toptancı -
!arın da stok yaparak fiyatları -Kömür fiatleri 
Mürakabe komisyonu 
tereffüü önle~ek için 

tetkiklere geçti 
Fiat Mürakabe Komisyonu, rniL. 

rakabe bürosu m~murları va3ıta
sile kömür fiatlerini t-edkike baş. 
lamıştır. K':imür fiatlerinin şim

diden bazı yerlerde 6 • 6,5 kuruş 
olması kış için tedbirler ai>I1ma· 
sını lüzumlu kılmaktadır. Kcmür. 
cülerin iddiasına göre, kiı:nür 

mıntakalarında az kömür y.1pıl

mr.kta ve az mal gelmek· '<lir. 
Bunun iqin :fiatler yüksektir. Bu 
yüksekliğirı kışın daha fazla art. 
maması k'n ?.'ürakabe Bil, 'SU 

tedbir alacaktır. 

yükseltmeğe çalıştıklan anlaşıldı

ğından buna bir tedbir olmak üze.. 
re eşhas elinde bulun8J1 bütün çııı 
valların beyannameye tabi tl.ıtul • 
ması kararlaştırılmıştır. Bu sebep. 
le ellerind<! un ve marda ~valla
rından 5 adetten fazla olanlar ve 
keza 5 çuvallıktan fazla kanaviçe.. 
ye malik olanlar mevcutlarını bi.. 
rer beyanname ile üç gün zarfında 
kaymakamlıklara veya vilayet ma 
kamına bildireceklerdir. 
Öğrendiğimize göre bu çuval -

!ardan bir kısmı alakadar makam
lar tarafından değer fiyatlarla sa. , 
tın alınacaktır. 

Eşya nakli 
Bazı hamallar pazar• 
lıkla eşya nakil 

ediyorlarmış . 
Son günlerde ekser yerlerde 

hamalların eşya taşıma fiatlerini 

lüzumsuz yere arttırdıkları gö • 

rülmüştür. Bunlar evvelce rouay. 

yen bir tarifeye göre para alır -
!arken şimdi fazla para istemğe ı 

ve pazarlık yapmağa başlamışlar. 

dır. Nakliyat ambarlan ve tüccar

lar bu hu.susta alakadarlara ş! -

kiıyetler yapmışlardır. 

tahkik edilmektedir. 
Vaziyet 

r . . "" 
---~ADLIYEve POLIS...;.,J_ 

Sevdiği kızı bıçakla ağır su
rette yaralıyan bir genç r 
Blçlkpazarda ot an Vasllye Aşıkı Ali 
tarafından niçin bıçaklandı? 

Küçükpazarda Fetva yokuşun -
da Hüseyinçavu, hanında oturan 
25 yaşında Ali kızı Vasfiye bir 
müddcttenberi tanı,makta oldu>{u 
ayni semtte Namahrem sokaiiında 
2 numarada oturan Osman oqlu A
li tarafından muhtelif yerlerin • 

den bıcakla yaralanmıştır Suçlu 
Ali yakalanmış ve yaralı ağır bir 
halde hastan>0yc kaldırı~nı~tır. 

Yapılan tahkikatta Alinin Vas • 
fiyeyi kıskandığı için yaraladığı 
at'lasılmıştır. Tahkikata devam e
diL'l!ektedir. 

t\ 1.1 !: ust takas 
Mühim ithalat maddeleri ile ay

ni ehemmiyeti haiz bulunan ihra
cat maddeleri arasında hus.ısi ta. 
kas muamelelerine da:r Ticaret 
Vekaletinin hazırladığı talima.na. 
me bugün tacirlere tebliğ edile -
cektir. 

, Yabancı diller ur
su 40 mezun verdi 

Bu talimatnameye göre, zeytin 
yağı, prina yağı, tiftik, palamut, 
ve palamut hulasası, pamuk dö • 
küntüsü ihracatı ancak mernlPke.. 
tin mühim ihtiyaçlarına tek~bül 

edecek malların ithali mukabilin. 
cic husu.si takas mevzuu olabıle -
cektir. 

boğulur gibi haykırdı: 
- Gidiniz evimden. 
- Böyle yüksekten konu.şmağa 

ne zamandanberl alıştınız? 
Sehm gittikçe işi azıtıycrdu, 

Naci, onun böyle üstün perdeden 
lkomı,m~sına tahammül edeme
di. Semihi elinin tersile iterek he. 
rife saldırdı. Çenesinın ortasına 
bir yumruk indırdi. Selim gık 
demeden sırtüstü yere yuvarlandı. 

Cicının ağzır.ctan bir acı feryat 
fırladı ve yumruğunu sallıyarak 
Naciye homurdandı: 

- Maıs tu es une brute! 
Semih araya girmek istedi: 
- Ne yapıyorsun Naci? 
- Keyfimm istediğini. Bu ha-

nuna da söyleyiniz. Şahsıma ha. 
kare! edildiği zaman erkek kadın 

. farkı gözetenlerden değilim. 
Bu bilvasıta cevap, Ciciyi büs

bütün kızdırdı~ 
- Ne yapabilirsiniz? 
- Ne bileyim ben? Hiddetimin 

derecesine bağlı. Faraza ... 
- Evet? .. Faraza? 
- Faraza, sizi bir yumrukta 

Lise ve orta okullar için yaban· 
cı diller öğretmeni yetiştirilmek 
üzer~ Eedebi~·at Faküllesine bağlı 
olar~k Maarıf Vekaletinin açmış 
olduğu yabancı diller kursundan 
bu yıl haziran devı~>inde 40 kişi 
mezun olmuştur. Bunların yarı. 

sından fazlası kızdır. Mezunlar 
tahsillerini hükümet hesabına 

yaptıkları için bunlar Vekaletin 
gOOterece~ yerlerde ve:rife gö
rerek mecburi hizmetlerini ifa 
ede<:d<lerciir. Bwıların tay\nleri 
yeni ders yılı başında icra oluna
caktır. 

sevgili zevciniz Sermedin yanına 
dahi gönderebilirim. 

- Haddiniz mi? 
- Çok oldun hanım! Çık dışarı! 
- Kadriye nekadar da şımart. 

mış sizi? 
Nacinin bütün pireleri depren

mıştı. Ciciyi kucakladığı gibi so. 
kak kapısına kadar götürmesi ve 
kapıyı açıp bahçenin ortasına o
turtması bir oldu. 

Ve kapıyı kapayıp gerisin ge
riye dönünce Semihe yaklaştı. 

kaşları çatılmıştı. Burnundan so.. 
luyordu: 

- Bu iş nasıl oldu? Çabuk söy
le! 

Semih hık mık etmek istedi 
Fakat delikanlının şakaya gel • 
miyeceğini sür'atle hissetti ve 
bülbül gibi konuştu: 

- Bu sabah Cicinin telefonu ile 
uyandım. eseni Z.Cyneplerde bek
liyorum• dedi. •Vaktim yok, ge. 
lemem• dedim. Fakat ısrar edince 
söz verdim, geldim. 

(AltMı VU') 

Radyo İdaresi yerli aıı.'atkAr. 
!ar ve halkımız arasında ve muh
telit kısımlarda para mükafatı 
verilmek üzere beste müsabaka. 
!arı açmağa karar vemıiştir. Mü
sabakada birinci, .ikinci ve üçüncU 
addedilecek bestelerin sahipleri. 
ne mii.kMat verilecek ve bu par-
çalar radyoda çaılnacaktır. 

Yuu lladlD ildi 
Bir kaza neticesinde muhtelif 

yerlerinden yanarak; tedavi edil • 
mek üzere Ça !alcadan fstanbula 
getirilen 35 yaşlarında İzzettin.le.. 
zı Şaziye adında bir genç kadın, 
evvelki gece henüz tedavi altına 
alındığı sırada ölmüştür. Adliye 
tabibi Enver Karan tarafından mu 
ayenesi yapılan cesedin defnine 
ruhsat verilmiştir. 

At yarışları için ye
ni tedbirler ahnıyor 

Birinci hafta at yarışlarına ya. 
pılan büyük rağbet karşısında 
gerek Devlet Demiryolları ltda
resi ve gerekse yarışları organize 
eden komite tedbirler almağa ka
rar vermişlerdir. 

Demiryolları İdaresi, saat 18,30 
da Veliefendiden Sirkeciye kal
dırılan hususi boş trene halkın 
yetişemediğini gördüğünden önü. 
müzdel:i pazar gününden itibaren 
bu trenin saat 19 da hareket etti
recektir. Fazla vagon da ilave e. 
dileceğınden yarış yerindeki hal
kın bu hususi trenle rahatça :ts.. 
tanbula dönmesi temin olunacak
tır. 

TOZLU YOLLARA KARŞI 
Diğer taraftan tren yolundan 

yarış yerine olan ve şimdi çok 
tozlu bulunan toprak yolun sık 
sık sulanması tem.in olunacak ve 
halkın gidiş ve gelişte çayırdan 
geçmelerine de müsaade oluna.. 
caktır. 

Yarış yerincle de yeniden bir 
bahsi müşterek ve çifte bahis 
gişeleri yapılmaktadır. Oparlör 
tesisatı da yenişleştirilecek, ya
rışlardan sonra veyahut da koşu. 
!ar arasında halkın oturmaları 
için de ağaçlıklar altına bir ga • 
zino kurulacaktır. 

Ye11ı esaal lloope
ratınerl lluraıuyor 

Bütün esnafların her türlü ih. 
tiyaçlarını bundan sonra Cemi -
yellerinin kooperafülerinden te. 
darik etmeleci kararlaşmıştır. Bu
nun için henüz kooperatif kur -
mamış Cemiyetlere bu yolda der
hal faaliyete geçmeleri bildiriL 
miştir. Böylelikle esnaf iptidat 
madde tedarikinde müşkülata uğ
ramıyacaktır. ---o---
ıraktan get rllecek 
ziraat makineleri 
Irakta bulunan mühim miktar

da ziraat aletinin bugünlerde 
meml-eketimize geleceği haber a. 
lınmıştır. Ziraat Vekaleti, Ame
rikadan gelmekte olan bu modem 
aletleri derhal mtitıtelif Wlayet. 
lere gönderecek ve Ziraat Müdür
lükleri \•asıtasilc köylünün istifa. 
desine arzedecektir. 

Mühim miktarda 
çivi geliyor 

Alakadarlara gelen malumata 
göre, mühim miktarda bir çivi 
partisi memlekitimize gelmekte. 
dir. Bu parti Vilayetler arasında 
taksim olunacaktır. Alakadarlara 
bu yolda şimdiden hazırlıklara 
başlamışlardır. 

---o---
Yerli kibrit çlpl tçln 

tetkikler yapılıyor 
Kibrit Şirketi, şimdiye kadar 

Romanyadan getirdiği kibı;il çö. 
pü imaline yarıyan ağaç kütük
erini buııdan sonra memleketi • 
mlzden temin etmek için tedkik
ler yapmaktadır. Bu hurusta Kas.. 
tamonu ormanlarında işe elverişli 
ağaçlar bulunacağı ümit olun -
ma!rtadır. ----* Etibank, yurdun kömür ihti
yacım karşılamak üzere şimdi • 
den hazırlığa geçmiş ve muhtelit 
mıntakalara kömür sevkiyatına 
başlamıştır. Ayrıca Linyitten is. 
tifade edilmesi için yaptırılan 
model ocakları bir kısım vilae. 

yetlerdeki köylüye dağıtılmıştır. 
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Amerlka'mn A-d 
pa'ya uzanışı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~ ' 
V aşingtondan verilen bir Jı6 

e(ire, Cumhurreisi Ruııvelt. ~ 
greye bir mesaj gönderere1'.: •Ü 

da Başvekili ile yaptığı bir J ıg 
ma mucibince .A;ınttikan 

tı 
kıt'alarının İzlandaya aıu"" 'a 
ettiklerini bildirmiştir. p.uı' 
kongreye gönderdiği ınesaJ~ n 
merika kıt'asıruı karşı yapııı' 
muhtemel bir hücumda sev~•· 
bakı.nıından hava ve deniı 
olarak kullanılmıya müsait 
tatarın Almanya tarafınd~ ii 
edilmesini Birleşik Ameı# 
kabul edeıniyeceğini bildırııı' 
dir. Ayni mesajda bira;,,.-1 
Cumhurreisi, adaların iV"' 
tarafından işgali, İngiltereJ' 
pılan iaşe ve harp malze~e>~ 
kıyatını haleldar edecek ~ır • < 
yet gösterebileceğini de ıd&J r 
mektedir. Bu izahata göre• ' 
veli İzlandayı iki sebeple ifıf <a 
di~r: 

L- Amerika kıt'asının }Y " 
taarrıızuna karşı müdafa&S~ 'h 

iR e '2-- İngiltereye yapılan _. 

n harp malzemesi sevkiyaı.w 
mayesi. 

Ruzvelt tarafından veriletı 
kararın ehemmiyeti, Montc" .(; 

\ desini ve binnetice Amerikal . r 
·rupa kıt'asına kadar get~ 1 
roasıdır. MalUındur ki Mo > \ 
desi bu harbe kadar yaJnıı ~ u 
rika kıt'asına ve bu kıt'a~ ı 
lanna şamil idi. Harp Mıow.;;,ı e 
desinin şümul sahasını g 1t · 
tirdi Bir vesile ile bu sahsJ1'

1 

dudu ne olabileceği kerıd 1 

sorulduğu zaman Ruzvelt: ~ 
anın müdafaası için her ııe 
ihtiyaç hasıl olursa, r ~ 
Cevabım vermişti. y;ne 1 lı. 

markaya tabi olan GroenlaJl •e 
sının Monroe kaidesi sah~~ r 
alındığı evvelce bildiritnı 1ı . "· 
aralık Afrika kıt'ası üze~ . 
DEkar limanından da balı· ı 
Şimdi İzlanda adasının b~ k 
içine alındığ;m görmekteYi~ ~n 
suretle Amerika Avrupa ~\ Uz 

çinde sayılan bir adaya aY8 e 
~i mış oluyor. ,,, S .. 

İzlandanın işgali, Ameriıv 
dl i]. 

sııun müdafaası bakımıll 
itı 

zı.ımlu gösteriliyorsa da bB· rı 
bu ada, İngiltereye yapılaJI :ı_ 
kaleyi himaye etmek içıP a 
edilmektedir. Malum oldU~ 
re, Amerika aylardanberi. •r 
tereye yapılan nakliyat 
sile yakından alakadar ol~ d 
dır. Amerikanın İngiltere1 i 
tığı yardun, yalmz tayY_a:;. 'r 
tüfek ve diğer malzemeyı 'ıJ , 
mekle bitmiyor. Bu ına1 ıl 

Britan}\a adalarına ve 1nıl'1 r 
meşgul olduğu diğer sabB d 
nakletmek lazımdır. p,F, • 
Yakın Şark ve Uzak şar~' 1 
gemileri içinde harp rııs 
nakletmektedir. Amerik8 
gemileri Kızıldenize ve Sil'1 
muntazam seferler yapfll1 

!ar. Fakat İngiltere adaları 
liyat işi, Atlan tik deniziııd~ 
denizaltı gemilerinin ve ta', 
rinin faaliyetleri dolayıS'ıı' 
yük zorluklar arzetmiştıt·. 
lukları bertaraf etmek iç'P 
tere tarafından_. sarf edile; 
netice vermedıgınden , . 
nakliyat meselesine fil' 
müdahale etmeğe karar 
tir. Aylardan beri ticaret~ 
Atlantik denizindeki n-0 01 ları bırakmışlar ve şimal ) 
da Groenlant ve İzland8 

a~şlardır. Amerika ıııl ) 

~·· Groenlanda kadar olan 1 
maye etmekte ve müteb8 ı 
da İngilizlerin murakab~ 
bulunmakta idi. Şimdi aP ı 
ki Amerika, İzlandaya ,,c , 
ondan ötesine kadar y 0111 

yesini kendi uhdesine al 1, 
Amerikan;n Atlantik Y0 1 

maye etmesi İngiltereıı•~ 
sini- pek ziyade kolay ıaı11~. 
Çünkü İngiliz - Alman ~ · 
bu denizde temerküz e ıı1 
ğer In~iltere, Amerik~ı1' s 
dımile bu mücadeleyı ~. 
olursa, bütiin mücadeleY, 
mak yolunda en eherrıJll1• 
mı atınış bulunacaktı!· 

1 
Bu, böyle olmakla l>l''e 

da inkar edilemez ki. A~ 
landayı işgal altına alB ,ı 
pa kıt'asına ayak baS111 

~1 
be bir adun daha ya I 
maktadır. Amerikanın r· 
harbe iştirakini 'qir cftl 1 
detmek artık yerinde 

0 
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lJPA .HARBİNİN 
j MESELELERİ · 

lzlanda 
'•n: ALI KE,\1AL SUNMAN 

beten kıiC'lıCLlk İılaııdan n 
•n ge.ıp de Avrupada çıka
'UYük bır kavga~·a adı karı
ını tahmin etmek eskiden ıs
gibı deı;ildı. Lolinın eskideı 
tıgı izlaııda bal.kçısı hala 
ardadır Onun a~kı, sonra 
nı_se,·en kızl.ır değ il denız ıle 
'" olması bugıın de .. i . goz ya-
.. şte Izlanda den len ada ve 
sı,l ı deniz ı hep 0 h · h 

azın atı~ 

~l su v~ rüzgar gıbi ik şidctclli 
_a ınucadelelerı gö, önüne 

iı. Liikin bir giın İzlandal'ın 
denizinde Amerika ıle Av
- Yanı Avrupa kıt'asına ha
~ulunan Al 
lliliı manya - arasında 
. 1 noktası olacağına ihti-
~ernıe" h .. l3" ge ma al gorülmiyebı-
k r~Yle adalar, ondan daha 
ta~~~erı gerçi büyük devlet
' . a munakaşalara yol 

tnalumdur 
<at Al . 
istect~~nyanın Avrupa k.t·a

' g·· ğı g;bı han•ket edece-
unun gel •. 

•ha b ecegı ve oradan 
eğ; daş~a yerleri tehdit ede
b' UŞunceleri olsa olsa çok 
ır lSlikbal · 

nda Aın . e aıt faraziyeler 
ın d A erıkalılar kendi kıt'a

a \'l'Up· t 
; bir tehd'd· a arafından ge-

" Klylüvo 1 
1 ın altında olduğu-

' . r ar. Atlas d . . . 1 rıs;nda ve A · enızının 

1 arasında b vrupa ıle Ame
\merikay A ulunan İzlanda
. n vuku ~ 

1 
vrupa tarfından 

ıen,mıvetı u :ca~ bır taarruz
eğıni d" .. 1 

.. ır us teşkil ede-
•1 • u unuyorlar. 
e~-~dur ki İzlanda pek eski-

l •end k . 
rd ö' endıni idare eden 

r. vle k. D 
~ anın hUk.. ı animarka kra-

,. l<o umdan olmakla be-
~nhag h''k" · ~ dahili . u umeti lzlan-

lı. Dah ıdaresine hiç karış
•evlet a sonra ada müstakil 
tka ilesa~'.lmıştır. Yalnız Da
~- İzl ktal muşterek bulunu
lini ~ndanın harici münase

# · ida anıınarka kralının el
u ltaı te ederdi .. ve saire. 
i~ tnlar7"Ç~n sene Danimarka 
ıl iizer· n 1ışga\i allına gırdı. O-
• ıne 'l s• eiin • andanın da Alman-

>iy.,.,:.&eçmesnie müsaade e-
1" ->iiyle~ın, Aınerikalıların def
d' ?!er t ·~ olmaları ve adanın 

]<! in[ lll arafından ilk günlerde 
D .nukad~·afık ı:<irmelerı. bura-

<latını eratına seyircı kalını· 
ğ': an in ~nlattyordu. Şımdi ise 
i. Oray gılız kuvvetlen çekil
ıll ·r ı Amerikalılara bırak-
l~ harp daha 

1ı <lanın • başlamadan evvel 
~ i hir cohgrafi ınevkii bir gün 

"\ e emın· iJI' ten aliılll ı~·et alacağını 
ıf IOtdu. A~~er i>(>l_ırmemiş bu
·J •lınan h 8 denız·nde dola· 

rken b· arp gemilerinden bah-
d ır &un d 

ada bir la e Almanların 
ıak istedik! Y _"ar: karargahı 
1a Irıilstak·t"ı SOyleniyordu. 
ll~rle ın .. ı dev\etınin diğer 
.a kralın unasebetlerini Dani-
etı· ın har· · . ığ:ne ., ıe,ye nazlrt i-
tın \T\ıku gore böyle bir mü

rt ıea Par1· u l<openhagda du
jje' 1slar1 ın:ment?nun sosyalist 
f' ıtdı. seleyı nazırdan sor-

;iY u 
~ k Pada Yine b- . 

aeağı e d u Vuk bır har
k bir ha n ı~esı her tarafta 
ltd~ l<op:.~~ et uy.andırdığ. 
e Söy\en g meb usan me 
nın siya:t bırkaç cumle Iz
dan da b V'e askeri noktai 
ttırecea· ır gUn kendısınden 

~ 111 akı a getiriyordu. 

Nisbeten küçük olan iz
landa Avrupa ile Ameri
ka arasında bulunmasın· 
dan bugün büyük bir e
hemmiyet alıyor .• 

'it. 
939 harbi çıktıktanberi ise Ameri
kanın ileride müdafaası için İz
landa unutulmuş olmadı. 
Adanın Amerikan kuvvetleri ta

rafından işgali üzerine Almanya 
ile Amerika arasında ne olacağı
na dair yürütülen tahminlerın 

hangileri doğru çıkacak . hangileri 
çıkmı racak?. Muhakkak olan key
fi~·et §<ık: Atlas Okyanusunun va
ziyetı Amerikan Amirallerını az 
dıişündürmüyor 

ArnerıkanJt müdafaası. dendi

ği zaman bunun şümulü, genişliğı 
daha ilerilere varmaktadır. Yalnız 

şimali Amerikanın, Birleşık dev

letlerin başka taraflardan gelecek 

bir tehlikeye karşı korunması de

ğil, bütün Amerika kıt'asının mü
dafaasının temini iktıza etmekte
dir. Gôsterılen gayret de haıırlı
ğın hep ona gore olduğunu anla

tl'.-'or. Daha uzun sürecek bir ha
zırlık. 

f1ALK~ 
SUTUNU J 

it Ve /fçi Ar.yanlar, 
ıikiiyetler, temenni· 

ler ve müıkıiller 
Yardıma muhtaç bir genç 

it arıyor 
Orta derece tahs .. in1 var, ltimesı

zl.m. nakkaş boyucıhgı ve daktilo bıli
rim. Arap hat1lerinl de okur ve bırcu 
yazarıın. Garsonluk \.·e kaınarotluk 

velhasıl her ne ış ohır~a az ücretle 
kabule hazırım. Beni gec;Jndirmek için 
iş \'erecek hayır ve i:ş sahiplerinın Ga
lata Karaköyde (Uğur) gıi;esi va.sıta

siyle Neş'et Güldeniz i..::>mıne ıniJ.raca
atlerini rica ederiın. 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız it Arıyor 

Lh•e 7 inci iını(ta fakır hır geuç 
az bir ücretle bir r~ aramaktadır. Ana
doluya da gidebilir Gecelen de ç;ıl~
mıya 3n1adedir, Taliplerin lütfen bu 
sütunda HaMn i.smıne mtir~'='aatleri 
rica olunur 

Az Bir Ücretle it 
Arıyan Genç 

17 yaşında Li'>E! 2 dE" kıınsC.3iz b·r 
genç iş arıyor Riyaziyesı kuv\"etli, 
yaı:ısı gıizeldLr. Ehven ücretle ta~raya 
da gitn1eyl kcıbul eder. Talip olacak 
muhtereın l;i sahiplerinin Son 1'el
gra! Halk sütununJa (Çnlı~kan Türk) 
rumuzuna müracaatleri rica olunur. 

Fakir Bir Türk Genci 
lı Arıyor 

Lise II ci sınıra k.ıdar okudum. Ma-
ll vaziyelinıizin bozuklui;undan. hu- ı 
susı. resınl n1ues..~::;e ve ticarethane
lerde verilecek oları. ınU.nasıp ~lerde 
kanaatkii:r bir lıcretle :,adak.ıtle cah4-
may1 taahhüt ederiın. 

Arzu edenlerin. O küdar 9tJ N•>. lu 
Yıldız Otelinde Ibrahinı Altın~/a b:r 
mektupla müracaatleı ini dileriın. 

Sıhhatli, Fakir Bir Sütanne 
Fakir, sütü tenuz. shhall. geıı bı.r ı 

kadın sü.tanneliklc kendı:sinin ve yav- 1 

rusunun hayatutı idaıneye mecbuı k<Jl
mışhr. SUttann('ye ihtiyacı olanlar.Jan 
bir aileyi ~efaletten kurtanHlk •stl
yen şefkat 3ahiplerlnin Balatta Sinan 
Çeşme::.i yİrmi üı; numaralı• haneye 
müracaat etmeleri. ri.ca olunur. 

Ders Vermek lstiyen Bayan 
İkn1ale kaian talebeleı·e Fransraca 

ve İngilızceyl .. o~ kL~ bir zamand:ı, 
metodik olarak öğretirım . icap eder e. 
evlere de gider ders vertrlrim. Arzu 
edenlerın Sun Telgraf Halk. Sutunun~ 
da B··~ran N' . .. \ ruıuuzuna ınurac<\atle
rini rica ederin1. 

Garip bir yol 
Yazın, sayfiye köylerinde

ki asfalt yollar hem güzel, 
hem tehlikelidir. Güzeldir, 
çünkü kalabalıktır, çoluk ço
cuk, kadın, erkek.. Herkes, 
aılalt üzerindedir. 

Tehlikelidir: Çünkü, bü
yük veya küçük bir vesaiti 
nakliye kazası olabilir. En 
çok ıikiiyet edilen tBfalt ta, 
Suadiye as/altıdır. 

Bu yol, ne hikmettir, bilin
mez, yaya kaldırıma sahip 
değildir. Tramvay hattı, iki 
taraftan geçer. Ortası, hem 
yayalara, hem de nakil vası
talarına bırakılmıflır. 

Bilhaasa akşamları, ve he
le Pazar günleri, bu yol, müt
hiş bir manzara arzeder_ San· 
ki, kalabalık, ve nakil vasıta
larının kesafeti yetişmiyor· 

muş gibi, bir de bisikletler 
vardır ki, küçük çocuklardan 
tutun da koca adamlara, Y<lf'" 
lı kadınlara kadar, bisiklet· 
le, ortalığı velveleye vererek 
gidip gelenler, asfaltı sanki 
bir gezinti, bir eğlence veya 
talim yeri yapmqlard ır. 

Halbuki, ortBı, .adece bir 
yoldur ve geçip gidenlere 
mahsustur. 

Ba bisikletlerin hepsi de, 
birer ehliyetnameye sahip 
midirler?. Bilmiyoruz. Bef a
fağı, beş yukarı doltıtmıya 

hakları var mıdır? .. Bilmiyo-
ru:.. 

BIJRHAN CEVAT 

Satıştan kaldu ilan 
sigaralar 

Samsun Kalınyenice, Yalova, 
salon ve İsmet ~igaraları az satıL 
dıklarında.n satıştan kaldırılmış.. 

!ardır 

Çocutaa yemetı 
-3-

Dü.nkü. yazınıızda c:ocu"a ye
mek yedirirken, ona hareket lm
kfı.nlarL bır<İkıLna~Lndan bahset
ml;'ltik. Fllhaki"k;J me...;eliı taba~ı 

çocugun eline verı~k . .junu ge
tir, bunu gotıir, deınek bu hare
ket iınklnını verlc Bı.ınlar, bıl
hassa yeınek ı..şile .ılakaciar hare
ket flı~atl:trı olmalıdır 

Yemek. çocu~e1 mi.unkün olduğu 
kadaC" ayni yerde, aynt !;aatte, 
rnuntazam ve temız ol&rl.k \·enl
:nehd.ir. Çocuk sofrada ıntızaı11a 
•lı~ır. Çocugun yen1egi çeı)itli ol
malıdır. İki, ikı b•.ıçuk ya~ından 
itibaren çocuk yernekt<' gUzellik 
at'amıya baslar. Bu ya~larda ço
cuklara dişlerl \re di4 etlerı için 
ı;;ok sert olmıyau ve çignennıeden 
yenebılecek yeınekler vermch. 
Çocugun öniıne ,ok fl;:lzla yenıek 

koymaınah. Karnı doyınadan ~ö

zil doyar. T•lba'tındaki yl'nıeg.ını 
bt:.irınesinl ö~ı'Ctmeli. Bu cia zor
la olınamah Azar azar, k<1nur.sa, 
yeınek daha tatlı \.e lezıetli ge-
lir. 

Çocuı;ıın yiyec~gi doyLıııluk 
ctegil, t:ldıınhk nlnı<.1lı. Ne cnk 
~ıcak, ne ÇQI;: ..ııguk ~eyle-r ver
memeli. 

MAHKEMELERDE: 
Rakı şişede durduğu 
gibi durmugorki ..• 
"Allah ile kul kişi, hatun ile er kişi, 
şeyhi ile dervişi arasına girilmez,, 

_ _.,,__ Yazan: ll'CSEYİN BllBÇET 3--
Yüzü gözü sarılı idi. Meharet

le sarılmış, ~argıların arasından 
yalnız iki gözü, burnu ve ağzı 
görünüyordu. İkide birde, ehle, 
sarılı ba~ını tutuyor, 

- Of.. Ah! Diye ınım ınim in. 
leyordu. Mahkemenin kapalı ka
pısı yanında, duvarın dibıne çö
meldi. Başını iki eli arasına alıp 
düşünmeğe başladı. 
Yanına. kasketli, tıraşı uzamış, 

üstü başı fakrine delalet eder gi
bi görünen bir adam ·aklaşlt.. 
Dikkatli dikkatli, yüzıi gözü sa. 
rılı adama baktı.. Sonra, İlilip 
yüzünü, çehresini dikkatle süzdü. 

- Ulan Raif, dedi; bu ne hal? 
Ne oldu? Ağzın burnun çarşamba 
pazarına dônm üş. 

Yaralı, yüzü gözü sarılı adam 
bir daha inledi.. Sonra, inler gibi, 
ağlar gibi: 

- Sorma! dedi. Sorma Şahin .. 
cNene lazım?• dese biri .. Elalem 
döğüşüyor? Sana ne• 

- Ne oldu be Raif? Anlatsana 
kuzum ... 

- Nesıni anlatayım be Şahin! 
Anlatılacak şey değil ki.. Karı 
koca bir olup bu hale getırdiler 
işte ... 

- Karı koca mt 
- Öyle ya! 
- Neden? 
- Efendim .. Dün akşam dülc-

kandan çıktım .. Eve geliyordum. 
Bak, şu karşıda duran adamla 
yanındaki kadını gördıin mü? 

- Evet! 
- İşi<! onlar, karı kocadır. Bi-

zim de komsumuzdur. Birkaç ev 
üstümüzde otururlar. Tanı bunla-

rın kapısının önünden geçıyordum. 

Kapı açıldı .. Kansı, feryat ederek 
sokağa ftrladı. Arkasından da 

kendisi.. Kapının önünde, şoka. ] 
ğın ortasında yakalayıp yere çal
dı. Üzerine çıkıp oturdu. Ba;ladı 
güm gü.m yumruklarnağa ... İnsa
nın ıçi koymuyor. Ne de olsa ka
dındır. Kadın barbar bağırıyor ..• 
Gittim. 

- Kamil efendi, ne yapıyorsun? 
Bırak! dedım. 

Dinlemedı.. Yine, çala vumruk 
gidi.rnr. Baktım, karıyı öldüre -
cek .. Omuzlarından tulup kal • 
dırdım. Bu sefer de bana bulaş. 
tmağa, !;eni to!o~tlamaqa başladı. 

Kollarını. ellerini tuttum. Baktım 
baş edemiyeceğim. Ben de tokatla 
vurmağa ba,,ladım. O bana, ben 
ona derken. belimin ortasına bır 
taş indı. Bir de cırlak ses: 

- Senı hınzır herif seni .. Benım 
kocamı döğersın, ha? diye ba -
ğırıyor. 

- O da kimmis? 
- Kım olacak~ İşte bu karı ... 

Aaa! Sen onu dayak yemek
ten kurtardın .. O senin beline taş 
vuruyor .. Öyle mı? 

- Öde, ya' .. Ben lası yer ye. 
mez. belim koptu zannettim. Ye. 
re vıkıldım. İkısi birden üstüme 
çu!İandılar .. Ver Allah ver. Yer 

misin, yemez mısin? İşte bu hale 
gırdik. Ne yüz kaldı, ne surat!.. 

- Senin de nene !ıizım abira
der. Bırak döğsün, öldürsün .• Sa
na ne? Nede.ı derler: •Allah ile 
kul kişi.. Hatun ile er kişi.. Şeyhi 
ile dervişi.. Bunların arasına gi .. 
rilmez! • Nene lazımdı? Bırak bir-
birlerini yesinler.. Karşılarına 

geç ... Seyre t! 
- Olur mu karde~im, olur mu? 

İnsanın yüreği bırakıyor mu? 
Dur, dur.. Giriyoruz galiba ..• 
{Mübaşire doğru seslendı): 

- Biz mi ı;iriyoruz ağebey? 
Müba~jr cevap verdi 
- Siz giriyorsunuz .. Haydi ba

kalım ... 

Yüzü gözü sanlı adam, orta 
boylu karayağız. siyah bıyıklı di
ğer bir adam ve ba~örlülü bir ka
dın mahkemeye girdiler. Hakimin 
karşısında sıralandılar. Hepsinin 
hüviyetleri teshil edildi. Yüzü 
gözü sarılı davacı davasını bil -
diğimiz gibi anlattı. Yüz lira mad. 
di. yüz lira manevi zarar isti • 
yordu. 

Hakim: 
- Kalk bakalım Kamil, dedi. 

Bak, adamı döğüp ne hale koy -
muşsunu7 .. Neden yaptınız? Na
sıl oldu? Anlat bakalım ... 

- Efendim. Dün aksam ben 
bir kaç kadeh rakı içtim. Bir iki 
kadeh de refika bendenizc ver • 
dim. İkimiz de sarhoş olmuşuz. 
Aramızda kavga çıktı. Karım so
kağa fırladı. Ben de arkasından 
fırladım. Sokakta dö,ğüsmeğe baş
ladık. O aralık komşumuz Raif 

1 

Bey aramıza girdi. Allııh razı ol
sun, iyi nıyetle girdi amma, ne. 
tice fena oldu. Ben karıma vurur. 
ken, karım bana vururken ona 
isabet etmiş .. Bu hale gelmi;;. Çok 
müteessır oldum. Fakat. ne ya -
payım• Olmu;; bir kere ... Ken -
disinden özür diılerim. Bızı affeL 
sın .. Yapmak istediğı ıyilikten de 
ayrıca teşekkür ederim. Fakat. bu 
rakı, şişe de durduğu gibi durmu
yor ki... Affetsin .. Bizi affetsin. 

Hakim, kadına sordu. 
- Sen ne diyeceksın bakalım, 

Şerife' 

Kadın. kırıtıp dökülerek, eğılip 
bükülerek a~·ağa kalktı.. Kırıta 

kırıta: 

- Vallahi ben hiç birsey bil. 
mi~·orum. Çok sarho~tum. Ne 
yaptığımın farkında degilım. Am
ma. böyle bir~ey yapmışsak. bizi 
aff-etsin .. Doğrusu, kendisine kar
şı çok mahcubuz. İnsan hali bu .. 
Her~ey c lur. 

Hakim, bu efer davacıya dön.. 
dü: 

- Raif affetsın diyorlar. Ne 
dersin? 

- Nasıl affederim -efendim? .. 
Şu halime bakınız .. On be· gün. 
lük de raporum var. On beş gün 
ıs _ı.apamıyacağım. Bir ıyilik yü
zünden bu kadar zararı nasıl 

Jaşmabarrirler 

Ne Diyorlar? 

l KD A M 
8. Abidin Daver cl\fiina ız bir har

bın .sont•• isunli bugünkı.i ba~ yaıı~ın
da Suriye harbinin otuz bCi gün :süı

düktcn şonra mütareke Ue neticelen
diglıli söyliyerek. 

ıtSuriyenin İngilizlerle HUr Fran::;ız
l<.1rın eline geçme::;i, buraların ~evkul

ccy~i eınniyeUni teınin ettlgi &ibi, Ak.
denizden gelecek bir taarruza karı;ı 

Irakı da lıietir ve hunaye etmiştir. Ya
rLn, Al1n8.nlar, Karadenizin ı;,imalin

dcn dolaşıp Kafkasyaya gele-bildikleri, 
oradan da Irak \e İran gctrolleri üze

rine ylirüınek ıstcdi.klerı takdirde, ln
gilizlcr, iki ate~ ara.-;ında kalmaktan 
kurtuiınuş olacaklardır. Çünkü, bOy

le bir \·aziyette Almanyaya ınutavaat
k<lr biı Suriye, İngiltere aleyhinde 
mükemmel bir üs olarak kull&nabl
liı·di. 

Suriycde harbin bihnesı, bUtUn aJA
kadarJarı memnun eden bir h;i~e
dir. Şimdi, İngiltere ile Hür Fransa
nu1, koı~umu.ı:a vermeyi taahN.lt et
tikleri istikl<ili, Fransız sömürgecileri
nin ihtito.slarından ve entrikalarından 
uzak olarak. samimiyetle fillen de ta
hakkuk ettirdiklerini göı·mck isteriz.> 
denıektedir. 

YENi SABAH -·---
B. HU~eyin Cahit Yalçın İngılız -

Rus anla~ması> isimli bugünkü baa 
yazu,cında iki n1emleket arasında im
zalanan \'esikayı tahlil etmekte ve: 

cİngiltere ile Rusya arasında bir \."C
sika iınzalandı. Buna doğrud:ıa doğ
ruya ittifak veya dostluk. ve adeıni 
tecavüz muahedenamesi denilemez. 
İki hilk.üınet Hitlcre karşı vukua gel
nıekte olan bu harpte biribirlerine el
lerinden gelen bütün yardlmı yapma
yı ve biribirlerinin rızası olmadan 
dl.ışınanla mütareke \"eya ulh akdet
ıı.ıeıneyi taahhüt eylemlşlerdir ML~er 
Çörçil üç harta evvel Avaın Kamara-
5.lnda Nazilere karşı mlıcadele edecek 
her milJete bütün yardın1larln yapıla
cağını temin etmıştL İngiltere ile Sov
yetlcr Birliği ara;;ında imzalanan. an
la~ına bu vaadin ve bll azmin yazı Ue 
teyidinden başka bir şey değıldir. İh
timal ki ilnkan bulunabllıniş ise ~im
diye kadar İngiltere ve Amerika tara
fından Rusyaya bazı yardımlar zaten 
yapılmış olacaktır, 

Fazla olarak iki hükıin1etin ml.i:n!e
rit bir ınütareke \·eya sulh yapmama
yı k'".ırarlaşhrdıklarını öğreniyoruz. Bıı 

taahhüt büyük Garp demokrasileriyle 
Bol.5e\.1kler arasında biraz daha sıkı 
bir rabıta tesi3 etnıektedir 

. Ania~ınanın R~ya lçin ını. yokı>a 
Ingiltcı-e için nü daha faydalı olduğu
nu araştırınayı luzurnsuz buluruz. Muş
terek bır di.i;;ınan kar:.;ısında bLI turlü 
anlaşmalar pek tabii \"e z:ıruri göri.tl

mek ve heı· ikı tarafuı da rnenfaatine 
uyg\ın addedilınek icap eyler. Yalnız, 
bugunkü ahval ve şerait içinde mün
ferit suU\ akdedilnıenıesı taahhüdü. 
daha ziyade İngiltere icin biı- muvar
takıyet teşkil ettiği gözden kaçamaz.> 
denlektcdir. 

çekeyıın? Davamdan kat'iyyen 
vazgeçmem. 

Şahitler dinlenildikten sonra, 
hakim. 

- Salonu boşaltınız! dedi. Beş 
dakika sonra karar veeceğ'iz. 

Salon bo<altıldı. Beş on dakika 
geçti. Salon tekrar açıldı. Karar 
tefhim edildi. Naille karısı Şerire 
onar gün hapse. elli lira tazmi
nata ma~küm edildiler. 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
karıkoca, yüzü gözü sarılı davacı. 
ya gazup birer nazar fırlattılar. 

Kamil: 
- Bravo Raif Bey, dedi. Bravo .. 

Bıze bunu mu yapacaktınız? 
- Ya siz bana bunu mu yapa. 

caktınız? Şu halime bakın bir ke
Dive cevap verdi davacı.. 

Maznun ve mahküm karı koca 
önden, davacı Raif beş on adım 
arkadan yürüdüler. 

it O 1\-1 ~ N : 60 1 çat~. l\tu lafa ve Mehmet: - O gece niçin izin almağa lü· Azıcık uyuyacak oldum. Bir sürü 
Ben hicbir wy hilrni}"orum. - Bi• eve o geee ikiye doğru zum gördünüz? korkulu rüya gördüm. Sanki beni 

Cl.nayet Davası Sabahleyin öğn•ndim!. geldik. Sivaslı Mehmet bunu bir söyle- ko)un gibi yatırmış, bir Karadağlı 
' 

~·· 

Dedi. Bolulu lusta(a: Dediler. S@rular ve ce,·aplar de· ni~le: kesiyordu dedi. 
_ Ben de ııo!i,lerin gelisine u· \aııı elti. _ İlkönce Şaban haydi çoeuklaı -Başka? 

Y •,•andım. - Nerede idiniz? k h 1 1 - Bizinı Şaban bekta idir de. 
e a ETEM ı·zzET BENl.CE ·' a ve~·e çıkıp bir tav a ata ım .• lıl~ lı," . zan : Di) erek bildiklerini hulasa etli. - Ti\ atroda idil<. dedi. Altmı~ altı mı, tavla mı di· Ona biz Kızılbaş deriz. Gece rüya-
ıll 'd "gııı;, ş b Mehmet a~ızdan ö~reııınt' haber- - Hangi thatrodaT ye bi7 konuşurken zil geldi, Meh· sına dedesi de girmi.." onu azarla-
ol ;ıt~ durctn s:rıaıı?. _ [)aha e\·vcl nerede idin? )er dışında bir~J hihnedii:ini \Ö)"~ - Saşidin tiyatro-.;unrla. Pan ınet konağa geçti. l\Iehn1edi hanım ın15. Ölülerine baknul·orsuo, dua 

U ı\lı hir d .~ın Pala bıyıklı, - Kasınıpasada Uzun Ahmediıı ledi. galtı sinemasına gelmi,,ti. efendi Pangaltı) a kadar gpnder- etmi~·orsuıı. seni sonra fena ede-
l"tıiın a aıu, b l d 'di. s· ... ostanında çalı~i)'Ordunı. Bütün bun ar an SQnra. lıilkiın - Ti~·atroya kendiliginizdeo m; n1İ~. l\.lehn1et gelince Naşidin oyu· ceğiın .. denlİ!? .. Bunun için de uyu-

anı ·.•ve:;inden Arn Ve ~ahan bir lilhza durtluktan her üçün<> birden: gittiniı'! nu ,·ar bu akşaın; isterseniz ora)"a yanlanıı~. 
ı·a a .ılı Yordu 1 avut ol- s&nra: _Katilin kim olduğu hal..kında - Bel den izin aldık. gidelim. dile bir teklif ) aptı. Ben - Şabanın haslalıği belli miydi? 
,\d!Itı: • l~kiıu •orgu- _Biz Balkan harhi nıuhaciriyiz, bir kaııaatiniı var mı?. - Şaban eıde mi kaldı? giderim .. dedim. Mustafa dudağml büktü. Meh-
~~~n ne~ o \akit geldik. İşle bahçı\'aolık e· Di~e -ordu. Ü(ü de: - Evet. Şaban ilk önceleyin gidecekken met de sanki onu tpklit ediyormuş 

tt.10rrnm ~ Lnll 
iEını~.ınJO~ 
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Evde ve meyhanede 
ıçeaıere dair 

Her akıam kafayı çeken 
akıarncılara Allah kuvvet 
versin. Bilmem, içinizde böy· 
leleri var mıdır?. Geçen gün, 
bir rneclişte, akıamcılıktan, 
meyhaneden, meyden bahae
riliyor, rakının meyhanede 
içileni mi daha keyiflidir, 
yoksa evde içileni mi daha 
rahattır, sualleri üzerinde 
mı.i.nakaşalar yapılıyordu. 

Bu, herkesin tabiatine, 
zevkine bağlı bir ıeydir. Da
ha doğru.'.., evin vaziyetine, 
rahatlık derecesine göre de
ğiıir. Bin bir sebebi ve şartı 
vardır. 

Mecliste bulunan bir arka
dq, §U hikayeyi anlattı. fil
vaki fıkra meıhurdur, amma, 
dünyada yeni bir §ey söyle
menin mümkün olmadığını 
hatırlatarak, okuyucuların 
mazur göreceğini ümit ede
rim: 

Vaktiyle, iki akıamcı ka· 
fadar, kırk yılda bir defa, dı· 
ıarıda içmek istemitler .. Söz
leımiıler, akıam itlerinden 
çıkmıılar, tam meyhanenin 
yolunu tutacakları sırada bir 
tanesi: 

«- Belki gece geç kalırız. 
Ben, eve kadar uğrıyayım da. 
hanıma bir kere haber vere
yim, demit•• Öteki arkadatı 
razı olmuı: 

«- Peki, öyle ise, demit, 
ben seni köte batında bekli

.yorum .. » 
Aradan epeyce bir zaman 

geçmiş, neden sonra, arkada
fi süklüm püklüm köşeyi dö
nerek sökün etmit·· Göz tit
miş, katın üzerinden kanlar 
akıyor, saçlar darmadağınıK. 
üstba.t toz içinde .. 

Beriki hayret içinde: 
- Yahu, ne oldu?.» 
«- İtte, sözde karıdan 

izin aldı~ .. » 
«- Bu ne hal yahu.. Da 

yak mı yedin? .>1 

«- Öylı;. ya ... » 
Beriki basmış kahkahayı: 
«- Sen de benim gibi kılı-

bık imi§sin, be birader .. Bak 
ben eve uğradım mı?. Eğer, 
bizim karı olsaydı, sopa ile 
arkamdan meyhaneye kadar 
kovalardı .. 

Öteki, mendiliyle gözünü 
kqmı silerken töyle demıt: 

- Ben o kadar yüz ver· 
mem, canım!. •. » 

R. SABiT 

Pwraıız musiki 
dersleri 

Muhtelif Halkeylerindc para,17. 
musiki dersleri verilmektt>dır. Bıı 

meyanda Sarıyer Halkednde de 
mandolin ve keman dcrsleı-i ve -
rilmekledir. İstiyenlerin isimlerı. 
nin kaydına başlanmıştır. 

Jf 
Beyoğlu Halke\·inden· 
Amatör arkadaşlrımızdan le • 

şekkül ~den orkestraya iştirak 

etmek istiyen flüt, akordion, man
dolin, kitara, havayen kitara, kon. 
trbaz, saksiforı, kornat, klarnet, 
viyolon;el ve piyano çalanların 

veya az bilenlerin Halkevimiıııe 
müraca tetmeleri rica olunur. 

it aarllı kaldırılmadı 
Et fiyatlarının ucuzlamasını te

min için mevcut narhın kaldırıl • 
ması hakkında kasapların Fiyat 
Mürakabe Komisyonuna yaptıklı· 
rı teklifler dün komisyonda tetkik: 
edılmiş ve muvaflk görülmiycrek 
reddedilmiştir. 

Mürakabe komisyonu dün tu • 
hafiyecilerin kar hadlerini d ye • 
niden tetkik etmiş Vt! evvelce yüz.. 
de 28 olarak kabul edilen kir yüz. 
desini, yüzde 23 e indirmeğe karaı: 
verm~tir. 

İiab•.n.. der, dururuz.. _ Bı"lı111'.•oruz. HaııınıcCendinin - O niçin gitmedi?. · lı 1 d gibi dudag"nı büktü. Sonra ~lus-t:ı. illlın ·' sonra gıtıneıın.. asla an ını, gön· 
"•ııı~, adı IAe? Diye bir cümle iline etti. Ha- eski kocası imi>;'. - Bizi be\ giinderdi. Fakat. o lüm bulanıyor .. dedi. Onu bırak· taCa, Mes'ut bir gün 
'•• • . an.. kim bundan sonra, dii\'erlcrıııio Dediler. Ru sual h<ıkinıin soru· gitmedi, Rahat"' olduğunu, uyu· tık. Mehmet heye vardı, bir emrin - Ne bileyim .. birşey d~mez Matbuat Umum Müdurluğii 
l'.•b~~;iin? sorgusunu Japlı. Ahçı Mustafa Bo· su idi. Arkasından Murnffer, yacağmı söyledi. yoksa tiyatroya gidelim .. diyerek ki .. doktorluğum yok. Muamelat ve Evrak Müdürü Bed • 
. • i tulu olduğunu, 011 y·ıldır Şükriy·e- _ Ei:er müsaade bu~urursanız - lkı· gere sokağa ~ıkar mısııııı7 iziıı aldık gillik. Dedi Mehmet de başını sallıya- ri Akyüz kerimesi ve Yeni Sabah 
ll,,hÇ ·'apar. ın" nin yanında bulunduğunu, kırk üç her üç ~ahitten hrndenizin de so· - İslel'İnıizi bitirdikten sonra _ E\.·e döndüğünüz , akit saaC rak ve dudaklarını kıntıldatarak gaz€tesı sahibi A. Cemaleddin 
\,,,~'Rn.. ·• ya~ıııı geçti;_:ini >öyledi. :llelımet racakları olacak. hazan kahvel·e, si.nemaya çıkarız kaçlı? onun sö\·lediklerini tekrarlar gibi Saracoğlunun yeğeni Bayan Tür. 
~· •? Antalyalı olduifunıı. bir yıldır !jük· ı Dedi .e .. mıi,aadeyi aldıktan - Kimden izin alırsınız?. - Herhalde iki nrdı. dnrandı. kan Ak\'ÜZ ile Erzinca!! meb'u'IU 
. :k~iı~ lf•nııııın riyt'nİn yanında bulııııdııt:unu, dı· sonra sorularına ha. !adı: - Bey eı·de ise bir kere haber - Şaban uyuyor muydu? !\luzafCer, Bay Semih İlter oğlu Bay Mu(ıt 

!h., il hterıhc.·ri k~na~ında. ~arı hizmetlerr baktı~ını W)"lcdi, İlk ön<"e )Jehntet \"e !\ılu~tafa· veririz. - L"yuyordu. Biz ge1inre uyan· - Yani ateşi filin var mıyd1, İl*l'r. evlenme töreni diı:- gece 
l~ılıld oto a ~a-lı,ı· Bcndan sonra hakim hor üçüne dan sordu: - İzin almadan ~ıklığuıız olu· dı. 'ihl••ndi. ha,ta hl'lli olur•. Kad•kö , Moda Denız kulubı..ndf 

ır "•ad de cinayet hakkında nt' bildiklc - Cinnetin oldıı~ıı ı:e<:e evde yor dt ıııek. ''ı• 'iidenıli? Dedi, l\lustafa: kutlamr ışt r Gene evlı! fP 
a çalışırıın ' 

.. ..,~ _ _________ r_i_n~i _,~o~r~d~ıı~· -~~-~·~b~;ın::....k::::a~4J~a~r~11~ıı~·=•~ta:.....!C.....:ı~n~İ)~·d~j~n~iz~?:._ ____________ __;ç~·j~k~a~lı-il_i,~1~1..__; _______ :.._ ___ ı_a~,-ta~)~ı-u_ı._hi~·ç:_ı~ıy_u~l-·_·n_ı_ad_ın_ı_. _:_ ________ __:<_A_rk~ut....:.:._'~·u-:.:.) __ :m<':.:.:.:S~':~:t ~b:ı::_r ,ayal dilerız 
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Lise Mezunu memµr alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere lise mezunları 
ınusabaka ile alınacaktır. 

2 - ~Iüsabakada muvaffak olanların idarenin teklil edeceği yerde memu -
riyet kabul etmeleri sarttır. 

3 - Müsabakada muvaftak olanlara 3656 ~ay1lı kanun hükümlerine göre 
20 lfra asli maaş veya 75 lira ücret verilecektir. 

4 - İstek1ilcrin 788 sayılı memurin kanununun 4. üncü maddesindeki şart
h:ırı haiz olmaları ve devlet memurıyetıne ilk defa e:ireceklerin 30 yaşını geç
memiş olmaları l;iıımdır. 

5 - Müsabakaya girmek J!;teycnler 18/7 /941 Cuma günü akşamına kadar 
aşaı,1da yazılı evrakı müsbiteleri lle birlikte İst. P. T. T, Müdürlüğü idari 
kalem muameJAt kısmına müracaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 21/7 /941 Pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu P. T. T. binası-
ııın Ueüncü katında icra olunacaktır, 

Gel\rilecek evrakı mii>blte: 
1 _ Dilek~e .. 
2 - ~ı kağıdı .. 
3 _ Zabıtadan iyi hal kağıdı .. 
4 - Adliyeden mahkômiyet ve maznuniyetl olmadığına dair vesika .. 
5 - Lise diploması .. 
6 - Nülus tezkeresi.. 
7 - A.ikerllkle alakası olmadığına Uair kayıtlı bulunduğu askerlik şube ~ 

ıinden vesika c337 doğumluların ilk ve son yoklamalarını yaptırmış olmaları 
"Ve mektebe kayıtlı talebe olduğundan dolayı tecil edilmiş bulunmaları lhım· 
dır' 338 doğumlulardan bu vesika lstenilmez, c5497> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
Marmara Oaaü bahri K. Satınalma Komiıyonundan : 

~in9i Kilosu Tahmin fiyatı Tutan İlk teminatı 
kuruş san. lira lira kurut 

Bulgur 110.000 25 00 27500 2062 50 
Kuru fası.•lye 58.000 18 50 10730 804 75 
Nohut 58.000 19 00 11020 826 50 
Kuru üzüm 50.000 30 00 15000 1125 00 
Sade yağı 50.000 145 00 72500 4875 00 
Z"7\in 20.000 30 00 6000 450 oo 
Zey\inyaiı 21.000 66 00 138fi0 1039 50 
Sabun 50.000 45 00 22500 1687 50 

ı - Yukarıda cin. ve miktarla.n yazılı ıekiz kalem ,.iyecek maddeleri 
kaı>alı zarf usulile elcdltmeye konul muştur. Eksiltmesi lG/Temmuz/941 
Çarşamba günü saat 15 de İzmitte ter .~ane kapısındaki komisyon binasında 
1aJ.11lacaktır. 

2 - Bu ma JdeJere bir müteahhit tarafından :fiyat verileceği gibi her 
madde ic;in ayrı ayrı müteahhitlerce ve ayn ayrı fiyat tekli! edilebilir. 

3 - Şartnamesi 25000 liiadan yukarı olanlar bedel ile ve djğerleri bedel
ıiı. olarak komisyondan alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye i~tirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun istediği 

vesik.alannı ve hizalarında yazılı temlnatlarile bitlikte tanzim edecekleri tek
UI mektupl.ilrını belli ıün ve saatten tam bir saat evVeline kadar komisyon 
ba;kanlığma vermeleri. (5192) ,,.. ..,. 

l - Tahmin edilen bedelı 52,700 
lira olan 100 ton sabunun 30 tem
muz 941 çarşamba günu saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapıln
caktır. 

2 - İlk teminah 3885 lira olup 
şarhıamesi her gün 264 kuruş 

mukabilinde komisyondan alına
bilir. 

3 - İstekltlerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikaları muhtevi 
tanzim edecekleri kaplı teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evvelıne kadar Kasımpa

Jşad.a bulunan ikomisyon başkan

lığına makbuz mukabilinde ver-
meleri. 5656 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Aşağıda cim, miktarı, tahmin ec!ilen bedeli ile muvakkat teminat
tan ıhale güniılı ve saatleri yazılı beş kaJem erzak kapalı zar! usuliJe satın 

•tlrutcakUr. Şartnamesi her gün komisyonda gôrülebiJir. 
2 - isteklilerin ihale ~atlnden bir saat evvel komJsyona vermeleri 

tcar,~cn teklif mektupları \;e muvakkat teminaUarile birlikte Topkapı Mal_ 
tırp eski askeri lise bina.sınd.:Jki satın.'.llma komisyonuna müracaatları. (531 l) 

Teminatı İhale 
Cind Miktan Tahmln ed ılen Muvakkatesi Gi.Jnü tarihj 

bedeli Ura lira s~ıati 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ayaktan sıgır 
,..Ya •lğlr eti 9838 t~n 3.443,300 117049 Salı 2217/941 11 

PirlnÇ 600 ton 288,000 15270 Salı 22/7 /94 l 15,30 

Sad& yağı 1040 ton 1820,000 68350 ~ar,amba 23/7 /941 11 
Zeylln yağı 300 ton 255.000 13950 • 23/7/941 15.30 

&aban 300 ton 144, 000 8450 perşembe 24/7/941 11 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

1 - Ordu ihtiyacı için elli bin liralık sabun pazarlıkla satın alı. 

ııaraktır. Muahmmen fiyatı elli iki kuruştur. 
2 - Eksiltme Topkapı Maltepe ;;skeri satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Eksiltme partl parti de ihale edilebilir. Kat'i teminatı 7500 

liradu. 
4 - Ekı>iltme 17. Temmuz. 941 Perşembe günü saat 14,30 da ya-

pılaeaktır. İsteklilerin müracaatla rı . c5724• 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 122 

TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

~-.._... Yazan: M. SAMİ BARA YEL J 
Macarlar Mohaç önünde bekliyordu 
V< arabaların kafk>ile nıüs1ah

hem bir ordugah U>>isini ve Türk
lerm taarruzuna buradan muka
bele edilmesini tavsiye etti. 

Macar asılzadeleri ise bu fikri 
ka ı ~mıyerek müstahkem bir 

oı ITTıgah tesisi için va kıt kalmadı
ı;ını, binaenaleyh. Türkicrle açık 
sahi"ada muharebe etmek daha rii
na~lp olacağım beyan eylediler. 

Halbuki Türk ordusunun te~k.ı
liıtı hakkında verilen bir takım 
) ani haberler Macar <>rdusunda 
ıt, nat bulabilm'§ olduğun<'.an bü
tun zaoitan nıuz~ffer olac klarına 

emindiler. 
Bu sebeple Polonyolı kumanda

nın arabalarla istihkam kurması
na ve müdafaa harbi alınmasına 
muarız bulundular. Açık sahrada 
harp yaparak kazancaklarına emin 
oldular. 

Macar .ordum bu derece esas>ız 
bir takım faraziyat ile uğr~ırken 
Türk ordusu esaslı ve dikkatli 
muharebe tertibatı alarak ileri 
yüniylışüne devam ediyordu. 

Agustosun yırmi dokuzuncu 
gü, aba'ıı onlugahla okunan 
Ez m Mulıanım<·dı butün ~skerle-

zan 
Bir 

a 
eme 

Bu Adada Kış Ortalarında 
• 

Gündüz iki Saat Bile Sürmez 
s on günlerde Amerika donan-

ması tarafından işgal edil
diği bildirilen İzlanda adası, Büyük 
Britanyadan sonra Avrupa kıt'a
sının en büyük adasıdır. Mesahai 
sathiyesi 104 bin kilometre mu
rabbaı olup ahallsi yüz binden 
fazla değildir. 

İzlanda, ingilizce .İceland• yani 
•Buz memleketi• demektir. Atlan
tik denizinin şimalinde bulunan 
İzlanda adasının hükılmet mer
kezi Rikiavik şehridir. !zlanda 
vaktile Norveçlilerin elinde idi. 
Bir müddet müstakil yaşadılarsa 
da, tekrar Norveçliler tarafından 
işgal edilmiş, nihayet on sekizinci 
asır iptidalarında Danimarkalıla

ra geçmiştir. 
Ada şeklen Danimarkalıların iş

gali altında bulunmakla beraber, 
mükemmel bir muhtariyete ma
likti. Kopenhag kabinesinde ada
nın vekili olarak bir nazır bulu
nur, ve bunun vekili sıfatile de bir 
vali Kral tarafından tayin oluna
rak Rikiavikte otururdu. Bundan 
başka İzlandanın 12 kişilik bir a
yan ve ayrıca 2'4 azadan ve tama
mile yerlilerden müntahip bir 
meb'usan meclisi de vardı. 

Umumi Harpten sonra istikliil
lerine kavuşan adalılar, 1940 sene
sine kadar manen Danimarkalılar
dan ayrılmadılr; Danimarka Kralı 
ayni zmanda İzlandanın da Kralı 
idi. İzlanda devleti hariçte Dani
marka sefirleri tarafından temsil 
edilirdi. 

* H ekla yanardağı: İzlandada bir 
çok yanardağlar vardır. Dağ

larının bir çokları yaz kış karla 
örtülü olduğu halde, bu yanardağ
ların en meşhuru olan (Hekla) 
yanardağı çok eski devirlertlen
beri yanmaktadır 

Bu yanardağ:n et~lerimden, a
danın en büyük ırmağı olan Tiyo
se geçer ve bütün akan sulan bu
rada toplıyarak, büyük bir şelale 
teşkil ettikten sonra denize dö
külür. Hekla geceleri kızıl lavlar 
çıkarırken. bu kırmızı renklerle 
şe181elere akseder ve sular kır
mızı bir örtüye bürünmüş gibi, u
zaktan çok hoş bir manzara arze
der. Avrupadan ve Amerikadan 
bu muhteşem tabloları seyretmek 
için her sene İzlandaya binlerce 
seyyah gelir. 

* 
Adanın iklimi: Arz ve iklimine 

nisbeten havası müliıyımdır. 
Bilhassa cenubu garbi ciheti Mek-
sika körfezinden kopı.:p gelen ve 
şark sahillerine temas eden soğuk 
akıntıları dahi eksik olmaz. Bu 
münasebetle havası sık sık tıa
havvül eder. Bu değişiklik yüzün
den bir günde bazan bir kaç kere 
hava tahavvülleri görülür. Yaz•n 
hararet 25 dereceyi geçmez. Kışı 
bilha'<a şimal sahillerinde pek 
şiddetli ve imtidatlı olur; hararet 

ri heyecana düşürdü. 
Sabah namazı büyük bir meha

beti dindarane ile eda edildikten 
sonra Türk ordusu Baran Yavar
dan ayrıldı. 
Padişah o gün muharebe etmek 

niyetinde olmadığından ordu ber
mutad almış olduğu nizamda ile
ri yürüyüşe başladı. 

Türk ordusunun uç kumandan
larından Bali Bey beş bin süvari 
ile piştar tayin olundu. 

Bosna beyi Hüsrev Bey Bos
na askerile dümdar tayin edildi. 
Daha sonra tüfekle müselliıh iki 
bin yeniçeri ıle bir miktar top Ye 
Rumeli askerlerile beraber Veziri
azam İbrahim paşa ,anın gerisin
de Anadolu a. kerlcri ve bir miktar 
top ile Behram paşa, daha sonra 
da yen.çerilcrin on bin ki~ıden ı

baret bulunan kısmı küllisi ve bir 
ır ktar top ile beraber padi~~h 

hareket etı .. 
Padişahın etrafında muntllzam 

süvari ile beraber kapı~ulu asker
ler' bulunuyordu. Ordu bu suretle 
teı tibat alaı a';;. allmıi lıin ;,.;.~ilik 

Yazan~ 

İsken~~J 

sıfırdan aşağı otuza kadar düşer. 
İzlandanın en sıkıcı tarafı kış 

mevsiminin pek uzun olmasıdır. 
Yazı ancak temmuz ve ağustos 
aylarından ibaret gibidir. Kışın 

dehşetini arttıran, soğuktan ziya
de gecelerin uzunluğudur. Bilhas
sa ki§ ortalarında gündüzün gü
neşin doğınasile batması arasından 
iki saat bile geçmez, bazan güne
şin yüzünü bir saat bile görmek 
mümkiin olmaz. 

* Ada umumiyetle volkanik, dağ-
lık ve kayalıktır. Dağlarda demir, 
billur madenleri pek çoktur. Bu 
münasebetle ciiz'i hububat yeti
şir ve ancak kendisini besler. A
hali patatesle yaşar. Yerliler, ka
yaların üzerinde hasıl olan bir 
nevi çim ile balığın et ve kemik
lerini kurutup ufalıyarak, unla ka
rıştırıp kendilerine mahsus bir 
nevi ekmek yaparlar. Atlan ve 
koyunlan çoktur. Koyunlarının 
yapağısı uzun olduğu için yapağı 
ihracatı yardır. Adanın vahşi hay
vanatı ve haşaratı pek azdır. Ufak 
tefek böcekler ve çıyanlar bulun
maz. Toprak üstünde emniyetle 
yatarlar. Ancak bilhassa garp ve 
cenup cihetlerinde sinek ve sivri
sinekleri pek çoktur, hatta bura
lardaki sivrisineklerin çokluğun
dan yerliler zaman zaman başka 
cihetlere göçetmek mecburiyetin-
de kalırlar. 1 

Bakır, kurşun ve kükürt maden
leri de çok ise de mabrukatın yok
luğundan ve çıkarılması zahmetli 
olduğundan bu madenlere iltifat 
edenler yok gibidir. 

• la eyaz ayıların ziyareti: Kış or-
191 talarında her taraf donduğu 

zaman, beyaz ayılar ta Norveç sa
hillerinden kalkarak, buz kayaları 
üzerinden yürüye yürüye İzlanda
ya kadar gelirler. Burada köylü
nün koyunlarını yerler, bazan 
daha ıçerilere kadar yem aramak 
üzere ilerlerle. Bu mevsimde yer
liler adalar:na gelen Non·eç ve 
Kutup a~·ılarını adamak için pu
sular kurup beklerler ve yakala
dıkları ayıların postlarını kurutup ı 
kendilerine gocuk yaparlar. 

Bır müddet bu sahillerde koyun 
vurgunculuğu yapan beyaz Nor
veç ve Kutup ayıları mev>imi ge
lince tekrar geldikieri yoldan va
tanlarına dönerler ve buzların çö
z:ilme mevsimini herkesten iyi bi
li:ler, buzların. erimesini bekle
n,ezler ve yazı adada geçirmekten 
korkarlar. Buzlar çözülmeğe baj
layınca. Avrupadan ve Amerika
la!l bir eok balıkçılar adanın bu 

'ahillerine gelip balık tutarlar. 

bir kuvvetle yürüyüşe baş1"dığı 
esn•da takriben elli bin a) aklık 
b:r mesafe kaplıyordu. 

Türk kıt'aları şu suretle tefrik 
olunmuştu: 

Birinci hat- Kumandan İbra
him paşa, on iki bin Rumeli sü va
risi, iki bin yençeri, otuz top. 

lkinci hat- Kuır.andan Beh
ram paşa, on bin yeniçeri, iki bin 
Anadolu piyadesi, yirmi bin Ana
dolu süvarisi, ikı yüz yetmiş top. 

Balı Bey maiyetinde beş bin 
Bosna süvarisi, Hüsrev Bey mai
ye11nde beş bin Bosna süı·arisi, pa
di~ah maiyetinde bin süvari kı 
mecmuu on dört bin piyade kırk 
üç bin süvari ve uç yüz toptan 
'ıaretti. 

Türk ordular• bu tertıbatı al
dığ halde ileri de tiru yürüyü~e 
başlad ğ. esnada ıdi ki. Bali Beye 1 
Mohaç <>Yasını flıata ede" 1epe- ı 
!er ve ormanlard .. n te>ettür ede
dPrek düşmanın sag cenahını tc'ı- ı 
dıt p\mek iç·n Yackaloya dogru 
harekrt etJTe i VC' burada üc:u- ı 
mu as.i kolur.un tarck<tinı b<klc-

Balıkçılık burada büyük bir ser
vet temin eder. 

* 
1 zlandalılar ve lisanları: Izlan-

da adası· çok eskiden gayri
mesk~ndu. Buraya ilkönce İrlan
da ve İskoçyadan yüz kadar aile 
hicret edip yerleşmişti. 
Adanın kalabalıklaşmağa baş

laması, dokuzuncu asır iptidaları
na doğrudur. Dokuzuncu as:rda 
İskandinavyadan gelen toplu mu
hacir kütleleri, vaktile kendilerin
den önce adaya gelip yerleşen İr
landa ve İskoçyalılara galebe çal
dıkları için onları da kendi lisan
larile yani İskandinav Jisanile ko
nuşmağa mecbur etmişlerdir. A
danın şimdiki ahalisi İskandinav 
cinsine mensup olup, konuştukla
rı dil kaba olmakla beraber, İs
kandinavcaya, Danimarka ve 
Norveç lisanlarından daha yakın
dır. 

Eski İskandinav edebiyatını teş
kil eden meşhur ·Eda. manzume
sile, ~Beyaz ülke., .Güzel Olfose -
adada bir ırmağın adıdır.• gibı 
milli eserler İzlandalılar tarafın
dan ve İzlanda lisanında yazılmış
tır Adalılar, koyu milliyetçidirler 
ve adadan dışarı çıkmayı uğur 

!"-:ıvmazlar. 

Avrupanın en küçük adaların
dan bütün dünyayı ticaret 

ve seyahat maksadile birçok kim-
seler gezip dolaştığı halde, Avru
pa veya Amerikiidii nadiren bir 
İzlandfılıya tesadüf edilir. 

1zlanda1ılar O·rta boylu, sarı 
saçlı ve mavi gözlüdür. Çirkin de
ğillerse de, güzelleri pek azdır. Ya
şadıkları evler birer katlı ve ba
sit kulübelerden ibarettir. Büyük 
binalar, kasabalarında ve bilhassa 
hükumet merkezi olan Rikiavik 
şehrinde tek tük göze çarpar ki, 
bunların ço;ıunda da ecnebi elçi 
\'C tacirleri otururlar. 8 zlandada nüfusun çoğalma-

masının bir ~ebebi vardır: A
dalılar, çocukları doğduğu zaman 
üç günlük iken memeden keserler 
ve ana sütü yerine inek sütile bes
lerler. Halbuki ineklerin bir ço
ğunda hastalık olduğundan. mik
roplu sütler çocuğun bünvesini 
kemirir ve az zamanda öldürür. Ço·
cuk veriyatı adada pek korkunç bir 
şekilde iler}emektedir, Norveçli
ler bunun önüne geçmek istemiş
lerse de, çocuğun doğduktan üç 
gün sonra ana sütünden kesilmesi 
milli adetleri icabı olduğundan ye 
adalılar milli iıdet ve an'anelerine 
pe;;: ziyade bağlı bulundukların
dan, bu Yefiyatın önüne geçmek 
mümkün olaıramı•tır. 

Bu yüzden İzlanda nüfusu art
mam ştır. Bir Amerikalı bilginin 
yaptığı istatistiğe göre, eğer adada 
növle meş'um bir adet cari olmasa 
' miş, s.on yüz sene içinde adanın 
nüfusu beş milyona baliğ olacak 
miş. 

mesi emredildi. 
Padişah. öğleden evvel Pusuki

liseye geldiği zaman Macar or
dusunun l\Iohaç önünde muhare
beye haz r bir halde bulunduğunu 
haber aldl 

Sonra Türk tepesi denilen (bu
raya Türkler Hünkiır tepesi de 
derlerdi). yere gelerek atından indi. 

Tepeye çıktığı zaman, sureti 
mahsusada kurulan bir taht üze
rinde oturdu. Bu t»nada İbrahim 
paşa. Rumeli alaylarını tanzim et
tikten scnra padişahın huzuruna 
geldi. 

Padişah, düşman:n ahvaline ve 
arazinin tabiatine dair mufassal 
malumat almak içın serhat beyle
rınin davet olunmasını ferman ey
ledi. 

Derhal e• rafa çavu~Jar göndc
r.Jdi. Kra'°rgalıı un•umiye ilk evvel 
Hüsrev Bey geldi, İbrahim pa'ıa, 
padi~ahın huzurunda Hüsrev Be
ye hitap ederek: 

Serhat um:..run.ı ıherkeskn 

zı~a<.le ,;ikıf ola.anız haoebilt ııa-

ONUN 
Ya~anmı~ Aşlı: v~ l\ltıcf'ra tlatır~ 

. g 

Hayatını Anlatıyorum f, 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 4·; 

' 'Zavallı Samime artık Al/afi 
•• ile güz guze idi,, 

beyazı kışın yuva yaptığı ağarmış 
saçlarla kaplı muztarip başını 
göğsüme dayıyarak hıçkırıklarla 
söylendi: 

•- Gel evladım gel.. Yukarı 

çık da kardeşinin halini gör!., 
Hemen kucağından kurtuldum, 

merdivenlere fırlıyarak odasına 
koştum: 

Zavallı Samime karyolasında 
bembeyaz örtüler altında gözleri 
yarı açık yatıyor, can çekişiyordu. 

Yastığı, yonganın kenarları pıh

tılaşmış kan Jekelerile dolu idi. Göğ 
sü hrıltılarla inip kalkıyor, kesik 
kesik: 

•- Allah .. Allah... diye solu
yordu. Annesi başucuna kapan
mış, baygın inliyordu. 
Yavaşça avucumu alnına koy

dum· Alevler içinde yanıyordu. 

Elımin teması onu harekete getir
di. Kirpiklerini aralıyarak baktı. 
Nazarları bir saniye üzerimde 
durdu. Belki beni tanıyamıyor, se
çemiyordu. Soluk bakışları, eri
miş, bitmiş sapsarı bir deri ile 
kuru bir kemikten ibaret kalmış 
çehresile artık ölümün çok yakı
nında dolaştığı o kadar belliydi ki .. 

Gökler kadar saf, temiz gözleri
nı daha dikkatle dikti. Sonra sö
nük dudaklarında bir tebessüm 
belirdi. Üzerine her ölümden ev
vel arız olan son iyileşme dakika
larının hali gelmiş, birden değiş
mışti. Bu muvakkat, yalancı iyi
leşmenin virdeği hayat kuvvetile: 

•- MüjJıin .. dedi. Yaklaş .. Da
ha yaklaş kardeşim!., 

Telaffuzunda yalvaran bir eda 
vardı. Belliki son vasiyetini yap
mak, son dileğini söylemek isti
yordu .Yaşlaıla dolan gözlerim ya• 
na vt.nD, kalbim parçalana parça
lana üzerine eğildim. 

•- Söyle kardeşim!.• 
•- Müjgan; birşey .. senden biı 

ı;ey istiyorum. Onu muhakkak ya· 
pacaksın olmaz mı?. Bu sadece bir 
arzu .. 

Durdu. Soluya soluya bir saniye 
d"nlcndi ve daha ağır devam etti: 

•- Ben öhıyorum arlık .. Sen 
siz çok .. daha ~k çok yaşayın .. 
Yaln;z eğer evlenirsen .. bir gün ço 
cuğun olursa ismini Haldun ko ~ 
mı? .• 
Bağıra bağıra ağlamamak için 

~udaklarımı kemiriyor, kanatırca 
sına dişliyordum. O, fersiz gözle 
rini ısrarla yüzümde dolaştırarak, 
yavaş, çok yavaş, derinden gelen 
bir ahenkle sordu: 

•-Olmaz mı Müjgan .. yapacak 
sın değil mi? .• ve başı yastıklar 
arasına düşerken hıçkırıklarla do
lan, iç paralıyan sesile yalvardı: 

.__ Ne olur onu .. çocuğunu bir 
kerecik benim için de öp e mi?.• 

Bütün ömrünce yüreği çocuk 
sevgisile titriyen yavru son nefe
sinde de bu hicranın hasretini çe
kiyordu. Kulaklarında bir defacık 
<Anne .. " hitabını d'.lymadan. kü· 
çücük bir başı bir kerecik göğsü 
c•stünde sıkıp, sev'llf.den olıiyordn 

Haldun kocasının adı idi. Zavallı 
vazife kurbanı doktorun ismini de 
böylece yaşatmak istiyordu. 

Art.k şimdi ona yapılacak en 
üyük iyilik, bu giden genç haya

ta en son hıLmet; arzularııHn tu
tulacağını bildirmekti. 

dişah hazretleri sizinle müşavere 
etmek istiyor. İşte Mohaç sahrası 
düşmandan eser yok. Düşmana da
ir ne malumatınız varsa söyleyi
niz 

Dedi. 
Bunun üzerine Hüsrev Bey: 
- Biz kendi reyimiz ile bir iş 

görmeyiz. Ferman buyurulursa gi
dıp sair arkadaşlarımızla müza
kere edelim. Andan sonra kat'i 
maliımat verebilirim. 

Dedi. 
Hüsrev Beyin bu cevabı üzeri

ne padişah müzakere edilecek a
damların huzuruna getirilmesini 
ferman eyledi. 

fl.üsrev Bey, maiyeti efradından 
birine hitap ederek Koca Alay be
yi ile Karaosman. Mehmet Subaşı, 
Adil Tuca ve Balaban Çer'başın n 
çağır• imasını emrellı. 

Herkes müşavere icrasilc kal'i 
bir karar vermek ;çin, hudut bty
ler nin ba)larından olan bu zat
ların gclrr.elerini beklivordu. 

ll\Tk:lSJ. \'lı."' ) 

Titriyen dudaklarımı ateş 
yanan alnına hafifçe b:rak1 

son bir veda pusesile öptür<'· 
min ettım: 
•- P~ki kardeşim! .• 
Bunu yaparken gözlerimde~ 

şanan yaşlarla durmadan ağl·' 
on dokuzuncu baharında henil: 
yat onu çağırırken hain ver' 
kemirip yediği talih•iz arks0 

mın hayattan göçüp gidişine 

acı bakıyordum: 

Dudaklarımın değişile kaP' 
gözlerini açtı, bir şükran teb& 
mile mırıldandı: 

•- Müjgan .. çok mes'ut .. > 

Ansızın mel'un bir öksürük 
zünü kesti. Köpüklü bir kan 
zından boşanırken inledi: 

•- Ölüyorum anne!.. 
Karyolasının başusunda ıo' 

mış, demindenberi bayılmış Y8 

annesi bu son hitapla kendine 
' miş gibi yerinden fırladı. :Kal"' 

bir bezle ağzını sildi Öksürük 
buk dinmişti. Fakat hayat kOdı 
de beraber diniyordu. Hafif, af" 

işitileb1len bir sesle inle<l;: 
•- Anne .. oku .. bana Kur'•1 

ku e mi? .• 

Sarsıla sarsıla hıçkıran kB' 
cağız onu kolları arasına aldı. f 
çalanan sesi ile kucağında can 
kişen bıricik kızın·n kuisf 
Kur'an okumağa başladı. •'is" 
in ruhani nağmeleri hıçkırıkl1 
de>lan odada titrerken zavallı· 
mime artık Allahı ile yüz yil~ 
di. Gözlerinde on dokuz yıllık 
yat ışığı büsbütün sönmüş. 

kışları yine tavana dikilmişti. 

esnada sokaktan etrafta def~ 
kısler bırakan çıngırağını şak.ı" 
rak topal sinema ilahcısı ge\ıf 
çıocuklar şen kahkahalarla on" 
beraber bağırıyorlardı: 

•- Ramona .. Ramona .. Bu!
Suat parkta .. her yer on ~ 111 

Ramona!. 
Böylece dışarıda ncş'esile, ~1 

ketile yeni bir akşam başlıyor, 
rıde bir hayat ebediyen sönÜ~ 
du. 

(Arkası .,,; 
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Soldan Sağa: 
1 - Nakil vasıtalarında yolC" 

•\ 
dan aranır, sual, 2 _ Ayının Y(f 
vah~ı hayvan, 3 - Çevik, iki bfl 
yana, 4 - Mey\'a, hangl ınsatı· 
Yokluk ifade eder, bir vlliıYe 
6 - Edebiyatla ınü,•eggil, iş<Jret.r 
Akıl, iyi yaprak tütünü yetişen tıı1 
8 - Ters çevirirseniz nota oıur• ı 
lümanların ibadet ettiği yerler, 
İşltha açar, 10 - Kı."a ı.ama"• 
nah. 

Yukarıdan Aşagıya: 

l _ Zavallı, Peygamber, 2 ..,..,. , 
yanan şeyin çıkardıgt, 3 - GiY/ 
4 _ Ecnebiler, 11efrat madde, 5 

1 

niz nakil va~ıtalarındJn, . ,.-ıı~ı 
6 - Edebiycıtla mütevpggıl, ı;il f 
sı, inşaatta l~zım, 8 - Otıırdt1 

• 

yer olgunluk, 9 - Akıllıca, ıo / 
nPt, buhnıya çalı.:,ar. I 

w 
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l'eUıiı eden: Muammer Al;a< 
uru 1ıwnm metını...ı ~ 
AJaıuı bültenlerinden abn•,.ar) 

İngiliz Başvekili Çörçil, dün 
Londra Kontluğu meclisinin mi
safiri olarak §'!refine verik!n zi
yafette radyo ile neşredilen b" 
nutuk söylemiştir, ır 

Çörçil bu nutJı:tinda İngiliz 
şehirlerinin, bilhassa Londranın 
~l~an hava hücumlanna nasıl 

a. ramanca mukavemet ettiğini 
an.atmış ve bilhassa d . ı· k" 

Ş • . emış ır ı: 
. • •m<!i son aylarda Alman şe. 

hırlerı ıle limanlarına .. d. . , sanayune 
v_e ıger askeri hedefleri üzerine 
sıstemli bombardımanı 
d t . arımızı teş-

1 ettik. Bu şiddeti Nazi rejimi 
gerek bizim tarafımızdan ve ge
rekse daha iyisi bizzat Alınan 
milleti ta~dan yere serilin _ 
cıye kadar her ay daha ziyade art-
tırarak ıdame edebil.....m~. . 
z --.. ~ızı 
anncdiyoruz. Her ay fabrikalan. 
~~da yen.i büyük bombardıman 

} Yrelerı ıkına! edildikçe veya 
~~lası ~erek buraya geldikçe 
~ üksek ınfilak bombalanmızı vic
z=~ azabı çekmeden Almanya ü. 

-Suriye mütarekesinin 
metni henüz nqredihnit 
değildir. Fakat mütare
kenin ıiyaai mahiyette 
olmadığı, sadece askeri 
ve teknik hükümleri ih
tiva ettiği bildirilmek
tedir .. 

devresinden bütün beşeriyetin 
hürriyeti ve werefi tekrar doğa • 

caktır. 
BERLİN SEFİRİMİZ CEPHEDE 

Anadolu ajansının hususi mu. 
habirinin bildirdiğine göre, Bertin 
Büyük Elçimiz Hüsrev Gerede ile 
Türkiye Hariciye Vekaleti Umu
mi Katip Muavini Cevat Açıkalın, 
cumartesi günü Alman Hariciye 
Nazın Von Ribbentropun şark 
cephesindeki karargahına giderek 
birkaç saat kalmışlardu". 
Alınan malfunata göre, Büyük 

Elçimizin bu ziyareti Türk - Al. 
man dostluk muahedesinin rnu • 
saddak nüshalarının teatisi için 
Berline gelml; bulunan Cevat A. 
çıkalım, Von Ribbentropa takdim 
etmek maksadile vuku bulmuş -
tur. Mülakat samimi bir dostluk 
havası idnde cerevan etmislir. 

SURİYE MÜTAREKESİ 
Vişiden bildirildiğine göre, Su. 

riye mütarekesi ancak dün sabah 
General Dentz ile General Vilson 
arasında imza edilıniştir. 

rıne almıya devam edeceğiz. 
dilAlmanyanın İtalya tesmiye e
d •n en bedbaht vilaveti de bun. 
a~ hissesini alacaktİr. r 

ti er hafta evvelkınden daha ~ 
k~ vurmak niyetindeyiz, Yol ne 
elr ar çetın, vazife nekadar mil.. 
Şa •m olul'ia olsun, hedefimizden 

Mütarekenin tam metni hen~ 
malüm vlma'll&ltla beraber, Vişi 
kıt'larmın Suriye arazisini terke
decekleri zannedilmek!edir. Sart. 
!ar siyasi mahiyette olmayıp, sa
dece askeri ve teknik hüküm -
leri ihtiva etınektuedir. Şmıyacağız. Zira bu imtihan 

Harp Vaziyeti 
nah <Blrinot SaJılfMm ı>ena) 

ma doğru kaydırmışlar ve bu 
cenahla önce bir yarma yapmayı 
muvalı.k bulmuşlardır. 

1 
Bıı: bunu evvelce bir ihtimal o

ı:ak düş~run~, Sovyetlerin.Fin· 
diya korfezı ile Duna nehn ara

sındaki cephe kısmında çok sıkı 
~urırıalanru, hatta fazla ihtiyat 
uvvetıer toplıyarak büyük bir 

taarruz yapmaları lüzumunu yaz
mıştık. Artık vaziyetten anlaşılı
Yor ki Ostrov _ Vitebsk hattında 
kat'i neticeli muharebeler ı0lmak· 
tadır. Leningrad şehri, Ostrovdan 
~areJj berzahından ve Ladoga g(). 
lu Şarkından üç türlü taarruz or
tasında bulunmaktadır. Eğer Sov
;et orduları, bahseltiğimiz bu üç 
aarruza karşı koyamazlarsa Sov· 

Yellerin Stalin hattının diğer kı
s.ınıarında da durmalarına imkan 
kaıınıyacaktır. 

llu Alman pliınırun faydaları 
!işi kardır: 

aıi;: _ &ıvyetlerin Baltrlı: denizile 
"""ı kalmaz· 

oı 2- &ıvyet donanması mağliıp 
ur; 

So 3- Finlandiya cephesindeki 
~~ kıt'aları şarka çekilir; 

tTı Leningradıda birleşen Al
dok - Fin <>rdulan Moskovaya 
bilir~ en kısa istikamette ilerliye 

' 
Ye!- l.!:erkez ve cenuptaki Sov
batı Ordularının Moskova ile irtı
~rı kesilebilir. 

daf Sovyetler MıOskovayı mü· 
la aaya vakit ve imkan bulamaz· r. 

Bir adam tatıa .. 
45 U lııel SIJ'fadan Den.al 
deııYaşı~da Hatice ile bahçesin. 
<av geçıp geçmemek yüzünden 
Yer!aya tutuşmuşlardır. Salih 
!tar en kaptığı bir taşı Haticenin 
ııı ~a atmış oğlu Hasan ayır • 
U:\~ koşmuştur, Buna kızan Sa
saııı ır kazmayı yakalıyarak Ha
sure~t kafasına yapıştırmıştır. Ağır 
nesi e yaralanan Hasan ile An. la\ hastaneye kaldırılmışlardır. 
l't 81lderuna ııtınalİ. 1 

a ıız harp gemisi 
rra (Birlneı s~ De-) 
ları~ harp gemilerinin silah _ 
ınaı a~ ~rıdi işi tamamen ik. 
tr edılmıştir. Silahtan tecrit işi 
~;ı;nsıı:tarın tahm:n etliği müd
Vaf;t·n. çok evvel, büyük bir mu-

S akıyet ve sür'atle yapılmıştır. 
lerd~~Ye .ve Lübnanlı zengin aile
Silkı:, bırçoğu memleketlerinde 
tay nun avdetine intizaren Ha.. Q: gelrııişlerdır, 

ır Çocuk deniz
de boğuldu 

t!n~ııı2atyada Alıfaklh mahalle.. 
llı3t A-z.~ ~umarada oturan maki· 
l!ııt 'l' ızın oglu 16 yaşında Tur
•aııda~ran Samatyada Mehmedin 
lli~o gına binmiş Nar,llı:apıda de. 
Ç>Icatt•~~ de boğulmuş, cesedi 

"Iltştır, 

Trabulus garp 
açıklarında 

(Birinci Sahifeden ne-> 
İngiliz bombardıman tayyare

leri dünkü pazar günü Trablus· 
garp açıklarında bir düşman ka-

l 
filesine muvaffakiyetle hücum et
mişlerdir. 7,000 tonluk bir gemiye 
ateş verilerek tahrii> ecblıniştir. 
Gemiden muazzam duman sütun-
ları ~liyordu. 

Sovyet tebliği 
(Blrinol ~ Denm) 

mektedir. Alman motörlü Jruv • 
vetleri hiç durmaksızın İ;ok şid. 
detli hamleler yapmakta, fakat 
Kızılordu her defasında bu taar. 
ruzları düşmana ağır zayiat ver. 
direrek püskürtmektedir. 

Dün öğleden sonra yüz kadar 
Alman tankı tahrip edilmiştir. 
Bu, bir boğaza girmeğe cesaret 
eden bir koldu 3000 Alman askeri 
imha edilmiştir. 
Tebliğe göre, Ayın 12 sinde 

Sovyet deniz kuvvetleri Ballıkta 
büyük bir Alman vapur kafilesini 
yakalamışlardır. Birkaç destroyer 
ile hücum botları kafileyi himaye 
temekte idi. Vukua gelen muha· 
rebede 2 destroyer, asker ve tank 
taşıyan 13 nakliye gemisi, Sovyet 
deniz kuvvetleri tarafından ba • 
tırılmıştır. Bir destroyer ağır ha. 
sara uğratılınışlır. Sovyet gemi
lerinden hiçbıri ziyaa uğrama • 
mıştır. 

Oduncular satış 
yapmıyor 
(Blrlncl Salill...ıeD Dena) 

Mustafa Yorgancı bu sabah bize 
~arı söylemiştir: 

«-- Fiat Murakabe Komisyonu
nun bu sene için de odunun pera
kende satışı için kabul ettiği fiat 
4.35 kuruştur. Halbuki bize toptan 
mal veren tüccarlar fiatı 464 ku
ruşa çıkarmışlardır. Biz bunun ü
zerine 95 kuruş masraf yaptıktan 
sonra da ayrıca karımrn ilave et
mek mecburiyetindeyiz. Tabiatile 
bize 5,5 liradan fazlaya malolacak 
bir çeki odunu 435 kuruşa satma
mıza imkan yoktur. Bunun için 
vaziyet böyle devam ederse odun 
getirip satmıyacağız. Kömür -
de artmıştır. Tabiatile 6 ku -
ruş 30 ııaraya alın.arak üzerine bir 
hayli masraflar yaptıktan sonra 
bir kömürü 6,5 kur~a satmak ka
bil değildir. 

Karadeniz seferleri 
Münakalat Vekaleti Karade -

nizde sefer edecek yolcu vapur
larımızın yalnız gündüzleri sey· 
rederek geceleri limanlarda ge.. 
çirmelerini Denizyolları Umum 
Müdürlüğüne emretmiştir. Umum 
Müdürlük de bütün kaptanlara 
vaziyeti bildirmiş ve bu kararın 
tatbikine başlanmıştır. 

limanımızdan hareket 
edecek Ege vapuru da bu şekilde 
gündüzleri yoluna devam. edecek 
ve g~celeri limanlarda gçırerek. 
tir. Bu suretle Karadeniz yo!ru
luğu iki misli uzamaktadır. 

Leningrada 
doğru Alman 
ileri hareke~i 

Berlinde 15 (Radyo) - Alınan 
Başkumandanlığırun tebliği: Diiş 
manın şiddetli mukavemetine rağ· 
men Leningrada doğru ileri hare. 
keti devam ediyor. Düşmana çok 
büyük zayiat verdirilıniş, Duna 
mıntakasında 101 tank tahrip ediL 
miştir. 

Berlin 15 (Aadyo) - Alman Baş
kumandanlığınm tebliği: Rus as
kerinin Vitebsk havalisindeki mu. 
kavemet teşkilatı ve çok müstah
k~m mevzileri zaptedilmlştır. Düş-
mana büvüic zayiat verdirilmiştir. 

Alman Tebliği 
(Birine! Sahifeden Devam) 

bakılaca'< olursa, Alınanların 
Minsk'in şarkındaki cebi pek az 
genişletebildikleri anlaşılmakta.. 

dır. 
Kareli'de Finler 60 kilometre 

kadar ik:rlemişlerdir. 
bariz ci.. ' Alman tebliğinin en 

hetleri bunlardır. .;_ _____ _ 
ÇÖR ÇİL İN 

nutkundan 
öğrendiğimiz 

(Başmal<aled.-_n DeYam) 

kuvvçtleri vardır. 
Mealinde bir cümle ile işaret ey• 

!emekte ve hayret izhar etm_.t.,_ 
dir. Halka, Alman istila ve bom· 
bardıman tehlikesini daima işaret 
eden Çörçil; bunu mekıin ve n· 
man tayin etmeksizin dalına bek
lemek lazım geldiğini ilave ederek 
İngilterenin harp hazırlıklarına 
geçmelı:u v& bilhassa pasif müda
faa ile tayyare imalatı üzerinde 
durmaktadır. Çörçilin bu noktada 
ifşa ettiği haber; gelecek temmuz· 
da Amerikan ve İngiliz sanayünin 
istenilen neticeyi vereceğidir. An
laşılıyor ki, bu 19<12 temmuzuna 
kadar İngilterenin hedefi Te gay
reti mütesavi kuvvet ve müdafaa· 
ela üstünlük teminidir. Fakat, 1942 
temmuzunda İngiltere; Amerikah 
sanayiinin randımanı ile de tam 
mütecaviz kuvvet haline ge.;ecek 
ve bilhassa hava kuvvetlerini Al
manyayı ve İtalyayı tamamile 
tahrip edecek bir adede yükselt
miş olacaktır. 

İşte, o vakte kadar müdafaada 
kalmayı tercih eden ve Almanya
nın genişleme ve yayılmasından, 
yıpranma ve takat israbndan 
menfaat uman İngiltere; o tarih· 
ten sonra, bilhassa havamda ve 
belki de lı:arelarda Alnıanyaya 

saldırmalı: kudretini bulacaktır. 

Çörçil. harbi kazanmak hususun
da İngilterenin takip edeceği hattı 
hareketin bu olacağını tebarü_z et· 
tiriyor ve bilhassa nihai zaferi 
hava hakimiy~tinde görü~·or. 

Eğer, hakikaten harp 19.J.2 son
larına kadar sürecekse; daha harp 
başladıi(ı giin işaret ettiğimiz gib~ 
bu harbin neticesinde ve nihai 
•afba.,ında hava hakimiyeti en 
büyük rolü oynıyacak ve 1939 Av· 
rupa harbinin adı tarihe motör v~ 
tayyare harbi olarak geçecektir. 

Çörçilin son nutkundıın sonra; 
bilhassa anlaşılıyor ki İngilizler 
1U2 temmuzuna kıdar bu kudreti 
kazanmak ve Almanyıtyı havadan 
tahrip ed"'<Ck harbi bitirmek isti
yorlar. 

ETEM iZZET BENiCE 

Sovyet işçileri 
İngilizlerle itti
faktan memnun 

Londra 15 (A.A.) - Röyterin 
Moskov~dan öğrendlğJne göre, 
İngiliz Sovyet paktının imzası, 
So''Yet Rusyada büyük bir mem.. 
nuııiyetle karşılanmıştır. İşçi te
şekkülleri Kremline tebrik me • 
sajları gönd rmektedirler. Bil -
hassa Kiyef, iş~ilerinin, petrol ve 
madenlerde çalışan işçilerin me.. 
sajları pek harareUidir. 

Kahve tevziatı 
(Blriool SalıifC<len De1'Ull) 

diye Kooperatifine gönderilmiştır. 

Serbest olarak satış yapmak üzere 
üç yere müsaade verilıniştir. Bun
lar doksan çuval kahveyi 125 er 

gramlık paketler halinde 35 kuru

şa satacaklardır. 
---o---

Evinin eşyalarını 
atan genç kadın 

(Blrind Sahifeden Denm) 
kat edince gelinleri Faıi\et'n de 
meydanda olmadığını anlaın~ar
dır!. 

Bunun üzerine bir taraftan a· 
raştırmJ,va geçilirken diğer yan
dan da , bıtaya haber verilıniş ve 
kısa bir zamanda yapılan tahk<
kat garip bir hakikati meydana 
çıkarmıştır: Bu hakikate göre Fa
zilet ayni evde oturan ve kocası
nın kız kardf!Şinin kocB'1 nlan Ca

vit isminde bir şoför'.e beraber 
kaçmış ~e onunla birli<l<> C'aınlı
köşkte bulu<arak O"sküdard" Ara· 
kiyeci Hacımehmet malı~llesiı: :e 
114 numaralı eve firar etmiştır 1 • 

Yaka! •ıan Fazilet snr~"'nında 
Ca\• ,di sevdiğini, ondar. ayrı p· 
şıyamıyacağını söylemi>•:r. Il('Ş 
) aşında bir de çocuk sohibi olan 
Fazilctill. kocası ile Cavidin karı
sı bu vaziyet karşısında Müddei
umumiliğe müracaat. etmi~ler ve 
Faziletin kendilerine ait eşyaları 
pencereden ookağa sark• tmak su
re tile kaçırdığ .nı da iddia ~d<-·c't 
bkibat içrasını istemişler, tahki· 
kata ehemmiyetle el konulmuştur. 

Dlnkl iki cinayet 
(Birinci Sahifedea D-l • 

oğlunda marangozluk edeu Beh
zat ismindeki birinci katil Ahırka
pıda tütün deposunda çalışan ve 
bir yıldanberi ni§anlısı bulunan 
Muzafferin son zama'lda kendi
sinden ayrılmasına kızmış ve dün 
Sultanalımette eski adliy~ arsası 

önünde yolunu bekliyerek bıçak
layıp öldürmüştür. Katil sorgu

sunda: 
~ Ben korkulmak için bıçağı

mı çektim. Fakat üzerime saldı
rınca istemiyerek vurdum.. de

mi~tir. 
Eyü;ıte Şehitler ma.'ıallesinde 

Bağçıkmazında 6 numa'"d' otu· 
ran Vehbi adındaki diğeı katil de 
komşusu Kutsinın bir tavuğunu 
aldı[\'.nı bahane ederek bıçaklayıp 
öltilirmüştür. Katil Vehbt sorgu
sunda: 
•- Kutsi benim üzerime bıçak

la ve kş.rdeşile beraber "ald.rdu 
demiştir. Vehbi İkinci Ağırcezaya 
veritrr.iştir. 

Bu sabah on bir kişil;k şahit ka
filesi adliyeye getirilmiştir. Her 
iki hadisenin muhakemesi bugün 
başlıyacaktır. 

nerlet Demiryollırı Yel imafilırı isletme u. i~ıresi ·ıanları 
Muhammen bedeli 200.000 (İki yiiz bin) lira olan 1000 Ton Rezidü yağı 

31/7/941 Pcr.ıie·nbe gUnU saat 15 de kapah z.a.rl wulü ile Ankarada idare bina
sında salın ;ıh aca'..:;.Ur. 

Bu işe giı"mek ı...liyenlerin 11.250 (on blı bin ikı yüz elli) liralı'c. muvakkat 
temin<!t ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl!lerini ayni gün saat 14 e ka
dar Komisy0n Reisliğine vetmelerl 13zınıdır. 

Şartnam-.=ler 200 kuruşa Ankara ve Haydarp~ veznelerinde saWmakt.a~ 
dır. (5731) 

* 15 Ağustos 1941 tarihinden itibaren: 
ı _ Banliyö yolcu tarifeleriyle zahire urile ı hılriç olmak il7.ere. dcmiryol

ları esas tariflerinin c6• olan emsali, nakil Ucr(~lt r :ıe müPh3$ır olmak ve tari
fe vahiUeri ile hasılı zarbından çıkacak sontiıH kesırlerl santime iblağ edilmek 
sartiyle t6.3> e çıkartlacaktar. 

2 _Ana hat tarllelerinde D. D . 9, ıo. il, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 101, 102, 

109, 112 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 2L5, 217, 220, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228. 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
cMaktu ücretlere ait 111. cü kısma> 236, 237, 238. 239, 240, 24.1, 242, 243, 

2«, 245, 246, 247, 250, 251, 2s2, 254, 255, 2s.ı, 257, ns. 2s9. 
Mudanya - Bursa tarifelerinden: 1\.1. B. l, 3, 4. 5 
sanuun - Çarşamba tarifelerlnden: s. s. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Erzunım hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 n1 m.: lı hususi ve tenzilli tari

felere göre her mesa!e için tahakkuk edecek nakıl 1cretlerlne ""' 5 zam y<1.pıla
caklır 

P'a>.lıı tafsilit için ~syon1'ıra müracaat Jmesi. •4280 - $813• 
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Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomunun Erzak 
Eksiltme ilanı 

Uurup No. Cinsi 

1 
z 

• • 

6 
1 

l 
8 

10 

11 

H 

Sadeyagl. 
')atlıç eıı 

Kuzu ett 
&gır el.i 

Yaş sebze 
Kuru fasubl 
Nohut 
Barbunya fasul7" 
Kuru bamya (Çiçek) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimel< 
Pirinç 
Mutfak ıu.a. 

Toz şeker 
Kesme şek.et 

Yaş meyvr 
Yum urla 
Patatea 
Soğan 

Sarınısa!t 

YoğıJrt 

Beyaz Peynir 
Kapr~ 

Zeytin 
Sabun 
~ 

Un (Birinci nev1.ı 
Makama (irroıkli) 
Şehriye 

N~sta 
Pirinç unu 

Odun (MeıeJ 
Arpa 
Saman 
İnce kepek 
Kalın kepelı: 
Arpa kırması 

Ekmek 

.( 

Gurup No. Eksiltmenin Cın.t 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 

Sadeyağı 

Et 
Yaş sebze 
Kuru erzak 
Şeker 

Yaş meyva. 
Yumurta V. S 
Yoğurt 

Peynir 
Zeylin V. S. 
Unlu mevat 
Odun 
Hayvan yeml 
Ekmek 

Miktan 

6000 K&. 
20000 • 
6000 • 
2000 • 

39 K.alem 
1500 Kg, 

500 • 
300 • 
100 • 
llOO • 
200 • 

10000 • 
1500 • 

10000 • 
2000 • 

16 Kalem 
35000 Adel 
10000 Kg, 

4000 • 
250 • 

5000 • 
4000 • 
2000 • 

ltoo • 
4000 • 
4009 • 

4000 • 
4000 • 

300 I> 

300 • 
300 • 

400 Celı:i 
5000 ıcc. 

10000 • 
5000 • 
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Vatdebağı Prevantoryom ""' Sanato ryomunun yulcanda cins ""' miktan ;ruılı lMl malt :rıh en.llt , 
siltıneye konmuştur. İsteklilerin guruplar hizasında 7azılı ıün ve saatlerde Cataloğlunda Yfiksek .Meklepfer Muh .. eb&o 
ciliği blıısın<la toplanacak olan lı:omİ>7Uıı a temlıiat makbuzları, yeni sene Ticaret Odası vesikıı.sı ve et ile sadeyağı mQ. 
nakasasıııa iştirak edecelı:lerin mae..e.elerle senede en aı: 10000 liralılt iş ;raptılı:larına dair .-.t mii<sseselerden alacak• 
!art belgelerle müraca•t etmeleri ve k&ııeh zarf usull:rle lbalesl 7apı!acak olanııuruplara ait teJdıf mektupl&'"lıu eı.
siltme saatinden bı:r sa.at evvtl 'komi570na teslim ebneleri :arttır. 

Şartnameler Valdebağı Preı>aııtor;rom ve Saıuı.toıyom idaresine müracaat edilerelı: cörülebllir. (5753) 

Mlraıçıbneaıacall· 
lı ve verecekll QAnı 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk Hl-
kimliğindeıı: 940/126 Tereke. 

İstanbul Topkııpı Sarayı Müusi 
Müdürü Tahsin'ln y:ınında hizmelçl 
iken 1-raseki hastanesinde 3/4/940 ta
rih inde ölen ve terekesi mahkememb:e 
ihbar edilmiş olan Zinelinin mirasça.
larırun işbu il.in tarihinden iUbaren 3 
ay \'e- alacaklı ve vereceklilerinin ise 1 
ay içinde mahkemeıniı.e müracaatlan 
ve bu müddet zarfında alacağını kay ... 
dettirmiyenler için Kanunu Medeninin 

inci mo.ddesl hükmü tatbik edlle
t:eği il.5.n olunur. 

Evlenme töreni 
Merhum Mühendis Boy Hasan Basri 

kızı Bayan Kıymet ile Tüccar Bay Nu ... 
rettin Arun•un evlenme törenleri To
katııyan ıııalonunda (tizidc zevat hu .. 
zuriyle yapılmıştır. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Askeri Fabri~alar Satıımlma K misyonu İlanları 

Tamlrbanemizde çalışlınlmalı:. üzere aşağıda yazili evat ve ....,..ı dıbı-
linde bir daklor aranmaktadır. 

1 - Daiml sureUıe tamirbanemizde bulunacak.. 
2 - Dahiliyeci olacak, hariciyede ihtisası bulunacak. 
3 - Sinni mükelldi:ret da~ bulunacak. 

* 
(5407) 

Tamirhanemlzde aıu ııe.p memuru, bir yoklama ldtibi ve bir Utıpllk 
münhatdir. imtihanla alınacaktır. Aşağıdaki enafı haiz taliplerin 20/'f m· 
muz/941 tarihinde saat 14 de lmtihanları icra kılınacağından mezkOr tarıbe 
kadar ve istenilen vesallde Ze;rtlnburnunda Çorlu ııiWı tamirhanesi müdür-
lüğüne müracaatları. 

l - En aşatı orta motı:tep memnu olmak. 
2 - Aalter11tml 1•ıımll bulunmak ft askerlikle aWwıt olmamak. 
3 - Sinni 35 den :ruJcan oımamalr 
t - Memurluk evaatı.ıu hal& lnılımm•k (5406) ...... 

İhale c!!ıı. Kuhammea 
ve SaaU 'Bedeli 

Lira 

Katı 
Teminat 

Lira 

Şartname 

Bedeli 
Kuruf 

800 ton Mazot a/'l/IMl Salı 1' 
İstanbul Asliye 3 tindi Hukuk Malı- 50 ton bor ,.aıı 22/7 /Kl salı. 14,U 

73.800 
z:s.ooo 

9880 
S750 ~69 

kemesinden: 1006-1500 metre mi.. 
Takslmde Al tın bakkalda Çemen kAbı ceviz tomrutu 221'7 /Ml Salı lt 17.IOtl 8550 285 

sokak 65 No. da mukim Malı:.bule ta- Yulı:anda dm "" mlldan :razıh _, e hizalarında pterllen IÜiı ve ... 
rafından, kocası olup evvelce Ferikö:r aUerde Askeri Fabrikalar Umum Klldilrl:ülü ıneıiw: satın alma lı:ol'lisyonunca 
Kahramanbey sokak 1 No. hı bo:racı pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedel ve kat't tem.iııat ve :;artname be· 
Mebmedin evinde mukim iken lıall del\eri hlzalaruıda gösterllmlatir. c5758• 
hazır ikamelgiihıoın meçbuliyetl ta- ' + + 
ayyün eden sabık Şişli tramva:r de- Kınkkalede yaptırılacak inşaat la ihale edilecektir. 
posu vatmanlarından Arnavut cater Keşif bedeli c22CMS2• lira olan :ru- Jf. 
aleyhine mahkemenin 939/739 No. lu kanda :razı1ı inşaat Askeri Pabrikalar 28 /Temmuz / 941 pazartesi gii· 
dosyası ile açılan gaiplik davasının Umum Müdürlüğü satın alına komis· nü saat ı5 ve 15,30 da kapalı zarf-
mubakemesi sırasında Mumaileyh Ca- yonunca 31 Temmuz Hl tarihinde la ihale edileceği ilan edilen Ad~· 
!erin hayalü mematı balı:kmda malıl- Perşembe giinil saat 15 de kapalı ıarf· pazarında bir tamirhane mü~lemi· 
malı olanların (Bir) ay zarfında mil· la ihale edileclrıtir. 1 1. litı tesisinin şartnamesi • • ıra 
rac.ıatla bildirmeleri lüzumunun lll- • Şartn......... 1> lira cll> ~.-- ........ . 

[ 
- • ~ ... -. <23. kuru• ve Küçük Yozgatta 

nına karar verilınlş olduğundan key- Muvakkat teminat cJ656> lira •15• - ""' 
!iyet karan mezkfıra tevfikan ilin o- / kuruşu havi teltlif mtttuplaruıı mez- yaptırılacak ~aatın lşartnamesı 
lunur. 939/739 ltllr günde saat ıt de kadar komisyo• de 78 kuruştur. •5807• 

Alman· Sovyet j- lstarıbul f-i~t Mürakabe Komisyonundan: 
harbine bir baki' 1 83 Numaralı İ!An: _Elinde 5 adetten fazla eski ve yenı un ve marda çuvalı 

(BlrincJ ahifeden Devam.) 1 bulunduran herkes bunları bulundurdulr.ları yeri ve .l<•ndi ad:eslerini blr M~ll 
13 Temınuzda 82 Sovyct tanaresi yanname ııe 3 fVn içinde kayma-ka.mlıkl~ veya vifiyete bildırmeleri 

düşürillmüştur. Sovyet taya;rre mey- , Korunma Kanununun venliı?i satlıhı:rete ıstinaden IJ.fıo:ı olunur. .5843• 
danlarında da 8.'i toıyyare tahrip edil-

mi~~odçte ve Bulı:ovtnanın bqlıca Yüksek Mühendis mektebi 
;:~~~b~~1=;'rd';~urlan vazi- Satana ima Komisyonundan: 

Popolo Ditalya'nın ""ı>hede bu1wıan 
muhabirinin bildirdiğine göre, Alman 
kıt'alar Besarabyada zorluklarla kar• 
şla;mak\adır, 1 

llleltteblmizlo 80900 parça çamt\fll" 1ıltama ~ı kapalı :ıarr 1!Sllllle elı:siltmeye 
konulmuştur. Belı1'r parçasının muhammen bedeli 7 Jruntı ft ilk teınlnııt 420 
liradır, El<sillme 31.7.941 ııa&t U.45 .ıe ;rapl]aı:sktır. c5810• 
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İ sfanbul Dördüncü 
Memurluğundan: 

• 
icra 

Bır borçtan dolayı satılma sına karar verilmiş olan ve tama
rr na 9505 dokuz bin beş yüz beş lira kıymet konulmuş olan 
Boğaziçinde Emırganda Mirgü n caddesi ve Yani Kalfa sokağın
da eski 48,10 yeni 72, 10/1 nu mara ile murakkam ve tapu kay
dına göre bir tarafı Azizpaşa sahılhanesi bahçes: ~ir larafıNec. 
met ın sahılhane ve bahçesi ve bir tarafı Kilise sokağı ve tarafı 
rabıi tar>.k,am ıle mahdut sahi !hane arsası ve yine tamamına 

2410 !ıra kıymet konulmuş ola n ve tapu kaydına göre bir tarafı 
tarik, has ve bir tarafı Mektep sokağı tarafeyni Kilise sokağı ile 
mahdut ahır mahallinin ve bir masura suyun sülüsan hisseleri 
borcun oo.>mnemesinden dola yı aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
arttırma suretile satılığa çıkarı Imıştır. 

Gayrimenkulün evsafı 

Mezkur gayrimenkuller iki parçadan ;baret olup bunlardan 
bıri 43 sayıh sahilhane ve 10 sayılı olanı da ahırı müştemil bah
çeden ibarettir. 

48 sayılı sahilha.'\C: Halen yıkılmış olup arazinın yarısından 

sah.! yolu genişl-etilerek geçirl imiştir. Mütebakisi sed ve yan be
den duvarlarının enkazı mevcuttur. 
Mesahası: 1901 metre murabb aıdır. 

10 sayılı ahın müştemil bahçe: İşbu mahalde sahilhanenin 
arka cıhetinde olup içinde yaz ılı bulunan ahırlar ve bahçe du
varları dahi yıkılmış bulunmaktadır. Ve halen arsadır . 

Mesahası. Tamamı 1205,50 metre murabbaıdır. 
1 - İşbu gayrimenku!Jn arttırma şartnamesi 16/7 /941 tarihin. 

den itibaren 41/1862 numara ile İstanbul Dördüncü icra daire. 
sinin muayyen numarasında herkesın görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazıb olanlardan fazla malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 41/1862 dosya No. sile memuriyetimize müra. 
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçin yukarıda- yazılı kıymetin yüzde 1• 
dı buçuğu nisbetihde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevcü ecülecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahipltrmin gayri menkul üzerindeki haklarını hus~ile faiz 
n masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 

gün içinde evrak• müsbitelerile birlikte memuriyetiınize hllilirme. 
Jeri icap eder. Aksi takdirde tapu sıcilli ile sabit olmadıkça ~a 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma f&rl
namesini okumuş ve lüzumlu malUnıatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad w itibar olunur! ar. 

5- Gayrirnenku: 5/8/941 tarihine müsadif salı günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç de(a 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 
18tiyenın alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile te min edilmiş alacaklarının mecmuun 

dan fazlaya çıkmazsa en ~ art tıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 15/8/941 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüc
hanı olan diğer aliikalıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacaklrı mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymeti. 
nin yüzde yetmiş beşini bulm ak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bır bedel elde ed ilmezse ihale yapılmaz ve satış 
2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

1 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal .eya 
~erilen mühlfl içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunar~ 

kendisinden evvel en yüksek teklitte bulunan kimse arzetmi~ ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaua 
yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıranı 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memııriyetimizce al ıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 
harcım, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya ait 
olmayıp arttırma l:ıedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen arttır rna şartnamesi dairesinde satıla -
<:ağı i!iin olunur. 941/1862 

lstanbul Defterdarltğından 
İstanbul Nafia Müdürlüğü bina•mda yapUnlacak 1495.79 lira keşi!ll tamir 

111, 21.7.941 Pazarıesl (iinü saat 15 de Milli Em!Ak Müdürlüğünde loplanacak 
olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminat 112.19 
llr:ıdır. İsteklilerin en u bir taahhütte 1000 liralık bu i,ıe benzer iş yaptığına 
dair ıdarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilc1yetlne müra
caatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 
fi41 yılına ait Ticaret Odası vesikası ibı az etmeleri lAzundır Milnka~a evrakı 
her gun Milll EmlAk 4 üncü kaleminde görülebilir. •5496> 

SAHİP VE BAŞ~n'BARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

cSON TELGRAF 

ETBI İZZET BE1'iC~ 
CE\"DET KARABİLGİN 
JllATBAASb 

( 

Bir Casusun 
Gizli Defte r i 

No. 67 
Yazan: Francu Machard ÇeHren: !skender F. SERTELLl 

Paris yaman bir yerdir insan o memlekette 
çab u k baştan çıkar 

yüksek bir aile toplantısında ta
nımış olacağun. Gözüme hiç ya
bancı gelmiyorsunuz!. 

1anetin bu sözü, benim Liyonlu 
c:.Jduğum hakkmdaki kanaati tak
vıye et'l"liştı. Tı-Vong, Liyonlu ol
duğuma tamamile inanmış bulu
nuyordu. 

Ti-Voı;g. Madamla konuşmak i
çin bana ve ona fırsat veriyor, 
muha,·eremize karışmıyordu. 

janet sordu: 
- Pederiniz mutlaka mutaassıp 

biri olmalı .. değil mi? 
- Evet. Çok mutaassıptı. Bu 

yüzden Liyonda bir türlü evlene
medım. 

- Parise gelince .. 
- Parise gelince evlenme~ ka-

rar verdım. Çünkü, burada çok 
bekar kalmak da bir erkek için 
tehlik.elidir. 

1 

- Ben de siz, Liyonda görrnuş 
gıbiyim amma, o zaman ben hiç 
ayık gezmezdim, Madam.. gece 

gündüz şarap içerdim .. babamla a· 
ram çok açktı. Nihayet Liyondan 
'.Parise kaçmağa ve bu suretle aile 
esaretinden kurtulrnağa m uvaf
ıfa]ı. oldum. 

_Kendinize itimadınız yok mu ?) 
- Kendime her zaır.an ve her 

lstanhul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebin (6) parçada {23 5) dekardan ibaret olan yemeklik bağ· 
!arının on bin kilo tahmin edilen bu seneki malısulü açık arttırmaya 
konmuştur. Muhammen bedel• (60 O) liradır. Arttırma 4 Ağustos 941, 
Pazartesi günü saat 14 de Halkalıda Ziraat mektebindeki komisyondo 
yapılacaktır. İstekl.ler.n belli gün ve saatten evvel yatıracakları yüz
de yedi buçuk teminat makbuz.ile birlikte ayni yerde toplanan komis
yona müracaatları ve şartnameyi her gün İstanbul Ziraat Müdürlji.
ğünde ve bağları da mahallinde gö rüp tetkik etmeleri. 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Keşif .BedelJ İlk Temintı 

189,8~ 61,?4 

573,9G 43,04 

Karaağaç mfies~esab eski memurin bi
nası dahjlindekl levazım anbarı ve di-
ğer odaların zeminlerinin çimento ile 
1.(1rişi. 
Burgaz Adasında Halk Partisinin ~gal 
etUği Beledıye malı binanın tamiri. 

Keşif bedelleri ile llk teminat m~ <ırları )'uka.rda yazıll işler ayn ayrı açık 
eks~:tmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muume1at Müdürlüğü kale
minde görlılebllir. İhale 28/7 /941 Pazartesi gunü saat 14 de Da.imt Encümcde 
yapı!acakUr, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektı.ıplan, ihale tarihinden 
sekiz gün evvel Belediye Fen İşltri Müdürlüğtine müracaatla alacaklan fenni 
ebUyet ve 941 yılına ait Ticaret oaası ve..,ikalariyle Ul<:ıle günü muayyen saat-
te Daimt Encümende bulunmalan (5696) 

• 
Ha.seki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevt hastalıklar basta.neleri ile Zey

nepkamil Doğumevl için alınacak Patiska, Amerikan, Pcştemal, Havlu, Batta
niye ve saire kapall zarf usuhyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tah.
min bedeli 13955 Hra ve ilk teminatı 1046 hra 63 kuruştur. Şartname Zabıt 
ve Muamelat MudUrlüğü kaleminde görülebilir. İhale 28/7/941 Pazartesi günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları. 941 yılına ait Ticaret Ôdası veı;fkaları ve kanunen ibrazı 15.zım ge
len diğer vesaık ile 2490 numaralı kanunun tari!atı çe\"Tesinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kıtdar Daimt Encümene vermeleri ıa-
Zl.m<lır. (5697) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Cin!I An Coi;ı Muhammen Muvakkat 
fiyat teminat 

Ku. Santim Lira Ku. 

Sadeyağ 30.800 4 J.6(1() Kl 145 4524 00 

Beyaz sabun 23.400 34 000 > 45 
Yetil sabun 11200 17 750 > 30 

Tereyağı 4.440 5.915 > 160 1013 
Reçel 4.600 6.750 > 60 

Kuru kayJsl 6.500 8.900 > 85 
Kuru !asulya cboroz> 35.300 46.800 > 30 
Nolwt 23.920 30.900 • 30 
Pirinç ?8.200 111.500 • 37 60 
Yeşil mercimek 1.000 1.800 > 25 
Kırmw mercimek 10.580 16.150 > 18 
Kuru üzüın 14.600 19 400 > 40 
Kuru bamya 50 100 > 120 
Kuru barbunya 16.800 23.800 > 20 
Soğan 34.500 53.750 > 05 8964 
Patates 80.500 114.000 > 13 
Bulgur 41.300 46.800 > 20 
Soda 16.600 22.200 > 08 

15 Temmuz 1941 
18.00 Program, ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası (Violonist Necip Aşkın). 

18.30 Konuşma: Jı.feınleket Postası. 

18.40 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 

19.00 Konuşma (Yuva Saati). 
19.15 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası Programının Son Kısmı. 
19.30 Memleket Saat Ayan, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Muzık: Fasıl Sazı. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 J\Iıizik: Neo'eli Parçal;ır (Pi.) 
21.00 Zii.aat Takvlml ve Toprak 

JJahsulleri Bor~ası. 
21.JO Müzik: Saz E.serlcri, Taksim

ler ve 0,)"un Havaları4 
21.30 Konuşma 

21 .45 Muzlk: Kfa•:k Türk Musikisi 
Progra:nı. Şef: 1'.iesud Cemil. 

22.30 Mernleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi· 
15t, Kambiyo - Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müzıgi: (Pi.) 
22.55/23.0-0 Yarnki Program, ve 

Kapanş. 

YARl.NKİ PROGRAM 
7 .30 Program, ve 1'.temleket Saat 

Ayarı. 

? .33 Müzik: Halil Program (Pi.) 
7-45 Ajans Haberleri 
8.00 Jı.1üz.k: Hafi! Parçalar Prog

ramının Devamı (Pl.) 
8.30/8.45 Evin SaaU. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Karışık Şarkılar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Karışık Şarkılar Prog

ramının Devamı. 

13.15/14.00 Müzik: Karışık Prog
ram (Pi). 

latanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu 

ilanları 
·~~~~~~~-~ 

Beher kilosuna 43 kuruş na t 
tahmin edilen 10'29 ton sığır eti 
1/8/941 günü saat 16 da kapalı zar:f 
usulile satın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görü.
lehilir. Muhammen bedeli 442470 
lira olup ilk teminatı 21438 lira 
seksen kuruştur. Bu et Rumeli ve 
Anadolu cihetlerindeki gruplara 
ve şartnamedeki kayıtlara göre ay
n ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
İsteklilerin belli günde en geç sa-Domates ıalçaSJ 2.300 3.325 

Tuz 21.000 25.900 
Kesme şeker 4.000 6.600 
Toz şeker 54,400 82.000 

• 
• 
> 
> 

25 
05 
48 
45 

! at 15 e kadar teklif mektuplarını 
, kanuni vesikaları ile birlikte mak

buz karşılığı Fındıklıda satınal-

1 - Yu.kanda yazılı sıhhi müe,.esclerln lhtiyaçların<lan bir kısmı bir ay 
zarfında pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltme için her çarşamba gtl nü 14 den 16 ya kadar Cağaloğlunda 
Sıhhat ve lçtıma! Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyona müracaat olu
nabllir. 

3 - istek1ıler şartnameleri hergün komisyonda görebilirler. 
4 - İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 1941 yılı Ticaret Od4-

t1 vesikası ile çarsamba günleri komisyona milracaatlan. c5608> 

SUA DIYE PiLAJINDA 
16 Temmuz Ak,amı 

MÜNİR NUREDDİN 
ve arka daşları 

1g temmuz cumartesi saat 16 dan 18 e kadar Terzi ve Kürk. 
cü Bavan Saadet'in çok zengin yazlık ekspozisyonları canlı man

kenlerle gazinomuzda takdim edilecektir. 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5 10 ve 20 paralıklann yerine danteU. bir kuruş1uklarla bronz 

on parahklar darp ve piyasaya kA!i miktarda çıkanlmış olduğundan eski nikel 
6, 10 ve 20 parahklann 31.6.942 tarih.inden sonra tedavülden kaldırılması ka
rarlaştrılmıştır. J\.1ezkiir ufak paralar l Temmuz 942 tarih.inden itibaren artık 
tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal 
sandıklariyle C. l\Ierkez Bankası ~ubelerine ve C. 1'.1erkez Bankası Şubesi ol
mıyan yerlerde Ziraat Bankası Şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ulak paralardan bulunanların bunları mal sandıklariyle C. 
Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şubeleiren tebdiJ ettirmeleri nan olunur. 

«4129 - 5605> 

yerde güvenirim amma, muhiti de 
gözönünde tutmak liızırn.. Paris 
insanın ayağını bataklığa gotü
rürse, bir daha seliirnete çıkamaz. 

jan dayanamadı.. 
- Çax doğru söylüyorsun, azi· 

zirn'. dedi. Paris yaman bir yerdir. 
İnsan bu memlekette çabuk baş· 
tan çıkar. Parise gel:p de senin gi
bi makul konuşan, vaziyeti çok 
yakından gören bir erkeğe_ emin 
ol ki - ilk defa raslıyorum. 

Bu sırada sofradan kalkıyorduk. 
Ti-Vong balkona doğru yürü· 

müştü. 

Kapıcı jan mütemadiyen şarap 

içıyordu. 

Madam janet yavaşça ayağıma 
bastı. 

Bu, bir hazır ol işaretiydi.. 
Biraz sonra, Madamla konuşma

mız ıçin jan da balkona çıkır.ıştı. 
Sofrada hızlı hızlı konuşuyorduk 
Madamla göz göze gelince, ya· 

vaşça sordum: 
- Burası kimin evi?. 
- O n beş gun için kira ile tu-

tuldu. 
Ve gülerek ilave etti: 

- Eğer beni beğendinizse, ü~ 
gün sonra sizinle ni!janlanacağız. 

Birdenbire omuzlarımdan biz 
anda bütün vücudürnü saran blı 
ürperme duydum: 

- Siz. ben ilk gördüğüm gün 
beğenmlctım, Bu garip tesadüf 
beni cidden sevindmli. 

- O halde nişanlanabiliriz. 
Madam janet bundan sonra, yi· 

ne hızlı hızlı havai şeylerden bah 
sederek, bu arada: 

- Mühıır, işler üzerindeyiz, de 
di, birkaç gündür bana nEden uğ
ranııyordunuz?. 

- Yarın gelebilir miyim?. 

- Evet. Saat üçle dört arasın· 
da beklerim. 
Şüphe uyandırmamak için ben 

de bir sig•ra yakmak bahanesi!~ 
ayağa kalktım. Madam beni takip 
etti. 

Balkona doğru yürüdüm. 
- Mösyö jan, ne güzel manz~· 

rası var buranın. 
- Evet. Burası Parisi en güzel 

(Arltaaı Var) 

ma ke-misyonuna vermeleri. 5707 

* 
Aşağıda eb'atları yazılı 30 par. 

ça branda bezinden örtü 18/7/941 
günü saat 15 de pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İstekli -

lerin belli gün ve saatte teklif 
edecekleri fiata göre kat'i temi

natları ile birlikte Fındıklıda sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

{5837) 
Eb'adı Miktarı 

1ox10 
10X2,5 

adet 
10 
20 

DEVREDİLECEK İHTİRA BiERATl 

<Tuğla irnalindeki ameliyatta 
ıslahat. lıakkındaki ihtira için 
alınını§ olan 22 Temmuz 1941 ta
rih ve 1280 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir ve yahut ihti
raı Türkiyede mevkii fiile koy
mak için icara dahi verileceği 
teklif edilmekte 0>lmakla bu hu
susta fazla rnalürnat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat l...J numaralara müraca
at eylemeleri ilin olunur. 

Mirasçdarı d avet 
ilanı 

Sultanahmet 5 inci Sulh Huk"k Jll-
kimı ğınden: 941/2G 

Amerikada Ki.ıba hük(lmetinln Ma
tanzas şehrinde vefat eden İstanbullu 
D. Alb<-rto Ergas Y. Behar'ın varisle
rinin tarihi il~ndan itibaren 30 gün 
zarfında mahkememize müracaatları 

ı.ıatanzas Bldayet mahkemesinden a .. 
lınan talimata tevfikan nan olunur. 

e TAKVİM e 
'q' "' .... , 1351 Hızır BJcr1 Bil 

TBIJ\ft:Z C.ABİR 

2 71 20 

Yıl 941 Ay 7 \ 'asa.ti r.anı 

TEMMUZ 
S. D. Vüll S. D 

5 41 Gtınq 9 01 

15 
13 20 ötıe .. 39 
17 19 iıılad! 8 39 
20 40 ~ 12 00 

SAL 1 22 37 y- 1 58 
3 2S imsak 6 48 

lstanbuJ Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş Mektebine 

talebe alınacak 
Aşğıdaki şartları haiz oles.nlar !K-r.,,ı Lıse • iJe Gedikli Erbas Mekleb 

talebe olarak alınacaktır 

Deniz Lise!ıine glrecek Tpliplerin: 
1 - Yaşları birincı ~ıııtf ıçtn 15-l 8 
2 - Yaşları Jkinci bUll! !çir. 16- l 9 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay bUyUk veya xuçuk olanlar da kabul edilecek 
4 - Lise b.irinci sınlfa orta mektep mezunları alınacagı gibi lisenin birin 

sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama Okuluna gi.mıJye taliplerin: 
1 - Yaşları 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun m~telil 

nıtlarmda ikmale kalmış olanlar da alıncaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi et m~ olanlar da alınacaktır. 

Bu sartları haiz olup Dt-niz Lise i ile Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 
kuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağuston 941 tarihine kadar İstanbulda b 
lunanların Ka.sımpaşada Denjz Komuton!ığın;... hariçte bulunanların da mahS 
Askerlik Şubelerine müracaat.lan. t5708> 

lstan~u Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları 
Tophanede Saraç evi marangozhane bınasının tamiratı acık eksiJtmeY 

konmuştur. İhalesi 21/7/941 Pazartıesi giınu saat 14,30 da Tophanede L 
Amirliği satınalma komU;vonunda yapıhicakUr, Keşi! bedeli 3625 ıtra 1 
kuruş Hk teminaU 271 lira 88 kuruştur. Keşi1 ve şartnamesi komisyonda gO 
<Ulür. Taliplerin belli vaıotte komisyona gelrr.eleri. (60-5469) • Beher kilosuna 40 kuros tahmin edilen 674,885 kilo sıgır eti kapalı zarf 
ta eksiltmeye konmu~tur. İhalesi 17/7/941 Perşembe günil saat 15 de İstıUl 
buldıa Tophanede Lv. Amirliği satuıalma komisyonunda yapılacaktır. İ 
tenıinatı 14,748 lira 70 kuruştur. Şartnamesi komü•yonda görüliır. istekl 
lerin kanunt vesik.alarile teklif mektuplaruıı ihale saatinden bir saat evvel l< 
misyona venr,eleri. (39} (5288) 

* Beher kilosuna 52 kuruş tahmın edilen 60 ton koyun eti alınacaktır. J{ 
palı zarfla eksiltmesi 17/7/Bıll Pertembe günü ~aat 15,30 da Tophanede L 
Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2340 1iradı 
Evsal ve sartnamesi komi~yonda görülür. İb.teklHerin kanun! vesikalarile 
lif mektuplarını ihale saatlııden bir s~at evvel komisyona vennel<.'ri. 

Beher kilosuna 400 kuruş tah. 
min edilen 20 ton kadar kundu. 
ralık va'<ete alınacaktır. Pazar -
lıkla eksiltmesi 16/7 /941 çar -
aşmba günü saat 14 de Topha • 
nede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonıunda yapılacaktır. Ta. 
!iplerin teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (82-5783) 

* Adet 
255,000 Kesme kanca. 
255,000 Köprülü sürgü. 
255,000 Köprüsüz sürgü. 
Yukarıda yazılı üç kalem mal

zemenin pazarlıkla eksiltmesi 18/ 
7 /941 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapıla -
caktır. İşbu malzemeler pırınç 
levhadan olabileceği gibı dökme. 
den de olabileceğinden levhadan 
olanın tahmin bedeli ~,137 lira 
5-0 kuruş ilk teminatı 1960 lira 
35 kuruştur. Dökmeden olanın 
tahmin bedeli 15,300 lira ilk temı· 
natı 1147 lira 50 kuruştur. Nümu
neleri komisyonda görülür. İstek. 
illerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (00-5781) 

1 ,,. 

800,000 adet 27 milimetrelik ve 
600,000 adet 20 milimetrelik köp
rülü sürgü müteahhit nam ve he. 
sabına alınacaktır. Açık eksilt -
mesi 30/7 /941 çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede İst. Lv. Amir. 
liği santınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 42,500 
Ura ilk teminatı 3187 lira 50 ku
ruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. isteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (84-5785) 

* 47 kalem göz iileti alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/7/941 
çarşamba günü saat 15 de Top. 
hanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 3616 lira 90 
kuruş kat'i teminatı 542 lira 55 
kuruştur. Aletlerin cins ve mik
tarı komisyonda görülür. İstek • 
lilerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. {85-5786) · 

* 
Beher metresi.n€ 19 kuruş tah. 

min edilen 30,000 metre çanta 
ara bezi boyattırılacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 23/7 /941 çarşam
ba günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv Amirliği satınlma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Kat'i temi -
nalı 855 liradır. Nümuncsi ko -
misyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(88-5822) ,,. 
Beher tonuna 16 lira 50 kuruş 

tahmin edilen 200 ton lavemarin 
kömürü alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 23/7/941 çarşamba gü. 
nü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 495 

liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona ~lrneleri. 

{92-5826) 

* Kilo Gram 
189 280 20/12 Balıkağı ipliği 
182 568 24/12 • • 

78 260 28/12 • • 
Yukarıda yazılı balıkağı iplik-

(40) (5289) 

leri pazarlıkla satın alınacak! 
İhalesi 16/7 /941 çarşamba gü 
saat 15,30 da Taphanede Leva 
zım Amirliği salınalma komis 
nunda apılacaktır. Hepsinin t 
mlıı bedeli 2271 lira 15 kuruş! 
İsteklilerin belli vakitte komis 
yona gelmeleri. Nürnuneleri k 
misyonda görülür. (93-58 • Beher metresine 475 kuruş 
min edilen 4164 metre yaka çıı 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltrıt 

si 17 /7 /941 perşembe günü sa 
14,30 da Taphanede Lv. Amiri 
satınalma komisyonunda yapı 

cakt,r. İlk teminatı 1483 lira 
kuruştur. Numune ve şartna 

komisyonda görülür. 1ste1dile 
belli saatte komisyona gelme 
!eri. (72-5677) 

* Pazarlıkla 50 adet kapaklı 
zan., 100 adet kepçe, 50 adet 
cere ve 10,000 adet bakır bar 
alınacaktır. Hepsinin tahmin 
deli 7790 lira ilk teminatı 574 
25 kuruştur. Evsaf ve nümuıı 
leri komisyonda görülr. Talip 
rin 25/7/941 cuma günü saat l 
Tophanede Lv. !Amirliği sat 
ma komisyonunda bulunmala 

(87-5821) 

* 
200 adet yüz ila dört yüz 

alır benzin bidonu almaca 
Bidonlar yeni bulunmadığı 
dirde kısmen yeni veya rnüst 
mel olarak alınabilecektir. B 
ait evsaf ve şartname komis) 
da görülür. Pazarlıkla eksilt 
25/7 /941 cuma günü saat 15 
Tophanede Lv. Amirliği satı 
ma komisyonunda yapılacal< 
Taliplerin belli vakitte komis 
na gelmeleri. (89-582 

* Beherine 70 santim fiat ta 
edilt'n 14 milyon alüminyurıı 
dır düğmesi alınacaktır. Paza 
la eksiltmesi 25/7/941 cumi . 
saat 14.30 da tophanede İs. L' 

mirliği satınalrna komisyonu 
da yapılacaktır. İlk teminatı 6 
liradır. Nümunesi komisyo 
görülür. İsteklilerin belli va 
komisyona gelmeleri. {90--58 

* 
Beher adedine 70 santim 

tahmin edilen 12 milyon beş 
bin adet alüminyum çadır d 

mesi müteahhit nam ve hcS 
alınacaktır. Pazarlıkla eksilt 

25/7 /941 cuma günü saat 15. 

Tophanede İsi. Lv. Amirlıği 
tınalma komisyonunda yap' 

caktır. İlk teminatı 5625 lir, 
Nümune ve şartnamesi kort! 

da görülür. Taliplerin belli 
kitte komisyona gelmeleri. 

(91-582!\ 

"" Beher çiftine 17 lira tahrııiJI 
len 750 çift çizme alınacaktır· 
zarlıkla eksiltmesi 16/7 /941 
şamba günü saat 14,30 da 'f' 
nede Lv. Amirliği satın!~~ 
misyonunda yapılacaktır. l 
minatı 956 lira 25 kur~ş.ıur~ 
rnunesı komisyonda gorııl ~. 
teklilerin belli vakitte korıı"' 
gelmeleri. . 5792• 


