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Er• SON TELORAFL.&81 VE 8ABE•LEal VEREN AlllAll UAZETISI 

Bc:gazlar, Kafkas
ga, Balkanlo.r, 

Suriye ve .. Türkiye 
Tlrklyeaıa bu bölgeler hakkında
ki DOktalnazarı çoktan aydınlan
mı,tır. Biç bir tesir ve tahrik bizi 
Dlllll selametimiz için çlzdljlmlz 
J'Oldan ayıramaz. Türkiye her an 
kendi milli selamet, korunma ve 
menfaatlerinin icabı içinde bala
nacakbr •• Beıazıara gelince •• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
lö t'an ra· t • • Tür' ki · lılr. , ·• esının yenın 

ıcı · 
\ası 81Yaset~ Boğazlar ve Kaf-
lrıaJı. a~ nıevzuu üzerinde yazdığı 
l'trd~: •; dillerde fU ııuale vesile 

ri;: ~•fkasya, Balkanlar ve Su
!llİnı' ~da Türkiyenin en sa
Be ~ attı hareketi acaba nedir?. 
bıı r angi bir vit ve tesir acaba 
hat ıııevzular üzerinde Türkiyenin 
llıil~· har.,ketinde bir d.-ğişiklik a-

l olabilir mi~ 
~·h .. 

tır 1 aycı merak her yerde mttak
t., '~Ual her )erdı> •ualdir, düşün
~trk er yerde düşüncedir. Daima 
iıı .<ıs .herşeyi bütün hudutsuzlu
bir \ c olçüsiizlüğü ile merak ede-

ııı .''• sorabilir, diisünebilir. Mes-
1Yet • tl\i .. cevabın; ma~uniyet met"ak, 

b Ştince ve sualindir. Binaenaleyh, 
liıı nevi menular üzerinde hiç 
d llıseyi niçin böyle düşündü, ne
... •n Öyle sonlu ne diye öylece 
'"'•ra1ı.ı ' \ andı .. diye muaha'l.e. etmek 

:,
1
f11•dan geçmez. Lö Tan'ın 

ııı: '!bilgili ve geniş kan1ıalı •U
~~ Şarkiye mütehassıs \'e mu-
~ti de. bn aradadır 

'•n tkil·enin, etrafımızı ate.;e ..e
dalı bıı. harbin içindeki tutumunu 
Say: bırkaç gün önce sayın Refik 
dii aııı l\lillet kiirsüsünde bütün 
iııt~Y.aya tek tek n kulak kulak 
°tıııdtirecek kadar gür bir ses. ta
nin ka bir eda ile anlattı. Tiirkiye
dts• 0•unnıa ve milli selamet um
tir;.11• dayıınan siyasetinin hiçbir 
İııs 1 

•ephesi olmadıi:ını, sulha ve 
biiı~nlığa hadim bulunduğunu, 
İlti 11 İttifak _.. dostluklannıo bu 
nu ~esnet., perçinlenmiş olduğu
ıı81110henmek ihtiya<:ında bulu
lııın ar llıuhterem Başnkilin aut
leJıt u lıer basları sıkıldıkça; tekrar 
~rı' ~r Okuy~bilirler ..e tereddüt-

nı · 
l{af ••ale edebil0irl~r. .. • 

~tin· kas~·a. bahsı dıye Türi< mıl
hir ı:: .ne dilinde, ne hayalinde 
~l~h· hıs Yoktur. Sovyet • Alma• 
İlli d •nde lanıamile bitarafız. Her 
lttt •vteııe de dostuz. Her iki dev· 

•n d h' b' · tal b' · )otı . e ıç ır arazı e unız 
hir j ~•naenaleyh, ne bir vit, ne 
tind <sır lıu hattı harekt"timiz iize
ot8~e asla bir değişikli!i mucip 

'"az. 
~lac 

dış, d •ra aramıyoruz, bu harbin 
...,: a kalmak, kendi selamet ve 
lara~Yet.~ıııizi daima müemmen kı
l•lı. ınustakil vatanımız üzerinde 
taııı llıak, kalkınma planlanmm 

o •ııııaınak isthoruz. 
•lO\· . • 

•lıırı l •.tler ınağliıp olurlar mı, 

udelede Türk efkarı umumiyesi
nin usı) olacağı son ve kat'i ka
naat daima şu olmalıdır: Bitara(ız. 
Her iki tara(ın da dostuyuz. Hiç 
bir macera peşinde değiliz. Hattı 
hareketimiz vazıh, sabit, mü&ta
kardır. Hiçbir tesir, tahrik \'e \at 
bizi milli selametimiz için çizdiği
miz yoldan ayırmaz. Türkiye her 
İln kendi milli selamet, korunma 
,~e menfaatlerinin ieap)arı içinde 
bulunacaktır. 

Ve.. Her ôn clilimizcleki 
yürekten prensip te bugüne 
kadar olduğu gibi bugün ve 
yarın ela daima şu olmalıdır: 

(Devamı Beflnct Sa.lıll<de) 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
818 BAKIŞ 

Çörçil Sov
yet Rusyayı" 
bir müttefik 
ilan etti 

Lenlagrad, Ki· 
'· yel, Moıkova 

ııt ikam eti erin
de mullarebeler 

çoll şiddetli 
'--------_) 

Almanla-ra 
göre harekat 

ilerliyor 
İKİ TARAFIN 
SON TEBLİGLERİ 

Anadolu Ajansı tan.tından neş
redılen her tltl lara!ın t.et>Utleri
ne ı:ore. Şark cephesindeki harp 
vauyeti şöyl~ hulA:sa edilebilir: 

Sovyet tebliğine gore, Alma ... la
rın Leningrad, Moı>kova ve Klef 
umumt istıkameılerıne doğru 

(Denmı B..,ıncı Sabltede) 

hit v''. ıse ne vakit olurlar. öyle 
•~u azıyette RuS\ .. ne hale ı:elir, 
h,1 '.•şkit eden Cumhuriyetlerin ' Pr. Ziya G Ün' Ün 
lııau~e \·.,;~·etleri ne ~ekil alır. Al
ieı;,18' 1<:afka•yap gelirler mi, 
d~ l\t' İse ne yaparlar?. Yahut 
lur, llıan~ .. mağllıp olur mu. olur-

. ll~t~e olur?. v. ~": • . _ 
du,.- un bunlar bızrrn ıçın halen 
ı ·"nee k Otuı ınevzuu olmaktan uza 
h;ıd·,-~•dır. Simdiki halde bizim 1(1 • • 
•aı d llı17 sadece, taınamile bila· 
te 

11 ~1!tılar 'e miisahedeler için-• 'eh· . . 
"'ıııa •nı takip ettiğ'imiz bir Rus-
lııU,:." harbinin ve bir Nazi - Ko
lıı "~t ın .. 
a~ 1 uradelesinin rnku bul-

ta,;ı:.'·e ınuharip biiyiik demok· 
1ldır '!0 ll.usyaya müzahir ı>lma
~ ' nf" 
~ "'•l 1ı· uea~ele \'C muharebenin 
'nd• ~· netıceye varabileceği hak

lııenı ır tahmin yürütmek dahi 
tu •aıı•riın. 
I; ~tu '° 12 kadar, dostluk 
11 ~. ' rabıtalanmıza da muha-
• in" ~-~ıı,111dUleıat olıır. Binaenaleyh, 

Ufahit a tamanıile bitaraf ve 
bulunduğumuz lıu mü-

• 
cenazesı yarın 

kaldırılıyor 

t.taıverılteye ı Mllyoa 
bırakan mlderrlı 

tirenle gömllecek 
Bır mılyon lıralık servetını O. 

niversıteye bırakan profesör Ziya 
gün bır müddettenb, rı tedavi e. 

dilınekte olduğu Cı·rrahpaşa has
tanesinde dün gec•• saat 24 de 
vefat etmiştir. Merhum servetin

d<!n yüzde yiml.i beşini kardeş • 
!erin.in H çocuğuna ayırmıştır. 

Cenazesi On.iversrte tarafından 
yarın büyük merasimle kaldın • 
lacaktır. 

Alman Tebliği 

Almanlar iki 
yerde 80 kilo
metre ilerledi 
Blyel'ID ıoo mil me-

ıaıeslnde iki 
şelllr işgal edildi 

İleri hareket her 
noktada durmadan 

devam ediyor 
Londra 16 (A.A.) - H.itler'in 

umumi karargahından neşredilen 
tebliğde, Alman ordulannın hıç 
durmaksızın her yerde ileri ha -
rekete devam etmekte oklukla • 
rını bildiriyor. 

D. N. B. şimalde ve şimali Ş33'. 
kide bir uçtan öbür uca kadar 
vasati 80 kilometre ılerlemi.ş ol-
duğunu bildırmektedir, . 

Alman resmi ajansı, Kiyefin 
yüz mıl mesafesınde garp ve ce
nubu garbide Alman ordusu -
nun iki şehre gırdığinı bildirmek. 
tedir. 

NOTLAR: 

Ben anladım 
mı?. Sanki .. 

Bizim mahut ariı.adaşla şeyle lıo

nuştuk: 
O _:. Tahkimat neye karşı yapılır?. 
Ben - Taarruza kaf"§ı. 

· O - Tahşidat?. 
Ben_ Taarruzda bulwunak lÇin!. 
O _ Bulgarlar niçin biz.im hudutta 

tahkimat yaparlar? .. 
Ben - Taarruza uğramasınlar. di-

7e .. 
O - Nl7e tahfldat yaparlar? 
Ben - Taamı. etsinler, diye .. 
O - Pek iyi amma, niçin iklsinl bir 

arada yapıyorlarmlŞ"!. 
Ben - Onu ben anladım mi sanki, 

sana anlat;ıyım. Var, liL Tau Nan-
aındaa aort • • 

Suriye'n in 
her yerinde 
sükun tees-

süs etti 
Londra 16 (A.A.) - Filis

tın ve Arap maıbuatı Suri -
yed~ki vaziyet hakkında ge. 
niş tafsilat vermekte ve sü. 
k(.ınetin teessüs ettiğini ve 

her tarafta nOimal hayatın 
başladığını tebarüz ettirmek -
tedir. 

Bir tencere uğ
runa komşusu
nu ağır surette 
yaraladı! 

Bir hamal da 200 ki· 
ıo ylk altında kaldı 

Şişlıde Halepli Şükrü sokağın

Sovyet Tebliği 

Almanlar Mos· 
kova· cephesi
ni sıkıştırıyor 
Kızılorda makabil 

taarruzlarını 
g ı t tık çe arttırıyor 

Motörlü bazı Alman 
grupları fena vazi
yete düşürüldü 

Londra 16 (A.A.)- Sovyet teb
liği Kızılordunun merkez ve şimal 
mıntakalarında giri~Jen mukabil 
taarruzlarının g•ttikçe artırı.lmak
ta olduğunu bildırmektedir. 
Alınanlar ~imdi, şimalden ve şi

mali şarkiden Moskovaya doğru 
• inmek için başlıca gayretlerini 

sarfetmektedırler. Fakat bütün 
hücumları, kendilerine pek ağır 

zayiat verdirilerek püskürtülmüş
tür. Motörlü bir çok Alman grup-

<D•vamı Be.,lncJ Sahilede) 
da 8 numarada oturan Rasih oğlu !------------
Safa ile ayni evde mukım oda 

(Devamı ~inci Salılteıle) 
---<>-- -

T arabya sırtla
rında çirkin bir 
tecavüz vak'ası 

1111 ıelll iki koçak 
kıza taarruz ettiler 

Evvelki gece Tarabyada Kefeli 
köy sırtlrında çirkin bir tecavüz 
hadısesi olmuş, iki sefil adam 13-
14 yaşlarında ilti küçük kızı zorla 
kirletmışlerdır. Hiidise şöyle ol
muştur: (Dev.uru e..,1nc1 SMıll'e<le) 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar ~ 
~ 

Beşinci ~ 

~ 

Sahifede 
~ 

~ 

~ 

• 

--

(HARP VAZİYETİ) 
Stalin hattının bir kaç noktadan 
yarıldığı fikri ve mütaleaları 
umumi vaziyete uygun değildir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Baltık denizine., Sovyetler 2 
destroyer ve 13 nakliye gemisi ve 
mavunadan ibaret bir çıkarma .ka
filesi batırdılar. Bu deniz muha
rebesine sahil bataryalan da işti-

rak etti. Anlaşılıyor ki Almanlar 
Finlandiya körfezindeki So\'yet 
sahillerine bir çıkarma yapmak ıs
temişler, fakat sahil top m<'nzıli 

(Dewmı lk9lmcl SaJılt...ı,.) 

Haliç idaresi bu I Floryada bir ka
sabah Deniz yol· dın kocasını dos· 
larına verildi tu ile yakaladı! 

ileride yeaı bir lf-
1 etme programı 

yapılacak 
Haliç İdaresi bu sa·bahtan itiba

ren Den.izyolları hesabına işleme
ğe başla:mıştır. &lediye bütün 
hukukile beraber *]etmeyi Deniz
yollanna devretmiştir. Ayni za-

(Devc~ ııe,ln<ıi 8'llıilede) 

Baklbeıı el çabak .. 
lallle bir marifet 
yaptı fakat •• 

Fa~ma ism.nde bir kadın kocası 
kunduracı Kamilin Hatice adm. 
da bir kadınla sevi~p pazar gfüıü 
Fkıryaya gitt:ğini haber ahn~ı \'e 
hemen trene atlıyarak Floryava 

(Don.mı ıı..tncı . 1'!ıltt'de) 

Bir gaye için 160 ist~
da veren vatandaş! 
18 yıldır muallimlik ederken 
asaleti niye tasdik olunmuyor? 
Ber tauı maaı z k 
sile llaaru llemen 

Dün matbaamıza elindesı tuttu
ğu dört beş yaşında bukle bukle 
.sarı saçlı., yl!§il gözlü küçük bl;
çocukla yüzünden ıztırap ve te
essür akan blı- zat geldi. 

n ba 5 çocuk baba
alAkadar oımabdır 

Kendiı;inin Eyı.:p katasıııa bağlı 
Rami nahiyesi İmrahor koyü mu
allim vekillerinden Mehmet Kiır 
mil Önal olduğunu söyleyip tan t,. 

(- ıı..ıneı SalllJ'ede) 

18 sene fasılasız mua!IMn vekilliği eden ve buqun bir bekçilik, kapı
cılık anyon B. Klimil Ramhı.m 1mraJwr köyünde talebelerine yap. 

tırdığı tahta ail4hlar!a bir dersten evveı 

KISACA 

Orasını Allah bilir 1 
A. ŞEK1P 

Benzer~ bilıniyorum tarihin 
hangi deninde olmuş. Fakat, 
behemehal olmuş ki, Türk: 

- Kan gövdeyi götürüyor!. 

Demiş. Şimdi de Sovyet Rus· 
ya topraklarında kan gövdeyi 
götürüyor. Hem ne götürüş. 
Havada, karada, denizde. Rus
lar bir günde 176 tayyare dü
şürdük. Almanlar 24 saatte 203 
uçak indirdik diyiveriyorlar ve 
rakamlar ardarda sıralanıyor: 

- Üç bin tank 
Beş bin motör 
Yetmiş bin neler 

parçalandı, imha edileli, öldü
rüldü. Bu kadar dile kolay ra
kamlar, bu kadar dudaklara 
yalgıa ölüler!. Her düşen tay
yarenin, her tekerleği duran 
tankın, her n1otörü &usan ara· 
banın, her teknesi parçalanan 

geminin içimle İn!.tlnlar ölüyor 
,.e bunla:ın sa~·ısı gi.inde \e bir 
arada on binlJ.>ri a~ıyor. 

Bu ınadal~ enin bir tarafı. Ö
bür tarafı bu 3fC'tin, bu )·anın 
gö\·de~·j gütiirii~iıııün bu Cilün1, 
boğa2la~nıa. renklt·~n1C" nıu~ıbe
ti.nin ne 'akte kadar ~iir{'(·r~i 
\'e harbin daha nerelere. ne ~e
kil ve ne halde Jayılatağıdır·•. 

Çör~ile göre daha 1942 tem
muzunda İngiltere kendi kuv 
\·etlerini taarruza !iiokaeak h;ıle 
~·iikselccck. japon~ a ve Amtri
kanın c11erindl'ki öliim n1akinc
leri h313 günden ,::iinl' kemi~ l't 

kudrl"'tini arttırarak miitadele
nin dışında duruJClr ve bekli
~·orlar?. Ne 'akle kadar dura .. 
~ak. ne ,.a""it bu kan selinin ii
niiııe kiıtlik gibi kafılacnklnr'!. 

Bütün bunları dü~iinlinre, 

harbin ne zaınan. ncrrrle. na ... ıl 
biteceği \.'e in,an !>ayısının en 
sonra kaça ine<egi hakkında ha. 
Jdkaten: 

- Onun orasını A113h hilir'. 
Demekten ba~ka elden ue 

gele bili) or7. 
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IHTIKARlN 

lNCESİ 

Gazeteler yazıyor: Bazı a
çık go~ıer, ııen · le ,.... 
la ko mU§lar, keanşler, siv· 
.-iltmiı eT, çı'fi y.pıp piyaşa
ya sürmüşler •• 

Telden çıvi olar mu?. Bit
tabi bu kadar İncecik ıey na· 
zan dikkati celbetmif: 

«- Ya'bu, dt.mişler, bu çi
vi değil; teldir.» 

Şimdi, bu ihtikin ppantar 
hesap veriyor. Bir arkadaı, 
bu ve.ile ile fÖyle dedi: 

«- Haüise çok ıayanı dik
kat •• Demek ihtikii.r aan'ati, 
bu kadar incelmiı! •• » 

BAR KIZLARI 

iLE BERABER 

Haber verildiğine eöre, iz. 
mirde, bilmem an&ı mu.,.. 
aeatıde çalış«n bir müstah
dem, z" etine 10 - 15 bm 
lira geçirmit ve paraları, bar
da artiat kızlarla l>ir güzdA:e 
yerken cürmiı meşhut halin
de yakalanmıı ! 

Para yemekten yemiye fark 
vardır. imi5i de, İfle böyle 
para yer. Zavailı artistleri 
dü~ünüyorum. Miras yedi 
ıçın: 

«- Doyamadan gitti. di
ye, hayıflanml§lardır. 

Fakat, barda yenen para 
eıa enayicedir. Ne derler: 
Haydan gelen huya ciaer. 

ÇALGILI 

GAZiNODA 

Geçen giin bır arkad.afla 
bir bahçeli gazinoya giUık. 
Fiatler alet pahasına idi. 
Gar.ona: 

c- Y alııı, dedik, hereüıı 
böyle mi burau?.ıt 

c- Hayır, dedi, bu&\in 
müzik var da efendim-• 

Arkadq ilave etti: 
c- Tabii, maWıi ra1ıan 

«ıda.ı deiil mi?. 
Bütüa cıda ınacldderi cibi 

o da pahalandı-• 
NAPOLYONUN 

MUHAREBESi 

Alman - Rua bubi dola
Jııiyle, hemen b ""tin gaze
·teıer, Napolyomm oakOTa 
seferinden babsefmiye bat
ladılar. Hatti, ba aefere ait 
tefrikalara bile bqlandı. 

. Tam 129 yıl eTTClki o laarp 
nasıl ol.mut. 

Alqam refilömiz" lı. bala
ae ait 7azıamda aynen fU a&• 

brlan obıd cNapolp
nun Moskova harbi 7 Ey ul 
1912 de bqladı.> 

Nasıl?. Okuyacalan -1 
t-rir ediyorlar, cöriİJ'or.
nuz, 7a7 •• 

Demek, biz, Balkan ffar\i
ae baflarkea. müteveffa Na
pol7- da Moako.a m.J.ere
l>eıine baılaaıt ! 

AHMET llAUF 

Edebi Ro~an: 120 

1 

bir koşu 
Ankara - İstanbul ara
sında lzmirin kurtuluş 
bayramında büyük bir 
ko~u yapılacak 
Haber aldığı.rnı.za göre, Bedn 

Terbiysi Umum Müdürlük,'-i, 1 
eylülde, Ebedi Şef Atalürkün 
cordular Jlıi, ilk hedefiniz Ak -
denttdlr• emrıni verniği saatte 
Ankaradan haşlamak \"e 9 eylW. 
de lzmh-de nıhayet bulmak ü:zıere 
büyük bir bisiklet yarışı tertip 
etmeğe karar vermiştir. 36 mın
takamn bisikletçileri bu yarışa 
iştirak edecekler ve Ankara İz
mir acesındaki şehirlere vaktile 
Türk ordusunun g:rdiğl saa !erde 
girerek İımire kadar gidecek • 
lttdir. 

Bisiklelçiler İzmire 9 ey liilde 
ordunun girdiği satte muvasalat 
~ler ve bu andan itibaren 
!zmirin !ı eylfıl merasimim baş
layacalll il". Bfaiklet<fl m g;ird.i
ği diğer ~Jrelerde de bu şekilde 
merasimler yaplacakur. 

30 ağustos Zafer Bayramında 
da Ankarada 100 kilometrelik bir 
bisiklet yarııı yapılacaktu-. 

Camilerin etraf
ları açıhyor 

Bel ıye tmar Müdürlüğü eh. 
rimizdekl büyük camiler:n etrafı 

hakkında imar projcleri hazırla
mağa ba ·lamıştır. Bu camilerin 
etrafında mübendi.ler tarafınd. 

tedkikler yapılmaktadır. Şehrin 
esas imarına ab!delerin etrafını 

açmak ve yolları geııişletmelı: su
rctile başlaııacaktır 

&ABEBI.ER 

ViLAYET ,,,, BELEDIYEı 

* \"ali her hafta sonunda bil. 
tün daire müdürlerinin haftalık 
bir ıaaliyet raporu hazırlamalarını 
alakadar!ara bildirmiştir. Hnır

hn.acak raporlar tedkilı: edilecek 
e bütÜ."l daireler ansında iş bir

liği temuı e:..Oek için. emirler ve. 
rikcektir. * Beyoğlu Ralkevi tarafından 
teşkil ednen ve Ballcan.lrııı eıı gii. 
zel kor05u V1ISfıru kazena.ıı ki-

illk koro heyetinin bundan böy
le haflada bir gün halka açık 

hava konserleri vermesi karar • 
laştınlınıştrr. Konserler haftanın 
ını.uın·en bir gününde Taksim 
Belediye bahçeli.İnde verilecektir. 
TiCARET ve SANAYi: 
* Ziri kombinalıır kurumu 

namına lıri n ve bir 'Jnüddet
teı: beri Basrada kalmış bulunan 
aletler kmm kısıııı memleuti -
mize gelme)te başlamıştır. 
MOTEFERRllC: * Pauır günü öğleden sonra 
yağan şiddetli yağmurdan husu.. 
le gelen seller İskilibin kasaba al. 
tındaltl bağlarını hemen tamaınile 
denilecek derecede hara:p etmiş 

ve bu sabadaki buğday, arpa tar
!alannda"kl mabsulitı da imlıA ey
[emiŞtır. Bundan başka seller üç 
de insan götürmüştür. 
* Türkiye futboı şampiyona • 

sının final maçı dün Anltarada 19 
mayıs s•adında İstanbul şampi -
yumı ve Milli KiinM! Birincisi Be
şiktaşla, Ankara Gençlerbirliği ta.. 
lrunı 11n..cında oynanmış "" Be. 
jiktaş 4 - 1 mağlup olmuştur. Bıı 
suretle ~birliği Türkiye 
futbol ~iyonası olınıqtur. 

KOLKOLA 
Müeflifi: 

- Bu ersem herifi de bera
berinde götürriun. 

- HAyır, onu da Cici davet et. 
mil amııla, bana haber ...erme
miştl 

- Beni burada bulacağını bi... 
liyor muydun? 

- Vallah! Billiıh! Tallah! ..• 
- Peki ne dıye telefoo. etti 

Cici? 
•- Kadriye yeni bir sevgili 

bulmuş• dedi. •Aman r,;ıocuklar! 
Gidip şuna bir oyun edelim.• yok 
mu ya? 

- Peki bu Selim Bayan Kad
riye ile böyle teklifsiz olmak ce. 
saretinı k .mden alcb ! 

- Onu Bayan Kadriyeye soru
nuz. 

- Alô.. Şimdi burada.ıı defolup 

izamettin NAZiF 
giderelı:sin. Bir daha bu evde gör. 
düğün hanunefendilerin adla -
rını ağzına alıruyacak.iııı. Naz.ut 
ve Şada.n hanımefendileri Seza ve 
Kadriye Hanımefendiler;., yalıuz 
hürmet edilen birer tanıdık sa • 
yacaksuı ve o herife diyeceksin 
ki bir yerde benden ve bu evde
kilerden bahsederse kafası pat. 
lar. 

- Emredersiniz patron. 
- Haydi tüy! 
- Sizi bir daha göremiyecek 

miyim patron? 
- Görürsün elbette .•• 
Semih, süklüm püklüm. eğile.. 

rek kadmları ııelAınladı. Sonra 
N acinin kulağına dudaklarını yak
laslırdı. Hafif bir sesle: 

- lsııbet oldu sizi gördüğüm.. 

--- --

f u · 

Günün meselesi: 

'Ddeba, ş ara ve 
Gazeteci 

1 . 

rve 
eni cilerin a in 

terf· esasları 
Ba:ı;ı okuyucular var, ı:azete 

mefhumunun neyi mlınalandrrd.ı
jını layıkile kaHı) amıyor. Mü
.aevver ı:eç;nen bir vatundaşın ~öy- ı 
le lıir sualine muhatap oluyoı-ı;u
ıııur. 

•- Bir gazetede en mq.Jo.ar e
dip ve şairler ) azı y11zmalıdır. Biz
de, bu, 1>eden böyle olmuyor? .• · 

Bu zat gaze~ denen, apay
:rı lıir ıneslek -çe iş ihtısas çerçe
vesi bulımthığunu anlatıncıya ka· 
/ar, akla karayı seçersiniz. BOr 
günlük gazete, bir edebiyat mec
muası demek değildir ki.. 

l\Iaruf bir edip, akademiye aza 
olabilir de, lıir günlük gazete mu
harriri 0Jaına1.... Gueteci, aktiiali
t terin, hadiselerin içinde ) ağn
rulmuş, havadis denen şeyin ko· 
kasunu almayı öğrenmiş ve bu· 
nu okuyuculara arzetmeyi ihtısas 
yapmış insandır. Şüphe yek ki, 
böyle bir insan, muharrirdlr, iyi 
ve sağlam ifade etmesini bilecek
tir. Çünkü, mcsleğiniı1 aıeti lisan
dır. 

Çok maruf hızı edip ve şairle
rin, günlük gazete •azıcıbğH1da ve 
mesleğinde muva~fak olamadık· 
!arını en yakın misallerile görü
yoruz. 

Yaralthi, bizde, gazet.,.,ilik, ne 
zaman dörtbnfl mamur, otunklı 
bir meslek ve san'at telilı.kisine 
mazhar olacak?. 

RE$AT l•"EYZI 

Ecnebilerin ika
me gah cüzdanla
r• değiştiriliyor 

Şehrimizdeki ecnebilerden ika • 
nıetgfılı cüzdanlarından ağustos 

ve eylül aylarında müddetleri 
bitecek olanların tebdiline önü. 
müzdeki ay başlanılacaktır. 

Milli Piyango bu 
seterTaksim mey· 
danında çekilecek 

l\lilli piyangonun ~n ay 
86.921.25 lira olan satış hasıla • 
tına mukabil bu a • zarfındaki ha
sılatı H'i.743 lira olm~tur. 
Diğer taraftan Milli Piyango 

İdaresi İstanbul halkımızın gös.. 
!erdiği aHika ve rağbeti gö:ıönün. 
de tutarak yeni 7 inci ertip pliı
nının 1 inci çekilişini 7 ağustosta 
şehrimizde Takslm m<!ydanında 
yaprruığa karar vermiştir. 

---..---

Olmr k memarıarı 
ı ı • bir lolıaata 

açılıyor 
İstanbul Gümrükleri Başmü -

dürlüğü rncmurl~n için hır lokanta 
açruağa karar \-ern:tistir. Lokanta. 
nın Başmüdürlük binasının üze. 
rinde a<:>1ması d·sünülmek edir. 
Müdürlük burada memurlara az 
bir ücretle öğle yemeği temin e
decektir. 

Feaerbahçe Stadyo
muada boks maçtan 

Kadıköy Halkevinden: 
20 temmoız puar güıü saat 

16,30 da Fenerbahçe stadyomun
da yapılacak boks maçları cı.ve -
tiyelerinin idare manurluğundan 
alırunaın. 

1 
Keşiş hadisesini pek ballandıra. 
rak anlattılar de ... Merak için -
deydim. Geçmiş 01'1.ın bilyüc~k 
bir teh lil<e anlatmışsınız. 

- E'><'mmıyet lı br:-şey rieğild;. 
- Demek burada çak ltalınak 

ni elindesin. .Bu da fena bir fi. 
kir d<ğ.!. Çünkü o h.oriflerın İs-
tan büyücek bir teı;Iı.ıl5Uarı 

varmı~. 

- Ner~den öğrendin bunu! 
- Gue \erden. Bir tanesi ya.. 

nımda. \/ereyim mı? 
- htemez, iateme&. Ben sana 

telefon ederim. 
- S ,nra patron ... 
- Çabuk söyle. Paraya mı ih-

tiyacın var? 

- Hayır. Elbamdü!Hlah >ayen. 
de. 

- Bırak şu lafları esasa gd. 
- Sen bana evlen deım!miş 

miydin? 
- Evet. 
- Eh. bu hafta düğünümüz o-

!acak. 
- Hang" · e l--arar verd'.n? 

.,fünakalat Vekaleti • 
genı ve 

mühim esaslar 
Vel<illeı: Heyetınce kaou'. 

edilen bir kararnıımc ile Devlet 
Denizyollan memurlarını tayin, 
tebdil, terfi ve tecı:ye usullerile 
bunlara veri eceJı. harcırah, tazmi· 

nat ve tahsisat yeniden tanzim edi1-
ıı:ıelı:tedir. Bunların tertihlni 
için de mühım esaslar 1' b:t o. 
lunrnaktadır. 

tesbit ediyor 
fassalan yazıhnakladır. Bu memur· 
ların terfi. devlet memurları hak
kında cari hükümlere tabidir. Ni· 
zamnamcnin ikinci kısmı ceza usuL 
!erinden bahsctnı~ktcdir. Harc:rah
lar yine devlet memurları harcır"'h 
usullerine tib, olmaktadır. Yeni 
hi.ıkümler!e g~e. fena hava, temsil, 
çamaşır ve ·u tahsisatı kabul edil-
mektedır. Lıman memurları i.. 

Bu husustaki ni7.amrame - çin d~ a ·ni esaslarla niıan,na-
de memuriyete tayin e<-ssf, mu. 1 me lıazırlanmaktadır. -Plajları kon rol 
Kaymakamlıklara yeni 
bir tamim gönderildi 

Çekirdek kahve 
Ticaret Vekaleti vila
yete bir emir yolladı 

Belediye, plajları sıhhi bir kon.. Al kadarlar, T:caret Vekale -
trole tabi tutmağa karar vermiş tıne mu~acaat ederek iklncı parti 
ve bunu~ içın dün kaymakamlık- kahvclenn çekı.rdek halinde tev-
lara yeni bir tamım yapmıştır. z.ii için müsaade istemiş~rdi. Ve-
Bu tamime göre plajlarda halka k5.let dün Vilayete bir tezkere 
verilen mayoların iyi temizlen - göndererek huna müsaade etme. 
meden birinden diğerine veril - mi.ş ve rütün tevziatın kavrul -
diği görülmektedir. Bunun önüne 

1 

muş,. çekllmi• olarak ıcrasını bil-
geçilecek ve bir kişi tarafından dırm'i°'lır. 
giyilen mayoların sıhhi bir şekil.. ---o---
de temizlenmesi ıemin olunacak- Ehllyetaa esiz I· 
tır. ılklete lallmlyecek ! 

Bu haf a ilk hen di-1 Yeşilkc~· nahiyes!n n vHdıği 
bir karar ile köyde bisikletle ge.. 

kap yarışı yapıh yor zecek erkek ve kıı ç• cuklarından 
Önümüzdeki pazar günü Velie.. ehli} etname nranacak ve olını -

feııdi çayırınaa İstanbul a~ yarış.. yanlar hakkında takibat yapıla-
lannın ikinci haftası yapılacak- caktır. 
tır. Tayl~r arasındaki yılın bu ilk Halbuk! :bu J:örde otur2n hemen 
Handikap yarışı için pazartesi her ailenuı bislklet \'ardır ve ço. 
günü .kayt yapılmış \"e İlhan. Di- cukları k yün tenha ve ~sr 't 
Hıviz, Heves, Delikanlı ve Neri.. yollarında gezinti!cr yapmakta • 
man isimlerinde bes tay vazılmış. dır.ar. Hatta bu vaziyet Yeşilkö
tır. Di~er yarışlar için yann kayt yün ba lıbaşına bir husuzıyetini 
yapı°l;raktır. Bu haftaki yanşlara teşkıl ettiğinden ,..,. muhtelif nakli 
fazla hayvan gireceğinden koşu- ''ası ası da ol matlığından mezkılr 
Jrın ,..,. bahsimü.ştereklerin çok köy için bu 1<arnrın geri alınması 
heyecanlı olacağı. tahmin olun - hakkında alakadarlara müracaat 
maktadır. edilmiı;lir 

r . . 
--,ADLiYE ve POLIS-J-
Bir tavuk yüzünden komşu

mııhakemesi sunu öldürenin 
--~~~--~~~~--

Eylpte nkaa elen kanb cinayet a mu
hakemesi ı lDci a § ı r cezada lta,ıadı 

Evvelki gün Eyüpte komşusu koymakladırlar. Veli ise bu iddia· 
Kudsiyi bıçakla vurarak öldür - yı kabul etmemektedir. 
mekten ~uçlu Velinin ve suç orta- Müddeiumumi gelmiyen iki şa • 
ğı Mehınedin cüı:müm~şh~t ~anu· ' hidin celplerine lüzum görmedi • 
nuna tevfikan dun_ b:rınc; agırce. ği halde Vel'nin talebi ile mahke
zada muhakemelcrıne baş.anmıı; • me buna lüzum görmü< ve bu mak 
tır. satla duruşmayı Cuma gününe ta-

Sorgusu yapılan suçlu: •Ben o- . . -
d 

~-1 b b k ki" K !ık eylıverck suçlulardan Mehme. na e.,ı , o ana ıı:a çe ı. en- d. , 1. · . 
d

. · k k . . b d ın ta» ıyes:ne ve muhakemesı • 

dınıı 0
°
1
r_:'.'.'1a k ı~ıtn eedn. e vur • nin gayri mevkuf olarak devamı -

um. <ıunne ıs em ım amma V r · · k f " t h li 
.. ıd·· d. ·ık d.,. if d - tek na. e ının ısıe mev u ıve a • 
o U.• ıy-e 1 ver ıgı a eyı nin devam1na karar ve;miştir. 
rarlamıştır. ____,,.._ 

Suç ol"tağı Mehmet ise yin~ her 
şe -den habersiz olduğunu iddia et 
rniş Ye dınlenen on üç şahidin he.. 
men hepsi Velinin aleyhinde ifade 
vermışle!"dir. Vah'aya sebep ola -
rak da bir tavuk meselesini ortaya 

- Etnretti.,in g;l;i... Feri ile 
t'\'"1en dememiş miyd!niz? 

- Güzel... Ne is\ıyorsun? 
- Siz.i davete lüzum yok ta • 

bii. Kcndı düğünü.~üz gibı bir 
şey bu. ~leceksiniz değil mi? 

- Şüphesiı ... Şüphes:z .. 
Naci k;dı:olara döndü: 
- Hanıın,,fendikr: :Say Semih 

b;u döğı.ını.ir.e davet ediyor. Bu 
düğüne ~ref vermelc istiyor mu. 
sunuz': 

- Tabii gideriz ...• dedi Seıa -
- s~n istersen ... - diye mırıl-

dandı Kadriye • 
Bunun üzerine Naci Semihi de 

kolundan çeker.,k kapıdan çıkar. 

dı. Bahçenin ortasına gelince: 
- Bana bak... - dedi -doğru 

geld•ğin yere gideceksi;. Eğer 
Selim orada ise, tek söz söylet • 
mcd,,n h~rife bir temiz dayak a.. 
lacaksın. Ağız, burun bırak -
m!)'acaksın. Eğer ev sahibi Cici . 
ııt. ı dijşerse, kendisine yaptığım 1 

muameleden pek müteessir oldu- ı 
ğumu, "atta hiddetimden bayıl. 
dığ,mı söyliyece -;in. 

Gelen Çaylar 
Basradan sehrimize gelmiş o4n 

çaylardan mühim bir kısmı Müra. 
kalıe Bürosu ve Çay Birhği kana.. 
lile tevzi edilmiştir. 

- Ho~u.na mı gidiyor! 
- Bilemezsin nekadar ... 
- Ah Naci, ah Naci. sen yok 

rıiusun? 

Naci kadınların yanına dönün. 
ce, onları güler yüzle kendisini 
bekliyor buldu. Fırtınanın bü -
yüğü, fırtınanın küçüğünü silip 
süpürmüşl.i. 

Kadriye, Nacinin elini sıktı: 
- Evimizin erkeği! Arslanımız! 

- diye mırıldandı • 
Seza da geri kalmadı: 
- Ne ~rkeksin Naci! Ne er • 

><eksin! 
- Haydi ö~eki salona geçelim 

de Kadri~ giyinsin. 
Sanki az evvel inat eden, sitem

ler savuran, birbirlerile gürültü 
eden kadınlar bunlar değilmiş g.i.. 
bi, Seza ile Kadriye kol kola geç
tiler. Sekerek zıplıyarak üst kata 
~ık\ılar. Bu sırada sokaktan hay. 
kırışlar acı feryatlar i itildi. 

Kar!ınlar sa'onun ot'asında dıJ.. 
rakı.avınca Naci: 

- E .,,ınmıyet vermey<ni& ... 

-- -- --

Garip bir 
karar! 

Demiryolu memurla· 
rının pasoları b a z ı 
saatlerde geçmi-

yecekmiş 1 
Devlet Demiryolları Dokuzun

cu İşletme Müdürlüğü, memur ve 
müstahdımlerine verdıği mec • 
cani scyaha~ karnelerinin iş sa. 
atlerile pazar günleri mu~ber 

olmaması hakkında bir karar ver
mış ve iıunun birkaç gündenberi 
tatbikine başlanmıştır. 

Buna göre, meccani pasolar sabah 
saat dokuzdan on ikiye kadar ve 
on üç buçuktan on altı buçuğa ka.. 
dar muteber sayılmamaktadır. 

Bu saatlerde trene binecek olan 
Devlet Demiryolları memurları 
ve müstahdimleri para ile bilet 
almağa mecbur olmaktadırlar. 

Memur veya müstahdimler çalış. 
tıkları sıralarda esasen trenle se
yahat edcmiyrceklerine göre bu 
karar lüzumsuz görül.ınektedir. 

Herhangi bir sebeple izinsiz bu
lunan vevahut has:a olan bir me.. 
murun gezmeğe veyahut doktora 
gitmesi takdirinde ondan para 
alınmak istenmesi de memnuni
yetsizlik uyandırmıştır. Bılhassa 

bir hafla çalışan memurlaıl n pa
zar günti bir yere gezmeğe gider. 
ken pasosundan istifade edeme -
mcsi de doğru görülmemektedir. 
Bu yolda, eski şirketin her pazar 
mrmurlara ~ahsi pasolarından 
maada hususi pasolar vererek bü
tün aileh-r1 efradı ile parasız se. 
yahat etmelcrıni temin ettiği ileri 
sürülerek bu son kararın geri a
lınması ıstenmck'~dir. 

Dr. Re~:k Saydam 
caddesi 

Bir müteahhıt belediyeye müra 
caat ederek betonajlı asfalt cadde 
inşa etmcği teklif elmiş ve bu şe. 
kil caddelerin çok dayandığını bil 
dirmiştir. Belediye Reisliği bu u
sulü To<koparan caddesinde tec -
rübe etmeğc karar vermiştir. Şeb. 
rimizin rn işlek ve mühim bir cad 
dcs;ni te~kil eden bu yola Başve • 
kilimizin ismi verilerek cDoktor 
Refik Saydam caddesi. namile 
tevsim clunacaktır. 

Teneke mahle
sinde istimlikler 
Sirkeci tren hattında ve Ahır • 

kapı civarında bulunan teneke 
mahallesınin istimlakine dünden 
itibaren bel<'diyece başlanılmış • 
tır. 

Burada 240 adet ev bulun..'Ilak
tadır. Bunların hepsi 20 bin lira 
sarfile istimlak olunacaktır. 

İslimliık işi biter bitmez de hep
si yıkılıp burada bir ye§U saha ya 
pılacaktır. 

--0-

1111 Maydanoz mall
teklrl tatald.a 

Sebze, rneyva ve çiçek tohumlulı.
larında mühim mikyasta ihtikar ya 
pılmakta olduğunu ve mürakabe 
teşkilatının kontrollere başladığı
nı yazmıştık. Memurlar dün çiçek 
pazarında Hıristo ve Manol ismin
de iki muhtekıri suç üstünde yaka.. 
lamışlardır. Bunlar evvelce azanıl 
80 kuruşa satılan maydanoz tohu
munu 180 ve evvelce kilosu 60-70 
kuruştan sahlan rafi'yi 360 kuruş
tan satmak istemişlerdir. Suçlular 
dün adliy~ye verilmişlerdir. 

• dedi - Semib Sel.ime terbiyesini 
veriyor. 

Kadriye bir kahkaha attı: 
- Şimdi de ikisini birbirine mJ 

saldırtıyorsun 1 

Seza yüksek sesle ve fasih bir 
arapça ile ııu cümleyi aöyledi: 

- Sallatallahülkelbü alelh.in -
. ' zır. 

- O da ne demek! - diye sordu 
Kadriye -

Naci, beyu dişlerfnl gösteren 
bir gülümseme ile karışık bir 
cevap verdi: 

- •Köpeği domuza saldırt• ma. 
nasına gelir. 

- Acaba köpek mi ıaliP gelir, 
domuz mu? 

- Hiç şüphe etme sevgilim, 
köpek domuzu dişlemiştir. 

- Nereden belli? 
Kadriyenin bu sualine Seza ce. 

vap verdı: 
- Efendi•inin kendisine gü -

venmasinden. 

Amerikan • J ... ,. .... 
Rus lşbtr11eı. 

Yazan: Ahmet Şükrü ~ 
Almanyada nazi partisi ik 

gelinciye kadar Sovyetlcr 
beynelmilel hayatta yalnıtl 
de yaşem~yı tarcih etmi~t .. 
neler zarfında Sovyetıcrle 
tere arasındaki müna>eııeıl 
seriya gergindi. İngiltt>re 
ternin propagandasma k:ı.t! 
yük hassasiyet gösteriyor. 
propagandaya nihayet veri 
ısrarla talep ediyor. JJ14 ~ 
·den evvelki zamanlara ait 
verecek işleri üzer' nde d' 
Rusyanın rejimini beğ<P 
Velha"'l Rus - lngiliz müııs 
leri 1907 antantının imza' 
evvelki devredeki vaziyeti 
rıyordu. 

Milli sosyalist partisinin ·ı 
ra geçişile Rusya, beynelrtı' 
tilal politikaslAı hir tarafa b 
rak garp demokrasilerine Y 
ve Milletler Cemiyetine az' 
Alman tazyiki arttıkça, 

daha ziyade kollektif barıŞ 
mine sarıldı ve Milletler C< 
tine taraftarlıkta bu cemıye 
edenlerden de daha ileri 

Bu müddet zarfında R 
garp demokrasilerinden ~ 

hassa İngilteredeki mubaf. 
hükumetinden büyük teş 
mediğ, doğruöur. Fakat o 
İngilterenin mukadderatını 
eden zümreler, bu harel<e 
Sovyet politikasının samirtı 
liğine atfetmekte idiler. 

1939 ağustosuna kadar l>~ 
mana inananlar pek azdı. 
Sovyetler tarafından yapıl 
kerrer davetlerden sonra 
İngiltere Almanyaya kaf"il 
cephe birliği kurmayı kab. 
de Rusya derhal Almanya 
laş:nca, İngiliz muhaCaza~ 
nın argümanlarına inanaııl 
raz haklı oldukları a.nlaŞıl 

Görülüyor ki, şimdi Al#' 
nın Rusyaya karşı taarruJ 
mesi üzerine bu 1939 ağus 
tı, Sovyet zimamdarları !Ç' 
ukte olmuştur. Stalin, g 
ta söylediği nutukta bu lı' 
Rusyaya bir buçuk seneli~ 
zaman kazandırmış olmaJcll 
göstermeğe çalışmıştı. AJ1 
buçuk sene içinde Fransa.• 
ğı, bütün Avrupa işgal ed• 
!ngilterenln istilasına da 
kaldığı Stalin tarafından 
maktadır. Nutkun 1939 
paktını izaha tahsis edile11 

İngilterede iyi bir iııtıb• 
matlığı anlaııılmış olacaktır 
zun zamandanberi lnzivaY' 
miş olan Litvinof, paktı.il 
na amil olan sebepleri d• 
lomatik bir lisanla izah el 
!ışıyor. Litvinof şüphesiz 
bu noktada pek vazıh d 
Hatla şimdilik bunun ara§ 
sına lüzum bile olmad,ğı!l1 

mektedir. Sabık hariciye ~ 
evlerimizi yangın sardı, ~ 
Şimdi hepimiz de bu yangı· 
dürmekle meşgul olalım· 
şeyle uğraşmıya vaktiınit 
Bununla beraber, Litvi!)O 
mes'uliyeti, 1939 yazında_,. 
renin mukadderatını id ... 
muhafazakar partisi zil 
yükletmek istediği anlaŞJ 
dır. Bu mes'uliyet mesel 
fında şimdilik başka bir 
lenemez. Bu, artık tari~e ~ 
etmiş bir bahistir ve tarıtı., 
nü verecektir. Şi.ındi RUSJ ., 
yerek 1n.giltere ile i.şbir11 

malı: mecburiyetindedir. Jı;! 
giltere yalnız olsaydı, bel 
lii Rusya bu işbirliği nı 
muhteriz davranacaktı. 
eski şüphelerin tamanıilt ı 
dilmemiş olmasından ve., 
de bu işbirliğinde İ~~I 
Rusyaya pek az maddı )~~ 
bulunabilecek vaziyette IJI 
sından. Fakat İngillereıı., 
sında koca bir Amer!k~ 1ıl 
Moskova p~ iyi bilir iti 
na giden yol, Landrad•11 d 

Amerika Almanyaya 1'~ ~ 
tiği mücadelede ve hal~ Jıl 
daha ziyade japonyaY8 

111~ rişmesi muhtemel olan ıJl 
de Rusya için 90k kıyııı• 
ortağı olabilir ve Ruslııl"~ı 
beri, sulh zamanlarındş el 
rika ile i'birliğine kıytı' 

. 1 rc1ır· hemmiyet vermış e . 
Rusya İngiltere ile iş~ır~f 
rismekte ne derece ibtır 

1 mişs.., Amerika da ıtus1r 
liğine girişmekte o k•~· ıı' 
pesent davranım tı. Şi ~' 
manyasının tazviki alt~ı;' 
raf birleşmiş bulunu)' 
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İngiltere ve Amerika 
donanmalarının itbirliii 
bugünlerde yeniden taze
lenirken •• 

MAHKEMELERDE: 
Bira ve Gazoz ''B · k orç gıgen ese-

. d ' sın en ger .... ,, 
''Benden utanmıyorsan .. 

dan da mı 
Allah-

utanmıyorsun?,, 

--:_l'--_v_a_z_an_:_au_s_ı_v_ı_N_a_ıa_çE_T_3 .... __ 

.er iki donanma 
•zan: Ali Kemal SUNMAN mesaisill<! de yeni birer alamet teş- Gazetelerde, vakit vakit fU 
"!langıcını u~ doı-t sene evvele kıl etmektedir. llep tedrici birer haber i11tifar eder: Bazı mü-
•rlaıı ~ev ı rerek «ramuk la?.:m SLl"':tle başarılan bu işler Amerika eueseler kullanılml§ gazoz; 

.'. !\ bir rr nak .. şa yenı bor :.af- efka rına Y~ni dünyanın da mÜr ve bira fİıe•i kap•ülü toplıya-
uo t c• ı•I 1 ı· dafa <ısı ,·,.,·n ~aha hazu-Ianmak iLi··-· L l L d 1 l . " ~ <'1<1111 uyıır ııg ı l ız - ' u ra1< a iİ.1<a ar ara •atıyor ar. 
erık;m doııanınalan ara•.nd a zum unu lıa!'trıatı yor. iki sene ev- Belediye, bu hususta şiddetli 
h.'rligı bal sı İngıltereden, A- vel nazari birer mülahaza sahasın- kontrol yapmaktadır. 
rıkada~ u 0011 gunlerde \ ' · da kalan nic.-e şeyler sonradan el 

1 ma!(ımat bı.ı mevzu etrafı:~ ıle tutulur, göz ile görülür birer Gazoz; ve bira §i§e•i kap•Ü-
tı •dr •. neler siiylendigıııi öğ- hakikat oldu, Bir zamanlar harbe lü nedir?. Kemali kaç para-

.. ngıı.ız ve Amerikan den hazırlanmak, harbe karı~mak ne- dır?. Hiç .. Fakat, bu hadise, 
vetlerı arasını:ıa t'"'riKı " t ıcesine vanr diye d~ünülür, hep bizim gazetelerde tefrika ol-

' C'lesıı ~· "' mesaı sulht hah ı. ı. l 
1 

•· ~ en, bır ·ey olmadığı an öe<lilird.i. O senelerin ma1<tan 1<urtu maml§tır. 
um. FaKal b lang,,·ta b 

0 
ka- hıikmu öyle idi. Aradan şu ka- Bazı soysuzlar, ür beı ka-

ba -. d "' ı· htı· b k d · ı aşlıca bir - Pekı '· dedı.rn. Bir hafta sonra. ı 
•<la $Sa~ ıyc t toyaodınıu~. Anıe- ar zaman geçtikten sonra Ame- ruş kazanabilmek için, bu işi d yar ır a ın ı e y 

. bu.luna ıı Ingiliz al•vlıt ·'rla- rika efkarı da Amerika kıt'aSillm l a am Adliye koridorunda karsı - - Hanımefendı, dedi. Sened.ı 'ı 
u ,. " ·· d f bir ticaret vasıtaıı yapmlf ar- ı t ı y ı d buldum, yırttım. Ne za.~.an b"'ka 
l·ı'd"',·•le ile o.· vle harekete "el- mu a aası hır gün gelecek, bir l aşı ar. aş ıca a am . ..., 
' rk 1 "' zarur t h ı· , 1 k d k dır. Tetkik edilir, tahkik o u- V h f di k f . ·u emriniz olursa, emrini~ ıima"-. ( "tı kalı! .' ngılll.Jerin bir gu-n A- e a ını a aca h ·e isti - _ - ay, amme en ; ey ı a - ""' 

' bal' ·· ·· · · nur, fakat, hô.disenın önüne ı · · · · · 
n'ak 

. aı. ı herhangi bır har.be ı gozonı.ıııe getirir oldu . Irı.giliz erınız nasıldır? Afiyettesınız ın- yun. 
ve A ·k d 1 gerilemez. Neden böyledir, o d · d b d ı k d 'Ülınu·· ıtç.ın ı;alı§tıkları bile ileri . merı an onanma arının teş- ,.. şallah; dıye kadına yaklaştı. Kadın na a ınan ım u a a arı e. 

1 
~ u. rıki mesaisi Atlas ve Büyük Ok- bilinemez. da: - Allah razı olsun Anikdost 

'ı~ böyle bir rr üıı akasa ba 1 _ yan us taraflarından Amerikayı Şüpheaiz, kullanılmq kap- _ Eksik olma Cenap Efendi, ef<'ndi, dedim. Altı ay sonra icra-
a~· ~akal d;olıa g;ı_q ~;rl>ı ;ı~- tehdit edocek tehlikelere karşı el- süller, bir daha, bir daha ga· diye ce\·ap verdi. Çok şükür iyi. dan bir ödeme emri , cavır cayır 

·~ 1 Harp c kt kt zem sayılmaktadır, Ba.lıis yefli de- :r;o:r; ve bira ıişelerinde kulla-
erika fk -1 1 an sonra da ğil, fakat filivattaki inkis.a(ı şa<· a- l . yim .. Siz nasılsınız? İyi de değilim konağı sattırıp da üç bin !.rayı. 
1 /\,\' e ar• nm..auyesi bu se- ' , nılınca, inaan, §U yaz gün erı ya işte .. Iyi diyelim de ıyi ola - nizami faizile beraber çatır çatır 
1 

•upa harbine kan•.,. k nı dikkattir. her ı"rtigı"' gazozda ve birada, ngıı· 1 .,. .. ama ,.. hm. Böyle iyilik mi olur? Mah- söküp almaz mı? Hanı ciğerıne 
ingen ~zucr~ karşı son dPrece tH K I bu hadiseyi hatırlıyor ve içi. keme kapılarında dolaşa dolaşa yapışsm inşallah! .. İşte şimdi onu 

bi €orı:ııü ;.mayı en iyı ir ~are A L ne bir kıırt diifüyor. ayaklaruna kara sular ineli. dava ettim. Onunla uğraşıyorum. 
lialbuki ~.,'.;;'- .. l.tanbul gibi büyük bir fe- Adam sordu: - A hanırnefendicığim .. Sizde 

a ru·rı - •Yıın inkışafı daha •• h" • b 1 b "t • . u Oldu n- d b su TUNU ır ıçın un ar, an me- - Hayrola hanımefendi? Dava- de kabahat var. Bilmez misiniz? 
4 n ln ıh d<.ın: uııya a ırinci -· ' 1- ,..,. •elelerdir. Herhalde, kulla- nız mı var'. 

1 anına d Borç yiyen kesesinden yer, der. 
1 i erisi iP· sının yar •- nılmq kasp•ülleri bir daha 1 -nın müJ:~ t<'nıin etmek Ame- - Artık hanımefendilik filan er. insanın hükmü malına geçer, 

em °"ru··ını~aasını düsünenlere lı Ve /ff( Arıyanlar, kullandırmanın önüne geç- kalmadı Cenap efendi.. Davam de- Borç alacağına, salıver malını. .. 
· ın~~· k,.11ftür, Öyle.ki bu tPc.. fikayetl.-, temenni- mek pek zor bir iı değildir. ğil, derdim var. Evlat değil, püs. Ne faiz \•erirsin, ne de böyle dert. 
Za!ı bi: ın~·ıi Ü>.erinde yazılı;:, ler ve müılıüller Alınacak tedbir, pratik, he- [ küllü lıt!la... siz başım dertlere sokarsın . . Doğ-
ın gö,.üJın,._,:•eden. in akdine Iü- saplı ve cem olursa mesele - Mahdum beyefendi mi? rusu da bu degil mi? 
'lld "-'~n f ı Yardıma muhta~ bir genç k 1 iliğinden 1 

1 •Yat sahasında a maz. - Öyle beyefendinin boynu - A Cenap efendı .. Ben enini 
'e ba 'l•nı 0

1 
acak d ye h•ssedil- İf arıyor Fakat, mutat tamimlerle altında kalsın! Be.,.,fendi değil boyunu hesapladım da ö}·le al. 

/\, ~ c · <:.' ır A o d il J-
nı~rik -- '·rupa harbin- rta erece tah.<ilim ''ar, kımesi- inn önüne geç· eceği zanne- beyefendilerin artıg'ı ... Allah ca.. ç anın lng·ıt zim, nakkaş boyacılığı ve daktilo biti- ,,-- dım. iftüği satınca da ödedim. 
lna muk b 1 ı <'r!'ye yardı- rim. Arap harfleronl de okur ve bıraı: diliyorsa, hatadır. nını alsaydı da kurtulsaydım am- Amma, kimin aklına gelır bu' .. 

"~llda İ ~ .1 
de A\las Okya- yazarıın. Garsonluk ve kamarollu.k BURHAN CEVAT ma, olmadı bir türlli ... Anamdan · ngıJızlerin ı · d - Eh, elog"lunda olmadık !et • 

•n \•(' /\, . e ın e bu- velhas ıl h<>r ne •• olursa :l7. ücretle emdiğim sütü burnumdan gelir-lu merıka k t' k b tanlık, hud'a yok.. Her <Pvi ya -
.narı adala d 1 asına yakın a ule hazırını , Beni geçindirmek için Wl'adJD ay-'-kaplaft• di; verdiğim süt haram olsun in.. ,_, 
~ - r a Amerika! 1 iı '·erorek hayır ve iş sahiplerinin Ga- D - ali b' parlar., Şımdiki zamanda babana Usler· . ı ara şa a ·--
h 1 verılmes· -k- lata Kare.köyde cua .. rı gi"'e~i vasıta- t bt tO illa bı'Je ı· ıı·mat etme •. Yan "ı•'-•rl - . 1 1 1 arada ·- ~ • nın a a pa - - Evlattır, hanmıefendi.. Tırnak ... i'V ıg siyle Neş'et Gı.ildeniz .nllne ınüraca4 

i~~lii gi\ster~;;~~ ,J,.n gol.ürü!- aUeruıi rica ederim. rında lbtlklr JIP••• etten ayrılır mı? Bukadar beddua Ben onları başbaşa bırakıp yü. 
. ar geç Daktilo da Bilen Genç Bir etmeyin. Cahil çocuk .. Bir hata rüdüm. Diğer koridorlarda biraz 
' 11de al··n en seMnin bı.ı mev- Kız it Arıyor Mantar ve tahta topuklu kadın ettiyse... dolaştıktan sonra. dönerken, ihti. 

llda li'r • ' Yan, Avrupa kıt'a - ayakkabıları çok rag"bet görmek. - Cahil çocuk mu? Hay cahiller yar kadınla gözlüklü birisini ha-
l~ ansa t:tk )d k . Lise 7 inci aınıtla fakir bır c:enç 
.
1 

re de ke J t 1 tan ve in- az bir ücretle bir ;ı; aram•kladır. Ana- tcdir. Bundan istifade eden şeh. kılsın namazını i~llahl.. Yaşı kimin karşısında dururlarken 
ı esine dü .~· ~ kendinı müdafaa doluya da ,ı:idebUir. Geceleri de çalJş- rimizde maruf bir fabrika sahibi yerlerde sayılsın. mahkemenin kapısından gördüm•. 
an ha!JeıJi ~ l<:n SOlll'a belirmi.ş mıya amadedir. Taliplerin lütfen bu " toptan dokşan para~·a satılması - Ne oldu! Bir Ş"V mi yaptı? Hemen girdim. Gözlüklü, siyah 
. a ba~ka ~ O zamandanberi :~ııı;,~:n'.:rasan i<mıne nıuracaatleri icabeden kadın ayakkabılarının _ Daha ne yapacak' Beni, ilci bıyıklı esmer adam: 
.c Herhaı~ ayi birbirini takıp O I tahta topuklarını dört kuruşa çı- ı H f d d d 

ttrnaııer; k e. bır harbe ı.:irmek Az Bir cretle t kardıg· ından ihtikar suçile Adli. elim koynumda, sokak olrta arında İm.ka' nt amyıır •~are•.n Bimn .. zamainydoar unç. 
bgen gc _ •ı~ıoında 0 kadar çe- Arıyan Genç bıraktı. Bereket rahmet ıden • ya- • 

b urun yeye verilmiş·tir. bb. · d t k k b ' l. •-- öde. ·- ...._ uRÜn d en Amerrka efk.trın- 17 ya,ında Li:.e 2 de k'"'"""" bir ra un nnr :çın e ya sın - ır ın ıra uurcnnu yıp u" .ene. 
tİVatdır, ana ba~ka l>ir değı.~ik- genç io arıyor . Rıyazi7esı kuvvetıı, lira aylık kaldı da, işte bir lokma, dıni almıyacak btr kimse tasa\'vnr 

tıgjliz Va yazı.sı güzeldir. Ehven ücretle taşraya fi'1 ~ :' ı( :Jj":I bir hırka. ölrned-en, merde namer. edilebilir mi? 
, A. da gitmeyi kabul eder. Talıp olacak 1 e e • 1 d "it ·· ·· " Kadın dav.·anamadı: 1 .. aras1nd m~rlkan donanma- muhterem is sahiplerinin Son Tel- de muhtaç o ma an a ır omrumu 

un/\.. a ışbırli~ mevzun da graf Halle sutununda (Çalı,kan Türk) f!liEil[J) geçiriyorum - A Anikdos efendı, dedi. Hay-
:~anı.ı.~:•kada belkı daha ,,...._ rumuzuna müracaatıer rica olıuıur. ID O • l _ Ne, ne, ne, ne? Konak, çift- di bizden, bend<'n utanmıyorsun. 
"'•n il~ ka~ılanıyor. Eğer Fakir Bir Türk Genci lik. mağna, bağ. hamam hissesi, Allahtan da korkup utanmıyor 

.Yd, bu ~a~an müsait bulunma- 1, Arıyor B.lmyona •alr hep gitti mi' musun yalan söylemeğ<'" Allah 
Jeıt a.,"'<n .<u ·· ı · ı r k d k d öyle bir Allahdır ki, <·arın bun -el ar İnnı· , gun erde sa.l;i,- Lıse I ci sını a • ar o ıı um. Ma- - Gitti ya! Hazıra dağlar mı ' 

11 
t·~rn.~ -~ l~te-r taı·afından ta.- n vaziyetirnizin bozuktuıı:undan, lıu- ı Eskiden İ.stanbulda ldınyonlu dayanır? ları senin fitil fitil burnundan ge. 

l,,.kı balı;~. "t• kıtsız sayılLrdı Hal- su~ı. resmt ınü.eı..;;e ... e ve tirarethane- köfteye çok rağbet \·ardı . Şimdi tirir. 
ı ç k - a1.elen . · terde verilecek olan münasip itlerde pek o kadar adı sanı ~nılınaz ol- - Hepsi mi"' Hakim müdahale etti · 

~l-I l ~-t·ıırn, . m~. ortaya l't!k- kanaatk[ır bi.l ücretle sadakatle L:Jlış- du. F.skidcn oburluk d<'rcc~•nde _ Hepsı ya! N~ zannettin? Ti.. 
trı~er Suylenrn \e etıa(ıııda bazı mayt taahhüt ederim. ı botco yıyenlerimi7. coktıı. Öyle ol- caret div. e bir tutturdu .. Altından - Hanım. Sosunuz! Siz, bu pa. 

l·lllerın /\.. <ı;tır. Şimd: bu sö ._ Arzu edenlerin, Üskudao· 98 No. ıu duğu halde yin• l.;;tilld açsın diye rayı verdiğinizi ~hitle ishal ede-
eti flk:.tik fk.. Yıldız Otelinde İbrahirn Alttntaş'a bir kimyonlu köftl"'ye rağbt>t olurdu. girdi.. Üstüanden çıktı hepsinin.. bilir misıniz? 

•I al· ne ol~a•- ~ .. e .. ·arında a- mektupla ürac::•atlenııi dilerım. Şimdi '<ıihalarımızın kapalı ıa- Öyle de deg-ıl ya' .. Kurnazlıkla. ..,. n ~ ı uruı·· ı ·· ~ . - Ederım, oğlum hayırsızdır 
aaıı '- . u en mu- S hh ı- f k' s· s- manında bile kimyon kimsenin benden cekli .. Şimdi kendisinin 

~e~l'biJ·'··r "'lrsıJ4nacak' diye ı at ı, a ır ır litanne aklına gelmiyor. amma, buna Allah ıçın sehadet 
. Fakir, sütll lennz 3-hha.tlı gen.-· bir malı da \.'ar, mülkü de. işleri de eder. Bereket versin ki, senedi 

got.ıe "" Halbuki kiıiıyonu hatıdayıver-
kt· /\, ~at"• k . kad•n süı..nnelikle kendisıniıı ve yav- k k )'Olunda ... Gel gelelim, cbu da a- <·ırttı<nnı da doktor Yusuf Beyle tn l"Qn e'-'fı et ıne . hazim ba ınllndan çok f.ıy- J o· 

ett~ h er·ika .. J y .şu- . rusunun hayahnı id<Anıeye n1e-cbur kal- dah bir haUrl;.ıyış olur. Sonra namdır , diyip de on para olsun muhtar Şevket Ef-endınin yanında 
ı·-· ~ıırlanrn. ~!karı t~rici t>U- mıştır. Suttann~ye ihtiyacı olanlardan kimyonll yalnız cızbız köftesiyle verdiği yok. Üstelik, c anacığım, 
u hadisat a tadı.r lstiki>alin blr aile) ı sefaletten kurtanıak isli- söylediydi. Daha başka ~ah itler de 
1 b ın 1 k yemek şart değildir. Sebr.c yemek- 1 ? eli k b l L 
L az ... lıkı b ·arşıtamak n''•oı·e yen <e!kat 5"hiplerinin S.ılatta Sınan ı . d k' k t < nası öill.• ye apımı 1 e ça var ya! .. ,
1 

... a ......... w erıne e unyon a mıya bir ınet.-
r balttı ruhi <'~abeı, olarak bir Çeşmesi yirmi üç numaralı haneye nJ yoktur. mıyor. Başıma bir de, kendis• yet. Şahitler tesbit edildi.. Dinle _ 
',,Ulunduru;_c.-nın. o. na. göre ha- müracaat etmeleri rıca olwıur Kimyon kızgın nıeınleketıedn miyormuş gibi, bır bela daha çı- nilmelerine karar verilerek mu. 
"~ d un Ders Vermek lstiyen Bayan h ı·· ld - d k d A 'kd d. b . h ·r· 

Başmabarrirler 

Ne Diyorlar? 
iKDAM 

B. Abidin Daver c ing il teeı: - Sov
yel anl.ı:ışml::lSl kar~ısında> i :;Unlı bu
glln.kU ba!ii yazısında l\'loskovada im
zalanan t;On anıa.,tnayı tahlil etmekte 
ve bilahare ~unları yaıınakt.adıı- : 

c.İstikbalde hf.ıdlselerin ne gibi bllC
pr.iz.ler doğuracağı n1ethul olınak.la 
beraber, Sovyetler Birliği ıle Ingiltere 
ve onun arkasındaki Aınerika, sonuna 
kadar harbe devam etınck ve birib1r
lerine mütekabilen yardıında bulun
mak. hususlarında anlaj;iın~larJır. Bu 
anla§nıanın Alnıan - Sovyct harbi
nuı onc-uk ütiinciı. haftasında yapıta

bilıı:ı ış olması, ınüzakerclcrın hayli 
gUçlukler arzettigini gostermektcdır; 

sınıdi mesele, Alınanların bütun kuv
'.\·etıeriy1e yüklend;klerı So\'yetlcr Bır
liğuıe, bihnukabele \C z:ıınanında mü
essir yardınr y<.ıpabi1mektc.•dir. f\.fağlU.p 

bir So\-yetler Birliğinu1 harbe devam 
edip etmenıesi. harbin de\'aını ve ida
re:-;i bakıınından pek büyük bir mana 
ifade etınez. İngilt.erenin bu iiill yar
dıını na s ıl yapabilecegini ayrıca tet
kik ed<"ce,g:iz.• 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cAnıerlkanın vaziye

ti> ı::;unli. bugü.nkil baş yazısında ~l.uı
ları yazmaktadır: 

«Yen1 seferle uıeydana çıkıın bı.r 
me:-cle de Amerikanın bu ycıu dllnya 
harbinde nihayet kabul edıp etmeme
ge kat'i karar vermek: ınl.>cburiycti.n

de Jca:..:ı.c.:agı bir \raziyetc taalhik et
mektediı . ~·Ialümdur kı Amerika bu 
harpte lngiltereye azami yardıın eı;a· 

sını deruhte ederek ona göre de hazır
lanınakta \'C çalt~nuıkladır. Slliıh \.'e 
nı.a \ze-~1e vermek esasında toplanan bu 

1 
An1erikan yardırnı, Amerıkadan gön· 
derilccek eşyanın İngiltereye scliunet· 
le varma.~ınl teınin etınek ihtiyu.cına 

doğru da terakki ederken urlaya di- ı 
&er bir ınesele de çıkrnag;ı ba~lamı~· 
tı: Amerikanın A\·rupa harbine fiilen 
k.arı~ına:sı ve bilhassa harp sahaL:ırına 
kara orduları da gönderme~i . 

Amerika İzlandaya :ısker gönder- ı 
dikten sonra S ı ınali İrlandaya da a..o;
ker göndermesı ınümkun \e lazın1 ol
dugu sOzleri meydan aldıydı . Ingil!e· 
renin Ort..a Şarka tay en ettiği yeni B3Ş· 
kun1andan Amerikanın . :\vrupa harbı- 1 
ne kara ordularıyle L'}tırak elıne:,ı el
zeın olduğundan bahsetti. Filhakika 
Aln1anyayı kara1ard:J mağlltı) edebll 
mek için kara ordularına ihtiyaç vardt. 

Henüz ticaret g:errı: Ierlnin dr,nanma 
ile himaye.sine bile kat'i kararını \•er
meıniş olan Amerika. Avrupa h.arbine 
kara ordulariyle de i~ttrake karar \re· 

rebilir miydi' . Alınanyanın So\'Yetle
re karsı açlığı harp, An1erikayı bu 
hususta .-.1Uz'iç bir sıklntKlan kurtar
mışa benziyor.> 

TAN\ 
B. Zekerıya Sertel clnglhz Sov- ' 

yet anlaşmas.1nln mahiyet ve ehemmi
yeti» isiınh bugi.ınkü ba.:f yaı.L'ilnda l :7 ?.Io->kova ittifakını WhlH etınekte 

1 

cİngilız - Sovyet anl.Jşınasmın en 1 

büyük rn:ına.sı, ho:ırpten sonra kunıla- ı 
cak yeni dünya hakkında S. ıvyetlerle 
deınokrasilerin birle.:jıniş olıualarıdlr. 

Nihai za[erc kadar iki tnrafın mun(e
rit sulh yupınaktan (.'ekirıınc.'.>i, zaCer
den :-onraki sulh e.>asJ;ırının nllı~tere

ken tesbitini emreder. Bı.. da ye-ni dün. 
yanın temellerini atn1ak husu:-ıunda 
iki taratın a.ola~ıp berabe! ç:ılJ . ..;mala
rmı0icap ettirir. deınektedır 

VATAN 
B. Ahmet Eınin Yalman Bu defa

cık ta sıra btzinı • isimh yaz1.:tınd& 

ezciunle ~w11arı yazınaktadır: 
cAsırlard:ınberı nerede bır harg 

kopar:;a göbeginde mutlaka bu: var
dık. Bu defa da Sulh babası rolü.nü 
biz oynıyaltın, ezilmekte olan insani
yet \'e n1edenlyel duygularına biz sa
hip çıkalım.• 

Francala karneleri 
/\, a. ?.::ıı""'a .. ı ıktıza ediyor ma su u o ugun an onun taze- ar 1. nı os ıye ır erı ı hakeme başka güne b:ı-akıldı . 
tıcak -•l n ı ıdi.r. İkm••le kalan tJlcbelere Fran~:ızca s!nde haylice vitamin olnuık ge- başıma -:nusallat etti. İki ser.e ev.. Francala alacak olan hasta ve 

lnda Şu &Ünlerd • . , .• İngilizceyi ~·ok kı<a bcr zamanda, reklir. Bizim Adanamızda yeti>- 1 ti .. b' r bo l Kadın mahkemeden çıkınca, yi-
d,. a~asınu~ A_ .: mesela Iz- 1 n1etodik olarak ögretirim. icap eder~e. hı·iJir. Bilhassa Malta1ıl<t r cok ye- ve • sene e uç ın ıra rç a - n1? bira~ evvel konuştuğu adamla çocuklar için hazırlanan karnele • 
. _rı ı~gau nıeı ık.alılar tara- evlere de &ider ders venr1nnı Arlu tişlirlrler. Kurusunu tetkik eden dıklı. Hem de senede yüzde yirmi buluştu. \·in her ::,emtlc mahalle bekçileri 

&J!Qıer eli. dSOnra da İrlandanın edenlerin Son Tolgrar Halk Sulunun- nıeınlekellercte kimyonun terki- beş faızle ... Çiftliği satınca onun _ Bır şeycikler demem: rnzu. tarafından evlere tevzi olunması 
ikatııc~ e-fk; ~imal kı:sminda da Bayan N. /\ runnızuna n1üranlatle· binde ancak C ,·Hamini bulmuş- parasını \'erdim. Herif'. mahşerd.~ inızuru Kibriyada şu kararla~lırılmıştır. Bu tevziat bu • 

· ıı.unun n. aaliyetj Atlas Ok- rini rica 'i•rim. lardn·. Kimyon in<ana işllha \'e - Aman hanım, senedi bula - herif karsıma Pıksın da hesabımı gün yapılacaktır. Beher karne mu 
~e tıluda!aa~ . . Gelen İ• Verme Mektupları n1idesi11e kuvvet \'erdikten son- B k' .. k d ' l b &ı·b· ?'tııt\·eı,· .... ıştn_e verı- T ı·a, kemiklere ,.~ dı-ıore de fay- madım. . ir ı ı gune a ar ve - orada göreyim .. dedı. Paytak pay. kabilı 250 gram francala a ına i -

• ._ ceıı d N. A: SıLdt>n ders alınak lc;i.n bir ., ku · 1 "'gı·ı-,, , 1 en ·". osl<>rdi- dalıdır. rir:m. dedi. Ben de saf. bndala tak. yanındak , adamla beraber 'ee1'k t ir. Bunun için 5,5 ruş verı-. - Alllr :L h nlek.tup g.:;ndt'riln1ljtir. LU.tten aldın- • . 

-;:~"'°'"'°'"'°'=r="':;,an~t:eş:·~rı~·k~ı-=~n:•:·~· ============================::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~k~a~r~ı,~in:a~n~dun::;~·==============""'==~y~ü~r:ü~ye::;re:k~g~o=·z:d:e~n~k:a~y~bo:;:;id:u:·:::====~le~ce;:;:k~t~ır=======================I 
J.:n tın 
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Cinayet Davası 
fazan: ETEM İZZET BENİCE 

..... il 
d "1.nıad..,, b _ 

"'• ••kon k •Iını, sabahlc-. .,,,,., alka . 
\ 'll1a kıı 11 caı.;unız i~in, 
'•dk ı •as d .~·· ~l ı . · ·· l"''"· u~ku-

•. 
1''aıı · 
· Ct b 
''nı·t u nokt d b. 
d •k hak· u • ır 'anil e 

U: •nıdcn dilekt h ..... il., • ti-
,~. . nte d -

tır · a \ a <'n , .. , · 
t'tı - tııı~tirt l•' ~ uu ıını \.a(ha-
1 l'\aıtı:ı , ·

1
· ·~er ınii aade bu-

' •n '• · • nız '.\t 1 '•a, l ·'tthnı i . u, afa hurada 
' ~ ı '•n; tcı." ,., ~aban dı.,.rıya 
ı ~da rar d · 
•ııfılir- l' l\.·rı a 1 ~'t"( olununcı-
lt_ı.. nı hır odada kal-

,ı ..... b 
n ~ u d·ı 

<l 4 ijn~'•klad,.' ~~ k.ar~~ında bir- i 
~, I;, \f udd .rr ••nıye k dar 

-...... • eıun1lUıudl"n sor-

~14d • .der iıı 9 <lı·ıu ~. 
<ııuıuı: 

- Bence ınahzur ~:ok. Bu hiidi
~eoin eğer i<;~ üzü \ ar'.'<ıa 'e bunun 
a~ dınlaıın1asu1a bu gibi tarzı ha
reket ~·ardın1 edecek!'le ınuvafık 
bulurum. Ancak ~ahit olarak rel
bolunan iki \·ataııda~111 huzuru .. 
nuzdan ~ıkarılma~uıdan ~onra ay
rı alrt odalara konmaları ,.e bek
Jetilnıclcri şahsi hürriyetlerini tah
dit etmek. kendilet·ini <an altına 

alınak olur ki he)"eti hlik.iınenizin 
bu noktayı ntu\"afık bulnuyacağnıı 
sanırını. 

Dedi, Bunun üz&ine MuzaUcr 
~(jz alarak: 

- \"üksek he~eli h5kiıne11in nıa
kaını iddianın talebine iştirak rt
tni.} et~iııi uınarnn. Şahitlerin da
ha ilk :-orı:1arJ verdikleri C"l'\aı•lar 
bazı §iİphcleri trdit etıni~tir. :llü-

teakip sualleriıooin iyi birer ce- ı 
vıpla karşılanacaklarını ~iındiden 
tahnıin etmek n1iimkiin olama'l:, ı 
Bu tiharta diteğiıni yapntışhın. 

;\fiiddeiuınuıninin, a)·ni zen1an
da yanlış bir tefsire 'c )anlış bir 
zehaba dii~tiiğiiııü de ayrıca teba
rüz ettirıne1iyinı. 

_ Şahitlerin nıubakl'ıue salo
nundan uzakta ve ayrı n.\. rı birer 
odada bulundurulınalarını hiirri
JCt tahdidi ile 'e hir nt·\ i te"kif 
ile aliıkadar gö~tcrınek dogru de
ğildir. Eğer he~·eti hitkinıeni:t: de 
bö~·lc dil!jÜuecek olur~a bendeniı 
daha ba•ka forıniil tok lif Mİ) n

runı. O da şudur: Şahitler ıuu
hakenıe-.\·e da,·etlerinc kadar nıi
safiriııı olarak al·rı a,yrı iki odadS{ 
oturtulsunlar. Kcndilcrile hususi 
surette oturdukları odalarda ko
nuşacağını, Bu forn1iil hir hukuk 
ve kanun iddi:tsın.a düşnu .... ktl"n 
bende!1İzİ df', ~ iiksek he.velinizi dt" 
kurtar1..,vor. 

Siz sadece ... ahitlerin ayrı :a,yrı 

dinlenilnıeJerine ,.c •. :\lu~tafanın 

burada kalmu.suıa nıü a~1de bu)-u-

ruo. 
Hakim avukat Muıa([erin bu 

sözlerini dinledikten sonra sağı
na, salona yine nıutat sereıuoni i
çinde bir'!"ylcr f1>1ldadı cevaplar 
aldı ve .. kararını teblij\ etti, Ayak
ta dinlenen hu kararda h.ikinı "ıÖ}'a 
1€' ~Ö) liiyordu: 

- Şahitlerin a~ rı a~ rı dinlen· 
nıcsi nıu\afık görühnii~tiir. :\ıtus 

tala salonda kalsın. ~lclımet \e 
Şaban çıksın . 

Fakat. ~ahitlt>rin ayrı a~·rı oda· 
larda kalmaları da k • .,rnna ve hür
ri)·eti ~ahsi~ e1e nıuha1if görüt. 

ıni.işti.ir. Sut._·tu vekili onların ayrı 
a) rı odalarda kendi ınisaFiri ola· 
rak oturtulnıalarını tenıin e-tınek
te serbesttir. 

ll~n1in bu kararını !\luzaffer 
'likünctle dınledi '"·· bundan 
~onra: 

.. - :\lii-.aade huyurur~anı7. :Mus· 
tafadaıı bazı Şt'Yll'r ..,oral·ınt, 

Dedi. ilk sorusunu )·optı~ 
- f'ina)'eti si:1 ne 'akit haber 

alrlın1:1'..' 

.ilılu>tafa kaı;l ır m 11:.1t rnk rı>-

vap verdi: 
- Sabahleyin. 
İkisi de kar~ı karsıya cok kin 

konuşuyorlardı: 

- İlkönce kimden haber aldı.nı&? 
- Mehmet haber \·erdi. 
- Nasıl? 

- O benden erken kalkmış. 

~Ierkez ınenıurunun konağa gel· 
di~ini ,.e ~·anında polisler oldn
ğunu görnıi.i~. llenıen İ(Cri~·e k~
ınu~. hanınıefendinin öldürüldü· 
ğiinU i~itınis ko~tu, bana geldi, be
ni u~ andırdı. Ben hanımefendinio 
on yıldır yanındaydıın. Hiç böyle 
bir sonu dü~ünnıenıiştinı. Tabii ~ok 
üzüldüm. üziildüm değil, periııan 
oldum. Çarçabuk giyindim, crna· 
zenin ~·anına koştum. 

- Gece hi<- silah sesi filıin duy
nıadın 1111?. 

- Duymadım.. 

- Cenazeyi görür görmez aklın 
ne kesti? 

:\lustafa bir dakika kadar durdu, 
dti~ünclü. A\'ukatın sualini kav
rı~·anıaınıs gibi~ di, hunun için tr 
lacala. ki, ~luzaifer sorv ttnu tek-

rarladı: 
- Cesedi görüoce kim öldürdü-

ğüoii sandın? 

Ahçı Mnstafa, sanki mutfakta 
kazan başuıda ~ali; ke~esini kov
rar gibi avucunu toparlıyara.k ve 
içiıı.i çukurla~tırarak havalandırdL 

- Birdenbire neye hüknıetme
senı olınazdı. 

Dedi, başı ile Vedıdı işaret ede
rak: 

- Bunun olduğunu sü~ lcdiler .. 
Dile cümlesini ikmal etti. Ve

dat, bu işaretle sadoce güldü. l\1u
zaffer birşey söylemed~ yeni bir 
sual sordu : 

- Bu haberi İ§İtince katilin Ve
dat olduğuna sen de inandın mı?. 

l\fustafa sözlerini gayet hesaplı 
ve tartılı söylüyordu. Bu suali şöy
le kar~ıladı: 

- Hanımefendi ile aralarında 
birçok şeyler olduğttnn kulaktan 
kulağa işitiyordum. Haftalardır 
e\·de onun l3kırdtsı oluyordu. Böy
le bir~~~· olnıu~ ohuası hana o1n1az 
gibi görünmedi. 

(Arkası V4 

• 

•10~T 
lul3l~9 
iıtanbaldan uzak 
kalan bir arkadaşın 

mektaba 
Bir arkadatım var. Çok •t· 

mimi, teklifsiz bir arkad8.f. 
Onunla ayrımız, gayrımız 
yoktur. İçtiğimiz ayrı gitmez. 
Kardet olsaydık, huyumu. 
muz, suyumuz ancak bu de
rece biribirine benzerdi. Ben 
demek, o demektir. O demek 
ben demek .. 

Bu arkadatım, ismi lazım 
değil, bir ay var ki, İstanbul
dan uzakta bir taşra kazasın
da vazife ile bulunuyor. İs
tanbuldan hiç ayrılmamıf, 
yahut ta, kısa bir müddet için 
bir defa ayrılmış olan bu ar
kadatım, tam 30 yıl içinde 
yaşadığı bu tehre karşı, tim
di, mülhit bir hasret duymak. 
tadır. 

Geçen gün bana bir mek
tup yazmış.. Çok acıklı ve 
firaklı.. Okuyucularıma bu 
mektuptan bazı parçalar nak
ledeceğim •. Evvela şunu aöy
liyeyim ki, arkadatın bu 
mektubunu, ben, eski mektep 
kitaplarındaki .. bir ama ço
cuğun derdiıı serlevhalı yazı· 
ya çok benzetiyorum. 

lıte mektup: 

«İtittim ki, güneş, lstan
bulda daha parlak, daha ay
dınlık imiş .. ışiltım ı>ı, gurup, 
Marmarada bir ihuşu.m t cı 
halınde gorunurmuş.. ::ıu."r 
maviden koyuluga dogru 
tüllenir, sonra siyahlaşır, gu
nct hasretiyle mateme buru
nürmüı L Sonra, mehtap!. 
Marmaranın, Boğazın mehta
bı. 

Cennet, İstanbulun ta ken
di•i imiş. İstanbulu görenler, 
bilenler için, Cennet, hiç t~ 
yabancı gelmiyecei<miş. Ou
fÜnüyorum: Şimdi, İstanbul 
ne alemde?. Moda koyunda 
ıarpiler süzülüyor mu?. t ıoı
ya kumsallarında sevgılıler 
u:ı:anmış fısıl fısıl konuıuyor 
mu?. 

Akşamları, Suadiye asfal
tında o kara gö:ı:lü, uzun, kı
vır kıvır kirpikli esrarlı ka
dın yine dolatıyor mu?. Ada

nın Küçük Tur yolunda, ara
banın içinde, ba§ına pembe 

tül bağlamıı kadın akıamlan 
yine iskeleye inıyor mu?. 

Tarabya rıhtımı üzerind.,, 
tort giymiş genç kızlar, yine 

kahkaha ile gülüşüyor mu?. 
Bugün, bütün geçen yazın 

hatıraları ile avunuyorum. liir 
gece, sandalla, Kalamış ko. 

yunun açığında demirlemiş
tik. Saatlerce, rüya gibi tat
lı aık efsanesinden bahsettik. 

O saatler ki, birer dakika ka· 
dar bile sürmüyordu. 

İstanbula hasret olmak, İs· 
tanbu lu "bilenler ve sevenler 
için acıdır. İıtanbulun içinde 
olanlar, bu acının derinliğini 
ne bilsinler?. 

Çünkü onların bütün öm
rü, lstanbuldan ıikayetle ge
çer. İstanbuldan dert yanm"k 
mı?. Küfürdür, alimallah!. 
Tatma, toprağına yüz sürdü
ğüm İstanbul! 

R. SABiT 

Adliyeye Mübaşir 
ahnıyor 

İotanlJLll Müddeıumurn lığındcn: 

İstanbul adliyesınde ~~·" bulu
nan 1000 kuruş asli maaş!, m.ıba
şirliklere hasren mübaşirlikte ı...
tihdam edilmek üzere mel!' urın 
kannnnnun 4 cü maddesinde ya
zılı maaşlı memurıyet...• !ayin art
lerını haiz orta mektep mezunları 
arasında yeni Barem Kanununun. 
17 cı maddesine göre bilmüsabaka 
münasipleıi al.naciJtmdan v• 
müsabaka imtihanı da 22 temmuz 

941 salı günü saat on buçukla Y<>
niposlane binasının üst Kat.oda 
kain adliye kütüphanesinde ıcı-~ 

kılınacağından taliplerin meınu
ri) et talebini havi arıul>.ı ı~·ıne 
iliştirE'ceklen evrakı müsbııcll·rile 
tl!'til'and an lı ! r gün evvelıne 1 -
ıfar Adlirr E,"um~nı lleıslıitıne 
milracaat etmeleri. 
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HiKAYE. 
Bahtı yaver insanlar 
--1= Çeviren: FAİK BEBCMEN jı--

Bir yabancıyı, bizim vatandaş. 1 
larımızdan l:lirile kanştırmağa, 

dünyada imkan yoktur. 
Onların, yani ecnebilerin yüz

lerinde eyle bırşey var ki bu, on
ları oldukra bizden ayrı kılıyor. 
Buna bir nevi gevşeklik veya 
durgunluk diyebilirsiniz. Hele 
yüzlerinin hiç değişmıyen ifade. 
leri! Yüzlerine bir mana verdi • 
ler mi bütün eşyaya, ve her in
sana artık o eda ile bakarlar. 

Hele bazı ecnebiler. kendlleri- ı 
ne tamamile hakim olmak me • 
selesini, emniyet altına almak için 
bu gözlerine monokl takarlar. Or. 
tada hemen bir vak'a oldu mu, 
buna göz yummıyacaklarını gös
termek istedikleri için, gözlerin
de, bu monokl bulnur. Bunun çok 
şayanı dikkat birşey olduğunu, 

doğrusu, kabul etmeliyim. 
Maahaza, çok şey de yapamaz. 

lar. Havatları dalgınlıklarla do. 
ludur. 'Şayet kendilerine hakim 
olmak için nefislerini bu derece 
2orlamasalar, birçok işlerde şah. 

siyetleri utanç ile bürünecekti. 
Mesela bir defasında, bir ecne

bi az kaisın bir kemik yüzünden 
boğuluyordu. Piliç yerken yuta. 
bileceğinden biraz fazla kemik 
yuımuştu. Bu vak'a resmi bir zi. 1 
ya!ette vukua gelmişti. ı 

Ziyafet de hakikaten çok muh
teşem ve çok büyük bir ziyafetti. 

İhtimal ki dave:liler arasında 
muhtelif derecelerde milyoner -
ler de vardı. liatta Ford ve diğ..r. 
leri sofra başında bulunuvor!ndı. 
İşte böyiece birdenbire davet • 

Jılerden biri kemik yuttu, boğul· 
mak iizereydi. 

Şüphesiz bizim serbest nokta. 
nazarımıza göre bu vaziyette sı

kılacak, utanacak bir şey yoktu. 
Boğazın.ı bir kemik kaçtı ise ne 
olur? Yuttu ise, tehlikenin önüne 
geçecek tedbir !erimiz çok.. He. 

men bir imdadı sıhhi otomobili 
çağırır, kemik yutanı, ya en yakın 

bir doktora 'eya hastaneye ye
t.iştırırız. 

Amma böyle bir ziyafette, va
riyet, bambaşkaydı, Orada bu • 

lunanların hepsi seçkin kimse -
!erdi. Ht>psi aralarında Ford gi
obisinın bulunduğu m•lyonerlerdı 

Hepsi de mükellef, gıcır gıcır siı. 

\'arc elbıseleri giymi§lerdi. Hele 
salondakı elektriklerin verdiğ: 
ışık ... 

Ve böyle bir yerde birisi kemik 
yutmuştu. Hem• n yüzünü buruş
turup, ournunu oilcbilir, ellerile 

boğzına ''e göğsüne basarak, gırt
lağına kaçan kemıgın tahriş ~ıd. 
eklini h~fifletebilirdi. Lakin ma
azallah, böyle bir hareket o ziya
fetin or-asında bir iskanda! va. 
ratabilircii. • 

Hele sofradan acele acele kal
kıp, yine acele acele tuvalete ko
şarak derdine bır çare bulmağa 
uğTaşması, burnunu sılmekten de 
daha kötü sayılacaktı, Onu hasta. 

landı zannedip meraklnacaklardı, 
bu suretle herkesin Jl.eş'esi kaça
cak ve dolayısile terbiyesizce bir 
hareket ~ apmış sayılacaktı. 

İşte kemik yutan bu Fransız, 
ilk iki üç dakikanın devamınca, 
kendini ölecek zannetti. Boğazı
nı birşeyler tıkıyor, ve yırtıyor. 
du. Derken sapsarı kesildi, san
dalyanın üstünde donmuş bir kül
~ haline geldiğini sandı. Fakat 
pek az sonra yine kendisine ba. 
kim oklu, dudaklrı tebessüm sa
~arak ziyafetteki bayanlara tatlı 
tatlı bakmağa muvaffak oldu. 
Hatta, hatta ev sahibesinin mi
nicik köpeğini bile okşadı. 

Ev sahibesi şüphesiz onunla 
fransızca konuşuyordu, ve: 

- Affedersiniz, dedi. Yutulını
yacak bir şey mi yediniz, dedi, 
"°k rica ederim, bir rahatsızlık 

duyuyorsanız söyleyin. 
Fransız misafir hemen cevap 

verdi: 

- Nasıl, ben mi rahatsızım ri-, 
ca ederim üzülmeyin, hiçbir ra. 
hatsızlığıın ve eksiğim yok. 

Ve böylece yine etrafa tebes. 
sümler, neş'eler saçmağa koyul

du. Vell'ıasıl, ziyafetin sonuna ka
dar ne yaptı yaptı, hiç kimseye 

birşey :ezdirmeden o azabı sine
ye çekti, durdu. 

Yalnız sofradan kalkıldığ>nda 
şöylece deıin bir nefes ald:. elini 
hafifce karnına götürdü. Terbiye 
ve nezaket icabı da, bir müc! ~et 
sigara salonunda oturdu. Hatta 

veda edip çıkarken, acele ediyor 
görünmesin diye, antrede ayakta 
ev sahivcsilc ~onuştu ve hatta 
bayanın elini .Oe avuçlarının için
de tuttu. SJua ağır ağır palt? • 
sunu giydJ ve lastiklerini ayağı
na geçirdı. v~ ;:oihayet antre ka
pısından d:~;:.rı fırladı. 

Şimdi _yanında kimse voktu. 
Tabii, merdi"·enleri ikişer ikişer 

atlamağı ihm•I etmedi, sokak ka. 
pısın~an çıkıp da otomobJlina 
atldığı oaman şoföre, sesinln \'ar 
kuvvetile haykırdı: 

- Çabuk b;r hastaneye, d0muz I 
herif, ölüyorum, çabuk .. 

Bu ecnebi öldü mü. yoksa ha
la hayatta mı, bunu söyliyen .. -
yecegım, zira bilmiyorum, Fakat 
bana kahırsa, hayatta olduğuna 
tamamile eminim, çünkü onlar, 
hahtları p<'k yaver olan insanlr. 
dı. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Tuğla imalindeki ameliyatta 
ıslahat• hakkındaki ihtira içın 
alınmış olan 22 Temmuz 1941 ta
rih ve 1280 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir ve yahut ihtı
raı Türk.iyede mevkii fiile kov
mak için icara dahi verilece

0

ği 
teklif edilmekte <>lmakla bu hu
.;usta fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1-3 numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

,; SUADIYE PILAJINDA 
16 Temmuz Aktamı 

11ÜNİR NUREDDİN 
ve aı·ka daşıarı 

11 t«ınn.uz cumartesı saat 16 dan 18 e kadar Terzı ve Kürk. 
ii B•~ Jn 5da~t'ın çok zengın azlık ekspozısyonları canlı man-

kenlerle gazınoınuzda takdim edılecektır 

P. T. T. Umum M~dürlüğünden: 
1 - İdare ıhtiyacL olarak oışcı.gıda m ikt.ar c.n.. n uhanııı~n bt"del ve muvak

J..O(t temınat1an ile eksiltme şe-kil ve gli nleri yazLh nı;ılzen1e sahn ahnat'aktır. 

2 ~ Kapaıl zarfla y01pılacak e-k~ılt ıne\ere iştırak edet:ek taLplerın muvak 
ka.t t~mınat ınakbuı. Vf"ya bi:l.nka teıninat 'l'lf'klı.;:bu ile kanuni ve ıketlarını muh
tev kilpalı ıarflarını belli günlerde t"ks• ltn·c c:o~tındt>n bir ~aat f.'\'\'elinP kadar 
.Evkat Apartım.anuıdc.ıki P. T. T. Levazın1 Mut.li.ıılugi<nde ıuULt::~ekkıl satınzılma 
ko1n .yonuna yere-ı:eklf'rdi.r. 

3 - Aç.ık ek iltnW>yE' ıştır:.ı.k ed(>ceJt. t.alıpler ikınri rnadded~ ya?:ılı veı:t.1-
ıki.e bırlikı.e bf'lli &"Ün \"f" soatle-rdf' ıneıkür komiı-yona rnüracaat ('(].ecekleı-dir 

4 - Sartnaa)Pler . .l\..nkarada P, 1. ·r. Levazım Mi.ıdlirh.iğtınden, Istanbulda 
''enı \~alde Hdııında P. T. T. Le\'azın1 Dt·po~u aynıy-.ı muhasiplıgınden para 
lilZ ,-erilır. c359J - 5018> 

Mfk.l.arı !\-luha..nmf'n ~tuvaldı.a.t Ouriltnıe Eksiltme Saa.l.i 

B<ddl ı. 1·•mi.m.lı Şekil ""'" 
f,. 

---
ı Drrnir ·~t 40 ton 24 000 1.800 Kapalı Zarr 8/8/941 Cuma 11 d< 

2 De\eboynu 

1 alatl'ir I20Lıfı adet 9 600 720 Kopalı Zoırf 8/8/941 Cuma 15 df" 

1 - l\lanyatoıu ıe-

ton n .ut n 50 ooet 2 ~uo 187,5 açık eksiltme 8!8/941 Cuına 16 da 

1 10 lu ntı.al 10 adet 2 tıOO 150 • • 918 94ı Cuu"ıartf'~ 1 ı Of 

~ - 1:3 k...t m.uı .. - JO 000 ... de-t 3.uw 22, • • 91 E, 941 • 12 ~ 

,.. ....... ::1111 ............................. ~~ 

l stanbul Dördüncü I cra 
Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı satılma sına karar verilmiş olan ve tama
mına Bin beş yüz lira kıymet konulmuş olan Beyoğlunda Tom
tom mahallesınin Tosbağa sok ağında eski 18 yeni 22 sayılı ve 
tapu kaydına göre 322 ada, 13 parsel numarlı şarkan yol 14, şi. 
malen 10, 11, 12 YQl, garben 11, 10, 12 cenuben 14, 9 ile ~vrili 
kagir evın tamamı açık arttırma suretile paraya çevrilmesine 
karar verilmiştir. 

Gayrimenkul ün evsafı 
Mezkur gayrimenkul Beyo ğlunda Galatasarayda eski Gala • 

tasaray karakolu yanındaki To phneye inen caddenin sağ tarafın
daki birinci gelen sokakta bu lunduğu ve bahçesiz kagir hane 
olup, 

Zemin kat: Zemini kırık taşlı bir koridorda iki oda bir hala 
bir merdiven altı ve bodrum katta bir mutfak vardır. 

Asma kat: İki oda vardır. 
Birinci kat: Bir sofa bir oda bir kiler. 
İkinci kat: Ufak bir sofada üç oda bir hela bir kiler ve üstte 

bir daraça mevcuttUT. 
Umumi evsafı: Mezkur gayrimenkul kagir dahili kısmen ah. 

şaptır. Harap eski ve tamire muhtaçtır. Elektrik tesisatı ve oda 
oda kiraya verilmektedir. 

Hududu: Kadastro tesbitm e göredir. 
Sahası: Tamamı 65 metre murabbaı olup bundan 6 metre 

mUTabbaı arkadaki aralıktır. 
Mezkur gayrimenkul aşağı daki şartlar dairesinde satu;a çıka

rılmıştır. 

1 -:-. İşbu gayrimenkulan arttırma şartnamesi 18/7/941 tarihin. 
den ıtıbaren 41/1824 No. ile ile İstanbul Dördüncü icra daire. 
slı_ıin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malfunat almak lstiyenler, işbu 
şartnameye ve 41/1824 dosya No. sile nıemUTiyetirnize müra. 
caat etmelidir, 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye
di buçuğu nL~betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarıa diğer aUkadarların n irtifak 
hakkı sahipllrinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz , 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 

ün içinde evrakı milsbitelerile birlikte memUTiyetirnize bildirme. 
!eri icap eder. Aksi halde hakla rı tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinın paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ıart
namesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları taınameıı 
kabul etmiş ad ve itibar olunur! ar. 

5- Gayrimenkul 5/8/941 tarihine müsadif salı günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördıi ncü İcra memUTluğunda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ibale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 
istıyemn aıacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da heder 
bunların bu gayrimenkul ile te min edilmiş alacaklarının mecmuun 

dan fazlaya çıkmazsa en ~ ~rt \ıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 15/8/941 tarıhine müsa
dif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüc-, 
hanı olan ciiğer aliıkalıların bu gayrim<>nkul ile temin edilmiş 
alacaklr· mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymeti. 
nin yüzde ye;miş bcşıni bulm ak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 
2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı \ermezse ihale kararı fesholunaral 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazıa 
heme:ı yedi gün müddetle ar:t .rma) a çıkarılıp en çok arttırana 

ihale e<Ellr. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüZ<le 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer ıararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olumır. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera~ 
harcını, yır.nı senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermege mecburdur . 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakım vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma '>edelinden tenzil olunur. Jşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu J Dördüncü icra memurluğu edasın
da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satıla -
cağı ilan olunur, (941 /1824 

lstanbul HaT a Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

1 - t6~ be-ygirlik diz.E'l elektrojen gunıbu satın alınacaktır. 

2 - 3731 üralık kat't teminatın na,..Jrkôy mal müdürlüğüne yatıniarak 
makbuzlarıyle birlikte 22/7/941 Sah gi.i.nu S<:ı<tt 15,30 da Yeşilköy Hava Depo 
Amirligı satın alına komiı:;yonunda bulunmaları. 5G09• 

İstanbul Birine; İcra Memurlu
ğundan: 

Maliye V<-kiıletıne 311797 lira 
80 kuruş borçlu halı tasfıyede bu
lunan l\lil!i Oto Türk Anonim Şir
kctinın mah~uı olup açık arttır

ma suretile paraya ... çevrilmesine 
karar verilen ve uç ehlıvukuf ta
raf,ndan her birıne ikişer bin lira 
kıymet takdır edilmiş bulunan 
7,90 çapında Hoçkis markalı makı
neli tüfek ve teferrüatını ihtiva 
eden Sitroen markalı ve Kegres 
sistemı 927 modeli on adet zırhlı 
otomobili 00/7 /941 tarihine rasl:
yan Çarşamba günü saat 9 dan :ti
baren Ahırkapıda asked garaıda 
arttırması yap:lacaktır. 

Gümrük rtsnıi ile devlet vergi
leri mecmuu al cıy d. aıt olmak ü
Z<'re arttırma beddı muhammen 
kıymetlerinın 'i 75 nı bulduğu tak. 
dirde mevzu kanunlara göre talip 
olabilecek mü~t<rısine ihale edile 
cektir. 

Aksi halde satı~ giınü temdit e
dilerek 4/8/941 tar.hine rnslıya>ı 
Pazartesi günü aynı mahal ve 
saatle yap Jacak olan ikincı art
tırmasında gtimrlik resm ile clt:v
let vcrgılPr~ mecmuunu geçmek 
fartıle en fazla b<'delle t~lip ola
bıleceklere satı!J1.;ag ndan d'ha. 
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BERLİTZ 
Lisan Dershanesi 

B ÜTl·N 1' AZ AÇIKTJll, 

Beyotlu: Z94, İstiklal 

Cadd"8i 

FRA.NtilZl'A 1 Lisan kur.lan 
İNGİLİZCE ve ,PusUS1 
ALMANC'A P.,ıı>ler 

Baltada l ders a1da 4 lira, 
Te~rube der;l bedavadır. . 

l•tanbul Komutanlığı Sa-
tınalma Komİ•yonıı 

ilanları -
Beher adedine eo kuruş fiyat 

tahmin ed'len 6000 adrt ta,·uk a-
çık eksiltme ıle 18/7/941 günü 
saat 11 de ıhalt' edilerekt·ı Şort
na~oesı hergun kornısrnnda gorü
lt'bilir. Muhammen b~delı 480\l !ı
ra olup ılk temin, •ı 360 lıradır 
iste •. lrr ıı bdı gon ,.,. saatte· 
F ~dı«Ld.ı <at n alma lıumısyo-
n rı~1 gflnıtlt>ri .5304. 

ftı la f ·"un1at a -.aA ıstıyc•n rriıı 
du.ı·c rr. ç 4ll 1357 ~) cı< , st~ 

Iliı illllf?l ..ı.iJJ.lJ. Ld.'1 (ı i.JI 

(9-: 3:i7) 

Fenni Sünnetçi 

EMiN flDAN 
Kahine: Beşiktaş Erip 
Apartımanı, Telefon 
44395-Evi: Suadiye 

İstasyon yanı 

İstanbul Birinci İcra .lVlemurluğun-
dan: 941/213 

Salranbolunun Davut obası köyün
den Mehmet Sünbüle 3000 lira borçlu 
Safranbolunun Sarı Ahmetli köyün
den Sünbül oğlu Osman kansı Hati
ce vereselerinden kardeşi Tahsin, E
mine, ~re, Hanım ve ayni köyden $.i
ki oglu Ismail ve Safiyenin ve hA.dise
de borçlu olnuyan Çerke~in Gümelik 
köyünde mukim İbrahim karısı Şeri
fenin ve alacaklı Mehmedin de hhse
si bulunan İst. Alemdar mahallesi Ye
ni sokak ve Yeni Küçük sokakla pa!ta 
BU. ada 36, parsel 14 de kayıUı. 

Evsaiı: Zemini kara simen bir an
tre üıerinde merıner musluk ve yalak 
olup bJr oda ve zemini kara simen, 
maltız ocaklı bir mutfak bir hela ve 
arka cihette küçük bir bahçe, 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç o
da, bir helA. 

Çatı Katı: Bir sofa üzerinde bir o
da, zemini çinko bir tarasa. 

Bodrum Katı: Tahta merdivenle ini
lir zemini betondan ibaret ve elektrik 
tertibatı bulunan eski 24 yeni 3 No. 
lu k8gir ve iştirak halinde bulunan 
hanenin İcra ve İtlfıs Kanununun 121 
inci maddesine göre verilen karara 
istinaden tamamının açık arttırına su
retiyle paraya çevrilmesine karar ve
rilmiş olduğundan 8/8/941 tarihine 
rastlıyan Cuma günü saat 15 den iti
baren 2004 ve 3890 numaralı kanuna 
göre dairemizde yapılacak olan bi .. 
rinci arttırmasında muhammen kıy
metin % 75 ini bulduğu takdirde 
müşterisine satılacak, aksi halde art
tıranların taahhüdü baki kalmak şar
tJyle satış 10 gün temdit edilerek 
18/8/941 tarihine ra~tllyan Pazarte~ı 
günü ayni saatte yapılacak olan ikinci 
arttırn1asında en fazla bedelle alıcıla
rına ihale ediJecektir. 

1 - İlanın neşri tarihinde açık art
tırma sartnamesi herkesin görmesi 
için dairede açık bulundurulacaktır. 

2 - İ?otek sahibi alacaklılarla di
ğer alfıkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını, hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı milsbite
leriyle 15 gün ic:indf!" dairemize bil
dirmeleri ı;zımdır. 

Afil:! halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

3 - Satış peşin parayladır. 
4 - Satışa iştirak etmek istiyenler 

gayri menkulün muhammen kıymeti
nin % 7 .5 ğu nisbetinde pey akçe:J ' 
veya bu miktarda milli bir bankanın 
teminat rnt'ktubunu tevdi etmeleri ıa
zımdır. 

5 - :ı.nı~teri satı ı bed<>linl derhal 
vey1 verilecek mühlet f ,.·.,ne ödemez
'e İcra ve in~s Kanununun 133 üncü 
madcle-Gi tatbik olunur. 

6 - Mülc•rakim vergi ve evkaf ica
reti1 ve rü~:umu dell3Iiye satış bede
linden ödenecektir. 

7 - Evkaf taviz bedeli, ihale pul
ları, tapu harç ve ma~ra!1arı müşte
riye aittir. 

Fazla bilgi edinmek istly..!.n1erin 
941 213 sayılı dosyası \·e şartnamesini 
okumaları iJ;jn olunur. 

iLAN 
Fatih 3 üncü sulh hukuk ha

kimliğinden: 

Karagümrük Nurettıntekkesi 

caddesinde 33 numarada oturmak
ta iken halen Bak:rköy akıl has
tanesinde tahtı tedavide bulunan 
Arslan Bulgurun hacrile ayni ad
re•te oturan kardeşi Temel Bul
gurun vasi tayinine 10/7 /941 ta
rihinde karar verilmiştir. Keyfi
yet bütün alakadarların mallımu 
olmak üzere iliın olunur. 941/647 --

Fatih 3 üncü sulh hukuk hAkim
l1ğind€'11: 

ŞC'hremini Melekhatun M. Dut
Jubakkal s )kak 19 numarada <>
turmakta iken vefat eden ve 
mahkcmem:zce terekesine vaz'ı
yc<l edilen :Mehmedin alacak ve 
borçlularının bir ay ve varis iddi
asında bulunanların üç ay zarf:n
da mahkememize müracaatları 
aksi takdirde terekeni hazineye 
dc,·reaikregi alakadarların ma!U
mu olmak üzere ilan olunur 

941i43 T. 

f 

BORSA 
15 Temmazı 941 

"W..••lUpaJUf 
Sterlin 5 20 

ıoo Dolar 129.0325 
ıno Frank. 
ıoo Jjret 
100 lsv Fr. 30.10 
100 Jı"'lorJ.D. 

ıoo Rayiımarlk 

10~ Belga 
ıoo Drrhrnt 
100 Leva 
100 Cek Kronu 
100 Peçe ta 1284 
100 Z!otı 

100 PPngO 
100 Le-y 
ıco nrnar 
ıoo 'Yeo 30.90 
100 ,, Kr. 30.77 
ıoo f~tıbl~ 

ı:SH ,UJ \"F. TAH\'ILA T 
Aı·;.ıonl..ı Oı•nur-

y~ lu ı 2 47 75 
> , 3 4fı.!i0 

ONUN 
Yaşanmış Aşk Vf' Mtıcerır Hatıratrıl . 

Hayatını Anlatıyorum !~ 
J..azan: HALÜK CEMAL No. 43 

" Adam sende .. Saadetin de so· 
nu f elô.ket olduktan sonra! 1 

Pencereden içeri dolan akşam 
güneşinin solgun büzmeleri sanki 
o"'unla vedalaşmak istiyormuş gi
bi annesinin kolları arasındaki 
hastanın başınıa gezinirken küçü
cük vücudü şedit bir ihtilaçla kı :. 
randı. Gerindi ve sonra kalbinıı, 
kırmızı ya.şiarı dudaklarından bo
şanarak inledi: 

- Anne ... A a .. nne,. 

Sokakta çıngırak sesine karışan 
kahkahalar hala devam ediyor, ço
cuklar daha şen, daha azgın hay
kırışıyorlardı. Biçare kadıncağız 
kızının son nefesini verdiğinden 

habersiz ı:ınu sımsıkı kucuklamış 
tutuyor, Kur'an okuyordu. Dadısı 
bir anda acı hakikati sezmişti. Fer
yatlarla kendisini üzerine attı. O 
vakit annesi bir hareketinde her
şeyi anladı. 

«- Samimem .. Samimem ah git
tin mi? .. diye hayk:ra haykıra sar
kık başını, yüzünü, gözünü öpme
ğe başladı ve sonra kolları iki ya
na düşerek yığıldı, bayıldı. Dadısı 
ölüyü kucağından aldı. Yastığa 
yatırdı ve artık hiç görmiyecek, 
gülmiyecek olan açık gözlerini 
titrek, buduşuk parmaklarile ka
padı!. 

.......................................... 
O akşam erkenden odama çekil

dim. Gözlerim ağlamaktan şişmiş, 
idimağım, asab.m kurpkıuu ,pen
cere önünde oturdum. Bedbaht 
arkadaşımın hazin akıbetini yaşa
dım. Büyük felakBt ktlçüı: muhı
timizde çabuk duyulmuş, !:er evl 
mı-tem havası sarmıştı. G;jndüz 
gürtiltü içinde çalkanan mahalle
ye gece deri?t bir sessizlik çökmüş
tü. Sanki ay bile; beyaz döşeğin
de ebediyen solan sarı çiçeğin ö
lüsünü görmemek için bu gece 
bulutlar arkasından çıkmıyor, yıl
d:zlar tabiatin bu nankörlüğünden 
utanmış gibi daha uzak, daha öl
gün titreşiyorlardı. Komşuda da 
radyo susmuş, her akşam köşede
ki elektriğin altında oynaşan kü
çük çocuklar yok olmuşlardı. Kim. 
bilir şimdi kaç evde .o, konu
şuluyor, her gönülde sevgili ölü 
yaşıyordu. Genç kızlar; da~a iki 
yıl evvel en derin bir saadetle gü-

16 Temmuz 1941 
18.00 Program, \.e l\ı'.Jemleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Dans Müziği: (Pi.) 
18.15 Konuşma: l\1:emleket Pos

tası. 
18.25 Konuşma (Dış Politika H~di

selerl). 
18.45 Çoc:ık" Saati. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: Fasıl Sazı. 

20.15 Radyo Ga.-ıesL 
20.45 l\1üzik· Bir Halk Türküsü öj_ 

reniyoruz - Haftanın Tür
klisü - Tüı kü. 

21.00 z;·. ant Takvimi ve Toprak 
;,Jah..ı;ulleri Borsası. 

21.10 :\lüzik: Solo Şarkılar. 
21 .25 '!\.1ü:;ıo.ik: Riyaseticümhur Ban

do•u (Şef: İhsan Kilnçer) 
Tarihi l\1arşlar. 

22.10 Müzik: Karışık Şarkı Vf> Tür
küler. 

22.30 Menıleket Saat Ayarı. Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi-
1.lt, Kambiyo - Nukut Bor· 
sas (Fiyat). 

22.45 Müzik Dans Müziği: (Pi.) 
22.55/23.00 Yarnkl Program, ve 

Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 
?.30 Proıram, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

7.33 l\1üzik: Hafı! Program (Pl.) 
7 .45 Ajan!-i Haberleri. 
8.00 Miizik: Hafif Parı;alaı Prog

ramının Devaını (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve l\feınleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik• Saz Eserleri. 
12.45 Ajan~ JJaberleri. 
13.00 l\lüzik: ıvıuhtelif Türküler. 
13.15/14.00 Müzik: Karışık Prog-

ram (Pi). 

lüp oynıyan mahallenin en .. ~
kızı için yas tutuyor; küçuk 
biricik yavrusunun ölüsü üs\O 
kapanarak boğazlanan bir haY' 
gibi haykıran, döğünen annesill 
çığlıklarını hala kulaklarında d 
yarak korka korka annelerinİfl 
tekleri arasına saklanıyor: 

«- Samime abla ölmüş!. 01 
, melekler almış!.> diye titreşil' 

!ardı. 
Can çekişen hali gözleriıniP 

nünden gitmiyı:ır, vasiıeti kuııl 
Jarımda yanıyord.u: 

•-Bir gün çocuğun e>lursa .. ~ 
benim için de öp e mi? .• 

Bu sözünün tahatturu yine f 
lerimden yaş getirtti. İçime b• 
bütün gariplik çöktü. Matıı' 
mahzun düşündüm: 

•Yıllarca mektepte oku, çı 
sev, sevil, mes'ut bir yuva Jl.L 

bir de yumuk yumuk, yavru ' 
bekle sevgini süsle .. Sonra biı f 
en bahtiyar olduğunu sandğı!I 
da bir gün ölüm bu yuva~:a k3~ 
gersin .. Ecel seni ondan ebed ı)" 
ayırsın, alsın .. öyle mi?. Bir =

vinin dibinde bir yığın kemik. 
avuç toprak olmak!. Hepimize ı1' 
kadder olan bu değil mi? .• 

Gecenin sük(ıneti içinde ,.şr 
ğımı öyle bir melankoli kapl• 

ki.. Herşeyi tatsız, zevksiz !'. 
yordum. Ak~amdanberi asıl ke 
derdimi unutmuştum. Bütün gı· 
ümtilerlc, heyecanlarla bekkdJ 
kad.nın, yeni hay~tımın müjdl' 

sinin gelmemesi daha ikindi vı1 

endişelerle, şüphelerle kıvrandı! 
ken şimdi ehemmiyet verıniY 

«- Adam sende .. Herşey oJacı. 
na varır!. Saadet;, de, felaket f 
bi sonu ölüm olduktan sonra!.•~ 
yordum!. 

) 
Arkadaşımın kaybı, bana 

mant·ğı kazandırmıştı!. Onun ı 
tık hiç hiç gülmemek, konuşıf 

mak için .. ebediyen susmak 11
1 

aramızdan çekilmesi gönlüınd1 

emellerle acıları da uyuttu, siıı~ 
di. Yapyaİnız penceremin ba~ıP. 
uzun müddet kaldım. Türlü şe) 
düşündüm. Fakat saatler jJt'f 

(Arka~ı ~ 

jıBULMACAl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ., ,~ 
------ -- •• ~-ı ---. - - · ---~ -= ~ = • ---- ~~ 
-. ---•==-' --.---· -ı ---- -- -- l .-

-©-1 
Soldan Saga: 
1 - Emniyet, pehllvanın gJre~· 

çekilmesi, 2 - Öğretmek, nvla, 3 

Dini vazife, söz, 4 - İki harf y11~ 
na, elekten geçirmek, 5 - s~jn 

ri gelme:-i, hayYan, 6 - Kabir, tıtı; 
mek, 7 - Büyüklük. 8 - Ruh, F 
eli!basında bir harf, nota, 9 _ ,l; 
yüzü ilmi, 10 - Çalgı fi.Jeti, yiik.~J-

Yukarıdan Aşağıya: 

1 - Soğuk kanıllık, 2 - Tütüı1 ~ 
nur, Çalın1, 3 - •.. ye kad;,ır, şl4' 
n1ak, 4 - Zevk..;iz, nota, 5 - jş. 1 

~' 
daın Başınuharrirlnin soyad, 6 -
deni iplik, sonuna T ilii\'e eder.-t 

bJr :!bidenin küçük nüınuneı-;1 01 ır 
maddi degil, 8 - Ters okıır!;anı.t. 

nanın oturdutu yer olur gıda~ 9 

Ters okursanız, gazete yazısı, c· 

yongası, JO - Temiz, ters okıır9' 
vakıl. 

Dinltli llu!macıanuınıı b&lledllıDlt I, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9; 

1 B_I 1 l!_/E' .I_ ·ı~ E~ · 
2 l IN1 • • C A N

1
A1V,J4 1 

.'J Ç A·LJA K L. , 
4 AN A ı N I A I S. ı< ' ! 
s ı R ı B ıeııç'E" 
6 E D 1 B 1e 18 i M 'p. ı 
1 .e,u1s1-. I H 'Aıv A ,~ 
8 1 M.C,A.M İ J.f 
9 S 1A sıA T A.

1
• 
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l'elhis eden: Muammer A1u.t• 
uıu J'UllllD metınıerl Alll-. 
A.janaı bW.tenlerlnden alınmıfbr) 

Surıye ve Lübnanda muhasa. 
matın tatili için imza ~n an.. 
la~ma neşredilmiştır. 22 madde 
tutan bu anlaşmanın başlıca hü.
kunılerine göre, mllhasamat ıı 
temmuz 941 de saat 21 ; bir da
kika geçe tatil edilmiştir. 

Müttefik kuvvetler Sur . L .. b . . . . ıye ve 
u nan arazısını işgal ed-ecek • 

lerd .. ·.Kara ve deniz mayn tar. 
laları ışgal kuvvetlerine göste _ 
rııece~tir. Fransız kuvvetleri ken
dı sdahlarını ve cephanelerini a. 
!arak çekileceklerdir. Erler silıih. 
lrmı muhafaza edecek, yalnız mü
h;mmat ta;ıyamıyacaklır, 

l\I.uttefiklerin esirleri derhal 
tahlı}e edilecektir. Fransız esir
kri ise, Suriye ve Lübnan arazisi 
ı~gal edildikten ve mütareke şart. 
l~rı tatbik olunduktan sonra tah. 
~~re edilecektir. Her şahıs mütte-

lcr.n tarafına geçmek veya 
m~mlekete iade edilmek hakkını 
haızd;r F · ransız kıtaa1ı Fransız 
genıılerile memleketlerine döne
C1!l klerdir Bilumum nakil vasıta. 
arı s ·1 t ag am olarak devrolunacak. 
ır. Liman tesisatı ayni şeraite 

tabidir. 

S 8?n harekata iştirak etmiş olan 
i urıyeJ; ve Lübnanlılara karşı 
t~:ılızl,;ır ceza tertip clıniyecek -

Ü .. ı . 
Ü çu ngıliz, ik;,;i Fransız olmak 
k~e~ B~yrutta toplanacak bir 
ok mısYon anlşmanın tatbikatını 

ntrol edecektir 
Müttefık kuvv~tler dün Bey -

ruta girmişlerdir. 
Siy ASİ HÜKÜMLER YOK 

it Mareşal Peten Suriyedeki Vişi 
:taatına ve halka birer mesaj 

~0ndererek, müsavatsız ve çetin 

1." aylık muhareb~den sonra, si. 
ahları bırakmak mecburiyeti ha

sı] olduğunu, Fransanm kemlile
tıle iftihar ettiğini bildirmiştir. 

1 
Vişi mehafili, neşrcdih!n şart • 

arın bidayetteki İngiliz şartla -
tından farklı olduğunu söylemek
le, vc•ika siyasi hükümleri ihti
".ıı. etmediğinden Fransanın Su. 
;

1Ye üzerindeki haklarının ınah
·Uz kaldığı bildirilmektedir, 

BULGARLAR cTAS. 
AJANSINI YALANLIYOR 
Sovyet cTas. ajansı bundan ıkı 

g~n evvcl, Bulgar kıt'alarınırı' 
'l'urk hududunda tahaş,üt etmek. 
ı,, olduğunu ve Boi?azlara karşı 
bir taarruz için hazırlıklar ya -
pıldığını ve tayyare meydanları 
ınşa edilm,;ıkte olduihınu bıldir-
ın · t' ~ ış ı. 

-

Suriyede mütarekenİıll 
imzalanması üzerine 
müttefik kuvvetler dün 
Beyrut'a gimıitlerdir. 
Suriye ve Lübnan'm it
gali hi.diaeaiz tamamlan
maktadır .. 

-
Bulgar ajansı, cTürk • Bulgar 

münasebetlerinin aşikh bir tarz. 
da ihlalini istihdaf eden bu haber
lerin en kat'! şekilde tekzip edil
mesine salıihiyetli mahfillerce 
mezun kılındığını• beyan etmek
tedir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasın. 
dalti dostluk münasebetleri ber
devamdır. Ve geçenlerde imza -
!anan deklarasyon ile de takviye 
edilmiş bulunmaktadır. 

RUSYADAN AYRILAN ALMAN 
DİPLOMATLARI 

Sovyet Rusya ile harp halinde 
devletler büyük elçilikler heyet. 

!eri ve bu memleketler tebaa -
sından 272 kişilik bir kafile ev
velki gün Kızılçakçak hudut is

tasyonundan Türkiy topraklarına 
girmişlrc!ir. 

Başlrında Alınanyanın Moskova 
Büyük Elçisi Şuk>nburg'un bu -
lunduğu bu kafilede 237 Alman, 
17 Ru!Tl~n. 13 Macar ve 5 Slovak 
bulurunakladir. 

Heyet, hudut istasyonunda Ha. 
riciye Vekaleti mümessili, Kars 

Emniyet Direktörü tarafından kar
şı<anmış ve Karsa geldikleri za

man vali ve mevki kumandanı 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 

istasyon salonunda istirahat -

!eri müddetince hazırlanmış olan 

büfeden izaz edilmişlerdir. He. 
yet Kars tan iki kali le halinde Er. 
ıuruma gelmış ve oradan Anka
raya hareket etmiştir. 

LORD HALİFAKS HİNDİSTAt'i 
VALİSİ Mİ OLUYOR? 

DelhidP.n bildirildiğine göre, 
Hindistan payıtahtının nüfuzlu 

mahfillerinde, İngilterenin Va • 

şinı;lon Büyük Elçisi Lord Hali.. 

faks'ın Londraya avdetinden son

ra, Hind•stan Umumi Valiliğine 

tayini muhtemel addedilmekte -
dir. Lord Halifaks Lord İrvin ün. 
vanını taşıdığı sırada, yani 1926 
dan 1931 e kadar ayni vazifeyi 
bir kere daha ifa etmişti. 

CEVAT AÇIKALrN AVDET 
EDİYOR 

Türk • Alman dostluk paktının 
musaddak nüshasını götürmüş o
lıın Cevat Açıkalın, memlekete 
dönmek üzere Bcrlinden Viya -
naya hareket elmiştir. istasyonda 
Büyük Elçi ve Alman Harıciye 
mümessilleri tarafından uğurları. 
mıştır. 

HARP VAZIYET/ 
<\~ h. . (Blrln<ıl Sahlfedm Devam) 

. •lınde yakalanarak imha edil
ın'ill•rd · 

ıı·· ır. 
ın Utfin cephede devam eden Al-
ttı an taarruzlan tekrar Sovyet 
nıUkavemetile karşılaşmıştır. Al-

•nlar birkaç gü.ndenberi Sov
~~ cephesini birkaç noktada yar- ! 
d:klarını iddia ettikleri halde, şim
{Ye kadar Stalin hattt üzerinde ;e geçirebildikleri muvaffakiyet 

ın'tllbsk ve Mohilov şehirlerini al
ı/' <>lınalarıdır. Bau Alman zll'hlı 
d ıttiklerinin aıi<alanna bakma-
r an Stalln hatt:nın ban noktala
~nda ilerlemiş olmaları vat'l'ttir. 
it akat .Sovyet piyad~,; bun!ar;.n 
d ~ıp i>bnesinden endışe ve korku 
tıı UftııuYor. Zira onlarb geride 
1r. Ucadele edecek Sovyet 1:ırlılı 
bıt'aları ve tayyardenniıı. hazır 
Y Uluııduğuna kanidir. Sovyet pi-
1 •desi vuifenin aırlılı birliklttden 
hllta gelen Alman piyadesi.le dö-
~ Ştn,;ık olduğunu kavramıştır. E
~r b6yle olmasaydı, Sovyetler 
tıı Yle oynak bir müdafaa yapa
.... al\ar ve belki de şimdiye kadar 
• .,a·ı· 

~ Up olurlardı. 
l \'an; Alman piyadesi, tank ve 
'thlı birliklerin gectiği sahalan 

farıı C1!phesinde oldu~ gıbi boş 
} ~1 ınamtş, tüfeğini omuzuna as~p 
.... Jruyüş kolu halinde ilerliyeme
"'ısr • ır. Karşısında muka\·emet e
~en So h VVet kıl'aları bulmuş, mu-
h::ebe için açılıp yanlmağa ve 
ı · r!ık vazivetleri alarak taarru
\~ecbur kalmıştır. 

\'"ti •rı atılan Alman zırhlı birlik
b; bd•}arp cephesinde olduğu g~ 
~a uı uk mikva ta ~evk:ulceyşı 
~ 'rtıalar ve ku atmalar henüz va
ı·~~2"' !ardır. Bunun sebebi. SÖv· 
"ad 0 d.sunda bunlara kar<ı mü
la •le edecek z •lılı \•asıtalarla 
~a•elerin mebzul olmasıdır. 

ta~ 1nıan zırhlı b!rlıkleri Sovyet 
Yare\erine karşı kendilerini 

müclafaa ve himaye için ayrıca 

yanlarında hava dafi toplan bu
lunduruyorlar. Garp cephesinde 
böyle bir mecburiyet duymamış
lardı. 

Fa.kat oynak müdafaad(I iyi harp 
kabiliyeti gösteren Sovyet ordu
ları, şimdiye kadar sevkulceyşi bir 
taarruz yapmadılar. Bu hususta . 
Alman ordularının üstünlük göı.
tcnlikleri aşikardır. Sovyeller ta
biye sahasındaki mukabil taarruz
larla ve ihtiyari ric'atierle muha
rebeve devam edebilirler. Bunun
la ~raber şımal cen&hta Lenin
grad - Smolensk hattı.ndan daha 
şarka çekilebilirler mi?. Biz bu 
hattan daha şarka çekilmenın doğ
ru olmıyacaıına la.niiz. Zıra. o 
uman Sovyet Ruııyanın Baltlk 
ile alakası kalmaz ve Moskovanın 
müdafaası güçleşir, Ukranyanın 

zengin ziraat ve sanayi topraklan 
da Alman istilasına uğrar. 

Almanlar Sovyet tanıt, zırhlı 
birlik ve tayyare kuvvetinı tahri• 
be çalı§ıyo.rlar; bu suretle karşı
larında kupkuru piyade görmek 
istiyorlar. Sov;.•etler, bu şekilde 

tahrip ve imhaya uğramaktan sa
lonmak mecburıyetindedirler. Bu 
sayede Alman ordularile boy öl
çüşmeğe devam edebilirler. 

-

e TAKViM e 
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17 19 htadl 1139 
2039 Aqam 12 00 
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Canavar dü
düğü çalan 

t ayyareler 
Ankara 16 (Telefonla)- Bu sa

bıalı saat onda şehrimi% üzerinde 
uçan ta.yyarelerle canavar düdü
ğu tecrübeleri yapılm~tır. Tay
yarelerin motör gürültülerine ka
rışan ve adeta insanın sipirlerini 
bozan düdüklerin caniuraş sesleri 
kısa bir müddet şehri çınlatmıştır. 
Halk tecrübenin yapılacağını bil
diği için sıokaklara toplanmış, tay
yarelEri seyrebnişlerdir. -------...- ... - .. :XLlLWW/JL.~• .. L\.L 

Floryada bir k ıdın 
(Birinci S&lılfflllen Devam) 

gitmiştir. Orada bir gazinoda her 
ikisini de bira içerken yakala -
mıştır. Bu esnada Kamilin iskan-
leye serili ceketi yere düşmüş, 

· Hatice de el çabukluğile iç cebin. 
deki iki elli liralığı aşırmıştır, 

Kafile cürmümeşhut için Bakır -
köy karakoluna giderken de •sı
kıştım!• diye bir eve girip halaya 
saklamıştır. Bilahare Fatma da -
vadan vaz geçmiş, lakin hırsızlık 
anlaşılınca Sultanahmet 3 iincii. 
Sulh Cezaya verilen Fatma •Şa. 

katlan aldım• demişse de 6 ay 
hapse mahkum ve tevkif edil -
miştir. 

160 istida veren 
vatandaş 

(Birinci Sa.bir- Den.mi 
tıklan sonra derdini şu suretle 
anlattı: 

•- 1923 yılından bugüne ka
dar tam on sekiz yıl maarife hiz
met ediyor, muallim vekilliği ya
pıyorum. •Diploman yok!.• diye 
asaletimi tasdik etmiyorlar. Bu 
yüzden tatillerde maaş alamıyor, 
beş yavrumla ve ailemle aç, bilaç 
sürünüyorum. Halbuki Mersin ma
arifinde muallim kaydım vard•r. 

43 lira maaşla naklolundum. Bu 
sefer tatil aylarında muntaza • 
man maa0Irımı aldım. Bu Adana 
Maarif muhasebesinde mukayyet
tir ve cMersinden muallim kay
din getirildi· diyerek müdürün 
imzası, resmi mühürile elime 929 
tatilinde muallimlik vesikası ve
rildi. Bunu tedkik için Şurayı 
Devlete gönderdim. 

Hakikat bu iken 930 da sebepsiz 
yere beni y;ne vekil olarak Fi. 
n!ke kazasının Çandarlar köyüne 
tayin ettiler. o günden bu ane 
kadar her köyde kendi başıma 
başmuallim vazifesile vekil mu. 
allim olarak nısıf maaşla çalışı -
yor, tatilde maaş alamıyorum. On 
sekiz yıldır uğraşıyorum. 160 is
tida verdim, Bir türlü asaletim 
tasdik edilmiyor. Müfettiş rapor. 
larım tertemi~ir. Her köy heyeti 
ihtiyariyesinden mesaimi takdir 
eden raporlarım vardJr. Meınle. 
kete binlerce çocuk okutup yetiş
tirdim. Her yıl başka bir köyde 
buluncl.uitum için eşyam da kat -
madı. Beş çocuğumla şimdi de 
1 mayıstnnberi aylık almıyorum. 
Yavrııtrımı açlıktan, ıztıraptan 
kurtarmak için mekt~pler açılın. 
cıya kadar i'ş arıyorum. Kapıcılı. 
ğa, bekçiliğe de razıyım! ... 

SON TELGRAF - Derdini an
latırken talihsiz yavrularına ba
kıp hınçkın hınçlnra ağlıyan bu 
vatandaş:n elemini Maarif Veki. 
limh: B. Hasan Ali Yücelin nazarı 
dikkatine koyuyorU1:. Bu zat mes. 
!eğinde mehııret gös~iyor ki 
on sekrz yıl işine devam edebili
yor. Arltadaşlan terfi eder, tatilde 
aylık alır w battıı tekaüdiyele -
rini temin roerken nefsini bütün 
bir reragatle muallimlik gibi asil 
bir mesleğe vakfeden bu muz -
tarip vatandaşın perişan bıra -
kılması doğru değildir. Asaleti- . 
nin b'nn evvel tasdiki laZ1mdır. 

>H ı ..,_ h. t ı 1 '. l.t ~ ıyU 

mahlıllünde b1rakılrnak:1..1. mikropları
nı öldürür ve bıem de bunlara güzel 
bir koku verir. 

ZAYİ - Vefa Lisesinden aldı&lm 
2288 numaralı tasdiknamemi zayi et
Um. Yenlsini alacatımdan eskisinlıı 
hükmU yoktur. 

301 Muzaffer ADSAN 

Hanovr şehri 
dün ıiddetle 
bombalandı 

Londra 16 (A.A.) - İngiliz tay. 
yareleri, diln Almanya üzerinde 
son derece şiddetli hücumlarda 
bulunmuşlardır. Pilotlar yangın
lann ve infilakların birbirini ta
kip ettiğini görmüşl-erdir. 

Hanovr mıntakasında tahribat 
son derece büyük olmuştur. 

+ Liıbon, 18 (AA.) - Asor Ada· 
larındakl ıanıizonu takviye için fası
Iah surette yeniden kuvvetler iönde
rilm!;;Ur. - - ·-

Haliç idaresi 
(Birinci Sa.hileden Devıım) 

manda vapurlar ve tesisat üzerin
deki Belediye luıcı.i de kaldırtl
mııştır. Denizyolları İdaresi şimdi
lik idareyi ayni şekilde işletmekte 
devam edecek, ileride Y""'i bir q
letme programı yaparak vapur ve 
tesisatları ıslr.h edecektir. Bilet 
ikretleri de değiştirilecektir. 

Sovyet Tebliği 
(Blrbıei S&hif<xl.en Denm) 

!arı çıok fena bir vaziyete düşürül- -
\ müştür. 

Adetleri gittikçe artan Sovyet 

tayyareleri bilhassa düşman hat
larına yakın tayyare meydanları
nı bombardıman etmişlerdir. 

Sovyet tayyareleri Romanyaya 
büyük muvaffakiyetle hücum et
mişlerdir. Dün bu tarafta 22 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Sovyetler dört tayyare kaybetmiş
lerdir. 

Sovyet tebliği bir Alman de

nizaltısının da batırılınıış olduğu
nu ilave etmektedir. 

A l man · Sovyet 
harbine bir bakış 

(-B..-m Soılalfoole) 
yapmakta oldulr.lan ileri hıı.reketıııi 

önlemek için akıt muharebeler olmak
tadır. Lcningrada doğru yapılan Al
man ileri hareketinde, motörlü. bir Al
man çupu dağı.Ulmıı, diğer kısımlan 
Garbe püsltürtıilm!lştür. 

JGef ileri harttetinde Alman tanlı:· 
l.anna lt&rp mukabil b.arekltta buhl
nulmuı;tur. SoV7•1 ta77areleri lıare
klita müessir ,.accL.C •larda bulunınU1-
lardır. 

Alman teb~ ise, lıarelı:Alln lnki· 
pt etmekle oldutunu JIÖ7lemekle ilt
tifa etmekteair. • 
SOVYET - İNGİLİZ 
İTI'İFAKI 

İneiJ~ Başvekili Çörçil, dün Avam 
Kamarasında oöyledlgi nutukta Sov
yet Rusyayı müttetilı: olarak ilan et
m~tir. ~ bilhassa dem~tlr ki: 

tBriıan,.a ve R\l871l hükılmetler! a
ruında m\iiterd< düpnana ~ mül.
lıobit bartl<e~ tJuhmmak için reAal.1 
bir anlaşma imlı:inı hasıl o1ın ... tur. 
İnı:ifü ve Rus hükUınetleri Hitler Al
IllllllJ'a>lll& karıı harbe devamı.. müm
kün okluğu kadar biribirlerlne :rardı
mı ..., •:rn a,.n mlll tilıde1mem"'.fi ta
ahhüt .,.~lenilr. 
GeDen,ı Smots'un .Oylediti fibl, hiç 

kimse timdi bWm komünistler sııu
Onda old\ılLımuzıı ve lı:ıomillılzın!D 

t harbini yaptığımızı sö7li;yemez. Ko-. 
mijnjzn> umdesi.u hiç ~Urak etaıeık:

siz.lıı, bu ordu,-a lam muvaffaklJ'et te
mt:nni edl.Y~ 

Başvtıkil PolQllTa ile de bo,.le bir it
tifak ppıJmmme l•Tl"M aartedildJğin.i 
beyan etnıiştlr. 
4ı-MAN MAJD'İLLli3U 
NASIL ottş1JNUTOR!. 

Alman siyasi mahtilleri buıünkü 
-*eri vaziTe'!en .,ııra, inciliz---sov
Joet paktı.ıım ller turlü elıemml,-etten 
iri ve hlç bir 11"7 ı!ade ~.., bir 
paltt c>ld""1 mli'"l""•11'4ııdır. Cörçil 
ile Stalııı biribirleriıuQ kollan ara
sına Adeta zorla atılmışlardır. 

AJmaQyanlll lıaııı PY""1 ...ı.it, açık 

ve anl95ılabil.1r bJr l&J'edir. Abna.oya 
mevcudiyetini mi.ida!aa ediyor ve />. v
rupa kıt'astnln tefevvuk.unu tesis et
mek istiyor. Avrupanuı mentaatlerlle 
Avrupalı olmı;ran milltııt.lerin menfa
atleri biribirine zıt de!\ldir. Türidye, 

' her iki ıaratıa ela dostane milımse
betler idameaine muvatıa.ıı: olmuş bu
Junuyor. Bu da tezatların gayri kabi
U :iktilıam olmadıjını 10stenr. Bu tı
barla Türlı:iJ'e ikı teWcki tarzı ara
sında bir lı:öprO te.l'kll etmektedir. 

Sulh ancak, vaziyet &çık bir görüşle 
müşahede edildiği ta.kctirde elde edi
lebilir. Bunun da esaslı prb, bugün 
Almanyanın düşmanı olan mlllellerln 
Mdiseler hakkında doiıru lıa.bor &la
bilmelerınden ibarettir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Gaziantep Müskirat Fabrikası için bir makınlste ihtiyaç vardır. Mat!Op 

et~afı haiz olanlardan talipleruı bu huStı5'btd $ah detname veya chlıye~c
slnJ h.llmilen lntı.ısarlar Umum Müdürlü.itil Müskirat Fabrikalar S"besıne mü-
racaatlerl c571i7> 

Amerika f ab
rikalarında bü 
yük f aaliget 

Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyodı: 
matbuatı. Amerll<a baıp unayüaiıı 

faall7etinl tairvi7e etmesı hakkında 
m~ bir tablo çizmektedir. 

Bida,.ette fabrlWania 400,000 ltçl 
vanıı. Şimdi bu m.ilı:tar iki buçulı: mil· 
7<>n lc417e çıloruştır. Bir seneye kadar 
5 milyonu seçecektir. 

Gazeteler, Amerika fabrikalaruııa 

Mihver devletlerinin Avrupada ma
tilı: olduğu fabrikalarda halen bir bu
çuk misil fazla lstihsa!At yaptığını ya
zıyorlar. 

Tıp Fakllteıı Dekanı 
bir llua geçirdi 

lüniversite Tıp Fak\'1teS. De.. 
kanı Operatör Kemal Atay bir 
otomobil kazası neticesinde hı. 
!undan sakatlanmıştır. Bu hadise 
talebeler ve doktorlar arasında 
teessür uyandırmıştır. 

1 

Tarabya 11rtıarında 
(l lııel Sayfadaa Devam> 

13 • 1 ~ yaşlarında iki kız ile 
iki erkek çocuğu evvelki gün öğ. 
leden sonra tarabya sırtlarında 
gezintiy~ çıkmışlar fakat tenha 
bir yerde karşılarına çıkan bir 
adam <burada ne arıyorsunuz, 

sizi karakola götüreceğim• di~ 

rek dördünü de Cl\'ardaki bir ku
lübeye götürmüştür. Burada bu. 
lunan diğer bazı adamlr dört ço.. 
cuğu karanlığa kadar alıkoy -

- muşlar ve sıonra chaydi gidin ar
tık• diyerek bırakmışlardır. Fa. 
kat çocuklar karanlıkta tenha ba. 
yırlardan inerlerken arkadan ge
len birkaç alçak Üzerlerine atıla
rak iki küçük kıza zorla tecavüz. 
de bulunmuşlardır. Kaçan erkek 
çocukların vak'ayı haber vermEsi 
!üzerine alakadarlar eheınmiş'etle 
tahkikata ~lamışlar bu sabah 
mahallinde bir keşif yapılmqtır. 

Bir tencere uftruna · 
(Blrlııoci Sah1- Dena) 

komşusu Halit oğul Melunet ka
laylanmağa verilen tencereleri 
mutfakta tefrik ederken kavga. 

ya tutuşmuşlardır. 
Safa kaptığı bir bıçakla Moeh.. 

medi evveli. kolundan bilılhare de 
başından ağır yarala~tır, * Çubukluda Belediye köşkü
ne e'l'Zak taşıyan İbrahim Düzgün 
200 kiloluk bir erzak çuvalının 

altında kalmış ölüm halinde has- ı 
taneye bldmlmıştır. 
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Beyazlar, Kafkasya, Balkan
lar, Suriye ve- Türkiye 

(9'P"'k''edı • Devam) masaydı; Almanlar Ruslarla har· 
Kayıtau; ve ıartaız; Milli Şe- be başlamazdan once Boiıuları 
le, Met:liu, hükUmete ve &- ellerine geçirmek istiyebilirlcrdi. 
mın çizJiji milli •iyasete bağ- Fakat, Boğazların bugünkü ca 
lı;yu;; onun etTalında biriz, ela- salim \'ariyeti ile Eore hitkimil~ 
ima IH:r•berU. En iyiyi gören, tinin Alman ve İtal,·an deni:z \'e 

hava kuvvetlerin<' intikal rfnıe~i en iyiyi bilen, her kararı vak-
Almanya) ı bö) le bir ihti~ açtaıı tinde ve en mükemmel veren 
nıiistağni kılmı~tır '" Almaaya-

Şe/ bQfımuuiadır ve .. biz &- nın Boğazlar yolu ile rnraceğı hiç 
nun emrinde ve göaterdiği, bir hedef kalmnmıştır. Eı(er gide-
11ödereceği bagiinkü ve ya- cekse İran. Irak, Suriye. l\lısır. 
rınki yol üaincleyiz. O ne Kanal için Almanya kendisin.- da-
der .. , ne vakit clerae, ne ya- ha başka yollar açmak ve aramak 
pın derse ona yaparız; ve is- azmi peşindedir. 
tediji, tayin ettiği gün, saat, O halde Bulgaristandaki tansı 
dakika ve saniyede yaparız;. dat haberi; Bulgarlann bize karşı 

bir hareketini mi tasa\ vur edi.vor~ Balkanlar ve Suriye~ mevzula-
Böyte bir wavvur gülünçtür v~ nna &elince; Başvekil nutkunu 
Bulgar realitesine de. taahhüdah yine bir vesile ile temas ettiiimiıı 

~bi, bilhassa bu iki noktaya ayn na da aykırıdır. Nitekim Bulgar 
ayrı temas etmiştir. Balkanlar i- ajansı da bu sabah bunu t•k>ip 
çin, Başvekilin ifade ettiği noktai etmiştir. 
.oiazar: l\liistakbel şeklinde de asır- İtalya mı Boğazlara gelmek İs· 
!arca istiklaıJeri için kanlan.ıu ti yor?. 1928 dostluk muahc.·t'le.•i nin 
döken Balkanların müstakil me-r- çerçevesi içinde bulunduğunu biz. 
cudiyetidir. Ve .. bunun böyle ola- zat temin eden Jl1usolininin İta! 
cağı hakkında da eınareJer bulun- yan ordusunu böyle bir cür'et.. 
duğunu yiııe Başvekilimiz söyle- sevketmesi heklenmiycceği gibi; 
miştir. Alına11yanm izi üzerinde yürü)· eıı 

Suriye vaziyetinde ise; Başve- İtalyan siy&Setin.İn kendi başına 
kilimizin söylediği. vaziyetlerin her türlü ahdi ve hukuki bağ ve 
şartlan ne olursa olsun bu mem- teıııiııkıri çözerek tehlikeli biı 
leket halkı hakkında sempatimizi maceraya kalkışması da bekllne 
ve emniyetimiz bakımından bu mez. 
bölge hakkındaki noktai nazar ye Karadeni.ze tamamile sahip ol 
tavrı hareketimizi muhafaza etti- malı:: vaziyeti takdirinde; Alma& 
ğimizdir. ya Boğazları kendi etine alıp Ak· 

Bugünün vaziyeti, Türkiye için ıleııizle Karadenizi birleştirmek 
işte bu ve bundan ibarettir. Va mi istiyor?. Sovyet - Alman harbi 
bunun dışında hariçten akseden bitmeden, neticelrr gözünün" çık-
her mülalca, tahmin ve haber saf. madan Alman kurmayuıın U.tik-
satadan ve hayalden başka birşey ' hl hakkındaki tasavvurları n 
değildir. mihver orılulanııa çizdiği istika-
Boğazlar meselesine ııclince; metler hakkmıla da bugünden hiç 

Sovyet ajansı biribiri üstüne b11 birşey söyl~neınez, herhangi bir 
mevzu üzerinde durdu ve Bulgar- tahmin yiirütüleme:ı ve yürütmek 
larm Türk hududunda tahkimat d" doğnı elaaz!. 
Ye tahşidat yapmakta oldulı:larıaı HerşeJiıt bllflllda; Almanyıuım 
haber verdi, ayrıca: da, İtalyanın da mukadderatı ve 

- Faşist orduların lıedefi ıı.. istikbale ait her türlü miilahazala· 
i'ıızlardır.. n; buciinkü Sovyet harbinin İa-

Dedi. Londra bu haberin Bul- ltlşafına bağlıdır ve bu iki mihv.-: 
gar tahşidat ve talıkimatma ait • devletinin bizimle imzaladıklan 
lan kısmını bir noktada tekzip ve dostluk muahe<leleri, htthalde ~ 
bir noktada teyit etti. SoyYet a- cuk oynneağı.. değildir ve.. Tür· 
jansınm dunıp dunırkea verdiji kiyenin 1nıgiinkü durumu Boğa-.. 
bu haberin yüriittüğü mitaleaDlll, lar menuu üzerinde 11tW.arip w 
işaret ettiği tehlikenin mm.- ne mücadillerin her b11i b.-alıı•.• -• 
olabilir ve hakikııtte a lı nr mı!. faydalı olan durumdur. 
Eğu bu bahis üzerinde pzetele- • Sovyet ajansuun dünya) a yay 
ri.mlı:de muht..Jif noktai 1lanrlar ılığı haberler; olsa ol<a bazı hususi 
ifade edilmem· ve tahmieler ,-. mütahazalar derpiş eden \e sinir 
rütülınemiş ebay<lı; T~ ajansmm bozmıya yarıyan haberlerdir. 
ihban Ye Boğnlar hakkındaki Harbin şimdiki •cyri içinde bc-
tMlike l~ (!) üıerin<le dur- şi.kteki çocuk dahi takılir ~"·· ki, 
manırıın mAn.ası bile olmudı. Almanların faydası Boğazlar:n ka-

Almanlaı:ın Sovyet Rusyaya palı olmasındad11. İugiJ:,1.,;,. Ro-
karşı. hareketlerinde Boğazların ğazlardan istifade edebilmesi i'e; 
kendilerine temin edebileceği tek hem Egeyi aşmalarına w get'llıe-
fayda; Ra~ ile ~tere arasa- )erine, h"m de bu dar ve •iir"l'•-
da dem m11vasalasına mani ol· ri indiren deniz .. halarında •ava 
maktır. Eğer, biz harp içinde bu- ve denizaltı kuv,·ctleri kar~ .... ~. 
lunsaydık veya \'aziyetimiz em- vuku ve husule gelecek za,iot:na 
niyet verici bir dostluia ılayan- aldınmıma:ı:lığa baiılıdır ki; farzı-

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma 
muhal Boğazlar a~ll. hile oha; İn 
gilizler hu kaygısı7l·~· ... avır ıa· 

yiat:ı asla göze almu7lar. Çünlıü. 
Rusyaya bu şekilde .ereco~ lı rı 
yardım değil, zarar, .• bevhıııle ü .. 
nıit olur!. 

Komisyon~ Başkanlığından 
ı.tildarı Muhammen Fialı Tutarı lıJt Temlnalı 

Cinli Azı Colu KUnll S. Llra ltr. Lira 
~ 

~ 

Sade~ •Urfa> 15- !000 180 3200 00 HO 

Yumurta 10008--15000 2 300 00 u 

Kuru sopa 1000- 15841 7 105 Ol H 
8- loot 8 80 00 Patates -

Ekmeli: ısooe DOot u - 25 3920 ot iM 

~aell l20G- UM it -.. 
Datl>ç eli IOOG--15411 55 1925 Ol 

:ıcum eti a- loet • 480 111 

Dana eli 500- VH .. Z8t .. 
Bili patlıcaa &.- :ııoot ' " ona ı;ıau.caa 1~ 200I 1 90 51 

T. Bakla timün soo- 50I ıt 25 il • 
T. Balda •Yeıib -- lUlll 

$ iO 

Araka İC 200- ... il Si .. .. 
ıtırmw b&rltQlllll 200- ııot n H il .. 
YePl barbUllT& 500- 700 10 .. 72 IO 

Çalı fasulye 300- 508 10 t: 900- 1090 ıs .. tcyr,e fasulJ11 • ıo Kır domatesi 800- 1009 5 31 51 
Dolmalık domaı. 306- 508 T u 37 it 

Oolmalılt bib"' SOO- 500 11 .. Ot 

200- 300 1' " .. 
Taze Bam7e 
Kabak - İzıalır 300- 500 13 00 1$ 00 

Kabak ;rerU ~ 1008 1 50 Ol ıs• 
200- 300 Doalt l H 4 5e Taz:e ..,p. 

~ 1000- 1509 il l 1' oe 
Dereotu 2- 300 • l 3 ot 

Limon 2500- 4000 il s ızo " Sem.imla 300- 50ll 8 40 111 

Ispanalt 1500---- 20M 7 uı 158 40 
ıs- 200I l 41 il " Pırasa 
1500- 2oot 8 u ıu 8t Lahua 

Havuç 300- 500 6 n il IS 

Kölı: kerevla 300- 50t 9 811 49 00 
Taze yapl'Q l- 15t " 15 llO 

Yeşil ,;ala.ta 600- 700 l 7 ot 
Kam&.b&bar 5- 60t 13 25 79 50 

Bat enginar 400- 500 8 Ü 31 40 

Yukarıda cim ye miktar ve mubıunmın bedellarl yazılı erzalı: için H.7.ltU 
tarihinde yapı.lan eksiltmede l.<lekU çılanadğı:ırlan eksiltme 10 gün ~ edlle
rolı: %4.7.1941 tarihine ra tlıyan Perşembe gı;nü saat •10.5 a bırakı~. Talip
lerin % 7,~ temln.ıı.t mektup ,,.,,.. makbuz lan ile liseler muıı.o.ebecilii:loe Y9 pri• 

n;>m<7i ı!innek - mektebe müra<M&J.an. •585b 

Bu itilıarla, timdiki halde ne 
Alınanla., ne İtalyanlar. ne İn
gilizler, ne de Ruslar için hır Bo
gazlar meselesi yoktur, ola 
mu. Olduğu ve olabileceği gün· 
de de olaınıu; Boğazlarda Türk 
tlamg&Sı, Türk INıyrağı nrdll'. 

ETEM İZZET BENICt. 

Adliye Velllllnla ,ali· 
rtm•sde tedklklerı 
ŞehrimiJJde bulunan Adliye V~ 

kili Hüsnü Menemenciolğu bu 
ııabıalı Viliyeot hudutları dahi -
Jindelti Adliye teşkilatlarını tef.. 
tiş etmiştir. Velı:il Sarıyer Müd.. 
deiumumiliğine de uğrıyarak fa 
aliye ti gözden geç mı iştir. 

İstanıhul 4 cü icra memurluğun
dan: 

941/7-lO sayılı dosyada satılma
sına karar verilen mahcuz 75 lira 
kıymetinde Pay markalı 3 lambalı 
gramofqp. cihazını havi rady~ 22 
lira kıymetinde yazı makinesı ve 
63 lira lı:ıymetide muhtelif masa 
koltuk ve kan~ takımı gibi eş.
ya açık arttırma suretile Küçük 
Ayasofyada Kasaposman sokak 
20/l Nıo. lı hanede ~•/ ı /941 salı 
günü saat g ile 11 a.as, .. da satıla
cağı ve teklü olunan bedel mu
hammen Jaymetin % 75 ni bulma
dığı takdirde o günkü satış geri 
bırakılarak 26/7/941 Cumrates< 
günü ayni yerde ve ayni saatte 
ikinci arttırma ııuretile satılacaiiı 

t!an olunur. 941/740 



Cemil Fuadın yüreğine soğuk sular 
serpiliyordu sesi hemen tatlılaştı 

Bu tehdit, Cemil Fuadin aklını 
başından aldı, dehşetle sordu: 

- Burası hangi kabilenin or
dugahı 

- Kabıle ordug~ı değil~ Seyit 
Sünusı hazretlerının bulunduğu 
yer' 

Cemil Fuadin yüreğine soğuk 
ıruı.r serpıldi. Hemen sesinı tat. 
Jılaştırdı, deyam etı.i: 

- Ben de oraya gelmek için 
iki gündür hayvan sırtında tanıım. 
mülümün son hızile yol aldım .. 
Ben, Fuadilerin Emiri Cemil Fu
ad-ı Müthiş bir t:üşınan taki • 
bine ukradım. Maiyetimd.,ki a • 
damlar öldürüldü. Tek başıma ve 
hayvanımın sayesinde havatımı 

kurtarabildim. Fazla beklemeğe 
takatim yok. İste attan inip elle 1 
rimı kaldıracağım. Arkadaşlarını 

çağır, beni yoklasnılar, sonra he
men Şeyhin huzuruna Mkıtı vak
avı anlatacağım! 

Bu sözler nöbetçiye mülayim 
gelmi~ti.. Cemil Fuada: 

- Öy iP. ise olduğun venle dur. 
Hıç kımıldama. 

Dedi. Arkasından di/ier nöbet. 
çilere seıılendi. Karanlığın içinden 
~tkan üç siliıhlı bedevi Cemil Fu. 
ade yakiaştılar .. Tüfel'ini aldılar .. 
Atını yedeğe verdiler .. , Önlerine 
kattılar. Şeyh Sünusinin bulun -
duğu radıra retirdiler .• 

Fuadiler Emir; daha şe\·hin ya
nına gırerken yanacaih jesti ha. 
zırlall"ış. bir dakika sonra Sünu. 
sınin huzurunda bunu tatbika 
başlamıştı. 

Seyld Sünusı, Fuadılerin Ernı
rıru şahsan tanırordu. İçeri girer 
girmez Cemıl Fuade ıltılat gös
terd .. 

Hoş geldin ya Emir!. Şiın. 
diye kadar delaatle vaptı11ımız 
davetlere icabet etmed n. Bunun 
tçin sana karşı bir narra muğbe. 
riz! 

Dedi.. Cemil Fuat mahir bir 
aktör çabuk!uğile yüzündeki ~ 
lem ifadesini ıztıraola karışık bir 
hale soktu. Sünusinin ayakları

na kaoandi. Yalancıktan hıçkıra. 

rak anlatmaiia basladı: 
- Sebebini bilmedilhııiz için 

ya seyyidissavdat bana gücen -
llK!kte haklısınız.. Fakat benim 
bunda hiçbir kusurum yok. Ger-

çi ilk davetinıze gelmedim. Çün. 
kü gelemedim. Çünkü işlerim çok.. 
tu. İlk haberinizi aldığım zaman 
Tunuslulı.ra sattığım develerin 
hesabı ic:n Kammaraya gitmiş -
tim. Aradaki mesafcn:n uzunlu -
ğu, hesapların çapraşıklığı epey 
zall'an geçirteceği için bu davete 
icabet eucmedım. Fakat üç gün 
evvelki ı.on davetinizi, büyük bir 
iradenin infazı gibi telfıkki ettim. 
Hemen yola cıktım. Yanımda a. 
damlarımdan otuz kişi vardı. A. 
ziziye üzerinden ve Trablus ci. 
varından geçerek geldim. Azi • 
ziyeye yaklaştığım sıralrda, rast 
geldiğim bedevıilerden Osmanlı.. 

!arın İtalyanlarla anlaştıklrını, 
müşterek harekete vectiklerini, 
çölde bulunan kabilelerin gerek 
İtalyanla• grekse Osmanlılar ta
rafından imha edileceklerini öğ
rendim. Buna ihtimal vermedim. 
Çünkü Osmanlılarla İtalyanlar 
harp halinde bulnuyorlardı .. Müş. 
terek bir hareket yapmalarına da 

bu sebep~ imkan tasavvur oluna
mazdı. Lakin bana ihbar edilen 
nokta da bı.isbütün esassız bir 
şayıa de~ldi. Bunu tahkik etmek 
için .Az.iriyeye yaklaştım .. Haki
katen bazı bedevilerin burada 
Osmanlılar tarafından tevkif e
dHd;kler•ni, tazyike ıabi tutulduk. 
}arını yakından öğrendim. Hemen 
yolumu Trablusa çevirdim .. Şehre 
gittım. ltalvanlar bize karşı hlr 
de fena hareket etmivorlardı. 

1Ierı karaklo mıntakasında niçin 
geldii!iınizi kısaca tahkik ederek 
şehre b:rakıyorlardı. Bu vaziyet 

karşısında şehre girmedim. Yolu
mu doğrulttum. İkinci günü akşa
mı Cevdetiye vahası civarında 

Cümeyle kabilesinin bir koluna 
rast geldim. Orada misafir kal • 
dim. Ertesi sabah, yani dün, şa
fakla hareket etmek ve buraya 
gelerek ayaklarımıza yüz sürmek 
Kararındaydım. Cümeyle bizı ga
yet iyi kar•ıladı. Misafir etti. 
Ertesi sabah yani dün de şafakla 
beraber adamlarımı alıp yola çık. 
hm. Kabilemin Tunus civarında 
cevelanda olan büyük kısmına da 
çöl yolile bana iltihak etmeleri 
irin iki atlı ile haber gönderdim. 

(Ari<- Van 

lstanbul Defterdarhğından : 
Dosya No. Nev'i 

l/4409 Balatta Hım Ça\·uı Ma h. Mescit So. 1 
ve 1 holü. Don Yo1ağzında !i6 No. 1U al•n 

Muhammen 
BedeU Teminatı 

altında dükkanı olan kagir ev. •70 36 
1/113 Eminönü Ah.ıçelebı mah. Limr·ncular So. 

E. 34 Y; 69 N. lı kagir dü kanın 60/480 hisse•l. 507 39 
130/2758 Sarıyer Büyükderede Ke feljkiJy Mah. Be-

yollu so. E: 2 Y: 43, 4'l No. lı ana. 120 ı 
12301/2445 Aksaray Muratpaşa Mah. E. Ve Y. Mektep 

So. E: 2 Y: 2/1 No. lı evin 3/48 hlssesı. e6 1 
1/7613 Aksaray Kltip Kasım Ma b. E. Yalı Y: 

Kumsal So. E: 45 Y: 55 N o. il 140 M2 ar· 
oanm 1/12 bissesl. 35 a 

1/7417 Çarşı Mah. Keserciler So. !!:. 12. Y. 10, 13 
No. lı 12,25 M2 kAıir dük'kan. 360 17 

1/403 Samatya Eski İmrahor İly .. bey Y: Hacı 
Evhat Mab. Eski ve Yeni Sungurlu çık-
mazı So. E: ve Y: 16 No. lı 80 M2 arsa. 80 8 

12151/163 Clball Küçük Mustafa paşa Mah. Abdüle-
•elpaıa So. E: 164. Y: 134 No. lı k:i&ir dükkln, 450 H 

.. 100/2945 Bliyükadada Maden malı. Bahçıvan oi;lu 
So. E: 11 Y: 67 No. il 165 M2 arsa. 165 l3 

1{597 Eminönü Balıkpazannda Ahıç•l•bl Mah. 
Meyhane So. E: 19. Y: 25 No. lı kaıir ma-
iazanm 315/2520 hissesi. 187,50 a 

61169/105 Bayuk Çarşıda Bodrum Han 0•1 katında 
E 12 Y 13 No. tı kiı:gir od anın ı 2 hJS}esı 360 27 

Yukarda yazılı ıayrl meI\kullcr 11!7 ı 941 Pc"e<r.]ıe ııunü saat 14,30 da M!IJI 
Eml3k .Müdurıutizıde milleşt-kkil komla yona.. s\· ı ııyn ,., o~·ık arttırma. ile s~tı-
lac- tır Fa.z1a ızabnt it'n ~tiili Em .ak 4 uncu ka:emıne munıcaat. (5338) 

J Devlet Demiryollırı ve limarıhrı iıletme U. ldıresi İlinlu 1 
t-.Jhamnıen bedrli {9075) lir.a olan 2250 Mf't re muhtelif elı"atta demir gaz 

boru~u (4.8.1941) Pazartesi gunU r;aat. (15,30, on beş buçukta lfaydarpaşada 
Gar binası dahılindf'kl komiryon tarafın dan kapalı zarf usulıyle aatın a.lına

Caftt . . 
Bu tşe girmek istıyenlerln (680) lira (63) kuruşluk muvakkat teminat, ka

Jı\lnun tay1o etUgı ,.e katarla tekliflerini; muhtevi zarflannı ayni gün saat 
(14,30) on dört buçuta kadar Komisyon Reısllğ ı ne vermeleri llzımdır. 

Bu işe aıt ıartnameler komisyondan _para.sız olarak da~ıtılmaktadır._~ 

f s i anbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
eksiltme komisyonu Riyasetinden 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 930 çilt ökçeli terliği açık eksiltmeye konul-

rnu.,t r. ı d 5 hat e • Eksiltme 30.7.941 Çarşamba ıünü ıa.t 15 de Caialoğ un a ın v 
İçtir a • .:\1LJaveoet l\.ludilrluğtlııde. k~I"l:1lu komisyonda yapılacak.tir. 

2 - l\Iuharrımen fiat bır terhk ıçın c140> kuruştur. 
J .. l\Iuvakkat teminat •97> Ura •65> kuru.ştur. . .. 
4 _ İ.stt.~n:l 1 Jer numune ve şartname.sini ç.wlışma ıünlennde komisyonda eo-

reb ılırler. . ı k d 
5 _ İs't-k• ~er 1941 yılı Ticaret Oda!! v~ika~ıyle 2490 ~ayı ı anun a yazı-

b ve.ı;ıkalar ve bu ~e yeter mu\·a.kkat teminat makbuz veya banka mektubu 
De belll ıun ve 58a tW koml.,-ona ıelme lerl. c5849> 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ilanları 

Anadolu ciheti Rumeli ciheti. 
miktarı tutan Cimi mık tarı tutan 

lira lira 

T500 kilo 975 Anekadın fasulye, 24,500 kilo 3185 
10,000 • 1300 Barbunya fasulye. 3ı,500 c 4095 

7000 c 420 Kobak. tJ,000 • 1380 
800 adet 16 Iloyar. 6,500 adet 130 
Yukanda yazılı ı;ebzeler alınacaktır. Kapalı zanla eksiltmesi 18/7/941 

Cuma günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 203 lira 32 kurus Rumeli cihe
tinin ilk teminatı 659 lira 25 kuru~tur. E\·~af ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanunJ vesi.kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden biz 
oaaı evvel komisyona vermeleri, ' (43) (5330) 

* Anadolu ciheti. 
milr.tan tutan 

lira 

12,000 kilo 960 
2.500 c 375 
7,000 • 490 
3,500 • 350 

700 demet 7 

2182 

Cln.11 

Patlıcan. 

Taze bamya. 
Kırmızı domates. 
Dolmalık biber. 
Maydanoz. 

Rumeli ciheti 
mlktan tutan 

sı.eoo 

10,000 
24,000 

4,600 
4,700 

lira 

2480 
1500 
1680 

480 
47 

6187 
Yukarıda yazılı be~ kalem aebze kapalı zartla eksiltmeye kanmuştu:r. 

İhalesi ı8/7/941 Cwna günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satınalma 
komi"Y°'1Unda yapılacaktır. Anıtdolu cihetinin ilk teminatı 163 lira 65 kurul 
Run1eli cihetinin ilk teminatı 464 Ura 2 kuru~tur. Evs<.ıf ve c;artnamesi ko
misyonda &:örülür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir aaat evvel komisyona vermeleri. ( 44) (5331) 

Tutarı 

Lira 
Miktarı 

adet 

1900 1 
1600 l 
250 l 
200 1 
200 1 
900 1 
850 1 
800 2 
7jO 3 
150 1 

1650 J 
1250 l 
650 1 
750 1 
950 1 
300 6 
850 600 çift 

• 
Cinsi 

Büyük monte mak.inesı. 
Baş monte makinesi. 
Harama açma makinesi. 

• kaldırma • 

• 
"Üç sıra 
Traş 

Freze 
Saya 

Kapama 
dikiş 

Espiratör 
Ökçe presi. 
Ökçe vurma presi 
Ökçe önü presi. 
Pistarizma. 
Trandafora. 

• 
• 
• 
• 
• 

Muhtelif beygir kuvvetınde motör. 
40:49 No. Posta kalıbı. 

Yenı veya işe yarar müstamel. 
Yukarıda yazılı 17 kalem makln e vesaire alınacaktır. Pı:::arlıkla 

eksiltmesi 22/7/941 Salı günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda vapılacak tır. İlk teminatı 1050 liradır. Şart. 
namesi komisyonda görülür. Talip !erin belli vakitte komisyona geL 
meleri. (76-5736) .. .. 

9000 kilo beyaz peynir alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 
7 /941 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisycnunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 585-0 lira, ilk temi
natı 438 lira 75 kuruştur. Talipler in kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Ev
saf ve şartnameıi komisyonda görülür, (68 - 5673) 

.... 
Beher metresine 475 kuruş tah-ı 

min edilen 4164 metre yaka çuhası 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme-
si 17/7/941 perşembe günü saat 
14,30 da Taphanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 1483 lira 43 
kuruştur. Numune ve şartnamesi 
lı:omisyonda görülür. İste'<.lilerin 
belli saatte komisyona gelme • 
leri. (72-..5677) 

* Auet 
360.000 tüfek kayışı sürgüsü. 
155,000 Çanta dip çengeli. 
200,000 1,5 santımlik dilsiz toka 
Yukarıda yazılı üç kalem maL 

zemenin pazarhk ile eksiltmesi 
17/7/941 Perşembe günü saat 
16 da Tophanede Lv. Amirliği sa. 

... 
9000 kilo kaşar peyniri kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İlıa.
lesi 28/7/941 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sa· 
tm alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 10,800 lira, ilk 
teminatı 810 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. Evsaf ve 
.şartnamesi komisyonda görülür. 

(71 - 5676) 

tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
14,962 füa 50 kuruş, ilk teminatı 
1122 lira 23 ku~tur. Nümunele" 
ri komisyonda görülür. İsteklile • 
rin belli vakitte komisyona gel • 
meleri. (74) (5734) 

-- ~ :· . . . . . . -. 

SANiN DİŞ MACUNU ile 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 
defa dişlerinizi 
fırça ]ayınız. 

Vemf'kler1.n kırıntıları, sa.lyan.ın ıtra.z 

ettiil ml'Jtroplar, dı .ardan ahn:ın mu .. 
:ılr meva.L karşısında dh;ler ve diş etle
ri eiC!'r mutema.diyen temh:lenme-zse 
boz.ulm11a. çiırumlye mahkiımdur. Cü 
r llk d~er. mide ve barsak lb tilitl&· 

nıda.n zatur r te1e kadar ber nevi has-

tır.ı ıta ro l ~bilir. 

OiŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her ye· 
mekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartile 

Eczanelerle büyük ItrıyaJ.. n.ar-····"'.<tlarında bulunur 

133,000 kilo kuru soğan alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/7/ 
941 Cuma günü saat 16 da Topha 
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır Tahmin 
b~deli 8645 lira, ilk teminatı 648 
lira 38 kuruştur. Taliplerin bellı 
vakitte komisyooa gelmeleri. 

(67 - 5672) 

184,900 adet yumurta alınacak
tır. Açık eksiltmesi 28/7 /941 pa
zartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin 277 lira 35 kuruş ilk te
mııı.'ltlarile belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (69 - 5674) ... 

Adet 
10,000 Bakır karavana 
10.000 • kapaklı bakraç. 

470 • Büyük kazan. 
250 • Küçük kazan. 

Yukarıda miktarı yazılı bakır 
takımlarının pazarlıkla eksiltmesi 
22/7 /941 Salı günü saat 14,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sa -
tınalma komisyonunda yapıla • 
caklır. Hepsinin tahmin bedeli 
207.480 Jıradır. İşbu dört kalem 
bakır takımı ayrı ayrı ihale edi. -
lebileceği gibi her kalem parça • 
]ara ayrılarak ihale edilebilece • 
ğinden isteklilerin ilk teminatla. 
r~e belli saatte komisyona gel • 
meleri. (73) (5733) ... 

Adet 

175,000 galvanizli köprülü sürgü. 
175.000 • köprüsüz • 
160.000 • kesme kanca. 

Müteahhit nam ve hesabına yu
karı da yazılı üç kalem malzeme 
28/7 /941 pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 14,825 lira. ilk 
teminatı 1111 lira 87 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülür. (70 - 5675) .... 

Kilo Cinsi 
12.400 Kunduralık kösele l<ır • 

pıntısı. 

42.300 San sabunlu kösele 
}.ırpıntısı, 

15,500 Vakete kırpıntısı . 
960 İp kırpıntısı .. 
Yukanda yazılı kösele, >11kete 

ve ip kırpıntıları satılacaktır. Pa
:zarlıkla arttıırrnas1 21/7 /941 pa· 
zartesi günü saat 16 da Topha • 
nede Lv. Amirliği satın alına ko. 
misyonunda yapılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 8431 lira 50 ku
ruştur. Kat'i teminatı 126 4lira 80 
kuruştur. İstekliler kırpıntıları 
Tophanede Saraç evi anbannda 
hergün görebilirler. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelme • 
!eri. (78---,5779) ... 

1,542,000 adet mat kaput düğ
mesi. 4.750,000 adet mat ceket 
düğmesi. 1,900.000 adet mat küçük 
düğme alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 23/7/941 Çarşamba günü 
saat 15,45 de Tophanede Lv. amir
liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
48,794 lira ilk teminatı 3659 lira· 
56 kuruştur. Nümuneleri komis
yonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(95/5876) 

* Beher kilosuna 550 kuruş tah-
min edilen 5800 kilo 46/12 No. ba
lık ağı ipliği alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 25/7/941 Cuma günü 

• saat 14.40 da Tophanede Lv. a
ır.irliği satınalma komisyonunda 
yap:lacaktır. İlk teminatı 2392 lira 
50 kuruştur. Nümunesi komisyon
da görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (94-5875) • Kilo 
800 50/12 Balık ağı ipliği. 
800 60/12 Balıkağı ipliği. 
Yukarıda No. !arı yazılı 1600 

kilo balık ağı ipliği pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 25/7/941 
Cuma günü saat 15,45 de Topha
nede İst. Lv. amirliği satınalma 
kon-.iS\·onunda yapılacaktır. Talip
ler:n belll' \·akitte komisyona gel
meleri. Tahmin bedelı 9040 lira 
ilk teminatı 678 l'radır. (96-5877) • Bd· er kı\osuna 234 kurus tah. 
m ·n edilen 150 kilo Ekstre dö Jan. 
sivan alınacaktır. Pazarlıkla ek -
sıl : nıesi 21/7/941 Pazartesi günü 
saat 15.30 da Tophanede Lv. İl. • 
m;rl ğı ::-.a• ınahna kon1is,·onunda 
v.ır ~caktır Kat'i eminatı 52 lı. 

ra' 65 kurustur lstPklilerin belli 
vak.ite komısvcna gelmeleri. 

.(75 - 5735) 

As~eri f a~ri~alar Satına ima Komisyonu İlanları 
in~aatın Nev'i 

Adapaıarwda bir tamttnane ve muı-

ihale &:ünü ve ıaati Keşif 
lledeli 

Ura 

temiliıtının inşa ve tesisi. 28/ 7/941 Pazartesi 15 24574 ıs•3 

Küçük Yozgatta yaptırılacak ~aat. > > 15,30 15415.50 JJ56 J 
Yukarıda yazılı inşaat hızaların da gösterilen gün ve saatlerde ş~ 

,eri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonu 
, apalı zarfla ihale edilecektir. Ke şif bedelleri ve muvakkat temı 
ıatları hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri parasızdır. TalipJc ' 
"İn ·teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel getirmeleri. .55~5• ...... 
Şartname No. Cinsi 

5 Ateş tuğlası ve harçları 
16 Ditonilamin 
ı 8 Difenilüretin 
20/a Erkekler 
21 Eleklrod nipel 
24 F~rro Volfram 

28/a 64 No. lu remıe göre ~re 
448>> > > 

44/b Makkaplar 
48 Nikel 
50/a 
55/1 
55/2 
70 
77/a 
86/2 
86/2 
86/2 
87 
92/a 
97 

111 
120 
121 

Paftalar 
8antraUt· l. 
Santrahl 2. 
Zımpara taşlan 

Poligon malzemesi 
Otomatlar için çelik 
Yaylık çelik lilmalar 
Çelık çekme boru 
Ferro Crom 
Yaylık ı;elik teller 
Fırçalık çelik tel 
Kobalt 
Çinko levha No: 1'1 

A..,pcs boru 25 mm. 

2972 
JO 

b 

llstedc '!1 

SOO er 
ıo 

100 
50 il' 

listede 1' 
30 

Ustcde )'11
1 

JO 
ıo · 

listede ~~· 
listede Y 

ıo4 
2.000 1 

ı ooo 1 

/( 

l 

25 J' 
2 750 cız 

500 1 

ıo 
200 tli 

n~ " çiıı 
100 ~ lı;U Aspes ip 40 mm. 

Aspes leYha cnıuhtelif eb'atta> 4eO tnij 
Sw marka hadde gresi 5 illa 122 

123 
124 

lJevetuyu örgülu kayı:; c muhtelit ebatta> 150 "';I Sta 
örgülü Dı:etl'll kayışlar c muhtelit eb'atla• J6 fu 

125 
126 
127 

94 No. lu rt"Sn·ıe gore yılan kavi tel hortum ve le1t!rr\..ıah l O ~ ı 
Amerikan aynaları llstcdt' ,, Grd 
237 No: lu resme göı·E" ba.Ja 1a ] 50 \ er 

128 
129 
130 
131 
132 
133 

294 No: lu ,_,,e ;ore = cir 30 lar 
ıtayba)ar listede 
J\:Iodul fl'ezc;erj Ustecir Y 
Dökümc:u ı;ivisi cmuhlt.llf tb'atta> 2 ooO 

134 
135 

T5 No: lu resme göre ocak ıçliği 

Galvanizlj demir E-3Ç 

Galvanızli demir tel 
2921 No: lu rcmıe göre aku ınul:ttör pistonu 
Elektrik malzemesi 
28/a - 64 No: lu res1ne göre testereler için diş 
27 kalem A.E.G. Amili mü't.ehassıs 

27 kalem sierrıens Omili mü tehas!Us 
6 kulem ga:rbe lahrtıaY.er aachen irnili mütehas~ıs 
Fabrikaları mamulatından· alınacak· tlektrik malı.eme~ 
aile beraber A.E.G. ~e sıemens veya herhangı bir fab- ~t 
rika mamuJfttındnn olabılerek 85 kall'ın olektrl~ mal- eu 
zenıesi ek 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı mal zcme Askeri Fabrikalar Umum l\.1ııd·' Us 
lüğü merkez satın alma_ komisyonunca ~rıtın alınacaktır. Fcn~i şartnan1 e1 . !.! 
bergün komisyonda görulcbllir "\·erebH eccklcrin şartlarını ve fıyatırırını b1 

rir teklif mektuplarını kısa bir ı.amnn da Umum 1.lt.ıdürliJğe vermeleri. •56 

....... 
Malzementn cw 

ve miktarı 
İhale gi.ınü Muhanunen Bedel 

ve Saati 
Llra 

45 ton Arap Sa- 21.7.941 Pazar-
bunu te•i 14 15750 2362.50 
150 - SOO ton yeril 2ı.7.941 Pazar-
linters pamuKtı tesı 15 84000 10900 
16020 adet tekerlek 21.7.941 Pa2ar-
i>bit ve ~lığı . teı;i 15.30 26650 3997.50 ~ 

Yukarıda cins ve mıktarı yazılı malzeme hizalarınaa gösterilen gün ve 
atlerde As.teri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma kombyorıll 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedel ve kat'i temin<Atları ve şartı19 
paraları da hizalarında gösterilmi~tJr. •5760:> 

. "' ... 
Beher Kilosu 

Sadeyaj! 13000 Kg. 160 Kuruş 

Zeytlnyaj! 6000 > 90 • 
Bulgur 40000 • 24 • 
Sabun 16000 > 60 > 
Kuru fasu~ fiOOOO > 23 • 
Nohut 20000 • 16 > 
Mercimek 10000 > 22 > 
Zeytin tanesi 10000 > 40 • 
Beyaz peynir 10000 > 80 > 
Reçel 2000 > 70 > 
Toz şek&- 10000 > 46 • 
Pirinç 8000 • 48 • 
Tuz 12000 > 8 > , 1 
Kuru soğan 8000 > 12 > Q 

Patates 8000 > 12 • , 
Tahmin edilen bedeli 85620 lira olan cins ve miktarı yukarıda yazoıı ,5 ;J' ~ 

lem erzak A"krrl Fabrik&lar Umum Müdürlüğü merkez saUn alma ko111 tJ:; 
nunca 21.7.941 Paıarte~i günü f'ö.at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. $8 

mesi, 4 llra 29 kuruştur . Kat'i teminatı 11062 liradır. lley'etl umuın 1Y~~ 
birden vermek mümkün olmadığı takdir de parça parça da alınabilir. '
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Yüksek Deniz Ticaret Mektebinin talebe 
kayıt ve kabul şartlar 

ı _ ~Iektebin tahsil müddeti· Lise ve yük!'ek sınırlı olmak üzere altı -t 
nedir. Yatılı ve parasızdlr. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve mukl:nı~t;; 
tiştirmektir. l\.1('ktebe kabul olunan ta1ebenin gıyinıl. yiyimi \•esair hıJs~:ıtı 
tep tarafından tcnı.in edilir. . 

0
pf 

2 - }.Icktebin yalnıı: ilse birinci sınıfına orta okul mezunu talebe 
cOrta okul muadili diğer okullar mezun il alınmaz.> cıt:· 

A - Alınacak talebelerin yaşlarının 15 den küçük \'e 19 dan büyük 

-~r~. ı 
B - Orta okulu geçen sene biUrmis olanlar arada geçen bir senelik ıB 

ne ile gecirdiklerini tevsik edecek.lerdir. r 
3 - isteklilerin Mektf'p MudUrlüğüne karşı yazacakları h::tidalara· ııi. 

daki vesikaları raptederek l Aj;ustos 941 tarihinden 26 Agusto:ı _9·11 t3~ 
kadar Pazarte~i. Çar~amba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye ve oğledeJl 
saat 14 den 17 kadar mi.ıracaat etmeleri. 

A - Hü\·iyet cüzdanı. 
B - .N;ı K~ğıdı. 

hbl ı""' · veya tasdikname ve ya ut ıın ;u·.ı.n Q c - J.lektep ıehadetnamesi 
örnekleri. 

D - Polisçe tasdikli iyi hal kiığıdı. il 
E - Velılerinin izahlı adresleriyle tatbik imzaları. ~ 
F _ 4 X 6 eb'adında 6 adet kartonsu2 fotoğraf. 

1 
fi, 

4 - Namzet kayıt olunanların 28 Ağustos 941 Perşenıoe ıııünU sılıtı t 

yeneleri yapılmak üzere sabah sa.:ı.t •8> de mektepte bı.ılunnlahırı ıa1ırı1 d~ ·,. 
5 _ Fazla tafıoil.i.t iı;in, Orlaköyde Mektep MüdUrlüiunc mürac.,ı• 

melidir ı 
islanbuldan gayri mahallerden yapılacak mt.ırara~ı lert mathu cdutıı· 

g\si> göndertlir. 
~1uhabE>rat için po~ta pulu gönderilmelidir. .5563> 

- -
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