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Mukadderat 
Haftası 

Sovyet Tebliği 

Leningrad ve 
Moskova isti
kametlerinde 
şiddetli mu-

e LINıAIGNAD 

MÜCADELE 
En Kat'i Saf
hasına Girdi 

So~et - Alman harbi 
e~ tı.ddetli safhaıınJ. gir
:•t~ır. Bu ~afta ve için-

he ulundugumuz gün 
atı- ' a saatler iki tarafın 

kukadderatını tayin ba
d~ından çok önemli-
ır •• 

harebeler 
• 

ller iki taraf çok 
atır zayiat veriyor 

}' 

~TEM iZZET BENiCE Moskova 19 (A.A.)- Sovyet is-

Cephede başka bir 
değişiklik yok 

Soıı kır tihbarat dairesinin bu sabah neş-
llııı" k sekiz &aattenberi Al- rettiği tebliğde, Leningrad ve 
..... - S..vyet harbi aı tiddetli Moskova istikametinde ilerleme--.....,.slllıı . 
llıaıııa , &ırmiş bulunuyor. Al- ğe çalışan Alınan kuvvetlerinin 

o '( ltbi i}ı~ Ceçell baltalar içinde ağ- (De-nımı 11<fbıc1 Sahifede) 
ı~ '1aıııa llıal istedikleri randımanı ı-------------

~ l.rşıs~: Ve üstün bir müdafaa Bulgar Başve· 
için hü~ a. kalmış bulunduklan 

ınuş ol 
11 llnkanlarını ortaya koy- k • J • R d 

latdır, ~~~~- döğüşmiye başlamış- 1 ı o m a a 
lıık Ord Utiin cephelerde milyon-

lrır]t ula~ boğaz boi;azadır. ne görüşecek 
tlıııeltt sekız saattenberi cereyan 
tl ha b~ bulunan bu dehşet veri-
tında 'ırıı~ ~anıa ~e seyirleri ara- Roma mehafili ziyarete 
liıikr uhnn addolunabileeek de-
~e it •kler vukua gelmiştir. Alman ÇOk eht"mmiyet veriyor 

e \aıe Us tebliğleri bu hususta dik
detııı kYan yen; vaziyetler kay
ltniıı e le oldukları gibi; mücade
lliiııı de hakiki ve bayati bir dö
"''•h noktasına girm~ bulunduğu 

Alman taarruz istika metlerini gösterir harita 

ıı 
ıO 
l 
f 

biiıu 11
8 ~1e anlaşılıyor. Almaıılx; 

bi t 1111kan ve kudretleri ile ye
lıınd•aı-ruz hamle5ine girmiş b11-
bit 1 11bklarını saklamıyorlar. Hatti 

e J'• 
lttd •ı:lerinde aynen fU satırlar 

n-· 

;a ti;;; Şark •ephe•inin lriifün im
llıQatlıı•a neticeyi kazanmak için 
ttııı,ı:""'. bir muharebe cereyıın 

"' tedır .• 
Uq c·· 

llıaQI lllhJ~nin aydın manası, Af-
)[ al~rııı hır iin önc:e kat'i netke
,.~ azmi ile harekete geçtik-

.,, •Cadcsidir ,. ~· . 
ltı~ ~~ A.l111anlar, Sovyetlerin hü-
l~ıoi Yatlarıno cepheye sürdük
~••ıe/' taanuzu önlemftı: için 
lliıı~,; ~8Ptıklarını saklamıyorlar. Bulgar Başveldili Fil.of 
~~ İ·•~a 'Yh, mücadele her iki ta- Ro 
..., '~ de k m.a 19 (A.A.)- Romanın sı-

•aıı, at'i, hayat! ve nihai yasi mahfilleri, Bulgar Başvekili 
~·~e.ı: al111ış olarak devam et• ile Hariciye Nazırının Romaya 20 
•r İlt'ı · Belki de. bugün yann 

ti\ lı ta f temmuzdan 23 temmuza kadar ya-
lı a İ)tt• hr~ için de fevkalade pacakları ziyarete büyük bir 
tı 8>lıin ;sr~ız haberler alacağız ve siyasi ehemmiyet veriyorlar. 
\ ''Yi t .' hali bakımıncLın ne-
lıı0layı11~tıı ve işaret edebilmek I (Devamı .8eflr>d Sablf<.deı 

• )tıı· '" edintteğiz. llu itibar-

~tt· 
1 

"• b 5000 hk" •. ıces; 1ı ıntıaxıam oğuşmıya ma um 
'"Yio ha;k1ınnıdan •mukadderatı 
lııı ı\lıııauı ası. demekte haklıyız. yol inşaatında 

. der~ arın Sovyet cephesine 
,lııısıi g;;/ muazzam ve tarihte } l k 
~ •illi "1111•111iş kuvvetlerle hü- ça ıştın a c a 
tiaııı, d elerinin s<'bebi; kendile-
• t "t• •eı;. 1 ırat ettikl · 'b'· L_t~ b ~~l'i b' en gı ı, JUi ı 

•lıiııde " in önce elde etmek se-
lo, L n do~-k dır h •i .\I b•ua ·ta . Anlaştlı-
~i~d' llıanlar harbi şark cep

ti~ • su.-
\ 'tınd •tle tasfiye etmek lh-

Bunlara amele Clc
retl verilecek, ce
za ı arı indirilecek 

•ı· adırtar B • . d -• ...._ tt a· · unun ıçm e ...- Ankara, 19 (Hususi Muhabirimlz-
.. , it lr'•st- ' d llıiı 1ıııy . vo SOnuna kadar Sov· en) - Nafia Vekaletinin hazırbdıtı 

•b61 • •le olan mücadelelerini b!i:?illt proıram<ı g<ire, mem!<!ı.•timız-

Moskovadaki 
Amerika elçi
liği gidiyor 

Londra 19 (AA.) - Asosyated 
Pres'in M-O!!kovadan aldığı bir ha.\ 
bere göre, Mo kovadaki Ameri
ka elçi!;;.; memurları Kazana git
mek üzere Sov~~t Hükumet mer. 

' kezini terkedeceklcrdir. Maama. 
fih sefir Staynlard ve başlıca iki 
memur Moskovada kalacaktır 

Sefaret ou hareketin harp zama
nında normal ıhliya:i tedbir ol -
du«unu bildirmi~tir 

Fransız Soma-
1 isine karşı 
harekat mı? 
Kadın ve çocukların 
tabliyesi istendi 

Kahıre 19 (A.A.) - Resmi bir 
ı,;,bliğe göre Fransız Somalisin • 
deki kadın ve çocukların tahli · 

(Devamı 8"'lncl Sah.ltl>dıe) 
--··--v----

Ticaret Vekili 
bu sabah geldi 

Leningrad
daki Kızı/or
dunun ric'at 
hattı kesildi 

Londra 19 (A.A.)- Helsin
kiden bildirildiğine göre; Le
ningradı işgal hedefini güden 
hücumlar esnasında Fin kuv
vetleri, Sovyct hatlarının de
rinliğine girmişlerdir. Altı 

gün zarfında Fin kuvvetleri" 
150 kilometre ;ler ]emişlerdir. 

Fin ordusu buradaki Sovyet 
kuvayi kulliyesinin arkasını 
çevirerek, ric'at hattını kes
miştir. 

I Alman • SoYJet 

RABBI NE 
BIB BAKIŞ 

• 

Beş günlük 
muharebe 
hala bir ne-
tice vermedi 

Almanlar 4 uma 
m 1 latıkamette 
çarpı,ıyor 

Sovyetler vaziyette 
değişiklik olmadı

ğını bildiriyolar 
BERLİN KAYNAKLARQ!A 
GÖRE 

Bertin kaynaklarm<lan Anado
lu Ajansı vıısıta,iy •e bildııilen 

haberlere gt>re. çok kuvvetli taı:ı.

kim edilmiş bulunan Staliıı hat
tında Mobilet ile Vlleb!;k arasın

da açılan gedık. Smolensk ı n öte
sine kadar geniş1et11mijctlr 

(J>noanu Jlel<\ncl Sahifede) 

/Macar tebliğin· 
Jde yeni birşey 
bildirilmiyor 

Londra 19 (AA.) - Sovyet 
Rusyay a karşı ) apı lan harekat 

hakkında dün Budapeştl'<ie Ma. 
car Başkumandanlığı tarafından 

ne~redilen t<>bliğ Macar orduları. 

nın düşmanı 1akip dmt·kte oldu

ğunu bildirmekle iktifa eyle -
'r--ktedir __ __., __ _ 
ıtalyanıar cepheye 
yeni kuvvet g6nd.erı 

Roma 19 (A.A) - Şark cep -
hesine İtalyan ordusuna mensup 

başka teşekküller de hareket et. 
miştir. 

:.ı•ndir~!• "?e?fi şekli ile neti- de 44000 kilometre yol inşa ed.ilecek-

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiş, Haydarpa§ada Vekalete 
bağlı müesseselerin erkanı tara
fından karşılan~tır. Vekil, şeh
rimizde bir müddet kalacak, itha
lat, ihracat, i~ ve ihtikarla mü
oa.d.ele ıjileri üzerinde ı.t.lı:ilr le- ya
pacaktır. '.ıllmmılmın Baltık filosu ve bir tank kohmun geçi§i dıf h Utllıiııı ,.,. ıstiyor ve harbin tir. Bu mşaat 10 senede :abakkuk et'.-

,.; Ulı,Qııı <'.şn,.,,.İne mütehamnıil tirilecektlr. 
ı~ ~lt:rorlar. Buna iki bakım- 5000 mahkOm yollarda ca!tşacaittır. 

ı~-------------------------------------1 

İki ytiz k~ıl.1.lı: cruplardan mürekkep m..._,, 5 ıncıı Sarlada 
ile kafıJe bugtınl~rde ilk olarak faali

'~ 
1 
.. -::--:::::::--- yele eeçccekt:.r. Mahkümlara ameleye 

-~ n Q i;N- ·1 (Devıum s hıcl S&yfada) 
~ ı~.._--, ı---·-------

li NOTLAR: 
afta l ık Deline ararken 

l•kerı icmal 
ı---_ -
Son b f il a tanm harp 
•rekatı hakkında 

11•ke • Ilı" rı aıuharriri-
ıı EaıeLli K 

tt:ı • ur-
• y Suhay'ıo 
'Y•1:ısın1 ...____ .. -llı~ııca ıablle-
ıe bakınız. 

Taksimde Sürpag1>p mezarlı
imda bir Ermeni ailesi harıl hani 
define arıyor. Bir milyoo alt.ın 
ve3a o kıymette müce\ h .. r çıkar
sa mira,sçıların ve alakalıların d"ğ
me keyiflerine. 

Ha,·adisi biziın mnhtıl 11rkadaş 

da öğrenmiş olacak ki: 
_ Bir zaman Bekdi~ • de Sürp· 

aı: .. pta define aramıya koyulmuş· 
tu. A cla.şılıyor ki, aslında Siirp
agopta bir defi.M cazib~i var ve 
zaman zaman ba~ka başka hü\'i· l 
yctlerde ona v.....ı olmak arzusu 
dcpreşi)·or!. • • 

I" SON TELGRAF,, ın 1 
1 Okuyucu-larına ·hazırladığı 1 

!YENi ROMAN! 

·~ SORO ÇINGIRAKLARI il~ 
Mtlelllll: CAHIT UÇUK 

1 Bu Roman, hem edebi zevkinizi okşıyacak, 
1 

hem sizi m e r aklı, sürükleyici ve sonuna 
kadar takip edeceğinize şüphe etmediği
miz bir aşk macerasının peşine katacaktır 

rp . B l ' }, -l azartesıye aş ıyoruz J 

Vapur bilet 
ücretleri 

1 artacak mı ? 
Yalnız gtlndtlz sefer 
yapılmaıı kararı 
buna icap ettiriyor 

Karadeniz ve Akdenizde vapur 
seferlerinin valnız gündüzleri ya
pılması ve geceleri vapurların li
manlarda geçirmesi hakkındaki 

karar üzer'llC seyahat müddetleri 
artacağı için vapurlardaki yemek 
ücretlerini de yükseltmek zarure
ti hasıl olmuştur .Bur.dan başka 

1 
vapurların masrafı arttığından 
bazı iskeleler için bilet ücretlerı
n;n de artması duşiınülmüştür. Bu 
vazıyet Vekalete bikliMlm~tir. 

--- -

Mosko1ıada nğ>Mk Uti1utz eclilen yeraltı ~ndan oın 

(HARP VAZİYETİ ) 
Alman ordusu arazi kazanıyor, 

fakat Sovyet ordularını 
henüz mağlup ve imha edemedi! 
(Yazan: EMEKLi BUBllAY SUBAY) 

Dünkü yazımızda ihtiyatla kar
şıladığımız mühim haberleri dü
zeltelim: 

Estonya arazisi bala Sovyet or
dusunun elindedir ,.e Finlandiya 

körfezinde Stalin hattının şimal 
ucunu teşkil eden Narva şehri Al
manlar tarafından işgal edılme

miştir. 

Bugünkü resmi tebliğlere göre 
umumi vazıyet şudur; 

Finlandiya cephesinde bir deği 

şiklik yoktur. Stalin hatt nda Al
man orduları U-ningrad, Mosko
va, Kiyef ist ı kametindl' ilerlemek 

1 
(Devamı S ~I Sayfada 

Bü t Ün talebe 
yeknesak 

elbise giyecek 
Bu elbise ucuz 111a
cak1 ayni kumaştan 

yapılacak 
Ankara 19 (Hususi muhabiri • 

mızden) - Kız ve erkek ta).,bC'
lerin ucı.:z ve ayni cıns kumn tan 

(D"3.ml Befln<-1 !'lablf•d• ı 

Ortaokullarda ve iise .. 
lerde de fakir talebe
ye yardım edilecek 
Her mektepte Parti himayesin
de yar rl ı m birlikleri kuruluyor 

Maarif Vekaleti ilk okulıarda 

olduğu gibi, orta okul ve lı>elerde 
de fkair ve kimsesiz ÇO('Uklara 
yardım edecek birlikler kurulma-
sını alakadarlara bildirm;ştir. 

Ki SACA 

Ya Barro 
Ya merro ı 

Jı. ŞEKIP 

Sakın ola ki, yukarıdaki baş
lığı görüp de bana da: 

- Vatandaş türkçe konuş, 

türkçe yaz!. 

Demiyesiniz. Bu türkçeye 
geçmiş, yerleşmiş, alem olmuş, 

ıstılah hük~üne geçmiş bir 
lakırdıdır. Ve .. yanılmıyorsam 
manası da, 

- Ya ölüm, ya dirim.. 

dir. İşte şimdi Sovyet - Alman 
harbi de bu saChaya girmiş bu
lunu)·or. 9,000,000 Alınan as
keri cephede çarpısı) or. Buna 

kar.ılık Rus ordularının da da
ha ~şağı değil, daha ) üksek ra· 

kanılara baliğ olduğu nıuhak· 
lı.aktır. Bani, denizde kwn, 

Halk Partisı de bu yardım ışıne 
iştirak edecek ve birlikleri hlma

yesi altına alacaktır. Orta okul 
ve liselerde tesbit edilecek fakir 

(Devamı ~el Sahlled•) 

Rusta asker .. dedikleri yerin
dedir. Almanlar ılahi Rus yığı
nının dth~ctini gi1lrıni~·or. 

- l\luntaıam çekilebilmek i
çin külliyetli miktarda dümdar 
kuvveti bırakıyorlar. Maama· 
fih, bunları da )'C'nn1i~·e \'e da
i;ıtmıya munffak olıı)·orıız .. 

Diyorlar. Demek ki, bırak· 
tıkları dümdar Alınanları O) a
lamıya yarar olmaktan daha zi
}adc Almanların yennıiyc ıncc
bur oldukları kııdar çok, ku' · 
'etli, rniicehhez ku\ ,·etler. 

Herhalde iki tarnf:n !t-bliğ· 

lcr~ içine girdikleri harp •arı.a
sının fe. kalade ha)· ati bir ma

hiyet arz ve ifade ettiğini g(i·z
önünc ko~·uyor \'e kat'i netice
nin cereyan l'tmcktc bulunan 
h;ırp •onuna bağlı bulundıı~unu 
t\)!'.teriyor. 

Ya harro 
lya mt"rro!. 

Ur mck<e ıııuhakk.ık ki hak· 
lı~ lZ. 



KAHVEYE 

RAKJP 

Bursadan ıayanı dikkat bir 
babeı· verıııyor: Tohumu 
Trab.ı:ondan getırilen ve Bur
aada ekilmiye başlanan soya 
fasulyesi, kavrulduğu vakit 
en mükemmel kahve o luyor

muş! Şimdi, Bur.sada harıl 
harıl soya fasulyesi yetiştiri
liyormuş .• 

İşte kahveye en azılı rakip. 

TEMMUZ 1 --
ApU 

inşaatı 
Deniz yolları bir 
proje hazırladı 

Denizyolları idaresi İstinye ve 
Ka>ımpa,a fabrika ve ha\'uzla -
rında deniz vasıtaları inşası için 
geniş bir proje hazırlam~tır. Va. 
kil müsait olduğu zaman tatbik 
edilecek olan bu projeye göre, ilk 
olarak rnotör ve romorkör inşa
atına e~mmiyet verilecek ve 
yavaş yavaş faaliyet genişletile. 
rek Liman vapurları ve daha son. 
ra yeni tesisat ilave olunarak açık 
deniz ,·apurları yapılırasır:ı baş
lanacaktır. Tersane bu şekilde ya 
vaş y:ıvaş kurulacakl:r. 

Arpanın da, nohudun da pa
pucu a tı dama allılabitir. 

Soya fasulyesi, nohudun aza
met ve i! b ini suya düşüre
ceğe be11ziyur. 

KAVAf lŞi 

Sokakta bir para 
' cfizdam bulan çocu

ğun do rnıu -u 
80MANLAR 

Osm~n Cemal bir yazısın- ı 
da kavaf 1~1 romanlardan bah
'" ıyc.1. 1'.uııdu.alarm kavafı 
vardır amma, romunıı:ı kava
fı olur nıu, dıye d~ilndük. 

o '"' ' bir tı.n.ıf, bir san'at 
eseri c.u.1ak gere . Bu m.:v:ı:.ıu 
konuşur,,;en, !:i .. mi ara}'e a
tıldı: 

«- Kavaf işi rom;;.nlar ta
bii va d.r. '"'~eli, b;m gü
re~ ıe ,-i caları ya:ı:arım; ben-

den b.ıt .. .ı kimın tarafından 
yazıl .. ~~ }'UZ1! •• n, L.it ... ıı d1ğer 
gÜrC§ tefrıkları kav .. t ışı-.ır.» 

YUV,... ,ALK VE 

UZU.w .:-A.Mc.K 

'••-Y- l>.ı. bir uzun tecrü
LcJeıı ~ ııra anı.aş.1dı kı, u
zun c.. 1e 1e .. var ak e -. 
ıne a asın<.<a bır arı.. yok
ur. ı..t ... ıı:, §C ·ıl ıu.: ... ı va.r ... 

.. 11 • ~m aynıdir, pişıue:;İ 

!;)ı •• ıJi, ekmekleri daha mü
keı.uu ... l ya..,JI°"ı•u. , dw. J. t"~~
lun h ..:ırı...ıu ıçın ne giui 
tedbırı<:u: b .. şvurma!ı? . Bıi
tun m.,sde, e megı pişkin bır 
hale soınuaktır. 

Na. eddin Hocanın me§
hur fı rasıııı bilırsiuız: Çu
va ı iıu.ı:up heyoe y .. pmak la
zım.. aaı, eı.meği dılim di
lım kesip, mangalda kızart
maktan »aşka çare yok! 

DENlZC 

GIRl'tıEK iŞI 

Belediye, açıkta denize 
girilnı<!aını kat'ı surette me
nctrnı .. Açıkta denize gir
mek .. bıri müpherl.. Yani, 
yalnız pli.jla.ı da mı denı.ıe 
girilecek?. Herhalde, kast, 

bu olmamak gerek. . Bizce, 
tehıikeli ıahillere İ§aret ve 
kontrul konmalı, buralarda 
denize ııirilmesi menedilme
lı, ft: ırin diğer bütün ıabille
riııde yıkanmak ıerbest bıra• 
kılmalı. 

Akıi halde, böyle bir ka
r ar, p iaj aahiplerinın ekme
ğine yağ değil, bal ıürer. 
Çünkü, zaten onlar yağlıdır· 
lar. 

AHMET ! :AUF 

Edebi Roman: 123 

Esnaf Cemiyetleri katibi umu
milerinden Cemal Akyüzı.;.n ·;!u 
Oğuz Cemalettın Ak 'z Cerrah. 
pa<ada r-:akşı sokağında 11 nu na-
ra.ı cvinrn üründe oy!':ar t:n 
içinde İ •anbul gümrükkrı Baş
nıüdir•y(li icra ve• kip mem..ır. 
Iarından Muharreme ait bır veSc 
ka ile 47,5 lira ,~e s~ r evr~kı havi 
b:r p:ı.a cüzön• bu: 1rak hemen 
pedcnne vermitLr. Cemal Akyıiz 
de para cüzdanını Hasekı polıs 

merkezine teslim edere.\. zabıt 

tanzim olunmu<tur. 
Küçük yavrunun bu dogn• ~ -

ğun u takdir ederiz. 

Vellelendlye vesait 
temin edildi 

B<'lediye Reislığ I"c' • Demir. 
yolları D kuzunc• i le n ~ dare-1 
sine mÜ'"acaat ederek p ...... a ... c- ... n. 
leri. VeEcfend at yarı< yNıne i 'ı. 

ve tr~ •!er konu:m2 ·nı },• •fr • 
miı:,;tir Dif!er taraf an ""rırıfj ın 

,t lıaren S'rk€ciden V<'licfcnd•)e 
20 otobüs işE ·ccektir. 

ViLAYET v~ BELLDIYE: 

* Üsküdarda Apzıra, Ve! o[;
lu ve Selınııyede Çe,me:;..eb.r, 
Cami, Şair Nesimi. Da;~ .. adın; 
Beyl<'rbeymde Ç·nar sokaklarının 
tamıri kararlaşmışlır. Üsküdar • 
da Şemsipa•a camii önüne de b:r 
rıhtım yapı'acaktır. * Belediye buz satışları üze • 
rinde sıkı kontroller yapmağa ka
rar vermşitir. * Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün Vil5yete gelerek Valiyi zi
yaret etmiştir, 

TiCARET CIC SANAYi: 

* Fiat Mürakabe Komisyc·nu 
önümüzdeki toplan'.ısında ha.) • 
van derilerinin hangi borsadia 
satılaca~aını kararlaştıracaktır. * İstanbul Mıntakası Ticaret 
Müdürlüğüne aynı dairenin mü. 
şavirlerinden Necmettin Mete ta
yin olunmuştur. 

MÜTEFERRiK: 

* Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel dün Maarif Müdürlüğünde 
tedkikler yapmıştır. * Adlıye Vekili Hasan Mene
mencioğlu dün Trak vapurile, 
tedkiklcr yapmak üzere İmralı 
adasına gitm~tir. Bugün döne • 
cektir. * Aybaşından itibaren Ada 
plajları arasında vapur seferlerine 
başlanacaktır. 

KOLKOLA 
Müe.llifi: Nizamettin NAZİF 

Masaya oturur oturmaz Met -
ıidotel arkasıııdan koşup geldi. 

- Haydi bakalım, kendini gö.9-
ter. 

Sofra yavaş yavaş donatıldı. 
Ya.ının a>çı başısını aratmıy acak 
en nefis Hordoverler, çerezler ve 
saire \"C saire ... 

Orkestranın hazan hali!, ba -
zan scnfanık nağmeleri arasında, 
Kadriycr.in o hıç arkası kesilmi
ycn ka 11kalarile dolu sofra havası 
tç:nde tamamLe kendi alemlerine 
dalm.~.ır, lkonu~U)"Orlar, konuşu.. 
yorl2.• konuşuyorlardı. 

Kadriye sordu: 
- Bı.radan çıkınca yalıya mı 

döneceğiz? 

- Hava bugün korktuğumuz 

gibi o kadar doğuk da değil_ 

- Ben size demedim mı, iyi 
giyinelim diye .•.• dedi Kadriye • 

Naci wrdu: 

- Yoksa bir yere mi gitmeğe 
heveslenıyorsunuz? 

- Fena olmaz amma, nereye? 
Hepsı akıllarına gelen bir yer 

söylediler. Fakat kun aklına ge
len bir yer söylem~e, ötekilerin 
itirazına maruz kaldi. Bu itiraz • 
lar arasında mevzu sık sık deği. 
şiyor, bir taraftan da hafif içki 
dilleri çözdüğü için, sağı, solu çe
kiştirmeler ve kahkahalar ara • 
sında- sohbet uzadıkça uzayordu. 

Hani bir taraftan da gerek mu
sikinin, gerek salondaki sıcak • 
lığın, gerek kendi kendilerine dal
dıkları bu alemin hepsine de ya. 
vaş yavaş bir rehavet çök.m~ 

1 
-~•e -~-· -. . u -. . r 
eıe iye Sarayı 

Bir belediye reısi çıkar, Kadıköy 
rılılunı üzerinde bal binası yap
tırır. Bu binanın hiçbir ihtiyacı 

karşılamadığı, bugünkü manza
rasile anlaşılır. Bir ha kas1 gelir, 
park yaptırır. 

Kimsenin h•tırına gelmez ki, 
şehre muhakkak ki, herşeyden 

evı·el mazbut, modem ve İstan

bula bir süs, bir zind teşkil ed«>
eek bir belediye binası lazımdır. 
Avrupa şehirlerini bırakın; Ana
oolu şehir ve ka abaları.ıım ço
ğunda .ilk göze çarpan güzel bina, 
lıclcdi~·e binasıdır. 

İstanbul hcl<.Ji~·"'i şimdi, çii
rük çarık. müldcr. ik binalarda 
sığınmL~ vaziyettedir. 

Gazetelerin y~, r! ';ına göre, B'>
lediy•ııı z, lıir 1ı lediye saray. 
yaııtll'!onak üzere Koordinasyon 
Heyetinden katnr ı·e ı.ıüsaade ~ı
n1ak iizcre bir nitracaatte bulun
n1uştur. 

Günün meselesi: 

eni süt alimat
a es· hazır andı 

Halis süt, yalnız ineklerden 
sağılan sütlere den ilece k 

Sıhhat Vekaleti bir süt talimat
namesi hazırlamı tır. Bu talimat
nameye göre; süt tabiri yalnız i

nek sütüne delak!t edecek, diğer 
hayvanlardan sağılan sütler o 
hayvanın ismi ile satılacaktır. Süt 
nakil ve muhafazasına mahsus 
kapların üzerine de içinde hangi 

hayvanın sütü olduju yazılmış o
lacaktır. Halis süt tabiri inek-
!erden alınacak saf sütler içın 

kullanılacaktır. 

Hayvanların doğurmadan ön-

haftaya kadar sütleri satılmıya
caktır. 

Hiçb;r süte bir yabancı mad
de karışt«ılmıyacaktır. Süt nak
leden vasıtalarda su ve süt satılan 
yerlerd., kokulu maddeler bulun
durulmıyacakl:r. 

Süt talimatnamesine yoğurtlar 
için de hükiimlcr konulmuştur. 
Ve koyun sütünden yapılmış 

Silivri yoğurdu iki kısma ayrıl

mıştır Bunlardan biri tam yağ
lı, diğeri yar.m yağlı olacak, yo
ğurt kaplarına da sütlerde oldu
ğu gibi hr.kiki e\·saf,nı bildiren 

ce 15, doğurduktan S-Onra da bır etiketler yapıştırılacaktır. -Kahve tevziatı Haliç seferleri 
Bu kar:ırın "' ıcat·ına emin bu

lunuyoruz. F'ilv k., ... imdi, rnalzc

mP palıalıcL.r. Dola~ısile, inşaat 

pahalı) a çıkaca!,tır. Fakat, kara
rın bu~in çı1~t ığını ran:etseniz bi

lr, in~ata 1.a~lannıası için bir 
lıa~ li zaman 'c fo•ınalite tekem
nı Jlii i~in mUrltle:t i ter. 

Nahiye müdürlükleri Haliçte karşıdan kar
bizzat tevziat yapacak şıya seferler yapılacak 

ş·.~·r'::l~n haı.ı. tır:1nak herhal
d<.' iyi olacaktır İslaubula ınuaz-

zaın \'e gÜ7.cl 
ka7:anrl ırnc:ık 

1.iıır; !{ırdar 

ederiz. 

1 •• bekdiye saray1 
n ... 1, lfİ~·e Rt-isinin 

olr ~- ını temenni 

REŞAT FEYZi 

lthala , 
Birlik 

eni f 

"hracat 
=nin 
iye•i 

Ş:ındiye kJdar kahve te,'Ziı ya. 

pılmıyan yerlerde de halka kahve 

da~ıt.lmasına t·vvcL<i günden iti. 

baren başlanmıştır. Kurukahve

c;Jer de bulunnııyan nahiyelerde 

bizzat Nahiye Müdürlükleri ta

rafından tcvz'.at yapılacaktır. Her 

gün bır ma1'a'l-e halkı ellerindeki 
n..;maralarla N2hiye müdürlüğü. 

ne müracaa• ederek kahvelerini ı 
alacaklardır 

Denizyol'.ırı İdaresi Belediye. 
den devir aldıgı Haliç işletmesini 
ıslah için bir proje hazırlamak -
tadır. Vapurların ve tesisatın ta
miı ve tadilinden b~ska f ıbrika 
ve havuzlarda kiiçiik motör!er ya. 
pılacak ve bunlarla Galata ve E. 
minbnü arasında halk ta>ınacak
tır. Bu lıususta da fon heyetleri 
pli.nlar ~~pmaktad·rlar. Bu son 
şekil ile idarenin var:da•ı da arta
caktır Halk karşıoan kar;a~·a çok 
ucuz bir para ile n,.l·:lcdilcccktir. 

İt~a.1 1• ye İh·ar·t B:rlıkleri - r------------------
n faaı V'!'i ri t! rınde bir ta • ----- ADLJ' YE • _.._ __ 
(' F• yapı'aw•ı . mü'mekt,, - ve PO LI s -_,----
0 r. Ticaret C'f kuru duğu ic;ln 

J3 rn: e ,, t 'lrı, '1 mal ge'ir - 1 i ti a. yapmakta su·ç ü yedi. 
Tl'rsi yo UT' '< ~alısmalar pek a. 
zalmı ır. li 'ik'cnn h~riçt{'n 

g('len "" rarice scvkedilec<'k 
mollarııı yal iZ \acJr!<>r ara .ında 

taksim le me gı-1 olması düşü
nülmek1t'<iir. 

Deri g Hyor 
Yakında m"'rnlekntimize mühim 

miktarda sı".r d'rLi geleceği ha
brr alınmıstl!'. Ru deriler Ticaret 
Vek5le\i tarafından deri ve kun. 
dura fahrikalar; arasında taksim 
edilecektir. Kösele ve deri fiat

lerinin ucuzlıvaca ".ı tahmin edil
mekt<'dır DE'ril-er İskenderun 
yoL!e gelece!:tir. 

Eyüp el etinin 
muhakemesi 

Eyüpte komşusu Kudsiyi bir 
tavuk kavgası yüzünden bıçakla 

öldürmekle suçlı Veli ve suç or
tağı Melımedin muhakemelerine 

dün devam -ed lmistir. Suçlular. 
dan Mehmet evvelce tahliye edil. 
miş bulunuyordu. 

Veli dü.nkü celSC'dıe kendisine 
avukat tuUuğundan ve o da evral: 
dosyasını henüz tcdkik etmedi
ğinden mühlet istediler. Müda

faaya aidiyeti basehile bu talep 
mahkemece kabul edildi ve du. 
ruşına yarın sabaha bırakıldı. 

değildı. 

Sanki başka yere gitmeseler ne 
olur? Oturdukl..:rı yer fena mı? 
Bundan daha iyi eğlenecek neresi 
var? 

- Hani burad:ı da insanın canı 
sıkılmıyor - dedi Nazan • 

• - Müzik de fena değil... 

- Bazan ağ•r parçalar çalmı
yorlar mı~ Sınlrime dokunuvor 
• dedi Kadriye • o havalrı di;ı,e
yecek yer ayrı ... Şöyle biraz kıv
rak baletler, operet pa-çaıarı, 

hatta caz ... 

- Alaturkadan hoşlanmaz mı
sınız - dıye sordu Naci • 

- Kım hoşlonmaz amma ye -
rine göre ... 

Nazan hiç konuşulan şeylerle 

alakadar olmuyordu. Hatta ora -
dan kalkıp başka yere gitmek 
heves ve neş'esinin kaçmış oldu. 
ğuna da için için memnundu. 

Çünkü kendisini o kadar bitkin 
ve yorgun hissediyordu ki, bütün 
gençlil'ine ve eğlenmek arzuları. 
na rağmen, salonun sıkıcı sıca -
ğından uzaklaşarak yalıya dön-

kişi dün Adliyeye v~rildi 
·ır lheş top atlska s byan bir malı· 

tekir 6e şlm ı mahkemede hesap veriyor 
Fiyat MUrakabe Komisyonu dün 

öğleden sonra saat 14 de Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğünde toplanarak 
suçları sabit olan bazı muhte -
kirleri Adliyeye vermiştir. 
Galatada foto Seleks rontgen fil

mini yüksek fiyatla sattığından, 

Kapalıçarşıda gözlükçü ve saatçi 
Agop Pardik traş makinelerini yük 

sek fiyatla satmaktan, Kapalıçaqı. 
da Nesim 53 kuruşa satılması liı

zım gelen basmaları 80 kuruşa •at
maktan, Galatada Prezevislavski 

kurşun kaleminin tüpünü 10 kuru
şa satması icap ederken 20 kuruşa 
şaUığ:ndan, Zindan)<apı caddesi 
Yordanoğlu oğlu Todori kundura 
~ivilerinin kilo~unu 170 kuruş yeri.
ne 300 kurusa satmaktan ve kadın 
ökçcleı-ıni 12;5 kuruş yerine 20 klı
ru a satmaktan, Kapalıçanıda Ya
§Uda 100 paralık dikiş iğnesini 15 
k ruşa satmaktan, Çarşıkapıda Ar
~ak ı·e Mercanda Avadis yaldız va
rakları:ıı 12.5 yerine 50 kuru • 
§a satarak ihtikar yapmaktan suç
luJurlar. 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Dikili taııar muha

faza edilecek 
Belediye ve Müzeler İdarsi. b:ri 

Beşiktaşta Ihlamur sırtlarında ve 
diğeri Nişantaşın!a Topağacı de. 

nilen yerde olan iki dikili t~ın 
muhafazası için tedkikler yap -
maktadır. Eski padişahlardan bi
rinin attığı bir okun atıldığı ve 

düştüğü yerleri gösteren bu tarihi 

taşlrın etrafı güzel bir şekilde 
tanzim edilecektir. 

mek, soyunup rahatlanınak, birazı 
başını dinlemek istiyordu. 

Hakikaten şu kısa günler ol • 
dukça yorucu geçmişti. 

Naci Nazanın halini göz ucile 
tedkik ediyor, arada güya mon. 
den anasının yılışık tavırlarını 
ziluıinin haddesinden ge~iriyor, 
bir de bütün bu alemin içinde 
kendi vaziyetiru yokluyordu. 

- Naci Bey, sıcak pek bastırdı 
galiba sizi • dedi Naciye • 

Naci bir uykudan uyanır gibi 
doğruldu: 

- Yok canım, size öyle geli
yor. 

- Naı.,J bana öyle geliyor? Bir
denbire değişiverdiniz acanım .. 

- Dedim ya, size öyle geliyor. 
Belki de hakikaten buranın sı • 
caklığı ... 

Seza söze karıştı: 
- Efendim, bu hayat işte hep 
böyle monoton geçiyor. İı..>an ne 
kadar yeni bir y arzu etse nafile .. 

- Yani? • dedi Naci -
- Yanisı, manisi bu! İnsanın 

hakikaten her istediği 'if.3 olu -

DeUneden lıentz bir 
eıer gir ilmedi 

Hayganoş isminde bir Ermeni 
kadınının iddiası üzerine dünden 
itibaren Sürpagop mezarlığında 1· 
m'ilyon lıralık definenin aranma
sına başlanmıştır. Fakat dün ak
şama kadar bir hayli toprak ka. 
zıldığı halde birşey bulunamamış. 
tır. Bugün de kazıya devam edi
lecdktir. Kazı sırasında aliıkadar 
dairelerden resmi memurlar da 
hazır bulunmaktadır. 

verse... ı 
- Bu, kime nasip olmuş ki!.. • 
- Olmadiğını aramızda bulun. 

duğunuz daha ilk zamanlardan • 
beri anlamadınız mı? 

Naci, çoktan anlamıştı. Zaten 
kendisinin hiç belli etmemek ar. 
zusuna rağmen, arada bir düsün
ceye dalıvermesinin sebPbi de bu 
değil miydi? 

Üç çlçck, bir böcek!.. Hoş, daha 
başka böcekler de çoktu ya! ... 
Bahçe böyle münbit oldukça, çi.. 
çeği de bo~ böceği de bol ol urdu. 

Hak'.katen yavaş yavaş, bir ıu
kıntı başlamı~tı. 

Nazan bir aralı1<: 
- En iyisi yalıya dönmek ..• 

C:edi. 
- Daha şimdi oradan geliyo • 

ruz, ayol... 
- Bilmem, ben dönüp şöyle 

biraz rahat etmek istiyorum. 
Seza tarizde bulndu: 

- Öyle ise kim dedi sana Na
ciyeye git diye ... 

Nazan cevap vermedi. 
Hakikaten artık yavaş yavaş, 

Bel iye
nin kararı 
Tanınmış san'atkar
ların büstü yapılacak 

Belediye, güzel san'atlerde ve 
yahut fen ve tababette memle -
kete büyük hizmetler yapmış olan 
ölülerin birer büstünü hazırla • 

tarak şehrin münasip ~rlerine 
koydurmağa karar vermiştir. Bu 
hususta ledkikler yapıhnakta ve 
büstleri yapılacak kimseler tesbit 
edilmek:edir. 

Mtlzelcr hafriyat 
yapacak 

Müzeler İdaresi şehrin bazı 
noktalarında kendi hesabına haf
riyat yaptırma~a karar vermiştir. 
Bu hususta hazırlıkları yapılmak
tadır. Ifafrivat bilhassa Sultanah
nıct civarında olacaktır. Yakında 
işe brı<-lanacaktır. _,___ 

Gıda maddolerlnln 
tevziatı 

Bundan sonra hariçten gelecek 
bütün gıda maddeleri iaşe mü -
dür!ükleri tarafından tevzi olu
nacaktır. 

Yalnız Vil1yet .le İ~e Müdür
lüğü ara>ında bir işbirliği mevcut 
bulunacak ve bu suretle kayma. 
kamhk ve nahiye müdürlüğü 
tcşki!D.tlarından tevziat ic:lerinde 

listifaW, edilecektir. Vilayet doğ

rudan doğruya tevziatla meşgul 
olmıya~:ıktır. 

Akıl bastahaue-ı 
genışı tllecek 

Bak,rköy Akıl hastanesinin ge
nişletilmesi içın tedkikler yapıl

mak ~dı.- Bugün hastanede mev
cut yataklardan fazla hasta var -
dır. Büyük bir pavyon insası için 
Koord:n:ısvon heyetinden müsa • 
ade istenecek vcvahut burada 
ba<ka hir bina tutularak hastane
nin bir parçası haline sokula -
caktır. 

eniz Ticaret mek
teblne fazla talebe 

alınacak 
Ortaköydeki Yüksek Deniz Ti. 

caret mektebine bu yıl diğer se

nelere nısbet.le fazla talebe alına
caktır. Münakalat Vekaleti mek. 
tepte bunun için lallm gelen ted

birleri almış, tahsisatı arttırmış.· 

tır. Ayrıca vakit müsait oldukça 

mektebt bitiren talebeler Avru
paya tahsile de gönderilecekler -
dir. Yeki.Jet, mektebin deniz ti.. 

cart filomuza eleman yetiştirmesi 

için daha ba~ka tedbirler de ala
caktır. 

Yeni mahalleye su 
veri lmes i niçin 

g ecikmiş? 
Belediye Sular İdaresi tarafın

dan Beşiktaştaki Yenimahalleye 

su verilmesi için yaptırılmakta o.. 
lan tesisat müteahhidin işi bırak.. 

ması üzerine yarıda kaim~. neden 
sonra yeni bir mütıeahhit bulun

muştur. Yen;de,. başlanılan insaat 
bir aya kadar tamamlanacak ve 
Beşiktaşın bu vüksek semtine su 
verilecektir. 

ne müziğin, ne mükelle! rofranın, 
ne çekiştirmelerin, ne muhitin 

yavaş yavaş tadı kalmamağa baş. 
lıyordu. 

Artık kahkahaları kesilen Kad
riye de, N azanı haklı bulmağa 

başladı. 

- Sahi, dedi, burası sıkmağa 
başladı. Biz evimizde daha iyi va. 
kil geçiririz ayol. Haydi kalkın 
gidelim ... 

Nazan doğruldu, Kadriye ha -
zırlandı. Yalnız Sezanın canı pek 
o kadar kımıldamak istemiyordu. 
Belki bir yere gidilir de, Naciye 
daha ziyade sokulmak fırsatını 

bulur diye ... 

- Öyle değil mi? Yalıya dön. 
sek, daha iyi olmaz mı? - dedi 
Nazan • 

Demindenberi böyle bir suale 
maruz kalacağını anlıyan Naci, 
evvelden cevabını hazırlamu;tı. 

Hak;katen yalıya dönseniz, 
fena olmaz. 

Ya sen? 
(Arkası Var) 

Napolycn'a tıtO 
yen we b~nzE. Jllı 

tarafrar 
Yazan: Ahmet Şükrü 

Almanyan:n Sovyetlere V 
arruza geçmesi üzerine, yıı
mi dokuz sene evvel a.vn• 
büsü yapmış bir kumand8 

tile N apolyon bir defa c< 
nün kahramanı oldu. son 1' 
hafta içinde Napolyondatı tıt 
Alman resmi ağızları da 
tiler. 

N apolyon bugün dövuŞ' 
de zihinlerini ışgal etmek 
caba bugün Almanya tar• 
giriıilen bu tcşebbLıo; N apO · 
129 sene evvel giri~tigı te • hangi noktalardan benzer· 

N apolyonun da Rusya)'! 
ederken, İngiltereyi mağl 
meyi düşündüğü doğruaur 
manki Napolyon FransaS1 

giltere aras ndaki muharetıl 
diki gibi, denizlere hak~ 
devletle, karaya hakim t~ 
Jet arasında uzun bir ıııu 
mahiyetini almıştı. Esasen 
muharebe 1793 senesinde 
mış ve Napolyon, dola ·ıs! 
muharebenin kar;şıklığı 
doğmuştu. Napolyon, tngil 
işbii-liği yapan Avuo;turv•:~ 
lüp ettikten sonra, Mısırı 1 

Bu, Fransanın düşmanlııl' 
sına Osmanlı İmparatorlıll 
Rusyayı da katlı. İki sene 
tıklan sonra Napolyon M . 
!ive etli ve yine İngiltere 
n;z başına kaldı. Bu sırad8( 
Fransaya harp ilfın eden f. 
yayı bir defa daha mağlÔ~ 
ten sonra, İngiltere ile de Jııl 
sulhunu imzaladı. Fakat 
uzun sürmedi. Bir sene ~oıı 
rar İngiltere ile Fransa 
harp çıktı ve bu mücade~~ 
yonun Vaterloda ma~hı 
kadar yani on ikı sene de 

Bu müddet zarfında )'il 
İngiltereyi maglı'.ıp etmelı j 
çok çarelere ba~vuıdu: . 
İngiltereyi istila etmeği dU, 
Ve Manş denizinde yüz 
asker tah•it etti. Fakat j 
Rusrnyı ve A \"Usturyayı • r<• na alm.ştı. Bu sebeple . 
İngilterenin istilasından ~ 
rek Orta A vrupaya dönd0 

ferlerinin en büyüğü oln~ 
Jiç harbini kazandı. Avus 
çüncü defa olarak sulh yaP 
ya sulh yapmıyarak o 
Orta A vrupadan çekti .,.e"' 
n.- muharebe devam ett!ır 
Osmanlı İmparatorluğufl' 
harp açtı. Bunun üzeri'ıle1 
yon ile Osmanlı İnıparat~.ı 
rasındaki münasebetler !'"', 
de ivil!!!\ti ve binnetice iJll 
luğ~n İ~giltere il~ münt
gerginlf.'Şti. Hatta İng 
tanbula kadar bir doo• 11 

lıyarak İmparatorluğu ~ 
sulh yapması için taz)' ' ıt 
Fakat Osmanlı - Fransız 
betleri pek samimi gibi'l"ilf 
ken, ansızın, Napolyon jj 
Rusya ile anlaştı ve h•\ııı 
nın İngiltereye karşı ;şbb 
min etti. Bu anla•ma .. lif 
19'39 paktına bcnzetilm~ 
ya, İngiliz ittifakına, N\ 
Osmanlı dostlu~na. 1 IJl! 
mişlerdi. Bunun uzerııı~ııf 
ve Osmanlı İmparator e' 
nakkalede sulh muaheG 
!adılar. 

Diğer taraftan RUS ' !! 
harbi devam etti. Naııj 
Avrupa kı l'asına tam ~tıi 
vaziyette kendi bildiği gı 
!ar kurdu. İngiltereye 1' 
ret harbi açtı. . ııİ' 

Fakat Rusya ile işbır f 
müyoıdu. Her iki tarD~ 
sene süren bu dostlukt.S /' · 
tı. İngiltere ile de ha~.,_,ı 
diyor. Napolyon Rus;f. 
harp açmıya karar vrrı#' 
Napolyonun meşhur il 
feridir. .. ıel 

O zamanlarla bug.;11
11 

da mukayese yapıJdıg• ,,;ı 
büyük farkın teknik ' 
olduğu görülür. f' 

s:ıahlar ve münakale ~K 
şit miicadele vasıtal~ı"l ,,;; 
rriyor. Bu vasıtasızl:'\c 
diT ki Napolyon M0 \eP 
Jlılde, yani k~ basar.ti' 

. k l"Zil için geri çekılme ıı ~o' 
setmişti. Bugün M05 fo 
Julde girebilıni~tir ~iyeti'" 
kanıharbiyesinın bıl' . 1 
vereceği çok şüpheld~~ 1 
büyük farkı bu nokta 
dır. 



Yangın ve 
r kıtlık 
,~~e.n : Ali KeınaJ SUNMAN 
•nı ""rı . ' "" nı yakmak R ~ .. 
U \İn . us '2'i.Oy-
tleı de Y_ nı olmı) an mecburi-
.ta nmış. 941 hnrbi aradan 

r zaman geçerse . ne 
ı Ruslar da b geçsın şım-

1 u mecb · ınaktn bü) uk b urı) etı kar-
clığıni göstennektab~larma ben

t! turlu de 
1 

• edır. Zamanın 
ctirdığı faı k1:rıklıkl~~ın vucude 
ı i, ku}üı.. __ . . oıabılır. Fakat e

~ını, anıba 
>akmak R . nnı, zahıre-

.skıden R us ıç.n : eni değıldir 
Us kovlu·· u ıki ·r ~ sunun kork· 

n a et vardı. K tl k 
gın . ı ı \e 
y· 
ıne Rus kö ·r· 

1 ıycr k > usunun şikayet 
rdı: ;an katlandığı ıki felaket 

rıe de al guı ve kıtlık. Her iki
·ten gele~Inıştır. Onun için ha

eknirken n k.uvvetlcı- kaı'§ısmda 
r~ekt h~erıne, yurduna ateş 

l . a ll)a~s~~ te_reddüt ~tmemıştir. 
"Una ~-; bır haletı ruhiye ol-
R.usu y-.phe yok. 

n ruhu d 
a karsı b n a yangına l'e kıt-
lll de b" em bir korku vardır 
hırdan t~ alışk.nlık. Bil) uk ba~ 
tek gel runıara kadar sürükle
biitUn en ~u haleti ruhi) enin j 

t ek kolmaz.ıye karıştığını iddia 
ay olrn 

geçmiş asa gerek Bıla-
rettikler· ~antanların Rusa dair 
etırıli~ ~· ır. gün de göziinune 
tl ~ 'l'ltndı o 1.ga da alı 

1 
nun yangına da, 

ı daha k j k Qlduğunu göster
D)'lüsü ~ 0 ay anlasılncak. Rus 
e]ki de ~ Yangın korkularak 
e karssevııen bir tehlikedir. A-
• ~· nıuk cııneı he avenıet kcsilır, ak-
11'dı. men daima fa) dnsız sa-
atlık z.a 

Ruıl r m çok eskiden a
lı§hğı a fetler v rdır. A

tetten hem korkar, hem 
onu aever •• 

kast tertip etmekle elde etmiştır. 
Kışın uzun sürdüğü. soğuğun o 

kadar merhametsiz olduğu bir 
memlekette ateş hayatın devamı 
için kıymet biçilemez bir unsur
dur. Onun için Rus ateşi seve
cektir. 

Hulasa Rus ıçin ateş hem bir 
felaket, hem bir silah, hem bir 
dost olmuş 

Daha eskiden Rusu daima teh
dit eden başka felaketler de var
dır: Salgın hastalıklar gibi. 

Fakat onlar denini geçirmiş. 
Rusyanın teşekkülünde göze çar
pan tezatları saymak kolay değil. 
Ancak Rusun mizacında fark:na 
varılan iki l .ıli kaydetmek müm
kün: Bir taraftan talihine razı ol

mak, diğer taraftan _gözlerini en
gin O\•alara dikerek türlü emel
ler beslemek. Bırinci hale bakan
lar Rusu daima kolay ele geçir
meği ve onun yaşadığı yere ko
layca hakim olmağı <lüsünmüşler. 

İkinci hale nazarı dikkati cel
betmek istiyenler de şöyle demiş
ler: Rus eskidenberi türlü itikat-

!ara saplanmış, aklın haricinde 
türlü şeylere inanmıştır. Buna kar
şı da vakit vakit aksülümeller 
duymuştur. Öyle ki bir zaman en 
aykırı hurafelere inanmış olan 
Rusun daha sonra herşeyi inkar 

ettiği görülmüştür. Onun ruhun
daki bu kaynaşmalar ne kadar te
zat içinde olduğunu gö~terir. Hu
Uısa Rus için çabuk bir hüki.im 
vermek müşküldür. 

r.~ALK...Jl 
\, SUTUNU J l'tlüllrı • rnanlllda Rusyadn iş 

Palı Si ege :teşebbüs eden Av-
!lıak i~~rtacılar için para ka- lı Ve lfri Ar•.vanfor, 
ROrijL., sıralarda imkansız gi- p"ka~tler, temenni· 
t 'UYOrdu ç· k" .,-
e~ •ik . · un u Rus ate- l 

liJten· esıne pek alışıktı. 0 a ve müıkul/.,. 
t r tUrı 111 zararına da katlanırken Bir Daktilo İ§ arıyor 
tdu. u tedbiri lüzumsuz bulu- 18 '"ı§ında lise ı ! de k.inuıesiz bir 
~~ırı kızım. Resmi, hus~ıs.i biı· ınüe&esede 
ı taı~ g~~e~e katlanmağa o ka- ,·eya bir tlcarethunede yını ve bc.,ap 
lıhtet•~ gorunen Rus tarihinin işleri iiıı:erinde çalışmak istiyorum. 

" d Daktilo da bılirım. Tulip olanl:ınn 
lı Yattı}t e\irJ.erind düşmanla- Son Te;gral Halk SUtunuııd:ı (K. K.) 
lıltııvern~~lır .. Ş~ suretle: Onun rumuzuna müracaatlerini rıca ederım. 

' lıi n u ı.uıı 
lıtaabul oto teri 

İ ıtanbul ifind4 ifliyen oto
büsleri~ ne kadar köhne, 

hurda ve pi• olduğunu anla
mak için, Avrupada otobü•le 
•eyahat etmek lazım değil
dir. Hayır, bu hakikati an
lamak için, Trakyada, Garbi 
Anadoluda ve lzm irde oto
büs yolculuğu yapmak ali
dir. O zaman, bizim lstanbul 
tobüsleri, bu §ehir İfİn haki
katen ayıp bir 1ey oluyor. 

İstanbul, bir eskiler ala
yımcı gibi, başka taraflarda 
artık kullanılnuyan arabaları 

kullanmaktadır. Bir çok A
nadolu ıehir ve kasabaları a
rcuında ifliyen sağlam, ge
nif, rahat ve temiz otobüsler 
size parmak ısırtacak derece
de mükemmeldir. 

Bu, neden böyledir?. Ana
dolu ve Trakya kasaba ve ıe
hirlerindeki belediyeler, oto
büs ifine daha çok mu ehem
miyet veriyorlar?. O beledi
yelerin tef kiliıtı, elemanları 
daha fazla mıdır?. 

Hayır .. Sadece, oralarda, 
otobüs işi sürüncemede kala-

rak yıllarca müzminleıme· 

mi§tir. latanbulun otobüs me· 
aelesinin en az on yıllılt bir 
mazi.i ı:ardır. Dert hep ayni
dir. Halbuki, on yılda, latan-
bul Belediyeai, fQYet yapabil
seydi, bütün §ehir münakala-

tını tobüsle temin edebilir, 
bir hale gelirdi. 

Uzun yıUCJT, ıimdi belki de 
aranan yıllar hep böyle geçti. 

BURHAN CEVAT 

Amarıkadaa ltlalye 
malzemesi geliyor 

Bell'diyc tarafından İtfai,Y'! için 
Amerikaya ~ipadş edilmiş olan 
hortum ve diPer malzemenin ya -

Ben alnı ak, güzü 
pak bir vatandaşım! 
".Yoksulluğu biliyor musun seiı! 

• insana her şeyı .. "' . ' ogretır .,, 

--si- Yazan: BÜSB fN Bli ÇET -1-
- Şunu gördün mü Tahir? Bu 

bundan yirmi sene evvel bcnım 
mektep arkadaşımdı. Ne zekı ç<. 
cuktu, yarabbım! Allah kimse -

lcre vermesin ..• _:Bak şimdı haline! 
- Hangisi? Su kclepçclı mi? 
- Evet! 

- Ay, dur, ben de tanıyaca -
ğım. Buldum, buldum .. Şadan de
ğil mi bu? 

- Evet, Şadan! 

- İdadide benim de mektep ar. 
kada~ımdı ... Ne oldu acaba? Ne. 
den böyle kelep~yle getirmi§ler? 
Her .halde başından bır felaket 
f;- çtı oğlımın ... 

- Felaket onun dcğıl, ba~ka -
larının başından geçmiş olacak ... 

- Neden? 
- Efendim; benim i ıttigime 

göre, dolandırıcılığa başlamış ... 
Arkadaşlardan bıri söylediydi.. 
Mahkemede görmüş. 

- Allah Allah! Bak, hiç ümit 
edilir miydi? Hem de ailesinin de 
halı vakti iyi idi eskiden. Hatır
ladığıma göre, Hukukta filan da 
okuduydu. 

- Ono.ı bilmiyorum amma, ile. 
s:n~~- s:rvetini he~aen mensura ı 
ettıgını, altından gırip üstimden 
çıktığını bilivorum. Ondan sonra 
bir müddet de sürundü galiba ... 
Sonra bir aralık rastladım. Kılığı 
kıyafeti düzmi.ış, kelle kulak ye. 
r inde, !!Özünde altın gözlük ••. 
Hatta ::ıordum da; 

aelim. O taıcdirde, davanın cc • 
z~ davası değıl, ticaret davası 
olması tazım gelir .. Binaenaleyh 

ticaret mahkemesinde bakılma -
lıdır. 

Bu itiraz zapta geçti.. Müddeı. 
umumi hadisenin dolandırıcılık 

mahiyetinde olduğunu söyledı. 

İtıraz varit ... ::~ülmedi. 

Bundan sonra, ikinci davacı a. 
yağa kalktı. Bu da, yine bir mü-

essese sahibi idi. O da kandırılarak 
üç bin, üçüncü davacı da on bin 

lira dolandırıldklarını iddia edı -
yorlardı. Maznun hepsıne itiraz 

ettı. Neticede de tahliyesıni talep 
ederek dedi kı: 

- Ben, şımdiye kadar namus. 
karane ıcrayı ticaret etmiş alnı 

ak, yüzü pak bir vatandaşım -
Son güıılerde bnzı taahhütlel"imin 
gecikmesi funa bir vaziyet hu

sulüne sebep olmuşsa da bu hal 
hiçbir vakıt dolandırıcılık ma -
hiyetinı almamı~tır. Evvela tah -

liyemi, ondan sonra da, da \'anın 
vazıfesizlık kararile ait olduğu 
mahkemeye sevkine karar ıtti -
hazını isterim. 

Mahkeme. bunların hep ini red
detti. Mevkufiyet halinin de,·a
mına ve şahitlerin dinlenilmesı 

için muhakemenin başka güne 
talikine karar verdi. 

Maznun d~arı çıktı. Bıraz ev • 
vel koridorda -konuşan iki aı·ka
da;itan biri: 

- Aman, dedi, ..:una görünme-
den kaçalım. 

Öbürü: 

• daill'la ıne. ıhtımal verilme- 1 iş arı yan geaç lu~ 
1 buı et ernrı\'akı haline gele- Ortaokul ı inci sını!ından tahsili 
bukj z.a ıneğe hazır sayılmı*tır. bırakmış 16 yaşında mütevazı, temiz 
1ı:... Yıfın ..J_ k d" ·· b' ·ı kı Y ""'Vet· ucı en ıne gore ır aı e zıyım. aı;ım ve tahsilim 
%vverı V~rdır. Rus köylüsü ile mütenasip bir ı~ bularak çalışmnk 

1 kında şehrimize geleceği haber 
alırun~Lır. Hortumla r muht el! 
İLfaiye grupları ara5ında taksim 
edilecekt i r. 

- Halam iildü .. İki yiiz bin lira 
miras yedim; müteahlıitligc baş
ladım: dcei.,riı. Sonra yine birin
den öğrendim. Alinin külahını 

giydirip etrafı kazıklamağa baş. 
lam~. Müteahhitlik değil, teres 
meğer hokkabazlık, terendebazlık 

yapıyormuş .• 

şunun dava~ını ... 
- Gel All3h a,.kına. dinleyelim 1 

- Sahi, decii. Şimdı belkı lafa 
tutar; hatta, belki borç para da 

ister. 

Ona görünmeden sıyrılıp sı\•ış
mağa uğraşırlarken, biri, 

\rl!t(ı fı kıınbilir. kaç asırda istiyorum. Arzu edenlerin Son Telgraf 
e Cnd·] . Halk Sütununda Mel:'lhate bır mck-

ı erıne karşı s ı' u • tupla müracaatlerini dilerinı. 

'~~!t:'nbuı Nafia Müdürlüğünden 
"'k~u Od~~d~alı cunu S<ıat ıı de Istanbulda Nııfia Mi.ıdiırlügü Ek,,;il tmc 
\e cı - Knrıd enıııııeteıı yaptırılacak olıın (:i.5631 48) Uı:ı ım hnınınen be

Ia11 kaınYoııta ıra - AclJprızar yolu inşaatı için DCkO\'İl m:ı.b.emc~i ile si
lı1t41 "e li<ıir n~u~anı.lratın:ı mahsus taıniıhııne levazımı ve silindır yedek 
1~ l'ltsiltırıcy telır eşyo \e l:ıtı hendesiye ıevaz.ımı s:ıtın alıııınnk üzere 
tdve~ele, tkst e konulmuştur 
!uva~'k "c bı.ın~lrne, Busus.i şartmımeleri müfredat listesi ve muhammen fi-

l~lu at l(>ıtıl nıuteferrı dlcer evrak dairesinde görülecektir. 
A 1ttar •ı..:.:11\ en nat (2672) lira (37) kuruştur. 
ıne te~clerı a~ bir tnahh{ı lte (20, 'lOO) liralık bu işe benzer i~ yaptıgınn 

.. Qeleri a n aş oJduğu ve ik:ıwrla 9!11 yılma ıılt Ticaret Odası \•esı

- Elbt:tte dinliyeceğiz, Baka. 
lım bu scfocr de ne yapını;.;? Kim
leri maıibara fbastt"mlış? 

S!ra:: sonra, eli kekp\cli, üstü 
ba~ı düzgün. s:ıçları tanılı olan 
gösterdiklt.'ri adam ayağıı kalktı .. 
Jandarma ke!ep~~~ini çıkardı.. 
Jandarmayla beraber mahkeme. 

- 3 - ye girdi. 
i.Jzurn kürüne devam edildıgi Hakim da\•a evrnkını gözden 

zamanlarda idrar ıııebzulduı. Ta- geçirdikten sonra, üç da\•acıdaı. 
büıti mutemadıyen kabız bulu-
nanlnr ile basur illctıne duçar o- birine 50• du : 
!anların, hazim '!uçlüğünden muz- - Sızı, Avrupadan oyuncalt 
Uırıp o'anlarııı, miızruın ciğeı· hns- getirmei< bahmıesile ~ hin lıra 

- Yahu, dedi. Bu mektepteyken 
çok zeki idi amma. böyle huyları 
yoktu. Bunlat'l nereden ôğrendi? 

Diğeri ce\ ap \'e:di. 

- Yoksullukj, azizim, yok.sul. 
luk! Yoksulluğu biliyor musun 
sen? İnsana her şeyi öbrretir .. 
Allah kımseyi yok yoksul koy -
masın! 

Diğeri: 

- Amil)! dedi ve kol kola gi
rerek arka merdivenlerden inm~- ı 
ğc başladılar. 

. (5900) talıgına, safra sancısına müptela dolandır:nı'1·· Öyle mi? 
~ ._~ oınnıarın "e d;;ıh:ı bir çok hasta- Büyük müesseselerden birının AY ferleri teıblt 
~ç•ı.:ıı..I !arın üzumle tcda\·isınde fayda 
~atıil'ı "ı"ç/.!I T cim Türk A. Şirketinden gonilmuşti.ır. Uzuın vakti mcseJfı mümessıli olan davacı: etlllyor 
., •• .. Yakacıkta oturup tedaviye de- - Evet, dedi. Bı.iyük bır fırın:ay. 
'i ?u1111uş ~narneınizin olbapta ki maddesi mucibince müddetleri v:ım edenleriıı herhalde dalın la anlaşıp ovuncak getirteceğim Av me\•simi yaklaşmakta oldu. 
tııdtlare 5 a ,nn meclisi idare a zalar:nın yeniden iııt ıhapları i~in f:ıyrlu görcceklerlne şi.ıphe yok- :,ö\"lcdı On hın liralık sıpari. V<>r- i,rundan alakadarlar bu yıl avla-

t'- a. lia ırcgılUstos 1941 tarihı'nc mu'" sadif Salı gt·ı· ııu·· <c.,t ı ı .·Jo da Is- tuc dik. Yarısını peşın ist<'di İtimat rulabilccek sahaları tesbit ıı,:ın 
"! d - ""' .., Ozuımin bır dıgcr iyllıği de ya-

~ & •Çli111a ed nr ~- 12 No. da Şirketin İdare Mcrke.dnde fevkalade zın şira temin etıncsidir. Tl'<'nı - edip verdik. Müddçti zarfında s.. tedkikler yapmaktndırlal'. Bu yeı-
~ C!~.e~ine sah~egınden gerek asaleten ve gerek \'ekiıll'tl'n en az be~ be ile sabittır kı. şıı-a knna kuv- pal'bi teslim etmedi. Sonra da ıı.. ler A\·cılar Cemiyetine bildir • 

i /d·Urıunden b1.P olanların nizamname!'11izin 62 nci maddesine göre 'et \erir, hedenı kuv\·ctlcndlr ı" kam, tevile saptı. lccek ve a\'cılara verılccck tez _ 
erek ır haft l ş· k Id M k h · ı · · Ü.ı.üm şırasn:ı. muntıslp mık tar- Maznun, .söz ıstcdı ve itiraz ~t- kerelere d~ isaret olu nacaktır. rnuk b' . a evve ır etin are er ezınl' ıı;se erı~ da hardal korıştırılmasındnn ıba-

~ftı~ a ılınde dühuliye varakaları almal3:rı ilan olunur. ret olarak hurn i urctte imnl o- ·: · Buralardan ~şkıı bir yerde av 
!......._ ~~~ER idare Mcclisı lunıın h:ırdölliyeler de hem mide- - Böyle bırşey yoktur heddı yapılmıyacaktır. Aksi hnreket e-

l\leclis· İd UZNAMESİ: vl, hem mı.ıkawı olur. -:atında ... Fakat, biran için, fat. dcceklcr hakkında kanuni takibat 
~' 

1 
are azalarının ın tihabı L zümuhal olarak bu vakıayı kabul yapılacaktır. 

.- ))~111---===================~~~================--

~ ' 
it O 1 ..\ · : 64.. rını tecavüz ,,.e eğer ifadenıi m a· ı hakkuk ettre bilirlcr. mahiyeti değ~ccek, \'edadın m a-

zur görür:.eoiz :.izin doğrııJ u doğ- Ben iç) iiı:ü tama mile meçhul ımm olduğu anla~ılaeak , asıl uni l,. c • D ru) a hakkınız o lan sorgu ı.aliılıi · ola n bir cina) <.'ti a,ydınlatmağa ve kar.~ıla rımı d ikilecek. Hem adli 
ınayet avası ye tini kendi i?a h:. ında i.. .... tima l cd i- huzurun uza katil.. diye çıkarılım t ahkik a tta yanlı~lık değilse bile 

yor. bir mas umu kurtarınıı~a çalı i?•.YO· noksan l ı?t \"ar~a hu nolc a nlığın 
y Şckip belki dnha çuk :.öyliyc- rum. Kanun \t" bt>~t· riyl't nı iidıı{aa tashih edilınemcsi mi ikiıza eder? 

azan : ETEM iZZET BENiCE cck ti. J•'aka t . hikiın : hakkın ı \'l' huna ait \'esn it iıı lw r Hazırl ı k tahkika tı ~it n~ a bu şe-
~~ar· 1 p • 

it h hır \' .. 
ı (! ti C) Cli h. n_zıyct içiııdcl lı:. J 

] •lfıt "c lltii a hl<d 
11.ncni7.in h üsnü-

• r. a csı .. . \ 
' rı·ıd •ı ura.. . suustıınal e-

• »I ıst• 
ıltı. 1• lıir ıntak daire ine 

1 ı ""b· a, uk~t . 
l 11 "' ı \ıw ' ın hır sorgu 

ıı ı l>tııa ıu zuruııuzda istic, a-
l tııu . a ll k 
j 'd sı.ıı d • ·ıc auun. ne de 

ı cgı d" "c •r. 
l ·· cün ı · . 

1 ~er ı l esını ~U..iit tli· 
ıı: b· ııc , . · ır 7. lt atı k 

lııl'»t\, ekli k b anuniyemiz 
1~ık 11P da • ~ ııl ctnıiş olsa , . 
ı ll tı 1'ltıntak d • 

d "~c da d • a, lumrlık 
td· tııc 1 ogrııda ıı dog· , 

Jı ı, ı ııı.u r rul a 

\'c hazt.rlık t:ıhkikntı ya pmak va-
2iyefine girmekten ·c şahitlere u
su1ii dniresind c sorulacnk hirknç 
şeyi vnr:.a «tcn\·İri hnkik:ı t e me
dar olmak lizerc .. on lnrı sormalı 

Ye muhakcıııeııin sevri rı i, tarzı in-
kişafnu işkal c tmen;elidir. 1 

Bu si;zJer i anıkat ~ekibin be-
) a nntı t ak ip e t ti: 

- Arknda~ım haklı :.i>y lii) or. 

D iyt· sön~ hn.,lıyım Şckip şid

d etli bir tonla scı.iııc \ 'c s(üler ine 
uhenk \ °Cl'e vere de\·aın e tti: 

- Ne demek i<>tediği ıı izi a nla- buMısta. her ~ekil ,·e her~ erde is- kihh•dir .. d iye hi~hir '-UÇ \'e gü-
dıın . Maksat anla~ılı~ or. Kart t im alini e n m ukaddes bak olarak nah ı ol mı~ an h ir adam ı n katil 

D(•di. Şckihiıı lakırdıyı <lıılııı çok t an ır. Ben d e mückkilinı naıımın damgası nltında ecmiycl irine ka-
uza tnıasına fırsat 'ermed i. Hn r J • bu ınukadde-. hakkın ı ku l nııı~ o- rısmasına goz mii yumnrnlıdır. 
sınıda MU7:affer soz i ·tcdi. 

rum. Hic kimsenin bir \ C ile ile A' uk atlar yiiksek Jıe, cti haki· 
_ Kendimi ' e ııoktni nazarımı ı "' 

hu hakkıma tet'a \ üziinc ~·üksek men izden \'e bizdl'll hunu mu is-
ııı ii dafanyn mC<"huruııı. 

hc.\·etinİ7 mii aude cd, cme7.. ti' orl ., ıı · k" ı b. 
Dedi , e lıftkimdcn öz hakkı ko-ı " ar·· u · ım er ır ına umu 

luzuffer bu ndun soıı ra dobru- kurtarmak \C perde ark:ısında .... 11• 
p ararak de \ ıı ın etti: 

1 

" 
- Yaptığım istiç\•a ı• dcğil:dir. d un do~ruya Ce mil 't• ~eki hin sa. ~ ı) ıı ıı ('an i~ i bulup ~ ıkarmak he-

h ı larına ,.c söz lerındekı hed efl ere · • · ·r "<l" il · H ad ise ~afa lı atınm ıı) d ınlnnnıası · pıınızın ' -.zı csı ır. uttıı hen u-
n a ) ardım edecek ban irnhl arı hu- gc<;tİ: 1 marıın ki kendileri d e l•cn imle 
r adn. huzurunuzda teshit (•debil- - A\'ukat ' 'e p rnfc ör Cemil 1 h irlik olacak, katili aranıağa yar· 
ıncğc ya rar bazı uallerdir. Tarz ı nııılıakcnıcnin aldığı l'cn·~nııdatı dıın t•d t•(·ck lcr. F"akat. hundıuı mii-
h ıı r cket i ıni menedecek lıie hir \ 'c SC\'İr "eklin<lc n fıd ı•ttı llH'ınu u n teın:uli~ en ~<.'kiniliyor. Niçin"!. 
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Bapıllllarrirler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

Abıdıu Da\er cTasarruf bonolan 
Turk sulhunun koruyucularıdır.> ba -
lıklı bugunku rnaknlesınde şo,> le ya
zıyor. 

cBu harp bltincıye kadar, hiç bir 
devlet olcktiıe siyası ve askeri ynr
dımlar mukabıli olmaksızın on para 
\•ermez Hnriçtcn bot'ç para almak de
mek, bu paranın faizini de resülmalı
nı de ıııllletin kaniyle ödemek dcmek
tır. Boyle b.ı· \•azlyete dlişınenıck iı;ln, 
mnU istıkliıhmizi, badırenın sonuna 
kadar muhafaza etmek şarttır. Bu şar
tı dn, ancak \'e yalnız milli müdafaa 
ması nflarıııuzı k(•ndi paraınızla öde
mekle temin cdebılırıL. Bu da, tasar
ruf bonolarını almakla kabildir. Turk 
''atandnşlarının tasarnıfl<Jl'l da böyle
ce Tilrk siınglileri gıbı Turk sulhunun 
koı uyucusu olacaktır.> 

CUMHURiYET 

Yunus Nadi cYuııanıst.aıııı yoırdım> 
başlıklı bugunku yazısında şoyle de
mektedir: 

cTurk kalblerı komşu \ e cloııt mem
lcketın bu kntmcrlı felaketıne kaili 1 
gayri hassas kalamaz ve kalmamoık- ı 
tadır. F· kat miktarı kuçuk olınıyacak 

olan bir yardımı Yuııanıstnna ancak 
İngiliz dominyonlarıylc Şimali Aıne-
rilrn temın edebilir. Ve bu yardun ln
giltcrc ile Amerikanın tchır \'e ıJınıall 
bir an bılc cab: olmı) acak borcudur. 
Yunanıı;tan demokrası saflarında mfi
cadcleye girdlğı zaman kendısine \ a
doluıian yardınılaı, hnrbin bu mem
leketin ı~gal lefaKctınc ugramnsıylc 
nihayete ermiş olamaz. Yunan ınillc
tµıln n~ıl •irndı yardıma ihtiyacı , ar-
dır: Hububat, et, kuru \ t? konsen·e 
sebzeler şeklinde her turJtı yıyecek 
maddelerinde, çocuklara ve hastnlarn 
verilerek sütte \'e her turlu g yecek 
~alnrmda. Zengin doıninyoıılar ve 
b!Uuıssa zenguı Amerika küçük Yu
nanısUının ıhtıyaçlarını kolaylıkla te
JA!i edcbilırler. 

İşgal altıııda bulumııı bır mcnıleke· 
tin d~man topragı sayılması gıbi soz
lerc \ c Orilya gonderilccck e~yaıun 
işgal kuvvetlerı eline geçmesi ııbl 
kuşkulara mahal yoktur. İ5gal edıci 
devletın de mu\":Jfakati11 alarak Yu
nanismna gönderilecek e~nnın mün
hasmın Yunan halkına dagıtılmasını 
Tiırkıye, İsveç ,.e İsviçre gibı bitunıf 
memleketlerden 1:onderdecek komiser
lerle kontrol ettırmek dntnıa münı
klindur.• 

YENi SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın cSuri;ye işgııli 

bittikten sonra> ba~hğı ile yazdığı bu
gunkiı ba~ yazısında ezcümle ş{jyle 
demektedir: 

cBlzim noktaı nazarımızdan, Suri
yenin istiklalinin arUk i'ızaml ıhtimal 

dahiline gırm~ olması en birinci mem. 
nunyet teşkil eder. Bundan başka, bu
gtinki.ı \'azlyet bakımından. Suriyede 
askeri bir İugı.lız otoriteslııi de azamı 
bu· memnuniyetle karşılnrız > 

TAN 
M. Zc.kedya Seı1el c.Tıı.sarruf bono· 

lan munasebeliyle> başlığım taşıyan 

bugunku başınakulesınde şımları yazı
yor; 

e.Hukümet, 25 mılyon lıralık bono 
çıkarmıştır. Bono ihracı, bır ne\1 da
hili I'Stikrazdır. Vatandaşlar, kazanç-
!, rıııdan arttırcııklllrı paraların bir kıs
mı ile bu bonoları nlmak suretiyle 
de\•lete hnı bin :.onuna kadar faizle pa
ra ikraz etmişler olacaklardır. Bıı· ne
'- p;;ıra mahiyetinde olan ve kimse-
ye hl~· bir külfet whnıll ctmiye.n bu 
bonoları satın almakta \'alandnslann 
istical cöstennelerine şuphemiz yok
tur.> 

KabveDin cllll izde 
ve bayatı azdaki 

akı ıerı 
Kahve, 2ünün mevzuu ol .. 

makta devam ediyor: Tevzi
atm ilk rünlerinde bir mik .. 
tar kahve alanlar ve kaJaha
lık olan aileler, kahvelerini 
içip bitirdiler bile .. 

Ankarada, kahve tevzii iti 
daha silim b ir §ekilde yapıl
mış. Her müracaat edene 125 
gram kahve verilmiş, denili
yor. lstanhulda da, kahve İ§İ
n in daha iyi bir şekilCle bitir i
leceğini umuyoruz. 

Nereye gitsen iz, kiminle 
&'ÖrÜ§seniz, hoş be ten sonra, 
kahve Jikırdııı açılıyor : 

«- Halis kahvemiz var .• 
Bir finca n ikram edeyim .. » 

«- Kahve a labildiniz 
"? mı .. » 
«-Hayır, ödünç aldık..» 
«- Şu kadarcık kahve ye

tiıir mi?.. Kayın vald e t ir
yaki, ben yorgun g eliyorum .• 
ihtiyar teyze hanım her ak
lına geldikçe cezveyi sürer .. 
Buna mahdut gramlık kahve 
ne kar etsin? .. » 

Kahvenin aldığı manzara, 
bu gidişle, lisanda da bazı 
deği_Jiklikler yapılmasını icap 
ettirecek:. MC$eJi, artık, ma
halle kahvesi yerine, mahalle 
nohuthanesi, demek lazım ge. 
lecek .. 

«- Geceleri kahveye çıkı .. 
yor musunuz ?.» 

Yer ine: 
«- Geceleri arpalığa çıkı

yor musunuz?.» 
Denecek •• 
Y almz, arpalık, malum ol

duğu üzere, ikiy mi.naya ge
lir. Bir, arpa konan mahal, 
bir de anafordan geçinilen 
yer •• 

«- Fili.nca adam, 
Jcri arpalık yapmq .. • 

• Deriz . 
Sonra: 
c- Sabah kahve.ine 

tim .• • 
Yerine: 

f ilin 

gtt· 

cı- Sabah arpasına veya 
nohuduna gittim .• ıt dememiz 
lazım gelecek .. 

Kahvaltı terkibi ise, bütün 
bütün mahiyetini deği9tire
cek, kahvaltı yerine, arpa al
tı , nohut altı denecek .. 

Kahveci Güzeli hikayesini 
anlatırken, arpacı güzeli, di
ye, aöze bqlıyacajız. 

Hulu, kahvenin arzettiği 
manzar~ liaammızda, günlük 
hayatımızda, itiyat ve usulle
rimizde bir çok tidilita se-
bep olacak galiba! ' 

R. SABiT 

Tuzlalardaki münhal vazifelere 
imtihanla memur alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
A - Teşkilatımızın Tuzlnlardnki munhal memuriyctlcı ı ıçuı İstanbulda 

26.7.941 Pazartesi gunü saat on üçte cSir9'eclde İnh.lsarlar :Memurin kursu bına
suıda> bir miısabnka imtihıını yapılacaktır. 

B - İıntihnna girmek lstiyenlcrin a~a 1da yazılı vasıf ve şartları hııız olııın
ları li'ızımdır. 

ı _ En az Orta tnhsllı biti~ olmak . 
2 - Askerlığinı yapmıs olınnk veya müeccel bulunmak, blloo sa her üd 

halde de on yoklamıılannı nüfus cüzdanına kaydettinniş olmak, 
3 - 21 yaşından aşagı ve 3 ,.aşından yuknn olmamak, 
4 - Her iklimde vnzıfe görebilecek derecede sıhhatli olmnk, 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak göstermek. 
6 - Türk olmak ''e ecnebl kadınlarla e~·li bulunmamak, 
7 - Mckk'be de\•am eder talebeden olmamnk, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve uç IotograOa blrlılda 

.. Galatada rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında Um~m Mildurlügiimbz Zil 
İşlen Şubcsıne 26.7.941 Cumnrt i gunünc kadar müracaat etmelidirler. 

ı _ Hesap ve hendese, 
2 - Yazı, 
3 - Umumi malumat <Hayat Bllgl .. i, Co rafya>, 
4 - Lisan cKonuşmn ve ynzrnu ihtiyaridir. 
Ecnebi lisanımı vfıkıf bulunanlnr hangı li:.an bildiklerini dılckçe'crine yaz

malıdırlar. 

NOT: 
ı imtıhD.n neticesinde aynj derecede muı;affak olanlar arnsınd.ı yaban

cı fü nna \'Aklf bulunanlnr tercih edilir. 
2 - imtıhanda kazananların muvaffakiyct ve tahsil derecelerıne core sı

rasiylc tnylnlcrl yapılır. 
3 - Tayin edildigi mahal ve vnzileyı teblir: tarihinden ltib:ırC'Il on beş gü 

zarfında kabul ile vnzifcsl bnşına gitmeyenlerin tayin hakları iptal edılır. 
c5771> 

Topkapı Maltepe sindeki 
komis,yon undan 

sahnalma 

't uııda ecrcl an 
' lı • 
1 kı· 1 f\• "•1 'tıi lld;ıljlc 

tı)ilt lltıdıran b ıtıuhakcıncle-

- Usul h ic bir zama n T iirk 
mahkemelel'İ;ıde hu tarzda ha re
kete mii5ait değildir. Bir a\'uknt 
mahkemede kendisini sorgu haki
mi yerine koyup isti4' abat ya
pamaz. 

k l k , k t B t • · ı nfüii~iİ.\ ~rlar. llelki hıık larl ' nr. B · ı . d ld :ı ,·ı ı a nıını vo u r. u aına nıı· "' unu n ın ım e o uğu gibi man-
lc .yüksek he \:eti lıakiınenin tak- Çünkii muhnkeme istedikleri ve tığımda da ha lledemiyorum. K en-
dirine ait bi r iş ve hir salahiyet- unıdukl:m gibi bitmiycl·ck. Ka· dil erinin da,·a)·ı Vedat a lc) hine 

ı - Pazarlıldn 100 ton toz şeker ahn;ıc;ıtctır. Muhammen bedelı 47270 li
radır. 

>\\ • ıtıııırı -~· tarzda asla 
ı.. ııı .. t nı us d. 
""r~ .. lltk aa e ı yok-

tı h·ı_. adaı.: 
"l\lllı· :ıınıı burada 

ı tohınü uvnamuk Sutlu ''ekili saHihi.> et huduUa-

tr. Hakimler miisande ederlerse ı ranlıkta knlan lınkilrnt n) dm lana- kazanmakta belki menfaa tleri \ 'ar· 
n v:ukat da, su~lu da, dn\ acı da , . cak. Bu tııkdirde butiin pliiolar d ır. Fakat, hiçbir zam an avukat 
mulıakemede her istediklerini o~· nltust olacnk, ınulıkemedeıı al- knza~JWll adanu d ei:rildir. N sıl 
li) ebilirler \C her dileklerini la- ıııak iscd. ,teri knrarm şekil ve (Arkası \"ili."> 

2 - E\Jsaf \'c şarUar Topkapı - l\Ialtept- inde Askeri satın almıı komıa-
yonundn görulebılir. 

3 - Pazarlık 25/7/941 Cuma gOnO saııt 11 de komisyon binasınd;;ı ~·;ıpı-
lncaktır. 

4 ~ Kat'ı temlnst takarrur edecek fı)at uzermden elınır İhale cunu te • 
llm edıldı1;1 tnkdlı de temlnııt alınmaz. c5972• 
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·' Rekor - Sıhhat - Doğan 
İ< r Jfil Pamuk Şirketinden: ~ 

:+ Bahçekaı.· ı 'ı. Valdc Han al• nda 20 numaralı yazıhaneyi ~ 
HAFTALIK AS.KERİ İCMAL .~ 

.Y......_O .... ~..::~ 
4 sıpariş yeri olarak açmışlardır. , . ' 
, Burdan bö.· asgdri 100 kiloya kadar olan siparişlerin işbu adrese ~ s l B l k l ~ l 

• verilmes nı Bunun haricinde fabrıkalarca sipariş kabul edilemi- ~~ ovy et er a tı mem e r?et e 
>eceğini muhterem muşterilerımize bildirir, saygılarııruzı sunarız. ~ '- • 
Telefon: 22926, Telgraf. Yeni Valde Han İdrofil ~ 

.~.·.~.y.~~·.·.·.·.·.·.·.~~·~~-~~-~ ~·~~ ·.~.·.·~·' rinde sıkı dursalardı, bu buh-
Deniz levazım Satınalma Komisyonu İlanları ranlı vaziyete düşmigeceklerdi 

Jlarma.ra Üs>übahri K. Sahnalma Komisyonundan: 
Cınsi Kilusu Tahmini Fiyah Pazarlık günü saati 

Kurus San. 

Dokme kalın benzin 150.000 35 92 21 Temmuz 941 15 
> > •. 250.000 35 92 22 Temmuz 941 15 

Sovyet Ordularının gösterdiği en büyük zaf, 
şimdiye kadarki harpte sevkulceyşi mikyasta 

ı - Yukarda cinsi ve miktarı yazıh kalın benzin ayrı ayrı pazarlıkla hiza
laruıd• gosLerılen &ünleı·de satın ahn3caktır. 

2 - Pazarlıkları izmitte Ter~ane kaııı~ındaki komisyon binasında yapıla· 
t-aktır, Teminatları, pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 15 
nubetınde derhal alınncaktır~ 

büyük taarruzlar yapamamış olmasıdır 

3 - Pnzarlığ~ İjtirak edecek isteklllerin 2490 .sayılı kanunun istediği vesa-
lkle birlikte belli günlerde komi~ona müracaatleri il3.n olunur. • 5925> 

+ 
8 Adet Firen balatası gün ve saatte mezkür komisyona 

.200 • Balata perçin çivisi müracaatleri ilan olunur. c5978• 
8 • Makas yaprağı muh - • 

4 • 
4 • 

1 • 
2 • 
1 • 

2 • 
2 • 

50 • 
1 • 

e • 
1 • 
2 metre 
4 Kutu 
1 Adet 

8 • 
2 • 

telif 1 - Tahmin edilen bedeli 52.700 
Makas kavislenmesi lira olan 100 ton sabunun 30 tem. 
Makas takozu dökümü muz 941 çarşamba günü saat 15 
ve imali de kapalı zarfla eksiltmesi yapı -
Radyo anten tamiri lacaktır. 
Plaka kaynağı 2 - İlk teminatı 3885 lira olup 
Ön dingili tebdili şartııamesi her gün 264 kuruŞ 
komple IJnukalıilinde lrnm•syondan alına-

Vantilatör kayışı bilir. 
Klakso:ıı estilasyon 3 - İstekl ılerin 2490 sayılı ka-
tebdili nunda yazılı vesikaları muhtevi 
Muhtelif cıvata tanzim edecekleri kaplı teklif 
Direksiyon !<ulusu mektuplarını belli gün ve saatten 
komple, burç ve ro • bir saat evveline kadar Kasımpa.. 
limanları tebdili şada bulunan !komisyon başkan-
Buji lığına makbuz mukabilinde ver-
Pliıtin cçift• meleri. 5656 

Contalık mantar • 
Hidrolik yağı 1- Tahmin edilen bedeli 33800 
Komple Gresaj ve lira olan 20.000 kilo sadeyağının 
yağlama 22 temmuz 941 salı günü saat 15 de 

Makas burç ve askıları 
Marş ve şarj dinoma
ları tebdili 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

90 metre Pirinç boru 2 pus 
kutrunda 

2- İlk teminatı 2685 lira olup 
şartnamesi her gün 319 kuruş be
del mukabilinde komisyondan a
lınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalar ve ikinci 
maddede yazılı miktardaki temi
nat mektup veya makbuzu ile bir
likte belli gün ve saatte Kasımpa
ıada bulunan komisyonda hazır 

İhtiyacımız olan yukarıda ya
zılı 20 kalem malzemenin 21/7/941 
pazartesi günü saat 15 de Kasım
paşada bulunan Deniz Levazım 
Satınalma komisyonunda pazar. 
lığı yapılacaktır. İsteklilerin belli bulunmaları. 5845 

Mevsimin en güzel 2 müstesna fil mi birden 

Bugün L A L E sinemasında 
1 - "AHKUM KADIN 2 - HABİL - KABİL 

Şimdiye kadar yaşanan heye
canların en kuvvetlisi ve görü
len filmlerin en fevkaladesi. 

CLARC GABLE'nin MARYON 
DA VİS ile çevirdiği en 

muhteşem filmleri. 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

1 - 20 Ton sade yağ pazarlıkla satı n alınacaktır. 
2 - Sartname~ıi ve evsaf Topkapı - Maltepesinde Asker! satın alma komls-

7onunda görülebilir. 
3 - Eksiltme 24/7 /941 Perşembe fil nU saat 15 de kom4yon binaoında ya

pilacaktır. 
4 - Kat'! temin:ıt takarrür edecek fiyat üzerinden alınır. . 5973• 

IES> u hafta içinde Sovyet - Alman 
191 harbinin ikinci safhası baş
ladı. Galip milletler, atalarının 

borçlarını ödemeğe mecbur kalan 
mağlup milletlerden intikam a
lanlardır. Bu borçlar öyle kusur
lardır ki mağluplar onları kabul \ 
etmekle kalmamış, ayni zamanda 
çoğaltmışlardır. Fakat sıra bu se
fer galiplere gelir, onlar da ayni 
kanunun pençesine d~erler. Bu 
sebeple hak.iki insanlık, köşede ve 
karanlıkta hayır ve hakikat uğ
runda göz nuru dökerken bir kaç 
temiz yürekten ve bir kaç doğru 
zekadan fışkırır. 

İnsanlığın bu ac klı ve süfli 
halini görüp de yüreği sızlıyan bir 
şair şöyle demiş: 

Medeniyet ve denaet kökü hep 
birşeymi.ş: 

•N'.odeni. den me'yi kaldır, oku 
onsuz neymiş .. 

Acıkan midesi gittikçe seferberse 
eğer 

Hadi yükselen, ne kadar yükse
lecek sanki beşer? 

Acı, insanlığı şefkat ile et 
istihkar, 

Yetişir yükselebildinse eğer sen 
bu kadar .. 

Askeri bir icmalde böyle bir 
şiir parçası yazmamı helki garip 
bulursunuz. Fakat emin olalım ki 
dünyayı saran bu büyük harp fa
ciasının sonunda yine bize kala
cak olan şey böyle üç beş satır
dan ibarettir. İnsan tarihinde ma- 1 
!um olan 3200 senenin yalnız 300 1 
senesi sulh ve sük:Un içinde geç

miş, diğerleri hep bu harp facia
larile sönüp gitmiştir. 

Avrupada kaç defa böyle fırh
nalar atlanmıştır. 

Askeri harekata gelince, harbin 
ikinci safhası Stalin müdafaa 
hattında başlam~ bulunuyor. Al
man ordularının yarma taarruzla
rı başlıca şu üç istikamete tevcih 
edilmiştir: 

1- Narva _ Pskov hattından Le
ningrada 

2- Vitebsk - Mohilev hattından 
Moskovaya 

_..... Bu Aktım 4if#A) Tel: 42690 - = 

TEPE BAŞI Belediye BAHÇESİNDE 
Şişli Çocuk Eılrgeme Kurumu Menfaatine Saat 3 e lı.adar BÜYÜK MÜSAMERE 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

--E Yazan. M. SAMİ KARAYEL I 
Türk ordusu sabırsızhkla bekliyordu 

P _ '' r alay .n saııcagt di-
bıtı. gc,üığ, <aman derin bır duy
ı;u ,1., Cenabı Ho<kka dualar elti 

Paaişalı askerlerın<:>: 

Şehit •Jlnoal!: \ar ge..ı dönmek 
)ok. Dııı ,.c m Ih t ugrunda feda· 11 
yı can ederek ılan kdı.metullah 
~v yece~iz .. Gazıı~r lerıı, j 

Dtvordu. · 
'\;kerler, hep bir ag•zdon ce- ! 

-.p veriyorlard. 
Iliayı din.ı ..ın1 Ye pc.Ci.,ahı· 

r .~ ugrunda fedayı t.ın edeceğiz. 
Padi,ah n bu tahrikat ve teşvi

lı:atına Il>r .. hım p~ da ~tirak ett.i. 

İbrahiz paşa şöyle diyordu: 
- Padişah uğrunda can !edası

na, dilavcrlik göstermesine hazır 
olduğumuzu bir kere daha göste
relim. 

Türk kıt'aları bu nutuklardan 
fevkaUde mıiteheyyıç olm~tu. 

Sabırsızlıkla düşman üzerine atıl
mak için emır bekHyordu. 

!\facar ordusuna gelin<:e; Maear 
ordusunun muharebe tertibatı al
ması için Mohacın cenu.bunda Ni
yarat ile Külkent beynindeki ova 
inlıih,.p olundu. Sol cenah Tunaya 
istinat elti 

Sağ cenahın muharebe cephe
sini mümkün mertebe temd ıt et
mesile tahtı emniyette bulundu
rulabilir zannedilerek Niyaratın 

gerisindeki tepelere ltiç ehemmi
yet verilmedi. 

Fakat muhafebenin muvaffaki
yetsizlikle de neticelenmesi ihti
mali nazarı dikkate alınarak ica
bında kralı kurtarmak için 18.zım 

gelen tertibat da düşünülmeğe 
başladı. 

Bazıları kral için muharebe mey. 
danından uzakta bir yer tayin et· 
mek istediler. 

F akat, birçokları da bu teklife 
mukabil kralı asker safları ara
sında görmek arzu eylediler. En 
sonund ise Macar asılzadegiinın

dan olup kralın fevkaliıde itima
dını kazananlardan birkaç kişi, 

muharebe esnasında kralı muha· 
faza eylemek vazifesini deruhde 
ettiler, 
Ağustooun yinni dokuzuncu gü

nü, uzun müddet yağan yağmur
lan müteakip hava fevka!ô.de a
ç;ldı. 

r Yazan: = "\ 
il Emekli KurmayJ 
\.. = Subay = 

3- Galiçyadan Kiyefe. 
Alman orduları Stalin mudafaa 

hattına sokulmuşlar, zırhlı birlik
lerilc bazı noktalarda Sovyet mev
zileri içerisine girmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bilhassa Narva -

Pskov bölgesile Vitebsk - Smo
lensk bölgesinde Sovyetlerin va
ziyetleri şimdiki halde buhranlı
dır. Eğer Alman tebliğlerine inan
mak liizım gelirse Alınan kıt'aları 
şimalde Narva şehrini ve Stalin 
hattından 90 kilometre şarkta bu
lunan Smolensk şehrini zaptet
mişlerdir. Narva şehri Stalin hat
tın·n asıl muharebe hattı üzerin
dedir; Leningrad bu şehirden 100 
•kilometre kadar şarktadır. Bu iti
barla Leningradın müdafaası be
liren bir tehlike karşısındad:r. 

Fakat asıl tehlike, yani büyük 
bir yarma ihtimali Moskova yolu 
üzerinde bulunan SmoJensk böl
gesinde belirmiştir. Almanların 
bu şehre kadar ilerlediklerini, hat
ta bu şehrin şarkına bile geçtik
lerini şimdilik ihtiyatla karşılamak 
lazımdır. Bu istikamette Sovyet 
ihtiyatlarının yapacakları muka
bil taarruzlardan sonra hasıl ola
cak vaziyete göre Alman mu
vaffakiyeti hakkında kat'i bir hü
küm verilebilir. 
Eğer Sovyetler Smolensk böl

gesindeki gediği kapatamazlarsa 
ve Almanları garbe atamazlarsa 
Stalin hattı Moskova istikametin
de yarılm~ olacak ve mıtharebe
ler tekrar açık sahraya intikal e
decektir. Bununla beraber Smo
lenskden sonra Moskovaya kadar 
daha 300 kilometre mesafe vardır. 
Alman ordularının bu mesafeyi 
birkaç günde geçeceklerini düşün
mek hatadır. Sovyet mukavemeti 
kırılmamış ve Sovyet orduları da 
henüz inhilal etmemiştir. Sovyet 
müdafaası üç şeye dayanabilir: 
Zırhlı vasıta, tayyare ve manevi-

yat. 
Sovyetlerın tayyare ve zırhlı 

vasıtaları henüz tükenmemiştir. 
Sovyet ordusunda bmgunluğa da
ir, yani maneviyatın bozulduğuna 
dair Alman iddialarından başka 
ortada müsbet bir deliI yoktur. Za
ten maneviyat bozulunca, zırhlı 
vasıta ve tayyare de para etmez. 
Vas:taların göreceği iş, onu kul· 
!anacak askerin meharetile ve 
fedakarlığile mütenasiptir. Meha
ret tal im ve terbiye ile, fedakarlık 
ise maneviyat ile temin edilir. 

Sovyet ordularının. gösterdiği 
en büyük zat, şimdiye kadar sev
kulceyşi mikyasta büyük taarruz
lar yapamamasıdır. Mukabil taar
ruzlar yapıyor; fakat bunlar oy
nak müdafaann icabatından olan 
tabiye sahasına inhisar eden ha
reketlerdir. 

Sovyetler şimdiye kadar büyük 
imha muharebelerile mağlup ol
maktan içtinap etmesini bildiler 
ve ihtiyari ric'atlerlc telif edilmiş 
müdafaalarla harbe devam ettiler. 
İcap ederse Stalin tahkimat mın
takasından da çekilebilirler. Fa
kat Leningrad ve Moskovanın mü
dafaası için ne kadar şarka çeki
lebilirler? Bu iki mevkiin kaybe
dilmesi Sovyetler için pek \ehlike 
li vaz;:•etler doğurabilir. Bu iti
barla Stalin tahkimat mıntaka
sında dayanmak en doğru bir 
harekettir. 

Sovyetler Ballık memle -
ketlerinde sıkı dursalardı, bu 
buhranlı vaziyete şimdi 

düşmiyeceklerdi. Zira Al -
man orduları şimal cenahlarında 
kuvvetli bir Sovyet tehdidi bulun
dukça şarka doğru serbestçe atı
lamazlardı. Şimdi Alman ordula
rının vaziyeti, bükülmüş bir de
miri açan adamın vaziyetine ben
ziyor. Açılmış, düz hale getirilmiş 
dem.ir Stalin hattıdır. Sıra şimdi 
bu demiri Moskovaya doğru ter
sine bükmeğe ve ortasından kır
mağa gelmi!;tir. Sovyetler birinci
sine dayanamadılar, ikincisine na
sıl dayanacaklarına intizar edelim. 

(İık balmacamızda m8k41at kazananlar\ 
Çocuk Sahi!emizln (A kapı~ından 

girip B kapısından çıkma) mü~abaka
snda kur'a neticesinde hediye kaza
nan okuyucularımızın ilk listesini dün 

neı;;retmlştik. Bugün de kur'ada nam
larına hediye isabet eden diğer okuyu
cularımızın adlarını yazıyoruz; 

Kazananlardan arzu edenler 
Telgraf Bilnıece Mcmurlllğuna• 
net fotoğraflarını gönderdikleri 

•Son 
birer 
tak-

dirde bunların resimleri de neşrolu
nacakt.ır. 

Bu sefer kazanamıyanlar müt.ee&:iir 
olmamalı talihlerinin diğer kur'alarda 
yAr olmasını beklemelidirler. 

Birer ·fotoğraf albümü kazananlar: 
Selanik Banka.s memurlarından E

seyan kızı Suzan Uğurlu, Tepeba~ı 

Bütün kıtaat, verilen emir üze
rine mevkilerini işgal eyledi. Bi· 
rinci hat, yanaşık nizamda olduğu 
halde on bin ki~ i kuvvetinde bir 
p iyade kıt'asile teşkil olund u. Bu 
hattın önüne ve aralıklarına sek
sen oop yerleştirildi. 

Anton P aloçi ve saire kıtaat 
kumandanlıklarına tayin olund u. 
Beheri iki bin kişiden ibaret iki 
süvari fırkası cenahlara verildi. 
Sağ cenah süvari kumandanlı

ğına Batı Yani ile Tabi, sol ce
nah süvari kumandanlığına Peter 
P erini ile Kont Tamş\'ar tayin o
lundu. 
Tekmıl muhat ebe hattı dört bin 

adımlık bir yer işgal etti. İkinci 
hat alelumum süvariden ve kıs

men de piyadeden t.<>şkil olundu. 
Piyade, cenahlara taksim edil· 

di. Süvari kuv\'eli, beheri üç bin 
ki~iden mürekkep kıt'alara taksim 
olundu. 

Her kıt'a yekdiğeri gerisinde 
mE>,·ki aldı. Birinci hat, Nikola 
T" ···w r., ikinci hat Korlat:n, ü- 1 

çiin,.:i rat Şılkın kumandası altına 'j 
v~rıldi. 

Pento hanında 1 nu1naarda V1ktorya 
Gülşen, Üsküdar Sult:ııı Tepesi Büyük 
yokuş 5 numnrilda Güzin Altuni, Şiş
hane yokuşu Gotman apartımanı 4 ün
cü katta Bedia Rahmi Alkan, Kara
gümrük Karabaş mahallesi Yeni Mek
tep arkası 20 numarada Samime Na1-
bantoğlu, Beşlkta~ Köyi~i Doktor Na
zif apartıı11anı 3 üncü katta Beyhan 
Kurtaran. 

Birer Yazı Kalemi Kazananlar: 
-( 46 dan 55 inciye kadar) - Çengel
köy 28 incJ ilkmektep 4 üncü sınır ta
lebelerinden Selim Yalçın, Fatihle Çi

nili odalar sokağında 6 No. da Bayan 
Kerinıan Çakınakr.ıoıi;lu, Bostancıda 

Vükela caddesinde 36 numarada Ali 
Fuat l unca, Eyüp~ultanda Kurtıkavak 

En geride de Yohan kumanda
sında olduğu halde bin kadar zırh
lı asker mevki aldı. 

Her cenaha hafif piyadeden iki
şer bin kişi verildi. Moohaç ordu
gahı, şehrin takriben beş bin hat· 
ve cenubunda, beş yüz kadar ara
ba ile muntazam bir müstahkem 
ordugah haline konuldu. 
Buranın muhafazasına iki bin 

ki;i tayin olundu. Umum kuvvet
lerin taksimatı şöyle idi: 

B irinci hat- Sağ cenahta: Ku
mandanları Bati ve Tahi i1<işer bin 
süvar',-:'.\lerkeL on bin piyade sek
sen top, sol cenaılı: Kumandanı Pe
rini, iki bin piyade. 

İkinci hat- Tarça kumaııdasın· 
da i.ıç bin oiivari, Korla•. kumanda
sında üç bin süvari. Şılk kuman
dasında üç bin süvari Dragfi ku
mandasında bin sü,·ari. 

Hafif kıtaat: İki bin piyade, 
ordugah muhafazası için· İki bin 
kişi idi. 

K:taat yerli Yerine yerle~r yer
leşmez Kral Lüi Palatan ile bc
ralı<-r bütün kıtaat. dol~arak as-

.-
1
-0--J-N--U--N--.. Ya~anmı' A,k ve- MaCf"l'a f~ 

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

Babamın bir kurşunile vurufılt 
ölmek kurtuluş olacaktı /,, 

Mahzun kalbim aşkını bir sada
ka şeklinde bile en İiüyük bir şük
ran n imetile kabule razı iken ma
azallah bir de aksinin ,ihtimali tek
mil ruhumu sarsıyordu: 

c- Ya yaparsa?. Benden kaçı
yorsa?. Artık hiç gö:rünmiyecek
se? .• 

O vakit bu katil sualle mevcu
diyetim kasırgalanıyor, hayatım

da bir hamlede peyda olacak faci
alar silsilesile ba_şım dönüyor, 
gözlerim yaşlarla burkuluyordu!. 

Bir kere ayrılmayı düşünmek 

bile bana ölümlerden beter geli
yordu. Çünkü varlığıma dolanan 
bu ilk aşk bir sıtma, bir humma 
gibi her tarafımı sarm~tı. Adada
ki o çılgın günah gecesin in, zevk
lerinin hatırasını kemiklerim 
bile yaşıyordu . Nasıl bir hasta şi
fasız, ilaçsız yapamazsa, nasıl bir 
küçük serçe gıdasız yaşıyamazsa 
artık ben de onsuz, sevgisiz dura
mıyacağımı görüyordum. Ayrı

lırsak yerlerde döğüne döğüne çır
pınacağımı biliyordum .Bir de bu
na kurtarılacak şeyin yalnız aş
kım, kalbim, hayatım değil; bü
tün bir ailenin namusu olduğunu 
ilave edince deli gibi oluyor; hiç 
birşey yapamamaktan mütevellit 
bir aciz içinde sadece ağlıyor, yıl
dızlı, ışıklı göklere baka baka 
Büyük Halikten şu b içare, küçük 
mahlukuna acımasını yalvarıyor
dum!. . . 

Bu gece açık pencerenin önün
de. minderde onu beklerken uyu
muşum. Sabahleyin gözlerimi aÇ

tığım vak.it üstümdeki saçakta 
kumrular c Üsküdara gidelim .. Üs
küdara gidelim! • diye ötüşüyor
lar, sütçüler yeni geçiyorlardı. Bü-

cadde~i 49 numarada Bayan Bedia i
yen, Te-ş\.·ikiye Kayıkçı sokak 124 nu
marada Selma Yetkin, Unkapanında 

Haydar caddesinde Hacı Ferhat Cam.il 
sokak 3 numarada Şerınin Aydın, Be
ıiktaş Akaretler Spor caddesi 26 nu
marada 3 üncü katta Mefharet, Eren
köyünde Bağdat cadde•inde 335 nu
marada Edibe Bahar, Balat Karaypak 
sokak 1 4numard S. Tezcan, Galatada 
Şişhane yoku:ju Gotn1an apartımanı 
No 86/ 4 te A! / .ı Rahmi Alkan . 

Birer Kurşun Kaleın Kazananlar: 
(56 dan 70 inciye kadar) - Beykoz 
Ya1';ınkaya mahalesi 23 numarada Ba
yn Suz...'ln Çulha. Galatada Atap ca
miinde Hoca Hamam t;Okağı 19 nu
mrada B. Ahınet Şeker, Kadıköy Zilh
tüpaşa ınahalesi Mektep sokak No. 27 

de Be.yan l\1ükerrenı, Kızıltoprak Sey
fibey ısokağı 17 nuınarada B. Şefik, 
Cümhuriyet Kız Lisesi talebelerinden 
Bayan Mehlika Büyükakın, T<ış('ılarda 
10 nuınarada Yani Fillpidis, Şehre
mininde l\tlllet caddesinde kuru kah
veci B . ~lehmet Şükrü, Sirkecide An
kara caddesi Hocapaşa Hanıarnı sok.a
ğında 2/ 4 numarada Beytullah Şenay, 
Eyi.ipte Günıüşsuyu Karyağdı cadde
.si No. 9 da İ~n1et Sunar, Kasımpaşa 
Mutfah:kapısı cadde!<l 14 numarada 
Necati Zincirkıran, Kadıköyünde Mo
da caddesinde Muratbey sokağı 48 nu
marada Bayan Nezahet Aydemir, Ge
lenbe,-1 Ortaınektebi 8 inci sınıfta 245 
nuınaralı B. Feıit Uc:ar, Divanyolu 
Türbe kar:;;ısında 117 numarada B. Ne
cip Alp1 Üsküdar Toygar Hamza rna

hallesk Sel:.ımi Ali caddesi 78 numara
da Bayan Mübeccel Öztürk, Taksim 

Ayazpaşa Saray arkası sokak 55 nu
marada ismet İnönü Mekt<'bi 3 üncü 
sınır talebelerinden .l\Iahcube Özcan. 

(Devamı ve Sonu Yurınki Nüsha
mızda Neşredilecektir . 

kerlere nutuklar söyledi ve onla
rı teşvik etti. 

Ordunun sevk ve idaresine tay in 
olunan Tomori ve Zapolya ile 
beraber ister gon piskoposu ve 
daha sair piskoposlar da kral ma
iyetinde bulundu. Tertip olunan 
;plan mucibinca , birinc i kademe 
tekmil hat boyunca muharebeye 
başlıyacak ve umum kuv\•etile 
Türklerin birinci hattı üzerine a
tılacaktı. 

Kendi itikatlarına göre, bu ta
arruz neticesinde Türklerin birin· 
cihattı behem!'lıal ric'at r<i~•. ~ğin

den, süvari kıt'aları muhuebeye 
girişecek, ric'at eden Türk kıtaatı 
ile gerideki kademelerini çiğn iye

rek gal>biyeti kal'! bir surl'tte te
min eyliyecekti. 

Macarlar Bu sll:!'etle tertibat al
dıktan sonra muharebenin vuku
una sabırsızlıkla intizar eylem<'ğc 
başladılar. 

aSbahleyin güne~in doğmasın· 
müteakip yağmur serpelemeqe 
başla,1 • Ö~leye doğru ort"lık deh
şetli biı· karartı ile bpondı. 

(Alt.ası \' .ız l 

tün vücudüm kırık ,soğuk 8 

gibi eziliyordu. Hiç yeriıll 
kalkmak istemiyordum. Zorla 
ruldum. •Acaba ben uyudııi 
zaman gelmiş mi?. diye caJ!l 
baktım. Dilsiz perdeler yine · 
duruyorlardı. K imS<Oler yokW 

Bu vaziyet akşam ki darmad 
tefekkürlerim arasında verdı, 
bir kararı takviye et ti: Artıl< 
yapıp yapacak, hakikati öğf1 

cektim. Bunun için türlü şek"' 
pianlar kurdum. Hatta bir tS' 
sinde; annesine gitmeyi, izzeti 
simi ayaklar altına alarak, 
tehlikeyi istihkar ederek onu f 
mayı bile göze aldım. Eğer ~! 
mezse herşeyi anlatmayı, dizlel' 
kapanıp ağlıya ağlıya: 

•- Allah aşkına beni kurll 
nız.. Çaresizlik içinde çil~ 
ğım .. Acıyın bana .. Siz de f 
siniz. Söyleyin nerede O?.> f 
yalvarmayı düşündüm. LQk.ill 
dettiği takdirde ne yapacaktııl' 

<- Sen nasıl kızsın?. OğJUıl' 
peşine düşerken bana sordull r 
Ben böyle gelin istemem! .. .ıer 
Üstelik bir de kahkaha atıp: 

•- Haydi.: haydi!. Kimiıl * 
nunda yattınsa ona git .. ~f 
yamanıruya mı kallayorsull , ' 
Jık!., diye h akaretle koğarsa D,,. 
oradan bayılmadan çıkabile<" 
tim? ... 

Bu sahneyi gözümün önilJle 
tirdim. Tahayyülü bile beyııill" 
teş, yüzüme kan dold urdu!. Jl<' 
bir tezyife muhatap olmak 
yabancı kadın tanfından ~ 
edilmektense başıma gelenle!' 
leme itiraf etmek, babamıJl 
kurşuııile vurulup ölmek da)ıl 
idi!. Q vakit suçumu, günş!ı 
kanımla ödemiş olacaktım. ~P 
kurtuluşum en büyük bir facı~ 
ğuracakt:. Çünkü namus mese 

rinde çok hassas, titiz buluna~}' 
bam; eminim ikinci kurşunu 
disine sıkacak, o anda da ya si 
min yüreğine inecek, yahut i}~ 
ze ceset üstüne kapanıp ha' 
hayk"a çıldıracaktı!. 

Kırk üç yıl, bütün ömrün;; 
vasının saadeti uğruna hafC 
tekmil emeller:ni' kızlarınıı1 ) 

şip evlenmelerine baglıyan bY 
bunu muhak}<ak yapardı. 13" 
kur, haşin erkek için haysiye' 
ref herşeydPn üstün, kıymet•., 

(Arka" \ r 
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-Yeni jap o n kabinesi ilk 
topl.an~sını yapmı§, Bat
vekıl söylediği nutukta 
«hükfunetin ..1,eıbit etti~ 

l lh hatb hareketin cür'etle 
e iı eden: Muammer Alotcıc ve sür'atle tahakkuk e t· 

uıu :ruımn mellnleri Aua- t · "lın . 
AJanaı bUllenlerinden alınnuow> ırı esı için, m illi var-

lıkta eıaalı icraata gİrİ· 
Vişiden bildirildiğine göre, İş. tileceğiniıt . aöylemiıtir. 

ker;dcrun limarunda demirli bu. B h 
1 1' F u attı harek e t malum 
unan ~ ransız yardımcı gemisi deg"ild ir .. -

hakkında Ankarada müzakere ~=:;=======::::::! 
!er cereyan etmektedir. Fr ,· 

hrll · ansız •Biri bize hücum ederse hücum ına . ı. erıl~ce bu vapurların ham h ' 
gemısı tc akki edilip ed°Jm· . : angi taraftan gelirse gelsin, mü· 
g6riışülnıekt~ir Va ıl ıyecegı cadele ederek, icap ederse ölece-
L · Pur arın ii:kı- g· · B' h' -.ı meı;elenin halli d ız. ıze ucum edilirse bunu 
ayyiln edccektır n en sonra ta- büyük devletlerden biri ;apacak-
YENi JAPON . KABİNESİNİN tır .. Ona göre ha=lanmalıyız .• 

ILK TOPLANTISI ŞIMAU İRLANDA BAŞVEKİ-
Yeni ,Tapon kabinesi kat'i su. LİNİN SÖZLERİ 

rdte te<ekkül etmiş ve dün 
18 

Şimali İrlanda Başvekili bir 
dakıka devam eden ilk toplantı... mülakatta Amerikanın harbe gir-
sı .. ı. y.aomıştır. Kabinede yalnız mesini talep ederek demiştir ki: 
llancıye N.azırı Matsuoka de"ı·s- •Amerika harbe gird:ği takdird~ 
ır • Şimali İrlanda da hareket serbes-
ti;ıl~~ş;;,r.ne Amiral Teijiro ge- tisini elde edecek ve istediğini ya-

ilk pabilecektir,. 
li:u 

10
, to~lantıda Başvek~.l Prens TRABLUS VE BİNGAZİ 

·•
1 a bır nutuk sovli ·erek ŞİDDETLE BOMBALAl\'DI 

t·4lenıadıvcn veham-eti artan ' Trablus ve Bingazi İngiliz tay-
u:~e~ hvıı:;veti~e karsı koymak yareleri taraf:ndan mütemadiyen 
t ' u · umetın tesbit etti<Ti hat. bombardıman edilmektedir. 
tı ı rekctin, cür'et!e ve sür'atle 15-16 ve 16-17 temmuz geceleri 
v" •kkuk ettırilmesi için milli de Bingazi ve Trablus yeniden 
atı.ık a l . 

'· ·.. esas ı ıcraat• yapılaca. bombardıman edilmiştir. 
~ını soylemi<f 

y .. ...., ır. Trablusta 6000 tonluk bir petrol 
a~ı:!i ~ariciye Nazın da dün gemisinin ortasına torpil düşmüş 
zilesi . eyanatta bulunarak, va- gemiyi siyah bir duman kaplamış-
nııııd nı aske_r olarak ifa etmek az- tır. İspanyol rıhtımındaki müte
i~- e oldugunu ve üçlü paktın addit gemilere de isabetler olmuş-
··~•sı sıra d . 
§.ar,ıu llln a Bahrıye Müste. tur. 

' ~ıncta b 1 d - ' · B · 'd )t Lı bil .•. ~ n ugu ıçın vazi • ıngazı e r;htıma, kömür ve 
po. \ dıgını sörlemiş ve Ja - şimendifer depolarına, atöly<'lere 

·anı ı sıy t' · d - ' · t l 1 b b De ı c~gill.i ·] .· . ase uun egışmıye- on ar a om a atılmıştır. r -
Flrb~ il.Ve ct,,.,••·tir. nede limana, lcışlalara, garajlara 

d'a - .. ı.ve ve Bahriye Nazırları bomb~lar atılmış, şiddetli infilak-
-, nuş'erelı: bir deklarasyon neş. !ar ,.e ynn~ınlar ç,karılmıştır. 
•'>.ıcrek h'·k· 1 t hk m'· • u umete tam ve mut. BERL X BOMBARDIMAN 
b . uzaherette bulunacaklarını EDECEK TAYYARELER 

l'ln!şlrdir Nevyorkta çıkan bir gazete şöy-
la Ge

1
iccrk l~tima 22 temmuzda le demektedir: 

~ı acaktır · •Amerikan a~ır bombardıman 
GENERAL FRANKO BİR tay.yarelerirıin •esi vakında Berlin 

f ı N.liTı;~ SİYLEDİ üzerinde işitilecektir. Bu dev tay-
ı, r' · an).ada General Franko, iç- yarelerin Berline karşı kullanıl-
! r ~e Ingıliz ve Am rika s'e _ mak için İngiltercye se\'kedilmek 
d. · .rı de dabil olduğu halde kor. üıere haz:rland.kları öğrrnilmiş
I ı'J.Jmabk tarafından dinlenilen tir. Berlinlilere bir gece Amerika
d·~ ~J'.uk söylemiş ve harbin şim. lılardan bir mesaj götürecek olan 

1 Ul~ kadar olan !nki•aflarının bir bu tayyareler devamlı bir surette 
F asasını yapmıştır. General buraya gelmektedir .• 

denı~nk~ bu nulkunda huliısatan 
ıştır ki: 

m '- Amerika felaketi kabul et
" ed"n A\'rupaya müdahaleyi dü
' eıne A z. vrupa tarafından ya 
~aacak bir taarruz tehlikesine d; 

' 1 Uz d 11'1 . ·b:r .. '. c,,ı dır. Hru-bın netiCTsinin 
ı~ ~ÇUncü kuvvetin müdahalesi 
c• · eğı:ebile~eğini iddia etmek 

0
' Yane b . . 

d ılar A ır dehldıktir. Almaıı or-
~oıt ~zı vrupa ve hırstiyanlığ,r. 
tı r h l'l Z3"l'.andanberi b•klediai arbc . · o 
!~ ""iz., gırı1şmıştir. Şimd• r.~nç-d• '..,., kan arı Mihver ark" • 

~ nkıne k ı · İ'llnya k .. arışacaı{ ır. Is. 
ıo,,,, ~o muşkül iktısadi şartlar 
ı ı ~ 1 ıılunuyor. Dün Iopanrnnır. 
ı, "'" Yon t • day ,. O'l buğuayı varc:.. Biz 
~ lt. F'ak eren memleketler bul • 
till',zın . at bazıları memleke -
d r, ı~~e yollarını kesmişler. 

.General F . • 
~•hvcrd k ranko, nıhaı zaferin 
l Panya e. ala.c.ağını söylemiş ve 
len b h SIJ"asetınde bir değişiklik-
t a setınt . 
· ki. T . mış ve sadece dem'f-

ıı . c arıhte 'Ik d . 
•n:ra ken . ı efa olarak Is-

kiın olın dı mukadderatına ha· 
!il uştur .• 

1'LEıi BiR SULH TEKLİF 
elçisi L EDEBİLİR 
S'.skOda 

0~~ Halifaks, San Fran • 
ezc;irnıe ~ b.ır_nutuk söyliyerek 

• İngi!t mıştır iti: 
\·anılı si ere ve Amerikanın de
su11,11n Yaseti, P asifikte devamlı 
ten;tlir n;uhafazası gayesine müs
nrzu•u · JaPonya ile kavga etmek 
~arbin~da değiliz. Fakat Avrupa 
tere d 

1
.n tazyiki dolayısile İngil-

,.,. unyan•n d '" '"esru h k · ıger yerlerindeki 
kMeııı., a ve menfaatlerin i ter-

}-itlri~ So 
llıubarob Yyetlere karşı yaptığı 
h rb· 1 e cereyan ederken bu 
' ın ıet,; . ' rr·t er·" .cesı ne olursa olsun 
s 1 ın bıze d .. k ' .: h teklif . oncre ' kurnazca 
l ll' lin· b lerınde bulunması ih
lif ed'l~ eklemeliyiz. Fakat tek
s n b" cek Şartlar ne olursa ol-

. • lZi J. 
s,, ·] 1 'cb'J'a· •kadar etmiveceğini 
!arıların 1 •rım. Çünkü Bitlerin ya
'l~un ın rnazL;i o derecededir ki 
!°•- Verebi\'c,c •· le . ·~':ıa} . . erı mınatların iS-
~Cl" ,,.'Çın kıyır,eti olamaz. Biz 
t- ..... ~artıa l 

·lif edec :. 0 ursa olsun. onun 
ltı ~ . ~1 bip sulhaıraz: olma

. 'rnıncteuöz: 
lR A ,. ·' 

Dl '·n,\ BAŞ\"EK1L! DE 
frı,.,, 0 R NUTUK S.ÖYLEDt 

il ı·rn a,_ Başvekili Dö Valcra. 
ır.. fhwda ha . . , 1 za ereler rıcı sıyasete ait 

.r•He .. ın sona ermesi müna
llıı,t.r ki~oyledi~i bir nııtukta de-

Bulgar Başvek"li 
(1 lnol Sa.hifedcn Devam) 

Şu cihet ehemmiyetle kaydedi
liyor ki, Bulgar Başvekili Filof, 
ilk defa olarak Romayı ziyaret e
decektir. İtalvan milletlerini 
birbirine bağlıyan ve hanedan 
rabıtaları ile takviye edilmiş bu
lunan ananevi dostluk, muhabbet 
ve itimat bağları mihver d-cvletle
rinin istihdaf ettikleri ycr.i Av
rupa nizamı çerçevesi içinde iki 
memleketin i,b[rliği hususunda 
feyizli hadiseler yaratacakt·r 

Bu hususta Stefani ajansı diyor 
ki: 

Bu ziyaret, hiç •iiphesiz İtalya 
ile Bulgaristan arasında mühim 
bir temas olacaktır. Bulgar Baş
vekili ile Hariciye Nazırı, Kral 
tarafından kabul edilecekler ve 
gerek Musolin~ gertk Kont Ciaııo 
ile uzun mülakatlar<la bulunacak
JardıT. 

Bu ziyaret, Bulgaristanı mihver 
devletlerine bağlıyan samimi dost
luk esasına dayanmaktadır. Bun
dan başka eski Yugoslavyanın in
fisahı üzerine hasıl olan vaziyeti 
iki devlet adamlarının müzakere 
etmelCTi m ünasip görülmüştür. 

Bütün talebe 
(1 hıet sa.ııu..ı.n Deftm) 

yeknasak elbiseler giymesi için 
alakadarlarca trokikler yapıl -
maktadır. İaşe te<dtilatı bu M:uma.ş. 
!arı temin edecek, Maarif Vekale
ti de talebenin kıyafetini bir ta
limatname ile tesbit edecektir. 
Yalnız Üniversite talebesi bu ta
limatnameden istisna edilecektir. 
Talimatn&me ile kasket mecbu • 
riyeti de konulacaktır. 
· Bu suretle hem ailelerin masraf 
bütçelerine yardım edıilmi!; ve 
hem de talebelerdeki biçimsiz 
kıyafetlerin önüne geçilmiş ola. 
caktır. 

Orta Okullar 
( 1 ine! Sahifeden Devam) 

ve kımsesiz talebelere hergün pa.. 
rasız ve sıcak öğle yeme.~! veri. 
Jecek, kitap temın olunacak ve 
diğer zaruri ihtiyaçlarına yardım 
edileceklir. Her mektepte kuru
lacak yardım birliklerine zengin 
talebeler tarafrndan da yardımlar 
yapılacaktır. 

Alakadarlar bu husu~ta ted -
kiklere başlamışlardrr. Önümüz
deki ders senesi taaliYete e:ecile
cektir. 

Tobrukta Mih
verin taarruz 

niyeti yok 
Kahire 19 (A.A.) - Tobruktan 

yapılan son çıkış hareketi hak • 
kında Kahirenin askeri mahfille
rinde den.ili"or ki: 

Tobruk garnizonunun taarruz 
usulü muvaffakiyetle devam et
mektedir. Bir Avustralyalı keşif 

kolu düşman arazisinin içerile -

rine 6000 metre girmşitir. Bu da, 
İngiliz kuvvetlerinin teşebbüsü 
ellerinde bulundurduklarını gös. 
terir. 

Tobruk etrafında, bilhassa İtaL 
yanlardan mürekkep olan Mihver 

kuvvetlerinin tedafüi hattı ha -

reketi Libya hududuna da şamil
dir. Düşman Sollum • Capuzzo • 
Halfaya müsellesinde mevzilerini 

tahkim e:mektedir. Düsman, bu 
mıntakada İngiliz kuvvetlerine 
taarruz etmek fikrinde değil gibi 
gözüküyor. 

Sovyet Tebliği 
( l inci Sahifeden Devam) 

bulundukları yerlerde dün de şid
detli muharebeler olmuştur. 

Her iki tarafın da zayiatı ağır
dır. 

Bütün bu çarpışmalar, yalnız 

bir mıntaka müstesna olmak ü
zere, evvelki tebliğde bildirilen 
mıntakalarda olmuştur. 

Sovyet tebliği ilk defa -Olarak 
Smolensl<in 175 kilometre şima
J!nde bir şehirden babseımekte· 
dir. 

Tebliğ, cephede başka dcjtişiklik 
olmadığını tasrih etmektedir. 

Sovyet tayyAreleri Tu:ıadaki 
Alman gemilerini ve Sulinadaki 
petrol tc.<isatını mııvaffakiyetlc 
bombard man etmişlerdir. 

JAPONYA 
ancak kendi ' 
menfaat ini 
kollıyacak 

Tokyo 19 (AA.) - Nüfuzlu 
bir gazete,, J aponyarun şim- 1 

di sırf !rendi menafiine göre 
hareket edeL-eğini yazmak -

1 
tadır. 

Japonya ilk ön
ce Çin işini tasfi· 
ye etmek istiyor 

Tokyo 19 (A.A.) - Resmi Domei 
ajansı, salahiyetli mahfillere at • 
fen J aponyaııın harid siyasetin. 
de hiçbir değişiklik olıruyacağını 
bildirmektedir. 

Japon aleyhtarı bazı devlet -
!er, kabine değişikliğini istismar 

ederek harici siyasette bir deği
şiklik olacağı şayialarını kötü bir 
propaganda ile yaymağa çalış • 

maktadır. Bu devletler y~ni bir 
hayal sukutuna daha uğrıyacak. 

!ardır. Japonyanın harici s·yaseti 
Çin harbinin zaferle neticelen -
dirilmesı üzerinde teks!! edıle -
cektir. 

Eğer .Taponyanın kat'i hedefi 
üzerinde şüpheler var idivsc ye
ni kabineyi tekrar Prens Kon o • 
ye'nin teşkil etmiş olması bu 
şüpheleri izaleye kafidır. 

Salahiyetli mahfillerde ~u cı

het de kayrlediliyor ki, ik1ncı 
Konoye kabinesi Japon sıyas~ti

nin İngiltc·re ve Amcrikay- ta!ıi 
olrna5ını b~rtaraf eylemişti. Bu 
müs.akil siyaseti inki~af ettirmek 
işi yeni kabineye terettüp eyle. 
mektedir. Kızıl hava filosu, bir gemi kafi

lesiıı. himaye eden Al man ~ vcıla-" .'tfltı~.,._~"''"'~~ ~~~~ltt,ıtıı~:ı.11' 
rını pü<l:iir tukten sonra iki nak
liye gemisini ve be, mavnayı tah
rip etmi5lcrdir. Bütün Sovyet tay
yareleri üslerine dönmüştür. 

Besarab ·a cephesinde Kızıl as
kerler:n karş: koyduğu Almanlar 
Romanvalıl~nn silahlarını alma
ğa mecbur olmu§lardır. 

Tebl'"', Kareli cephesinde S•1,. 
yet kıt'alann:n zehiıli gaz kul
land.ğı hakkındaki iddiaları tek
zip <?trrektedir. 

Fransız Somalisi 
( l iıK-. S"hift'd"u Devam ) 

yesi için Cibuti \'alisine bır tek
lif yapılmış :se de, bu teklife hiç 
bir cevap alınamadığından tah • 
liye için yenıd-en tasrihat yapıl. 
mış ve bu meyanda tahliyenin 
tarihi ve mahalli ilan edilmiştir. 

Bugüne kadar Cibut. vabin -
den bir kabul cevabı alınmamış-
tır. 

HARP VAZI Y ET / 
(l ine! Sa.hileden Devam) 

için o bölgcd" taarruzlara devam 
etmişlerdir. Bu meydan muhare
beleri haltı. bütün şiddetilc cere
yan etmektedir. Alman z.rhlı b'r
likleri biri Porhof - Pskov bölge
sinde, diğeri l\Iohilev - Vitebsk 
bölgesinde şimdilik iki cep veya 
gedik açmağa muvaffak olmuşlar· 
dı:r. 

Bunlardan Porhof - P skov böl
gesindeki Alman cebi Sovyet 
mukabil taarruzları karşısında bü
yümemiş ve Leningrada doğru d"'° 
rinleşmemiştir. Bu bölgede gö'' er 
ve bataklı klar vardır; Sovyetler 
için müdafaa ve mukavemet da
ha kolaydır. Bununla beraber Le
n ingrad istikameti çok mühimdir. 
Zira Almanlar bu bölgede ilerle
meğe muvaffak olurlarsa Stalin 
hattın ın şimal cenahını cenuba ve 
Moskovay · doğı u kuşatmcığa gay
ret edeceklerdir. Ve Sovyetlerin 
Baltık denizile ve donanma ile 
alakası kalmıyacaktır. 

Merkezde Mohilev - Vitebsk hat
tında açılan Alman cı>bi gen~Ur 
ve Alman resmi tebliğine göre bu
nun şarka doğru derinltği 100 ki
lometreyi bulmuş ve Smole'lsk 
şehri şarkına kadar uzanmıstır. 
Sovyetler bu şehrin işgal edil~e
diğini, fakat bu şehir garbiııde 
~;ddetli muharebelf'rin cereyan et
tiğini bildirmektedir. 

Fakat garptir ki Almanlar bu 
bö !gede Smolensk şarkına kadar 
ilerlediklerini iddia ettikleri hal
de şimdiye kadar alabildikleri e
sir miktarı 1500 kişidir. Şu halde 
Sovyet ordusu burada bir yarma 
ve kuşatmıya meydan vermemiş, 
kuvvetli artçılarla muharebeler 
vererek üstün taal"l'Uzlar karşı

sında adım adım çekilmiştir. Sov
yetl!'r Stalin hattının her kısmın
da böyle yapmağa muvaffak olur-

!arsa, Alman orduların n büyük 
bır yarma ve bunu müteakip bü
yük bir imha kuşatması yapmala
rı kabil olmıyacaktır. 

Alman ordusunun Smolensk -
· Vitebsk hattından Smolcnsk"böl
gcsine kadar ilerled;ği kabul olu: 
nabilir. Fakat bir yarma olmamış- ' 
tır; Sovyetlerin buradaki muha
rebe tarzı adeta mukavemet hat
ları üzerinde derinliğine uzıyan 
sevkulceyşi oyalamadır. 

Cenupta Kiyef istikametinde 
Alman taarruzu Stalin cephesine 
,tamamile varmamıştır. Burada 
Kiyef ve Dinyester üzerinden b ir 
Alman kıskacından bahsedilmek
te ve bur adaki Şovyet ordularının 
kuşatılıp imha edilmesi idd ia edil
mektedir; biz bu iddiayı yersiz 
buluyoruz. Sovyetler bu cephede 
daha tehlikeli vaziyetlerden kur
tulmasını bildiler. Bu itibarla, bu
r ada da oyalama ve oynak müda
fu muharebeler!le Soalin hattı 
gerisine çekilebilirler. Fak.at Sta
lin hattının bu kısmında henüz 
):ıir Alman cebi yoktur . 

Hulasa Smolensk meydan mu
harebesi çok mühimdir. SovyeU"'° 
rin mukavemet kudreti önce ma
nevivata sonra tank, zırhlı birlik 
ve t~yya~"Y" dayanmaktadır. Ma
neviyat bozulmadıkça, tank, zırhlı 
bırlik ve tayyare tükenmedikçe 
So\'\'et _Alman harbi devam ede
cc-kİir. _Sovyetlerın tahliye ettik
leri arnzide yiyecek namına bir
sev bırakmadıklarını ve Alman 
orrluları gerisinde ayrıca çete 
harbi yaptıklar.mı da ilave eder
sek Almanların artan müşkülat 
ile karsılaşacakları şüphesizdir. 
Stalin hattının garp kenannı az 
çok öğrendik; fakat bunun şark 
kenarı nereye kadar uzanacak; bu 
Moskovad.an daha ötcve de uzana
bilir. 

IBir Japon gaze
tesinin A m eri
kaya hücumu 

Londra 19 (A.A.)- B.B.C. Tok
yoda japon hariciye nezaretinin 
kontrolü altında çıkan bir gazete 
dün neşrettiği makalesinde Ruz
veltin japonyanın şarkında bir 
duvar inşa etmekte olduğunu, ja
pon menfaatleri için harekete geç
mek zamanı geldiğini kaydetmiş
tir. Maamafih japonyanın siyaseti 
e!'an bilinmemektedir. 

Bu sa b ahki 
resmi Alman 

tebliği 
Berlin 19 (Radyo) Askeri 

teblği: Leningrada doğru yapılan 
ileri hareketi esnasında içerisinde 
istimale salih 100 tayyare bulu • 
nan Sovyet tayyare meydanı ele 
geçirilmistir. 

Vişi kabinesinin 
Dahi liye Nazırlığı 
Vişi 19 (A.A.) - Vişinin iyi 

malumat alan mahfillerinde· be. 
yan olunduğuna göre Dahiliye 
Nazırlığında şimdilik herhangi bir 
tadil menuubahs değildir. Maa. 
mafih bu demek değildir ki, ka
binede değişiklikler yapılması i~i 
sona ermiştir. Yakında yeni bır 

Dahiliye Nazırının tayini muhte. 
m-eldir. 

ingiltere Çekos lo
vakyayı tanıd ı 

Londra 19 (A.A.) - Rcu!er a. 
jansının si_yasi muharririne gö ~ 

re, İngiltere Hariciye Nazırı B. 
Eden, Çekoslovak Hariciye Na
zırı B. Masryk'i kabul etmiş ve 
İngiltere hükumetinin Çekoslovak 
hükCımd;n! tamamile tanımak ve 
Kralın da Çckoslovakva Rcisicum. 
huru B. Bcnes'in nezd'ne bir orta 
elçi tayin etmek kararını bildir
miştir. 

Bu orta -elçiliğe B. Nichols tayin 
cdilmiş:ir. 

, 1 E "'.J ·· ~ ~· 

Alma n· Sovyet 
har ine bir bakış 

(1 lnd Sahifeden Devam) 
Smolensk 16 Ilaı.ir:ında zaptedilmiş, 

şehri geri almak teşebbüsü aklın kal
nıı* tır 

St,:ı!in hattının Şarkında, bazan 100 
kilometreyi geçen derinliklerde şid
detli nnıhsrebeler devam etmektedir. 
.\iman zırhh teşekkullerinin başları 
stratejik hedeflere doğru mütemadl
yen llcrlcrn:ekte, )>iypdeler de Sovyet 
cüzü taınlarını ılıata etmektedirler. 
Bunlar imha edilecekUr. 

So'\iyet mukavemeti ağır, takat kat•ı 
surette kırılmaktadır. Tek bir kuman
da ·olmaması Sovyetleri yakın bir fe-
18-kete sürüklemektedir.· Siyast kom.1-
serlikler ihdası Sovyct ordusunda zap
tırapt kalmadığını gösterir. 

17 TEEMUZ 
MUHARE;BELERİ 

Yine Bertin kaynaklarına gllre, 17 
Temmuzda 66 Sovyet tayyaresi düşü
rülmüştür. Yerde 485 tayyare tahrip 
f!dilm!ştlr. 

17 Temmuzda 300 den !azla tanlı: 
ihtiva eden bir Sovyet teşekkülü Al
man tankları ne şiddetli bir muhare
beye girişmiştir. Sovyetlerin 210 tan• 
kı tahrip edilmiş, dlıerleri çekilirlcen 
vurulmus tur. 

Almanlar, Smolensktn Cenubu Gar
btsinde bir Rus fırkasının bütün k \lr'"' 
may h.ey'etini esir almışlard1r. Smo
len~k _ Moskova demiryolunda bir 
r • < nakliye trenleri yoldan çıkarıl
mıştır. Kief U.tikametınde ileri hare
ket devam ediyor. 

LİBAV İŞGAL 
EDİLİRKEN 

Yine Berllnden bildirildiğine göre, 
Libav'ın işgalinde orad:ıki tersane ol
duğu gibi Almanların eline &'etm~tir. 
Dört Sovyet d~troyeri ile Lenin mayn 
gemisi de Almanların eline dü~üş
tilr. işgalde So·vyetler Alınanlara na
zantn otuz mısli zayıat vermişlerdir. 
SOVYET TEBLİGİNE 
GRÖE 

Sovyet tebliği ise, bes gUndenberi 
dt vam eden )iddetli muharebelerin 
h<>nüz netice vermediğini bildirmek
tl,:dtr. Kıl1illann umumt vaziyetinde 
bır de~iklik olmamı~tır. 
DÖRT İSTİKAMFTTE 
İLEHİ HAREKET 
Şark cepheslnde vaziyet hAlA sarih 

olmamakla bCr3ber, Londraya gelen 
haberlere göre, .l\lman ıleri hareketi 
başlıca ıu dört taarruz istikametinde
dir: 1 - Leningrad istikameti, Sı. o• 
)Pnsk istikameJt, Kiet istikameti. Be
&arrıbya. 

UUttn bu <'ephelerde muharebeler 
devam elmek:1""'iir 

Mukadderat 
Haftas ı 

- -

(Başmakaleden Devam) 
dan ihtiya~ları olduğu aşikıirdır. 

A - İngiltereye karşı mücadele
de serbest kalmak 

Vişi eki us, 
Moskovadaki 
Fransız e!çile-

1 . d ı· 
1 r ı e ge ıyor 

H- Vakitten istifade etmek .. 
Harp müzminleştiği takdirde; 

Almanya mağlfip olmu~ kadar za· 
yıflar. Zaman kendi a l~yhine, İn
gilterenin lehinedir. Harp uzadık
ça İngil tere kuvvetleniyor. Ame
rikan yardımı <:'(=~a 1 ıyor ve Alma n
ya hesabına o nisbette tehlike ve 
tehdit büvüyor. Almanya, elbette 
ki buna fırsat vermemek, Rusya 
ile kozunu halled ip bir !in önce 
İngiltere ile hcsapla~mak azmin
dedir. Bövle bir hesap tasfiyesi i
çin ise; Almanya hesabına İngil 
tercnin hazırlıklarına tekaddüm 
etmek ve Çör~ilin isarct ettiği ge- l 
lecck temmuzu 1- ,klcmemek liiıım 
dlr. Şarklnki harekat; bir cephe 
harbi mahiyetini alınca; harp ha
kikaten Almanya için korkunç 
bir istikl>al hazırlar, 194~ bir~ok 

acı sürprizlerle Almanyanın kar· 
şısına dikilir. İşte, Almanyanın 
son kırk sekiz saatten beri 9,000,000 
askeri 2400 kilometrelik cephe ü
zerine yayıp bütün imkanları ile 
döğüşmesindek.i asli sebep budur. 
Sovyetler; bu muazzam taarruz 
karşısında bozgun vermeden or

dularını geri hatlarda toplıyabilir 

ve taarruz u Alman ordusuna ağı
ra maledebilirler ise; Almanyanın 
kat'i neticeyi bir an en•el almak 
azmi oldukça geriliyebilir ve Sov· 
yeller vaziyetten istifade edebi
lirler. 

Aksi halde, Almanya taarruzu
nu lcat'l bir imha ile bitirmek te
şebbüsü ile sonuna kadar gidecek 
ve en kı~a zamanda gerisinden 
emin olarak İngilterenin karşısna: 

- Ya sulh, ya harp .. 

Diye dayanmak fırsatını tahak
kuk ettirmcğe çal~acaktır. 

Herhalde Sovyet - Alman harbi 
en hayati ve en dikkate şayan gün, 
hatta, saatlerini geçiriyor. 

ETEM lZZET BENiCE 

Manş Clzerlnde 
ha va akınları 

Londra 19 (A.A.) - Dün ga~Ti
müsait ! ava şartlarına rağmen, 

tayyareler Fransız sahilleri açık.. 
larında hırpalamağa devam et -
mişlcrdir. 

Dönkerk açıklarında bir Alınan 
iaşe gemisine hücum edilmiş va· 
pura tam isabetler olmuştur. Bi.. 
lahare k<'.şiften dönen ta,-vare • 
!er vapurun karaya o:urtuldu -
ğunu görmüşlerdir. 

Bir Alman avcısı düşürülmüş
tür. İki İngiliz bombardıman ve 
bir avcı tayyaresi üslerine dönme. 
mişlerdir. 

Anadolu Ajansının verdığı haberle
re göre, Ftansad.aki Sovyeı Buyuk El
çisi ve Elçilik men1urlarlyle l\Io ko
vadaki Fransız Büyi.Jk El<:isi ve nıe
murları topraklaı • .ruzda mübn.:!cle e
dilecektir. Iler ıkı kafile topr..ıkL,rı
mıza doğru hareket ctm~lerd;r, 

Almanyadaki Sovyet Biıyük Ele.-1.i' 
Dekanozof dün tayyare ile mcmleke· 
timiıden l\.'loskovaya hareke"{ etn1iştir. 

Sovyct Rusyanın Almanyadaki bü
yük Elçilik memurlarln<lan mürekkep 
107 kişilik bir kafile de Erzurwnd'1.n 
otobüslerle Sarıkamışa ge('mişler ve 
oradrın memleketlerine doğru yolla· 
rma devam etmlşl<.'rdir. 

Mo..,.kcıvad:ıki İivCç Elçiliği ~Iatbu
at A~esi Tresten \rcıhan \'C üç k l 1ıt. 

bir İsveç hey'e'ti nusyadan men le
ketimize geçmişlerd:r. 

o----

Kaynar tenceren ·n 
üzerine düştü 

Ortaköy.de Reva sokağında otu
ran Hakkının km 1 5 yaşlarında 
Nermin dün iskemle üzerinde o
tururken önünd-eki mangalda bu 
lunan bir tencerenin üzerine düş 
müş, vücudünün muhtelif yerle
rinden yanarak ve ha,lanarak a
ğır surette yaralanmşıtır. Zavallı 

yavru Şişli ÇocL1k hastanesine 
d•rılmıştır. 

Tasarruf bonoları 
Borsada 

muamele görecek 
Tasarruf bonoları bü:iıı. banka

larda ve Milli Piayngo İdaresinin 
resmi satış gi~lerinde ve Malsan
dıklarında satılığa çıkarılmıştır. 

Bono f:atleri 5, 25, 100. 500 ve 
1000 liradır. Her neviden uç, altı 

ve 12 aylık bonolar ''ardır. Faiz 
peşindir. Ür ay vaddi bonolar 
yüzde 4, altı. ay vadeli bonolar 
yüzde 5 ve on iki ay vadeli bono. 
lar yüzde 6 faız getirmektedir 
Bonolar borsada da muamele gö
recektir. 

Lefkoşa ltombaland~ 
Kıbrıs 19 (A--\.) - Düsman 

tayyarekri Lefkoşeye taar.;,z et
mişler ve şehrin dışına birkaç 
bomba atmışlardır. Bir kişi öl -

' mü~. iki ~ yaralanmıştır. Avı 
eılar düşmanı önleyerek, bir ta • 
nesini denize düşümüslerdir. 

5000 Mahkum 
(l lnd Sahifeden n..vaın) 

verilen ayn1 ücretler verilecektir. Ye
meleri, içmeleri, klil'yolalan da temin 
eJilecektir. 

Çalışacakl:ın hergUn için cezalann
dan iki gün lndlr!lecek olan rnahkfun
lann paralan bankala rda mu.ha.fara 
edilerek serbest kaldıkları 7.Aman lı:en
dilerine verilecek.tir. 

fst.anbul Bölge San 'at Mektebi Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i Milt. Mu.Fi. Eksiltmenin İllı: T. Sekli K. s. T G s Ll. K. -B. Pirine 2500 Kg. 49 • B. Nohudu 500 , 18 
K. H. Fasulyesi 1000 , 28 
Y. Mercimec 200 , 21 
K. Şeker 1000 , 50 '5rt/ffl eu.. 14 lH !I Acıı-
Ç. tİzüm 200 , 41 
K. İncir 70 , ıs 
Un. 504 , 20 
İ. Makarna 300 , ss 
İrmik 100 , 3S 
Şehriye 100 , 37 
P. unu 100 , 34 

Sabun 800 Kg. 4T 
Zeytinya t 400 , as 
Zeytiıı tanesi 600 , 31 
Salça ıoo , 24 
Tuz roo , 8 :ı&/'l/Ml eı- 14 141 ot Acılı! 
K . Soğan 2000 , s 
Yumurta ıoooo Ad ı 
Patates 2500 K41. 11 
B. Peynir 600 , 55 

Sadeyat 2000 , 155 25/7 / 941 Cuma 14 %32 50 Açılı: 

Dağlıç eti 2000 , 55 
Sığır etı 1000 , il 25/ 7/ 941 Cuuıa 14 114 Açılı: 

İstanbul Bölge San'at Mektebinin 1941 Mali yılına mah.•uben 14/7 /941 ta
rihinde eksiltmeye konulan yUkanda ya zıh yiyecetlne l.stek!I çıkmadıtmdan 
llıale müddeti on gün uzatı.lmıştır. Eksil ime Cağaloğlunda Yiıks•k J\tc~ıop!er 
Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. İstekllle. Ticaret Odasının t94J yılı ,-e-
sikasını ib raza mecburdur, Şartn&meJ'l mektepte görebilirler. c59!!9> 

Topkapı Maltepesindeki Satlnalma 
Komisyonundan 

1 _ Bin ton kuru fasulye ka pab zart usulıyle satın alınacaktır. t1uham
men bı.dell 270000 liradır. 

2 - Şartnamesi her gün Topkapı -Maltepeıdnde .A&kerl satın alma korr.ls
yonunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 5/8/941 Salı günü saat U de Topkapı Maltepe satın a"ma ko· 
n1isyon bina_!;ında yapılacaktrr 

4 - Eksiltme kapalı zartla yapı1acaklır. 
5 - Muvkkat temin:ıt 14550 liradır. 
6 - Tek1lr mektupları 5/8/941 Salı günü saat 14 de kadar satın alr.n lro

mtsyonuna \"t-rUecektir. 
7 _ Şartnamenin 4 cü m:ıddeı:ılr.de b:e:nilen \'esıkalar muvakk"'lt t<-r 1:ı· 

tm kondtı~u zarf iı;erlsine konuJe,.aktır. 
8 - Fa!Julye:er toptan ihale ed.Jlcbiiec~tı gibı ayrl ayn t.Jlip!.1!:-e de ı..ı-ı.:--:e 

ediLebileC'ek:Lr . c5g111. 
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Baş başa vererek ne yapacağımızı nasıl 
hareket edeceğimizi kararlaştırdık 

Cümeyle haymegahından he • 
nüz on beş dakika kadar uza1< • 
Jasmı~tık Birdenbire karşımızda 
kumlara uzanmış ve tüfenklerini 
bıze çevirmiş Osmanlı askerleri 
gördük. Şa<ırdım. Durduk. Bun
lar altmış - yetmi< ki•ı kadar \'ar. 
dılar. Ba~larında bir de ıa]>it bu
lunuyordu. Zabit aya~a kalktı. 
Bize 

- Hemen tüfeklerinızi yere a
tın, eller.nizi kaldınn ve teslim 
olun emrini verdi. 

Bu çığlık çadırlarımıza yani ha. 
rimimize giren Osmanlı nefer • 
lerinden birisinin, Ebu Caferın 
hemşirezadesı genç bir bakireye 
tecavüzünden meydana gelmiş 
Neferin saldırışı karşısında an -
cak aciz ko!lanna Ye hay kırmağa 
baş vuracak kadar zaman bulan 
bakire haykırarak imdat istiyor. 
du. vaziyet! o ane kadar sükünet. 
le takip eden adamlarım ve Cü

meyle bahadırları bu çığlık üze
rine bütün itidaller!ni gaybetti • 
!er. Muhafazası için yaşadıklan 
namuslarını kurtarmak üzere ö. 
lüme meydan okuyan bir savletle 
ses gelen çadıra koştular .. Kuduz 
Osmanlı neferinin elinden biçare 
bakireyi üstü başı param parça 

19 Temmuz 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı . 

18.03 Müıik: Karıı;ik Şarkılar. 

18.30 Konuşı:na : Memleket Pos~ 

tası. 

18.40 Müzik: Radyo Caz Orkestrası > 
ti (brahlm Özgür ve Ateş ı 
Böcekleri). 

19.00 Konuşma_ 

19.15 Müzik: Radyo Caz Oıitestrası 
Programının Devamı. 

19.30 Memleket Saat AJarı, ve A-
jans Haberleri. 

ı9.54 Müz;k- Meydan Fallı. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzık: Saz Eserler\. 
21.00 Zhaat Takvbnl ve Toprak 

l.lahsulleri Borsası. 
21-10 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21-40 Konuşma (Günün Meseleleri) 
21.55 Müzik: Radyo Salon Orkes· 

trası (Violonist Neclp Aş· 
km)_ 

22.30 Memleket saat AJan, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi
lli, Kambiyo - Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 Müzik. Radyo Salon Orkes
tro.sı Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarnki Program, ve 
Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 

Sebebini sordum. Cevaba lü • 
zum görmedi. Emrini tekrarladı. 
Üzerimizde birçok para, yeni si. 
Iahlar vardı_ Atlanmız, her biri 
bir servet olan en cins hayvan -
!ardı. Bunln; malnnrıı, müllı:ü
müzü, sebepsiz yere bu adamlara 
vermeği manasız buldum. Bir 
i§aretle maiyetimi peşime tak • 
tım. Dört nalla Cevdetiyeye, Cü. 
meyle aşiretinin çadll'larına se
ğirttik. 

ve yarı baygın bir halde aldılar.. 8.30 Program, .e Memleket saat 
Bunu gören Osmanlı müfrezesinin AJarı. 
neferleri hemen silaha sarıldı. 8.33 Müzlk: Hafif Program (Pl.) 
Üzerimize ve çadırlarımıza <id • 8.45 Ajans Haberleri. 

.,.. 9.00 Müzik: Hafif Programtn De-
detli bir ateş açtı .. Artık i§ işten vam1. (Pi.) 
geçmiş, <ık yaydan fırlamıştı. Ne 9.30/9.45 Evin Saati. 
Ebu Caferin nasihatleri ne de be- 12.30 Program, ve :Memlekel Saaı Osmanhlar; emirlenni dinleme

diğimizi görünce tüfenklerini ar. 
kamızdan boşalttılar. Allahın ina. 

nim rica ve tehditlerim adamla • Ayan. 12.33 Müzik: Oyun Havalan. 
nznız üzerinde tesir yapıyordu 12.45 Ajans Haberleri. 

yeti ile burnumuz kanamadan Servetlerine göz dikilen, can ve 13.00 Müzik: Karıpk Şarkılar. 
Cümevleye vardık. !!:mir Ebu Ca
fere vaziyeti anlattım. O da benim 
yolda duyduğum şayiaları işit -
miş. fakat ihtimal vermiyormuş. 
Beni ve arkamızdan atılan silah. 
ları görüp duyunca inanmadığı 
şayianın hakikat olduğuna kanaat 
getirdi. Başbaşa vererek, ne ya • 
pacağımıt.a, nasıl hareket edece -
ğimizi muhakemeye koyulduk. 
Biz bununla meşgulken, arka -
rnızdan tüfenk boşaltan müfreze 
de vahaya gelmiş, bir nöbetçi bu. 
nu bize haber verdi. Ebu Cafer 
gelen müfrezeyi karşılamağa git. 
ti. Zabitle görüşmüş, müfreze Jru. 
mandam beni manlekete ihanet
le kendisini de bir haini sakla • 
mak suçile ittiham etti. Ve., he. 
pimizi tevkif etmek emrini al
dığını, silahları teslim etmemizi 
tekrar istedi. 

ırzları en kat'i t~hlikeye maruz 13.30 Konuşma: (Dereden - Te-
bulunan muharipler Osmanlıların peden). 

l3.-i5/14.00 Müzik: Radyo Salon 
bu ateşine tüfenklerile karşılık Orkestrası (Violonist Necip 
verdiler .. Bir kıyamettir koptu.. ~). 

Ömrümde bu kadar mücadele, bu 1-------------

Bu müzakere devam ederken, 
Haymegahı sarmış olan Osmanlı 
nefrleri çadll'lara dalmağa, eşya
ları talan etmeğe başlamışlar .. Bl. 
zim bir şeydan _ heberiıniz yok. 
Hala müfreze kumandanı ile bu 
işin münakaşasını yapıyoruz. Bir 
çığlık duyduk. Bir kadın çığlığı! 

kadar müsademe gördüm, sizi te. 
min ederim ki ya şeyh! Böyle bir 
kıyamet ve mahşel' manzarasına 
rastlam~ değilim .. 

V aziyetimizin tehlikede oldu • 
ğunu pekala anlamıştım. Fakat 
filen bu döğüşe iştirak etmedim. 
Çünkü birkaç giin evvel sizin 
yaptığınız ilan kulaklarımda çın· 
layordu. Halifei müsliminin as • 
kerine karşı gelenlerin kafir ola. 
caklarını söylemiştiniz. Dünyada, 
ahret için hazırlanmak üzere ya
şadığımızı bir dakika hatırımdan 
çıkarmadım. Ebu Ca!ere beraberce 
firar etmeği teklif ettim. İstemedi. 
Onlarla beraber kalacağını fakat 
silaha da davranmıyacağını söy • 
ledL Ben, hayvanıma atladım .. 
Arkamdan atılan til!enklere al· 
dmş etmiyerek çok açıldım. Bir 
buçuk gün aç, susuz hayvan sır
tında tek başıma buraya kadar 
geldim. 

(Albsı Var) 

. İstanbul - Kômutanllgı Satınalma Komisy-onu • ilanları _. 
. " . . •. . . - ,..t 1' \ ;. 

Beher kilosuna p kııruı fiyat tahmin edilen 232 ton Patates 26/7/941 günü 
.aat 11 de kapalı zartla lsteklisine ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 30160 lira olup 1llt teminatı 2282 liradır. Şartnamesi 
her ıün komisyonda ıörülebilir. Hep tine istekli olmadığı takdirde Anadolu 
ve Rumeli clheUerine ılt olanlar ayn a7rı da ihale edilebilir. İsteklilerin belli 
&ünde en ıeç saat 10 na kadar kanuni vesikaları ile birlikte tekil! mektt'pla -
ı:ını makbta karşılıtı Fuıdıklıda aatm aıma komisyonwıa vermeleri. .5518> 

+ 
AJatıda cins ... mlktarlan yazılı ild kalem odunun 22/7/941 günü hlza· 

larında ıösterilen saatlerde kapalı zarf.a el<Siltmeler1 yapılacaktır. Şartname
leri her Clln komloJonda cörülebilir. lsteldilerln belli ıfuıde zarfların açıl

aıasmdan en az bir saat önceye kadar tel<lit mektuplarını kanuni vesikala· 
n ile birlikte makbuz karşılıjında Fuıdıklıda aatınalma tomlıyonuna verme-
ler!. (5343) 

l!iktan Muhammen Bd. İlk Te. EksUtme 
Cinai Ton Ura kuruş L. K. saat Da. 

Odun 
c 

3000 
3840 

eoooo 
76800 ,,._ ... 

4250 
{590 

11 
il 30 

Beher kilosuna 25 kuruş tlyat talımin edilen 50 ton pastörize süt 24/7/941 
ınnu Hat 12 de tapalı zarf usulile eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
bedelı 12500 lira olup ilk teminatı 937 • 50 kuruştur. $artnamesl hergün ko
ınisyanda. ıOrülebllir. İsteklilerin belli gUnde muayyen saatten en az bir saat 
ôııceye kadar kanuni vesiltalan ile birlikte teklif mektuplarını Fındıklıda sa· 
twalma komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. c5583> 

* .. Pazarlık günü talibi tJ)anıyıın aşatıda cins ve miktarları yazılı altı kalem 
~ •ebze 23/7/941 Çarşamba cünü saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 27575 Ura 25 kuruş kal'i teminatı 4106 lira 2~ kuruştur. Ana· 
dolu ve Rumell cıheUerlne alt sebzeler ayrı ayrı tallplere de ihale eıJ,Jebıllr. 
istkHlerin be.1.H &"i.ın \e a .. atte Fındıklıda satın alma komisyonuna gl!ımPlert. 

(5971) 
Cınsi Miktarı ;Muhammen BedeU 

Ton Lira Kurus -Taze fasulye 105 !1550 
Taze Kabak 35 2100 
Patlıcan 80 7200 
T.az-e Biber 10 6000 
Klrı.:.ızı Domateı 80 4800 

~· 7,5 1125 .... ... 
raıaı'::c ıunu talibi çıkmıyan .,..tıda cins ve miktarları yazılı beş kalem yaş 

~lJ:, ... ".:l:?. 1:;)41 Ça..r,sil'mba günü saat 10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hal'n "ner» l""delJ Jlb!>O Uıa kat·ı terair:ıab 4732 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
son kc:~f.syonda gGirüle-bflir. Şartnaır..~sine ıöre Anadolu ve RumeU ciheUerine 
&•t e:ebzele?" ayrı ayrı t.ıllplıe:tt de lt:lle dilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fın~ıkl:da aatın alm:ı ko:n'w'Vununa ıelmeleri. (5970) 

Cinsi Miktarı 

Ayş., kaclm Fasulye 
P .. -ıc.ıu 
Eıa-:".ıy"l 

I:-Om&t<!'S 
Y t,,11 Bı'ba 

Ton --130 
130 
25 
75 
11 

'llduhammen Bedel! 
Lira Kuruş 

13000 
10400 
3500 
3750 

&00 

De,,,.edllecek ihtira Be1'atı 

•Cazibi arz mesaha aletleri 

hakkındaki ihtira için alınmış o • 
lan 30 temmuz 1937 tarih ve 2392 
numarlı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir için icara dahi verilebile • 

ceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla maliimat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1-3 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

BORSA 
ıs Temmazı 941 

~YeK·re" 
1 Sterlin ~.2• 

100 Dolar 130.-
100 Frank -
100 Liret -
100 İsv Fr. 29.6875 
ıoo Floria -
100 Rayiomad -
100 Bele• -
100 DrahmJ -
100 Leva -
!Ov Çek Kronu -
100 Peçe ta 12.9375 
100 Zloti -
100 PenıO -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Yen 11.1375 
100 isv Kr. 31 .005 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
:ikramiyeli % 5 1938 19.55 
Aslan ve E.cıkişehir 
Müttehit Çimento ve 
Su Kirecı 9.10 

Devredilecek ihtira Berat~ 

•Tuğla imalindeki ameliyatta 
ıslahat. hakkındaki ihtira için 
alınmış elan 22 temmuz 1941 ta. 
rih ve 1280 numaralı ihtira bera. 
tının ihtiva ettiği hukuk bu ker· 
re başkasına devir veyahut ihti
raı Türkiyede mevkii fiil-e koy. 

mak için icara dahi verileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu. 
susta fazla malumat edinmek is
tiyenlerın Galatada Aslan Han 
5 inci klt 1-3 numaralara müra. 
caat eylemeleri ilan olunur. 

e TAKVİM e 
a-ı U57 

TEMMUZ 

6 

Hu:ır 

75 
Bl<s1UH 

c.Alliıl 
24 

Yıl Hl AJ 7 Vasati -.ııt 

TEMMUZ s~ 4:- :: s~ o: 
19 

13 20 Öfle 4 42 
1718 hbMll 8 41 
2037 ~ 1200 

C t ' 22 33 YMoı 1 56 umar esı 3 34 lm...ak 9 561 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İZ7et 1 

Benice - NeŞTiyat Direktörü 
Cevdet Karabilgin 1 
Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaıı 

INGILIZ YAPISI 

PH ö lL c o 
RADYOLARl'nın 

En Son Modellerii Gelmiştir. 
ACELE EDiNiZ. 

Türkiye Umum Mümessili: 
• •• 

HELIOS MUESSESA Ti - GALATA 

istan~u levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları 
_ Beher kilosuna 18 kllrUJ f.ah.m.1n edilen 82,200 kilo slit alnacakhr. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 21/7/941 Pazartesi günü saat 15 <i.e Tophanede Lv. Arnır
\iği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1109 lira 70 kıınıştur. 
Taliplerin kanuni vesik.a1arile teklif mektuplarını ihale saatinden bk saat 
evvel komisyona vermeleri .Evsaf ve şartnam05i komisyonda görulı.ir. 

(52-5419) 

Tophanede Sara.; evi marangozhane binasının tamiratı acık ekslli.Jney'e 
konmuştur. İhalesi 21/7/941 Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3625 lira 11 
kuruş ilk temınatı 271 lira 88 kuruştur. Keşif ve şartnamesi komlöyonda gö-
<iilür. Taliplerin belli vakitte koınlııyona gelmeleri. (60-5469) 

. . ~ . ~· . 
.,- '\. ~ \ • : . ' .-l- .... ' •• ı.. '. : " """· ' 

Ba.9, Dif. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınklık Ye Bütün Ağrılarınuı Derhal Ke.eı 
icabında ıı-onde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

... ... 
Pazarlıkla 50 adet kapaklı ka. 

zan., 100 adet kepçe, 50 adet ten
cere ve 10,000 adet bakır bardak 
alınacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 7790 lira ilk teminatı 574 lira 

Adet 
10,000 Bakır karavana 
10,000 • kapaklı bakraç. 

470 • Büyük kazan. 
250 • Küçük kazan. 

İstanbul Deniz Komutanlığında~ >' 

. Deniz Lisesi ve gedikli erbaş mektl' 
bine talebe allnacak 

25 kuruştur. Evsaf ve nümune • 
lerı komisyonda görülr. TalipJ.,_ 
rin 25/7/941 cuma günü saat 14 de 
Tophanede Lv. iAmirliği satınal
ma komisyonunda bulunmaları. 

(87-5821} 

* Beherine 70 santim fiat tahmin 
edilen 14 milyon alüminyum ça. 
dır düğmesi alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 25/7/941 cuma günü 
saat 14,30 da tophanede İs. Lv. A
mirliği satınalma komisyonun -
da yapılacaktır. İlk teminatı 6150 
liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (90-5824} 

* 200 adet yiiz Jla dört yiiz kilo 
alır benzin bidonu alınacaktır. 
Bidonlar yeni bulunmadığı tak
dirde kısmen yeni veya müsta • 
mel olarak alınabilecektir. Buna 
ait evsaf ve şartname komisyon. 
da görülür. Pazarlıkla eksiltmesi 
25/7 /941 cuma günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satına!. 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (89-5823} 

* Beher adedine 70 santim fiat 
tahmin edilen 12 milyon beş yiiz 
bin adet alüminyum çadır düğ
mesi müteahhit nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
25/7 /941 cuma giinü saat 15,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sa • 
tınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. İllı: teminatı 5625 liradır. 
Nümune ve şartnamesi komisyon
da görülür. Taliplerin belli va • 
kitte komisyona gelmeleri. 

(91-5825} 

Kilo Gram 
803 900 Teneke ~ırpıntısı. 

1051 500 Saç kırpıntısı. 
Defterdarda bir No. lu dikim 

evinde mevcut olan yukarıda va. 
zılı teneke ve saç kırpıntıları sa
tılacaktır. Pazarlıkla arttırması 

22/7 /941 salı günü saat 11 de Top. 
hanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Nü
muneleri komisyonda görülür. İs. 
teklilerin mal bedellerile relli . 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(104-5949} 

+ 
Beher kilosuna 370 kuruş fiat 

tahmin edilen 20 ton kadar pen. 
çelik kösele alınacaktır. Pazarlık. 
la eksiltmesi 22/7 /941 salı günü 
saat 13,30 da Tophanede İsi. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun

da yapılacaktır. Kat'! teminatı 
9900 liradır. İsteklilerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

102-5917 
1f 

1,542,000 adet mat kaput düğ
mesı. 4,750,000 adet mat ceket 
düğmesi. 1,900,000 adet mat küçük 
düğme alınacaktı.r. Pazarlıkla ek
siltmesi 23/7 /941 Çarşamba giinü 
saat 15,45 de Tophanede Lv. amir

liği satınalma komisyıonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
48,794 lira ilk teminatı 3$511 lira 
5.5 kuruştur. Nümuneleri komis
yonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(95/5876) 

Yukarıda miktarı yazılı bakll' 
takımlarının pazarlıkla eksiltmesi 
22/7 /941 Salı günü saat 14,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sa • 
tınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
207,480 Jıradır. İşbu dört kalem 
bakır takımı ayn ayrı ihale edi. 
lebileceği gibi her kalem parça -
!ara ayrılarak ihale edilebilece • 
ğinden isteklilerin ilk teminatla. 
rile belli saatte komisyona gel • 
meleri. (73) (5733} 

Kilo Cinsi 
12,400 Kunduralık kösele kır • 

pıntısı. 

42,300 Sarı sabı.inlu kösele 
1ırpıntısı. 

15,500 Vakete kırpıntısı. 

960 İp kırpıntısı .. 
Yukarıda yazılı kösele, vakete 

ve ip kırpıntılan satılacaktır, Pa
zarlıkla artı.rıruw 21/7 /941 pa
zartesi günü nat 16 da Topha • 
nede Lv. Amirliği satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 8431 lira 50 ku· 
rüştür. Kat'i teminatı 1264 lira 80 
kuruştur. İstekliler kll'pıntılan 
Tophanede Saraç evi anbarında 
hergün görebilirler. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelme • 
}eri. (78-5779} 

• 1f 
Adet 

175,000 Üç köşe halka. 
400,000 Köprü!;,\, memeli, çen -

gelli to.ka. 
135,000 Köprülü, memeli toka. 
Yukarıda yazılı malzemeler a

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23/7 /941 çarşamba günü saat 14 
de Tııphanede İsi. Lv. Anurliği sa. 
tınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Yalnız kİiprülü, memeli, çen
gelli toka pirinçten veya dökme. 
den alınabileceğinden Pıirin<;ıten 
verildiği surette hepsinin tahmin 
bed-eli 31,562 lira 50 kurwı ilk te
minatı 2517 lira 19 kuruştur. Dök· 
meden verildiği surette hepsinin 
tahmin bedeli 24,562 lira 50 ku· 
ruş ilk teminatı 1842 lira 19 ku. 
ruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (81-5782) 

• 
2,000 adet Siyah bobin. 

14,000 • Hfıki bobin. 
6,000 • Gri bobin. 
3,000 Mt. Şapka için haki 

de la. 
kur 

50,000 adet Büyük parlak sarı 
düğme. 

70,000 • Küçük parlak sarı 

• düğme. 

10,000 • Ay yıldız. 
200 Mt. Şapka tepe muşam 

bası. 

4,000 adet Şapka için hAki sa. 
kandırak kayışı. 

2,000 • Şapka için lacivert 
sakandırak kaıyşı. 

200 Mt. Kırmızı çuha. 

Yukarıda yazılı 11 kalem mal
zemenin pazarlıkla eksiltmesi 1/8/ 
941 cuma giinü saat 15 de Tophane 

de İst. Lv. Amirliği satınabna ko. : 

misyonunda yapılacaktır. Nümune I 
!eri komisyonda görülür. İsteklile
rin teklif edecekleri fiat üzerinden 
ilk teminatile belli vakitte ko • 
misyona gelmeleri. Toptan veya 

Aşğıdakı §arUan haiz olanlar DenU Lisesi ile Gedikli Erbaş Mekıe# 
talebe olarak alınacaktır. 

Deniz Llseslne girecek Taliplerin: 
J - Yaşlan birinci Slnlf için 15--18 
2 - Yaşları i.kinci sınıf için 16--19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçuk olanlar da kabul edllecel' 
4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları alınacağı gıbi lisenin pirit!' 

sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbaş Ha21rlama Okuluna a:ırmiye talipleruı: 
1 - Yaşları 11 - 17 olacak:br. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhtelil 

n.ı.flarında ikmale kalmış olanlar da alıncaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etm~ olanlar da alınacaktır, C 
Bu şartları haiz olup Deniz Lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş HazırlaJJ'lı'I 

kuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağuston 941 tarihine kadar İstanbuld• _.., 
lunanların Kasımpaşacİa Deniz Komut.anlığına, hariçte bulunanların da rıı•rır 
Askerlık Şubelerine müracaaUan. •5708> 

Devlet Deıniryollırr Ye Limanları işletme U. i~ıresi llinlırı 
Muhammen bedeli (9075) llra olan 2250 metre muhtelit eb'atta demir /. 

borusu (4.8.1941) Pazartesi ~ü saat (15,30) on beş buçukta HaydarP :.,.1 
Gar binası dahılindeki komisyon tara!ından kapalı zarf uJuliyle satın ali"' 
caktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (680) Ura (63) kunı§luk muvakkat teminat. J 
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
(14,30) on dört buçula kadar Komisyon Rejsliğine vermelerı lftz.Jmdır. ...ı: 

Bu işe ait ıartnaıneler komisyondan p.ı.ıra. 12 olarak dağıtılmaktadır. <""' 

* + Muhammen bedeli 200.000 (İki yllı bin) lira olan 1000 Ton Rezidil 
31/7 /941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ~ 
Blllda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 11.250 (on bir bin ild yüz elll) liralık mu'"~ v 
teminat ile kanunun tayin ettiği -vesikaları ve tekl!leri.ııl ayni glln saat 14 e 
dar Komisyon Rei..cıllğine vermeleri l.Azımd.ır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satı!Ill,J 
dır. (5731) 

Askeri fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
Malzemenin 
Cinsi 

İhale ıün 
... saau 

22/7 /941 Salı 1' 
2211 /941 salı 14,30 

Muhammen 
Bedeli 

Lira 

73.800 
25.000 

Kat'ı 

Teminat 
Lira 

9880 
3750 

şor~ 
ıı~ 

,_/ 

si 
1000--1500 metre mi- .Ş 
kAbı ceviz tomruğu 22/7 /9U Salı 15 ~7-000 8550 ' 

600 ton Mazot 
50 ton bor yağı 

Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve~ 
atlerde Askeri Fabrikalar Umum MUdür Jüğü merkez: satın alma komisyon ıf 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedel ve kat'I teminat ve şartnaJJJe 
dellerı hlzalarında ıösterllmlftlr. • 57 58> 

+ .. 
15 ton Parıüın alınacak • ı 

Tahmin edilen bedeli •16.500• lira olan 15 ton Parafin askerı ~ 
kalar umum müdürlüğü merkez sa tınall"/a komisyonunca 25/ ~ 
Cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname p8 

dır. Kat'i teminat ,2475, liradır. ·5885. ...... 
Kmkkalede yaptırılacak inşaat \ 
Keşif bedeli c22082> lira olan yu

karıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satın alına komis
yonunca 31 Temmuz 941 tarihinde 
Perşembe günü saat 15 d<· kapah zarf
la ihale edilecektir. 
Şartname c 1> lira cll> kuruştur. 

Muvakkat teminat c1656> l!ra cl5> 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
l<Or cünde saat a de tadar komisyo-

parti parti ve her kalemi küçük 
partiler halinde ayrı ayrı taliplere 
ihale edilebilir. (106---5999) 

Adet 

437,000 
100,000 

1f 

Sa:kandıra:k düğmesi. 
Pantalon tokası. 

Yukarıda yazılı malzemeler sa
tın alınacaktır. Pazarhkla eksilt.. 
mesi 1/8/941 cuma giinü saat 15 
de Tophan;x\e Lv. Amirliği sa • 
tınahna komisyonunda yapıla • 
caktır Nümuneleri komisy<ında 
görülür. İsteklilerin teklif ede 
cekleri fiat üzerinden ilk temi • 

na vermeleri. (5759) 
1f 

28 / Temmuz / 941 pazarteSI 
nü saat 15 ve 15,30 da kapalı r; 
la ihale edileceği ilfın edile~.", 
pazarında bir tamirhane mu· -
latt tesisinin şartnamesi ,!• 
<23, kuruş ve Küçük yo fi' 

yaptmlacak inşaatın ııartıı~1• 
de 78 kuruştur. ,5S 

natlarile belli vakitte korniS) 
gelmeleri. Ayrı ayrı taliPıc 
ve küçük partiler halind~~ol 
na bilir. (107 

1f ' 
Müteahhit nam ve hesal>;~ı-

adct tımar fırçası alınacak 
1 

. 
zarhkla eksiltmesi 29/7 /94 ~· 
giiniı sa2t 15,30 da Toplı~i 
Lv. Amirliği satınlma kO ~ 
nunda yapılacaktır. Nti~ 

1
,r 

komisyonda görülür. raıırıl 
. ~t 

37 lira 4 kuruş ilk temııı \fi' •
1 

belli vakitte komisyona 199S 
Jeri. (105 , 

i 
1 


