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Brenner v e .. 
Roma'da geni 

mülakatlar 
Bulıar Baıvekili R 
Ya r • . onıa-

eınıı zıyar t" • 
b e uıı yap. 

mıı ulunuyor. Hitl 
Mua r . er ve 

&O uıı arasında da 
Yeni bir Brenner ··ı· 
k t d mu a-

a ın an b h d". H "k· a ıe ılıyor. 
. er ı ı vaziyet ve habe-

rı naııl mütalea ed b"l" riz? e ı l· .. 
!_azan: ETEM iZZET BENiCE 

h!':i:' · Alman lllİİcadelesi ııi
biit"' .asına varmak azmi ile n 
Bulun şıddeti ile devam ederken· 
da gar Başvekili Profcsiir FiJoİ 
Dı.ışıt;,nı;Ya resmi bir z.iyaret yap-

.il U ıınuyor. 

DıaJı ~un dışında üzerinde dlU'U.1-
~osk lıza eden yeni bir haber de 
llitıe ova radyosunun Musolini • 
lika/ arasında Brennerde bir mü
dir. vukubulacajiuu bildirmesi-

JJcr ik.i h. d" 
taı a ıseyi ayn ayn mü-

•a edebil" • ilttid •ru. Bulgar Başvekili 
llo ar ınevkiine geleli beri ilk defa 

ına,a bu • · · ntakt ~ resını zıyaretıni yap-
~batadır. Bulgar - İtah· an müna-

•nd k" • A.lın ~ 1 yakınlık yeni \'eya 
dığı an 81~ as.tinin Sofyada kazan
dir ;;'"' affokiyet ile yaşıt değil
lan.d 

0 '~"· 1932 denberi Bulgaris
lct .:· bılhassa faald<r ve ilci dev· 

"''•1 ·ı . kurb· . aı esı ara<ında da ayrıca 
Ru't e4 "• sıhriyet , ardır. 

ltrd turde, diplomasi müna11ebet-
losy~ı e~?·nomik rabıtalarda ve 
n111 ~unasebetlerle Bıılgarista-
b, g~ışleıne emeli" · ·· · d ır ha 1. n uıenn e 
İta) Y 1 derinlik bulan Bulgar • 

4 ){ Yan ınünasebatı Köse İvanof 
~anof gibi başvekillerin bırak'. 

~ l'rof::~tadan itibaren. bilhassa 
lon Bor Filof zama~da bir de 
lt0,,,_.t1kan harbi miınasehetile 
,..~·.-.u uk ve hudut beraberliiH 

••Yetin· k e 
•• \' 

1 azanmışt.ır. Yunanistan 
~ d ugoslavyanın birçok aksamı 
.. -.. eırJet aruıııda taksim edil-..,,,,., 
Alınan ord.-. '- d. . • B 

t•rista d --..; .. en ısının u\-
"• k 1" a gördüğü hüsnükabul 
., o aylığııı "'k•f '>tabi 'l' mu a atı halinde 

EN SON TBLG8.&FL&al VB •.&BBaLEat EllEN liŞA 8AZET Si G_..,,e cinclerll .. ona.it - Nllaeıı . • 

-Bir Sovyet Bisiklet kom --- . 
Dün Pariste 1 lngilizlerin Su-
1200 Komünist 
tevkif edildi 

Elli iki gizli gazete 
1 binlerce beyanname 
r meydana çıkarıldı 

Londra 21 (A.A.J- Ofi: Geçen 
hafta Pariste 1200 komünist tev
kif edilmiş , 52 gizli gazete meyda
na çıkarılmış, :ıoo,ooo beyanname 
ve 200,000 risale imha edilmCjtir. 
Uarlanın vermiş olduğu bir 

emir!~ St. Nazaire, St. Mala, Vil
leneuv ve St. Georges belediye 
reisleri azlcdilınişlerdir. Bunlar 
bir müddettenberi sol cenah lehi
ne yapmakta oldukları faaliyet do
layısile nezaret altmda bulunmak
ta diler. St. Georges belediye reisi 
on sekiz ay hapse mahkum olmlJi· 
tur. 

Bir Alman treni 
berhava edildi 

Londra 21 (A.A.) - Moskova 
radyosunun verdiği bir habere 
göre, 22 vagondan mürekkep bir 
Aiman treni Çekoslovakyada ber
hava edilmiştir. 

riyenin işgalin
den istifadeleri 

Almanlar için Irak 
ve lran 

y o ı a kapatıımıftır 
Londra, 21 (AA.) - Suriyede mu· 

basamatın kesilmesi ve mütarekenin 
bir samimiyet havası içinde imzalan
ması üzerine mütteb.klerin Yakın Şaıit.. 
tak! vazi;reti düzelmiştir. Suriyenlo 
stratejik vaziyeti çok millılındir. Me
ıehi bugüne kadar büyu:Jc bir tehlike 

(Devamı fk1lnci Soolıif<de) 

Cenubi Afri
kadaki Japon· 
lar gidiyorlar 

Kap :1 (A.A.)- Cenubi Afrika. 
da bulunan japonlar, japonyaya 
avdet için hazır !anmaktadırlar. Ga
~tecilerin japon hükumetinin Ce
n ubi Afrikadaki japon tebaasına 
bu yolda bir tavsiyede bulunup 
bulunmadığı hakkında japon kon
solooluklarından sorduklan sual
lere cevap vermekten ist:in.kaf e
dilmiştir. 

Sovyet Tebliği 

Alman hatla
rı gerisinde 
çeteler faa .. 
liyete geçti 

Bitin cephede ,ıd
detu malaarebeler 

devam ediyor 

Ballıkta 25 Alman 
tayyaresi düşürüldü, 
Bir Alman torpido-

su da batırıldı 
Moskova, 21 (AA.) - Bu sa

bah neşred.Uen asker! tebliğe &ö· 
re, evvellti tebliğde zikredilen bü
tün cephe mıntakalarında 25 
Temmuz günü de ı;lddetll muha
rebeler de\'am etm.işUr. Sovyet 
kıt'alarının vaziyetinde mühhtı 
bir değişiklik olmamıştır. 

(De .. mı 5 bıel SaJ"fJMla) 

Milyqnluk 
DEFiNE! 
Ölürken tevdi edilen 
sar yıllarca saklanmış 

Bu ün Montrö Anlaşması
nın Beşinci Yıldönümüdür 
Montrö'de imzalanan vesika, Boğazların 
üzerindeki ebedi ve ezeli Türk hakimiyetini 
bir kere daha tasdik etmiş bulunmaktadır 

Halkevlerinde bu akşam merasim yapılacak 

li'.aı.ırııman orau.muzun Çana./<ll(qleye gı~lerin •en btr /ıatırn 

Alman • SOVJ&t 

BABBINE 

818 BAKI' 

Muharebe 
Leningrad 
bölgesine 

Bugün Mantrö anlaşmam tmzM"'l•D ı 
6 inci :rıı dooümüdür. 

5 yıl evvel bu gece Mootrode lmz.a
lanan ve her zaman bir sulh veaikuı 
tel1ıkld edilecek olan anlaşma ile Tilr
lı:iyenln Boğazlar üttrlndelı:i ezell ve 
ebedi b4kimlyeti, sahipliği bir kere 
daha !ey.it edilınlş bulunmaktadır. 

Lozan muahedesl;rle ıayrl askerl bir 
halde bır.:ı.kıhın BoJl:azların yeniden 
kahram:tn ordumuz tarafından işgalini 
de temin eden bu mesut yıldönümü 

mün.sebeliyle Halkevlerinde 'bu ~am 
merasim yapılacaktır. Sarıyer, Sehrc
mini. Beyoğlu, Üskildilr, Eminönü ve 

Moskovaga hiç 
bir hava akını 
yapılmamış 

Moolrova 21 (AA.) - Sone! 
bükümet merkezi ~imdiye kac ar 
hiçbir Alınan akınına maruz kal
maml§tır. Fakat salahiyettar rr.a
iı:amlar, karartma ta'.bikatını ıht:
yati-bir tedbir olarak tatbik et 

mektedirler. 
diye etr~~k~a!ı Bulgaristana he
lıtrak S ıgı gıbı; Üsküp de dahil o
~•ked lrp J\Jakedonyasını Yunan 
il~ b onyasının mühim bir lnsmı •••her . 
takın, tı • Y•ne Bulgoristana bı· 
lıe.tiy:.ı r. Ancak, Bulgarlar bu 
kaıll\tklen memnun ve bahtiyar 
••rind t beraber; bir iki nokta ü
dij lllüe 

1 
lalyanlarla ihtilaf haline 

ISetani)[ş •l"llir. İhtilafın başında 
taınaııı:ı Ve Sırp Makedonnsının 

Büyükdere yolunda 
ıfeci bir /~aza oldu 

Defineyi ihbar eden Madam 
HAYGANOŞ 

Bir ihtiyar Ermeni zengini ta
rafından Sürpagop mezarlığına 

gömülen 2 milyon liralık define
nin aranmasına bu sabah da de
vam olunmuştur. Kazı üç buçuk 
metreyi bulınuştur. Fakat henüz 
birşey çıkmamıştır . 

yaklaştı 

sovyet tebliği 
dört mıntakada 
mevzilerin ma
halaza edildi· 
QIDI bildiriyor 

, diğer Halk:evlerinde merasime saat 
21 de lı<ışlanılııcak. htlkl/11 Marşından 
sonra, konferanslar \·erilerek bugü
nün ehemmiyeti tebarıiz ettlrllecektir. 

1 ["-_H_A_R_P_V_A_Z_İ Y_E_T_i,) 
Almanların önce Kiyef'i işga! 
maksadile Ukranyada çok şirJdetli 
taarruz yapmaları muhtemeldir 

_,J 8uı \·ardır. · 
J 41 r&rların . 

• Ve tfı.1"' genışl<>mc siyasetin-
8•1'1niğe 11 emellerinde bilhassa 
•rzuyu t t~ahü!' etmek birinci 
1ara göst"'I / t'dıyordu ve Alman. 
"••ıne.ıe e~'. ~n hüsnükabul ve yol 
lıalıltak ki ırınc.i ?'aksadı da mu
d?· llatta Sel~n~~- teşkil ediyor· 
"'Y•ııa k ' ~elanıgın Bulgarlara 
oldu;... on eransında \'adedilmiş 
l' bU açıı. il 
"ı:osJav ça şa bile olunmuştu. 

~ilini'-' ~' Alman anlaşmasında 
lb s•n iug 1 1 •sı B os av ara \·adolun-
faltat, ulgarJan biraz ş3.?1rttı 
'll•rliıı hali harp uzivetini; 
1'ii - Bel d • tıij bu gra arasında teke\'· 
llulgarı şa~kınlığı hertaraf etti ve 
t• . arı tekra S ı· . ~ ••nd• r • e anık yohı ii-

e <~ferber •iti. Anc~k. Bal-
~~ 8'-tln.ı Sahifede) 

-~11o1ifij ~ 

lfAFTA, 
l'tlaıa1ıabeıı 
ı------
Mevıimin e-ğ-1-en--~ 
ce yerlerinde ha
~a~rıt DHıl geçıi
lığıne dair Osman 
(.ernal Kaygılı'nın 

L· ır Y•zı11 -4 lncı ıa1ı1ıe. 
,, de Okayuaaz. 
"-

Sovyet Sefaretine ait bir otomobil 
devrildi. Bir kadın öldü, bir kadın, bir 
çocuk ve şoför ağırca yaralandı 

Dün ak~m üzeri saat 18 de Bü
yükdere ile Sarıver arasındaki 
Rıhtım caddesınde Kocataş fab • 
rıka::;:nLn önünde feci bır otomo.;. 

bil kazası olmuştur. 

~~~~~~~-... 
Sovyet sefaretine mensup bir 

Ford otomobili, içinde üç kadın ve 
(Dtta.mı Bqincl Sahlf ... e) 

Emniyet Umum 
müdü~ü geldi 
EmniYet Umum Miidürü Osman 

Sabri Adal bu sabahkı eksp"esle 
Ankaradan şel.rınıız~ gelmış, İs
tanbul Emı; ıyeı Müdllri.ı tarafın
dan karşılanmıştır. 

NOTLAR: 

v. Vebaıı 
Bizim mahut arkadaşla k:OllUIUiYor

duk da şöyle dedı: 
- Haberın var Dll bır c V• ord~ 

"'ekil edilmı~?.. 
Cevabınu beklemeden devam etti: 
- Bu galiba cV> vitamininin zıddı 

olarak cV> vebası kudretinde bJr kasıt 

1 Hindistandan 
getirilen sekiz 
bin liralık na
dide karyola ! 
--

OlmrOk fdaresı ba
na evleneçek kimse 
ılz bir kıza vercıcek 
Şehrlm12 gümrüklerinde birikmiş o

lan sahıpsız eşyaların satılmasına de
vam olunmaktadır, Bunlardan talip 
zuhur etmıyen1er saUlamıyarak hayır 

(Devamı B<'şincl Sa.ıılhde) 

• (Devamı Beflnci s.Jıtfede) 

Bir çocuk ken-
1 

disini döven J 

bir Museviyi j 
ağır yaraladı 
Hasköyde, Piripaşa mahallesin. 

de Hamam sokağında 5 numarada 
oturan Yasef oğlu 15 yaşında Yako 
ile Halıcıoğlunda, Fıstıklıçeşme 

sokağında 81 numarada oturan 14 

yaşında Malık oğlu Zeki dün saat 
11 de Sütlicede Mezbaha önünde 
karşılaşmışlar ve aralarında kav
ga çıkmı<tır. 

Yako daha kuvvetli olduğu için 
Zekiyi iyice döğmüş ve hırpala
mış ve sonra kaçmıştır. Fakat 
Zeki arkasını bırakmamış ve Has
köve geldikleri zaman, Zeki ar. 
kadaşı Cevada rastlamış ve Ce-

(~vıı.mı Beşlncl Sahifede) 

Estonyadaki Sov
yet kıt' a l a r ı n ı n 

vaziyeti ümitsiz 
SOVEYT ZAYİATI 
BİR BUÇUK MİLYON 
AlnNın tebliğlerine ve Alman 

kaynaklarına ı:öre Şark cephesin
deki vaziyet şudur: Besarabyada 

(Dttaml lkşiııcl Sahifede) 

Bolivyada 
ilan edilen 
örfi idare 
Vaşington 21 (A.A.) - Bütün 

Amerikan ajansları La Paz'da örfi 

idarenin iliın edildığini haber 

veriyorlar. 
(Deva.mı 5 inci Sı.1fllda) 

ve şümulle ortaya çıkartılmış bır ted- F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~g~e~r~~:"bırne::~ı~; ,~:; '::~ B u·· Y u·· K A Ş K R OMA N I 
edecek, her Alman ne!erlnJ ıeriye 
bak..rnakt.an eğrı boyun haline sokacak 

:.:,~~·~~~ll=~b~ ~~~h".~· t~:ı·~i:~ sO u·· ÇI G 1 RAK 
:::füiş bir kuvvet U . ı• <l11>a • V> den-

Gülerek1 

- o halde Viktovarı veba kudrette MA lllll C A H 1 T U 
bir kırıcılktau bektıyen yeni up bir ue : Ç U K 
vitamin nevi de bu!. 

Dedlm ve. ilave ettim: B •• 2 • s h•f • d 8 } d k 
- Aiman ı • r aleyhme <V> veba, is- ugun ncı a 1 emız e aş a 1 == 

tilA altındaki ı.n:)4nlar iı;ın cVı vita-
min remiti! • • ı ;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::;;;~· ~-;;-;;;-;;-;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::; 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Baltık denizinde tekrar bir de
xıiı muharebesi olmuş, Sivyeller 11 
nakliye gemisi ile 1 petrol gemisi 
batırmışlarıbr Sovyet donanması 

T enkiJ ve M iilô.haz.a: 

İki korka 
BA'EEMİ SENİH SARP 

Ban memleketlerde, bir ta
kım düşünen insanlar, fU endi
şe içindedir: 

llüvük sanaYi ilenıindeki ça.
lışnı;, fertleri. e hale getirmiş· 
tiı ki bir ada•, ömrünün so· 
nn'na kadM·, yalaız bir iğnenin 
ucunu sivrilt.ekle uğraşıJor. 
Bunun gibi, kexıdi hücresinde 
kapanmış bir fen adamı, yanıba
şındaki hücrede çalışan öteki ar
kadaşının işi hak.kında fikir e
dinecek bir küçük saniye bile 
nk\i )·oktur. 

Bu hal, bir işte derinleşme, 
yalnız birşeyle uğraşma, bir 
teknik şubenin 39 par~adan 
ancak yanm parçasında çalış
ma hali11in doğurduğu ihtı.as 
dedikleri haldir. 

j te bir kısım yerlerde, son 
devir faali~·etinin me~·dana ko~·
duğıı bu ihtısaslac;;n1a zarureti, 
fertleri kültür bakımından fa
kir hırakıyur di) or ,·e ilııi\'e e-
ıliJ. o r 1 ar. 

Ballık denizinde Almanların çı

karma yapmasına veya ikmal 
nakliytına mimi olmak ,·azifes.ne 

(Devamı n"'11Jel Sahifede) 

Ömrünün sonuna kadar bir 
iğnc:yi törpülemekten ba~ka bir 

seyle ugrv a mıya vakti olmıyan ' . 
bu )'·eni dc\·İr adan11 insanlığJnı 

kaybeder, her türlü ii~·ar ,.,. it!e 
alden n1ahrunı kahr ve h••ylece 
manevi bir buhran meydana 
gelir. 

Bö)le n1cnılckctlcrin dü~ii· 

nen adamları .. teknik iblı'3sl n ~
manın sebep olubilercği 111.-lhuz. 
buhranları önlemek için kc ndi
lerine düşen ,·azifenin plfuıları 
ile uğraşmaktadırlar. 

Bize ı:ellnce: Sanayi faali~ eli 
henüz başdöndiiren bir merha
leye varmadığı içrn bö~ le bir 
endişeden 3.zadeyiz. 

Ancak, aksine olarak, bazı 

fikir sahalarında, biç tereddüt 
etmeden di~·ebilecrğim ki, h~la 
(Ahmet Mithat Efendi) denin
de )·a~adıklannı zanneden çok 
değerli tanıdıkların1 var: 

Bu tipte olanları , ilıtısa•laş• 

manın aşkın ve t. kın bir rad· 

deye ı;eldiği bu asırda, rn ·~·~" 
•İki ta\'~an ko\'alı)"an hiçhi.;Y., 

elde cdenıeıa. darbıınt"!'>clin 
inkisar beklemektedir. 
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YÜRÜMEK 

DERSİ 

Bir gazetede okudum: İs
viçrede bazı mekteplerde, 
caddede nasıl yürümeli, mev
zulu deı •lt:r veı ılıyrmuoş. 

Aklımıza geıdı: Acaba, 
bizde de ayni denler verilae 
f.ı.ydalı olmaz mı?. 

bır arı, ... daş, bizı ikaz etti: 
«- lyi aruma, bizde cad

de nerede?. l!.vvela cadde ve 
ıc!~ak bul, ondan sonra it der
sine, tedrisatına .kalsın'!. 

BAŞKASiNlN 

HAYATI 

Değerli bir muharrir, bir 
hikaye kullıyatı neşrelmış. E
aeruı ihtiva eıtıgı hıl«•) ..ıerın 
ço .. kıyn.e.ıı p ı çalar oıaugu 
ınu ak.kak .• htıcuı., bi;ı: de bu 
eserin ismı uzeımue durduk: 

«Her.kes ·endi hayatını 
ya§ar.>> 

Fakat, bugüne kadar, bir 
insanın, bır başka.mm ha
y~tını yaşadığı gôrı.ilmemiş
tir ki .• Acaba, bu isim, insan• 
l<ırın kıskançlık haleti ruhi
} esinin b:r it ad esi olarak mı 
verilmiştır?. ı ıalüm ya, kım
se, kendi hayatından mem
nun değıldir ve bir başkası
nın yaşayıf tarzı içinde ol· 
nıak ister. 

Komtunun tavuğu, komıu· 
ya kaz görünür, misali •• 

KAHVE 

iSTİYORLARMIŞ 

Doktor 
ihtısası 

lhtı sası verme hakkı 
hastahaneler arasın

da taksim ediliyor 
Sıhhat Vekafoti mütehas.;ıs dok.. 

tor yeti~tirme hakkını memle -
ketimizdeki mütekiıın.il hastam!. 
ler arasında taksime karar ver -
miştir. Bu meyanda dahiliye mü. 
tehassısı yetiştirmek \'"e dahiliye 
mütehassıslığı vesikası ita etmek 
saliılryeti Sıhhat Vekaleti ta -
rafından gönderilen bir emirle İz. 
mır memleket hastanesine veril
miştir. 

Şomdiye kadar memleket has • 
tanelerindeki asistanlar üç sene 
çalıştıaktan sonra üç ay da İstan
bulda çalışmak ve orada im"ihan 
olmak mükellefiyetinde bulunu. 
yorlardı. Badema İzmir memle
ket hastanesi müstakillen dahi • 
l ij"e mütehassısı yetiştirecek, asis
tanların imt.hanlarını da bizzat 
yaparak ibrazı ehliyet edenlere 
mütehassı~ıs vesikası verecekt ir. 

HABERLER 

ViLAYET ut BELEDIYEı 
+ Üsküdar Emniyet r..teınurluğu 

karşısında bulunan bınalitrın ocyrüse
fer nokta.ından mahzurlu oldukları 

g5rülml4hir. Üsküdar kaymakamlıgı 

binaların istlınl~k edilerek yıktırıl
masına karar vernuştir. Bu sahada bir 
park aı;:ılacaktır. 

+ Belediye, Mısır Çarşısının yar
dımcı Jı.fil haline ı!rağı içın şchı rcı lik 

mütehassısı Prost'a bir proje hazırlat
mıştı. ?ı.1aa.rif \·ekiileti tarafından ':la 
tasdik olunan projenin ta.tbikü.tına bu 
hafta b3şlanacaktır. Belediye kuşçular 
pazarı ıçıu de ~irkecide müııasıp bı.r 

yer seçmiştır. 
+ \'erem Mücadele Cem ı yetinin_. 

Üskı.ldarda açacağı yeni cUspan$er için 
Üsküd;;ırda alınması lA.zım gelen arsa-Bakırköy timarhaİıesnide

ki üç bin delınin de kahve ia
temcsıni bizim gazeteler hay-

l nın S&lbıpleriyle olan müzakere ilerle
miştir. Yakında arsa saf.Jn alınarak 

derhal inşaata başlanacak ve Üskı.i
darda da yeni bir di.span"er açılacak
Ur. 

r .... ıe ırnı şılamışlardı. Akıılı 
inoan kaııvc isler de deli ne- t 
den istemesin?. Sonra, kahve ' 
müneobihtir. Dimağı dinlen
dirir, ukinleştırir. Akıllı in· 
san bite, yoı gun olduğu vakit 
bir kahve içmezse, asabiıe-

şır. 

Yalnız, bilmiyorum, akıl
lılardan, delilere kahve al· 
rnak sırası gelecek mi"?. Çün· 
kü, bir çok akıllılar bile, he
niız kahve alamadılar. Kah
veyi akıllılar değil, en akıllı
lar, açıkgözler alabildi. 

PEYNiR lÇiN 

iZAHAT 

Peynir fiatlerinin mütema· 
diyen yükseldiği malum •• Fi
at Mürakabe Komisyonu işi 
tetkik, tahkik ediyormuş! Ga
zetelerin haber verdiğine gö
re, komisyon, tüccardan iza
hat istemiş: 

«- Neden fiatleri yükselt
tiniz?. Sebebi ne?.» diye so

rulmuf .. 
Eğer bu izahata bakılarak 

yeni bir fiat konacaksa, zah
nıete hcet yok •• Tüccarın tim· 
di sattığı fiat kabul edilmiş, 
demektir. Narh, tüccarın is
tediği fiat olacaktır. 

Lafla peynir gemisi yürür 

mü?-
AHMET RAUF 

+ SirkecL-Velic!end.i ara:ıında te-
aıs olunan yen.i otobi.ıs se!erlerıne E
dlrnck:ıp yoluyla dünden itibaren 
başlaınlıroştır. BHet ücreUerl 22,5 ku
ruştur. 

MAA~IF, l!_NIVERSITE: 
+ Akşam San'at Okullarına devam 

~den, yaşla rı 20 den fazla olmıyan be
kttr \'e yardıma muhtaç talebelerden 
prevantoryom veya ı;anateıryomda te
davileri l~·in bey'etl sıhhiye raporlari
le lüzum görülenler, diğer okul tale
belerinin t<f.bi olduğu şartlar dahilinde 
bu mu~eseselerde tedavi edııecekler
dir. * İlkmktep muallimlerı içın ge
çen ay ~Iaaril Mudür!Uğü tarafından 
hazırlanarok ?.:1aarif Vek31etine gon
derilmiş olan kıdem listeoı:l, Vekc\letçe 
tasdik edılmi~t r. Kıdeme utihkak 
kesbetmiş olanların zamları Birinc-1-
te~rin ;.yı başından itiUaren verilecek
tir. 

MUTEFERRIK: 
+ Evvelki gl1n Çakmakçılarda Sün

büUü handa 8 numara,ı diJkkj.nında, 
25 top patU.ka sa.kla!nakt.an suçlu ~Iu
harrem Susu dün Aslıye 2 inci ceza 
mahkemesinde 25 lira nakdi cezaya ve 
bir halta milddelle dukkanının kapalı 
kalmasına mahkünı ol!""uştur. 

+ Ortaköy Revatçı sokak 15 nu
maralı evde oturan Hakkı kızı bir bu
çuk yaşındaki Nermin, apdest etmek 
ilzere oturduğu sandalyeden mangalda 
kaynamakta olan suyun üzerine düş
müş ve muhtl"lif yerlerinden yanmış
tır. Nermin ŞL;li Etfal Hastanesine 
kaldırılmıştır. 

+ Şehrİlr'izde veremliler miktan
nın hrr yıl azaldığı anlaşılmıştır. ls
tanbulda ylnni bin veremli hasta bu
lundutu ve vetiyatın :yılda iki bıne 
indıği de tesbi.t olunmuştur. 

Yazan: C ~. H 1 T U Ç U K 

,.------·J No. l '------.... 

Sürü Çıngırakları J 
Arabayı ikisi de ayrı istika -

metlere gidiyor hissini veren, 
yiikı;ek boylu, kuvvetli iki at çe
kiyor. bunlar, keskin mavi ay ışı
ğuun attır.da çok heybetli görü
nüyorlardı. Nalların, tekerlekle. 
rin şosede yaptıkları gürültü, uç
suz bucaksız, mavi gecenin derin 
süklınu iç;ne akıyor. 
Karşı 1ı k lı iki sıra ile bu Y"ni 

ş k.e sokulmuş yavlı araba için· 
de, bru;ka bir dıhyav a gidiyor gi. 
hiyim. Rllhıır!'da hüzımlü bir u
yuşuk'uk var. Dalgın gözlerle, 
mavi ışık içinde daha bey.ız gö· 
rib n ~ la. kıyılardak• uç. ız kır
lara l,ak•y<'n•-ı. Araban!..1 üstü
nü ve Yan'arı. .. ar "1. rr a, 
501 tar;Jtan koı>mu , arkamdan, 

esen rüzgarla hazan sert vuruş
lar. hazan yumuşak dokunuşlar
la kıpırdanıyor. Arabanın içi, dı
şannın aydınlığına mukabU biır 
tünel gibi karanlık. Beliti ışıklara 
dalan gözlerime öyle görünüyor. 
Benimle hiç alakası olmıyan ga. 
rip şeyler düşünüyorum. Dünya
nın üstünü geniş, dar, asfalt, top
rak, şose, beton bir sürü yollar, 
kuşak gibi sarmış Ye bu yollarda 
milyonlarca insan şarktan garbe, 
şimalden cemıba gidiyor. geliyor. 
Bu yolculuklara sebep olan mak. 
satlar, gayeler, felaket'er vardır. 
Kavuşma, ayrılma, sevinç, keder 
uyusukluğu veren, gözyaşı dök. 
türen y ,ıculoklar. 

Beni c vimd,;n baba oca~ına ge-

Günün meselesi: [)D. Bitirme 
imtihanı 

Al eıerin asırl r 
boyunca kalacak 

hatırası 

Eminö ü meyda
nının yeni şekli Tereddüt edilen bazı 

noktalar bir emirle 
izale edildi 

S rlye ve i'r"n:.a 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEF 

Bir aile tanıyorum: Bir ihtiyar 
baba .. İyi kalbli bir ana .. Yetişmiş 
erkek evlatlar .. Evlendirilmiş genç 
kular .. 

Asıl üzerinde durmak istediğim 
nokta şu: Bu aileyi teşkil eden 
fertlerin her biri, ayn ayrı soyadı 
taşıyorlar. Baba, eski aile 15.kabını 
mulıaCaza etmiştir. Büyük mah
dum, yeni moda bir kelime seç
miştir. Ortancası bir tesadüfle bir 
soyadı intihap etmiştir. Küçük 
mahdum ise züppece bir ad takı
vermi;;tir. 

Kızlar, bittabi evlenmişler, ko
calarının soyadım taşımağa baş
lanıı~tardır. 

Şehircilik mütehassısı M. 
Prost bir plan ihzar ediyor 

Eminönü meydanının müstak.. 
bel şek!\ etrafında etüdlerine de
vam ed•n şehircilik mutehassısı 

Prost meydanın s:rkeci tarafında 
muazzam bir tramvay garı yap
mak tasavvurundadır. Bunun şim
diden hazırlamakta olduğu planla 
rı üzerinde çalışmaktadır. 

Prost bundan başka tramvay 
durağı olara!< güzel ve muhteşem 
bir kapalı bekleme yeri planı ha. 
zırlamış; bunun için lazım gelen 
malzeme ve harcı da kendisi tesbit 
etmiş bulunmak:adır. 

Ancak bu sırada Prostun ihti
yaç gösterdiğı mal2"meyi temin 
etmek mümkün görülmemekte ve 
bunlar piyasada bı>!unmamakta. 
dır. Bunun için muvakkat bir ka
palı durak yeri yapılması karar 
altına alınmı~ ve bu da yine mute. 
hassıs Prosta havale edilmiştir. 

Verilen talimat ve direktif da
hilinde muvakkat bir durak yeri 
planı hazırlamakta olan Prost ya. 
kında bunu da belediye riyasetine 
takdim ederek derhal in5aata baş
lanacaktcr. 

Lise ve orta okulların son sı -
nıflarında kanaatle bütünlemeye 
kaldığı için Devlet bitirme imti.. 
hanların~ eylulde başlıyanların 

veya Lise bitirme, devlet imlihan
lrına hak kazanıp da o yıl girme. 
yip ertesi yıl girmek istiyenlerin 
imtihan haklarının ne suretle he
sabedileceği bazı okullardan so -
rulmuştur. 

Dün Maarif Vekaleti bu husus
ta bir emir vermiştir. Bu emre 
göre eylıllde imtihanlara başlı -
yanlar dört imtihan hakkından 
birini, ertesi yıl haziran devre • 
sinde başlıyanlar keza dört imti
han hakkından ikisini kaybetmiş 
sayılacaklardır. 

---<>---

ihİiyar babanın soyadını bir 
kendisi, bir de yaşlı refikası taşı
yor. Bu ihtiyar bayan ise, soyadın· 
dan hiç hoşlanmamakta ve kul
lanmamaktadır. Onun ad~ yine 
30 sene evvelki gibi çağınlır. 

~---~--~m1,~------~ 

Yeni tayinler Cesur kadın! 
Şebrlm zde bir yılbk 

yel lnşaab 
Bu ailenin erkek reisi ile yaşlı 

ana, gözlerini hayata yumdukları 
giin, soyadları da beraber maziye 
karısacaktır, Halbnki, soyadı bir 
ailc~in adını, sanını, asırlar boyun
ca yaşatacak bir vasıta olacaktL 

Hani, nerede? Soyadım da ala
turkalaştırdık, vesselam!. 

REŞAT FEYZi 

" Mektepler~e 
kayıt ve kabul 

şeraiti 

Gazı Terbiye 
Enstltllsl 

Mekteplere kayit ve kabul za. 
manı gelmiştir. cSon Telgraf. 
her giin bir mektebin kayıt ve ka. 
bul şeraitini yazacaktır. Bugün 
Gazı Terbiye Enstitüsünü yazı

yoruz: 
Bu yıl Enstitünün türkçe - ede. 

biyat, tarih • coğrafya pedagoji, 
tabi:ye, matematik, resim - iş, 
beden terbiyesi ve müzik şubele. 
rinin birinci snıflarına talebe alı
nacaktır. Kayıt muamelesi Maa. 
rif Müdürlüklerinde 31 temmuz 
1941 perşembe gününe kadar ya
pılacaktır. ---<>---
Bir baca tutuştu 

Pangu ltıda Halaskarı Gazi ead. 
desinde 102-104 sayılı aşçı Pande 
ı:nin dükanınaa baca kurumlan 
tutuşmuş ve ateşin büyUmesir.e 
meydan vcrilı11edcn söndür-ilroüş.. 
tür. Yaı.alan tahkikattı; d"ikkanın 

şigortasız bulunduğu anlaşılmıştır. 
---o 

Mısırçarşııı lstlm
IAkl tamamlandı 

Mısırçarşısı isLmlfıkleri tamam
lanmıştır. Beledıye bu hafta için
de çarşının hiıl haline iirağı için 
hı:ıırlanan projeyi tatbika başlı

yacaktır. Projenin üç ay içinde ta
mamen tatbik olunacağı ümit o
lunmaktad:r. 

Esnaf kontrolleri 
Belediye zabıtasının yaptığı 

kontrollerde talımata rıayet etme
diklerı törülen 42 muhtelıf esnaf 
hakkında ceza zaptı tutulmuştur. 

tiren yollar, sonra oradan bu yola 
atan hisler arasında ne büyük 
farklar var. Kocamın evinden yü
reğım keder, isyan, p~anlık, 

af, gurur dolu ve bütün bu çapra. 
şık duyguların ağırlığıle çıkmış. 
tun. Yolculuğum kah azap ateş -
!erile yanarak, kah ümitlerle se
rinl:yerek geçti. Baba ocağının 

eskı aşina, sevgili muhitine ka. 
vuşmak, yaralarımı tamaınile iyi. 
leşmiş hlssine kapılacak kadar 
avundurucu olmuştu. Orada, ay
lardanbe•i çektiğim a.aplar, iş
kencelerle solan rengim yerine 
geldi. Çocukluk neş'eme yeniden 
kavuşur gibi oldum. Fakat bahar 

ve onunla değişen haleti ruhiyem 
bir an kadar kısa, gelip geçti. İlk 
sıcaklar, dallarında belirmeğe baş. 

hyan ilk, yaz meyvalrı bana, yalı.. 
nın arkasındaki geniş bahçesile 
içinde beş yılımın geçtiği evimi 
hahrlatmağa başladı. Herşey, o

rada gc<;en her gün, her dakika, 
gece, gtindüz, bir vu2uh içinde 

bana gi:'rünüyorlar, bomboş, ga -

Sıhhat teşkilatında 
bazı tayin ve 

değişiklikler yapıldı 
Hıfzıssıhha İşleri Dairesi umu. 

mi ve mahalli sıhhat işleri şubesi 
mütehassısı Dr. Cudi Erentürk 
Konya Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüğüne, Kırklareli Mü. 
dürü D. Derviş Kutman Çanak
kale Müdürlüüüne, İçtimai Mu. 
avenet İşleri Dairesi mahalli ve 
içtimai hizmetler şubesi müte -
hassısı Dr. Bilal Kamil İdil Hıf
zıssıhha ic-leri dairesi reis mua
vinliğine, Aydın Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürü Dr. Hamza 
Kökten Bilecik MüdürlüWne, 
Konya Müdürü Dr. Mahir ÖnbiL 
gin Aydın Müdürlüğüne naklen 
tayin edilmişlerdir. 

Birinci sınıf müfettiı;lerden 

Dr. Faik Yargıcı 90 lira maaşla 
Başmüfettişliğe, Yenişehir hüku
met tabibi Dr. Asaf Aydonat dör. 

Bir kadın kendine 
taarruza 

yeltenen genci vurdu 
İzmirden bildirildiğine göre Bu

cada Vakıf sokağında bir vak'a 
olmuştur. 

Yunus oğlu Sabri adında biri 30 
yaşında Bayan Müminenin evine 
tecavüz ederek tasallutta bulun
mak istemiş. Kadın feryat etm~ 
se de kur!ulamıyacağını anlayın
ca eline geçırdiği tırpanla mü ta. 
arrızın üzerine hücum etmiş ve 
Sabriyi başından. muhtelif yerle
rinden yaralamış, bundan sonra 
karakola koşup haber vermiştir. 
Yaralı Sabri zabıtaca hastaneye 
kaldırılmıştır. 

düncü sınıf. olarak Kırklareli sıh
hat ve ıç'.imai muavenet Müdür
lüğüne, terLan tayin edilmişler -
dir . 

r . . 
---cADLIYEve POLIS~J-

Kocasına 
kadın 3,5 

ihanet eden bir 
ay hapis edilecek 

EvlAtıarını bırakıp Zonguldaja kaçan 
mahkilm oldu kadınla Aşıkı da hapse 

Evvelki gün İkinci asliye ceza 
mahkemesinde bir zina davası ne
ticelendirildi ve suçlular mahkum 
edildi. 

Mahkemede alınan karara ve 
okunan karardaki esbabı mucibe. 
!ere göre bu suç şöyle işlenmiştir. 

Fatma adındaki orta yaşlı gü
zel, sarışın bir kadın yirmi sene
denberi Evli bulunduğu maran
goz ustalarından İbrahim ıtarafın. 
dan daYa edilmektedir. Davaya 
sebep ise Fatmanın en büyüğü 17 
yaşında gelinlik bir kız ve en kü
çüğü 9 yaşında bir ilk mektep ta. 
!ebesi olan dört çocuğunu bıraka
rak Hakkı adında ipsiz sapsız; ka. 
çakçılıktan polis marifetile aran
makta o:an ve ayni zamanda evli 
dört çocuklu bulunan bir adamla 
birlikte Zonguldağa kaçınış bu
lunmasıdır. 

Fatma, do~1u ile Zonguldakta 

yesiz, manasız kalan ruhumda 
o sesler çınlıyor, hayatın renkli, 
canlı resimleri kalbimi ateş gibi 
yakarak, karşıma sıralanıyordu. 
Artık, gülmüyor, evin işlerile 
meşgul olmuyordum. Elime aldı. 
ğım her kitabı, her işi yarım bı. 

rakıyor, başı boş avare oradan o
raya dolaşıyor, ailemi mazzep et
memek ıçin bu haleti ruhiyeyi 

saklamağa çalışıyordum. Fakat 
babamla annemin ruhuma işle • 
yen gözlerinden bunu saklamak 
imkanı olmadı. Bir gün gözlerile 
ruhumu araştıran annemin boy • 
nuna atılarak ağladım. 

- Sıkılıvorsun değil mi yav
rum? 

Dedi. Sıkılıyor, hatta boğulu -
yorum, sonra beni bu kadar se • 
ven, etrafımı şefkat, bağlılık, ala
ka c;emberile knı;atan bu insan
lara, bu sevgililere, aranızda da 
avıınamıyonım derneğe utanıyo

rum. Alçalıyor, ışıklar kararıyor 
gibi geliyordu. Bunları mantıkım.. 
la düşünürken kendi kendime 
hak veriyordum. Fuat her za • 

aylarca yasamı§ ve nihayet ken
disinden bıkan Hakkıdan- yüz bu
lamayıp ~vde ' inde tövbekar oldu
ğunu söyliyerek ve kocasına yaL 
vararak yine çocuklarının yanına 
dönmüştür. 

Aradan çok geçmemiş; Hakkı
dan gelen mektuplara cevap ver. 
miş ve nıhayet günün birinde yine 
kaçmıştıı·. 

Dün bu maceraya ait bilcümle 
mektuplar; suçlunun ağzından çı
kan kaçamaklı ve tevilli ifadeler 
ile zina sabit görülmüş ve dernmlı 
bir surette yapılması da suça ve 
cezaya bir şiddet vermiştir. 

Mahkeme riyaset makamı ica. 
bını düşünmüş ve müddeiumumi 
muavininin talebi veçhile suçlula
rın her ıkisini de üçer ay onbeşer 
gün hapse mahk<ım ederek kararı 
tebliğ etmiştir. 

man için yolile düşünemiyor, ken
dı kendimi suçlu çıkararak, ikincı 
bir azap daha duvı ··orum. 

O gün anneme, bunu yarı itiraf 
ederek: 

- Çok büyük bir sarsıntı ge
çirdim. İçimde hiıla bir durulma 
yok. Bazan iyi. hazan da hasta • 
yım. Çaresiz katlanacağım .. · 

Demiştim. Annem, hiç d~ün -
meden şu cevabı verdi: 

- Değişiklik, sık sık değişiklik 
lazım sana... BuraYQ geldiğin za

man en kötü bir haleti ruhiye 
içinde olmana rağmen avunmuş. 
tun. Fakat artık bu muhitin de 
şüa verici hissesi kahnadı .. 

Onun böyle keskin bir kararla 
söyleyişi, içimde bir ümit kıvıl. 
cımının pınldamasına sebep oldu: 

- Sahi anne, dedim. Yeni bir 
muhit bul'iam avunur, teselli bu
lur muyum? 

- Elbet çocuğum... Elbet nu
numın. .. Hem sen bu meseleyi 
çok yanlış tarafından tuttun za. 
ten. Birçok kimselerin hayatında 

Belediyemizin 1940 mali yılı 
içinde 1 milyon 500 bin liralık yol 
inşa ettiği anlaşılmıştır. Bu mik.. 
dar geçen yıldan 500 bin lira faz
ladır. 

Manifatura ve ku
maş satış 

müddeti uzatıldı 
Man fatura ve' kumaş tüccar -

lamın Yerli Mallar pazarında~ j 
mal alma müddeti 31 mayısta bıL 
ditmıştı. Fa.1<at Ticaret Vekiıle -
tinin emri Ü2"rine bu müdde • 
tin 31 temmuza kadar uzatılması 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

---o--

Cezalanan lırıncııar 
Belediye zabıtası tarafından 

fırınlarda yapılan kon~rollcr son 
günlerde daha ziyade şıdcletien· 
d rilmi~ lir. Talimat ve Ş"ra!t2 uy. 
gun oi,.Pıyarak ekmek piş:r~n fı

rınlar h'kkında ceza mazbataları 
kesilmektedir. 

Ayrıca Samatyada Balıkçı so
kağında 2 sayılı Hüseyin Memiğe 
ait fmnda 163 ve Ccrrahpaşada 

('ak ı lı i<adl n soka:jında 35 sayılı 
Mehmet Okayın fırınında 105 cl~
ımeğin tar~ıları noksan görülerek 
mı:sadcrc edilmiş ve fırın sahipleri 
hakında cc•a rnptı tutulmuştur. 

At yarışında 1200 
lira kazanan talili! 

Dün Bakrrköyünde Velie • 
frndi sahasında at yarışlarının 

ikincisi çok kalabalık bir seyirci 
kutlesinin huzurunda yapılmıştır. 
Yar · şların teknik neticeleri ş..ın

lardır: 

Birincı koşu: Mesafesi 2000 met
re. Abdülkerim Erturhan'm Budak 
birinci. 

İkicci koşu: Mesafesi 1800 met
re H Eray'ın Mimozası b'rinci. 

Üçüncü koşu: Mesafesi 1600 met
re Bavsal'ın Boıası birinci. 

Dördüncü ko~u: Me"'1fesi 1000 
metre. Fikret Atlı'nın Gonkgadin'i 
birinci. 

Beşinci koşu: Mesafesi 1400 meL 
re. Prens Halim'in Elhan'ı birinci 
gelmiştir. 

Bugünkü koşulardaki müşterek 
bahislerde büyük sürprizler olmuş.. 
tur. Birinci ikilı 92 ve birinci çifte 
1200 lira, üçlü bahis 34 lira ver
miştir. 

bu gibi hadi.;eler geçer. Fakat o 
hadiseyi senın gibi titiz telakki 
etmiyen kimsı;... bir müddet sonra 
yarasının küllendiğini, geçen giln. 
krin içinde iz bırakmadan eriyip 
tükendiğini görür ... 

Anneme cevap vermedim. Bü
tün ömrünü büyük bir aşkla at
başı giden derin bir şefkat ve ala. 
ka içinde geçirmşiti. Yaramın ne. 
kadar derin olduğunu belki kav
nyamıyor, belki de böyle görün
meyi tercih ediyordu. 

Benim sustuğumu görünce, bu 
bahis üstünde konuşmadı: 

- Çütliğe gider misin? 
Diye sordu. Çiftlik, benim ıçın 

ne.kadar uzak ve yabancı bir b;ı.. 
yal. Fakat bu sual yüreğimde bir 
ürperti yaptı. Gözlerimde uzun 
boylu ekin tarlalan, suyu billur 
pınarlar canlandı. Bunlar, koku. 

su.z, renksiz, ~sız re.simler gibi. 
Ömrümde bir çiftliğe gitrm!dim 
ki, bu resimleri canlı, renkli, L5ıl<
lı olarak görebileyim. 

'Arkası Vı>.r) 

Suriyedelti askeri harekata nı· 

hayet veren mütareke ile Fransız'. 
!ar Suriyedeki harp malzemesi!ll 
İngilizlere teslim ediyorlar. Fran
sız askerlerinin geri çekilmelerini 
İngiltere muvafakat ediyor. 
Suriye de İngilizlerin işgaline ter 
kediliyor. Anlaşılıyor ki müz~· 

kerelerin uzun sürmesi evveJrı, 
Almanların mütareke t~ebbüsıi' 
nü tasvip etmemelerinden ileri gel• 
miştir. Vişi hükumeti, Almanya: 
nın ısrarı karşısında Suriyedekl 
fevkalade komiseri böyle bir te' 

şebbüsten vazgeçirmeğe çal.şmıffe 
fakat muvaffak olı;mamıştır. p.1: 
manlar, Vi.şi k uvvetlC'rinin s<Jnufl' 
kadar mücadele ederek icap ede'' 
se, Türk topraidarır.a çekilmelC 
rini tercih cd:vordu. Hatta BCI" 

!inden gelen bir telgrcf. İngiıteıf 
ile Fransa ara~ın rıa l.ürp vazi~ e 

1 

bulunmadığına göre. bu kuv,·ct' 
lerin enterne cdilerr :v ece~ n '°' 
bahsetmekte idi. Yi, : kuV\•etl 
hudutlarımızdan içeri gird· ,, s: 
man şüphesiz dedctler huku)Cll1 
nun icab: ne ise, o yc lc· a '"' arekt 
edecektik. Fakat c;!rm mi , ~ Il"' 
!arından d<>lay ı memnun oldu·~ 
muzu söylersek, hak:kat; ıfade e 
miş oluruz. 

Bir defa müt••eke~in ~kir· 
karar verdikten sonra V i;, hıı~ 
metinin ik i noktaya dikkat ctt 
anlaiılıyor: ~ 

1- V iii hükUmeti, bu rri1f r 
ile dö Golü zımnen tap m='· i511 

memi~tir. 

2-- ikinci•' mütarekenin s~" 
yedcki Fransız al ' " -ırı n ke 
mesi gibi siya~i bir rrı i na 1f2dC' 
mesine mani c lrrak i "mj t' .. 

Du scbeplf'r-lir ki İn ıTiJ:zl<:r t" 
raf•'ldan tekFf cc 1 n rr. ı t·ıre 
şartları değ ~ r.;i + r FiJh .. ~· 1 :B ,,: 
§artlara göre ,.. jo t kl~ 1 ,., 
mek üzere, s r n~· ; T! .. ~r Ft•. 
kuvvetlerine ' c•k 1 ckt \ 
hükumeti, Hür ı~r~., c·'-n at 
diımesine tah n ı. ı..l: et~ c rn·c: 

Suriyeden büsbütün ~ ı i'< 
kesiİmesi manasına dc 'ak t ı: 
cihetle İngihlcr i n formü lünİİ '" . ' detmiştlr. Netice<!~ 'rrzalrna 
tarokc yalnız askeri mahi,·ett 

Mücadele neti·~s: ~ e Vişi fi~ 
sas ~ mı, Hür Frnnı:,~ ' n mı , vr_. 
bunlardan a)T:"ı ücıin •il b"r f'· 
sanın mı kurulacağ: bilini") 
Fakat anlaş 13n hangi F• n • 
rulursa kurulsun . Sı.;r' (ize! 
de pamuk ipllı•.ı. i!e bDt~ı l~ ' 
bir alakanın baki ka n " ı 1"· 
mevzuudur. İpl "S' <lü•" :.ııeo 
kukİ mah·yPtU'o ('. l1~ce , bı 

ta hatta bir nci IJ"'.-latlan dJ; 
müphemdir M.111 mrlı r kı 
sar:ıı- Suri}e üzc r'n r}·i ht:t 
mandaya i. tina Ptmekte ;dı 

• •ı 

manda ger eç \) ~i ı-:iln .. 
gerek dö Gol tanf'noan 
dildiğinden Fran•t•ııı ~ 
mesnedi, Fransızlar taraf·~ 
kaldırılmı~t r. Di<>Pr tu·ft 
Gol ,.e tn r·ı: -z.le '"', ~ ıı ri'"<" l--. 

istikliıl va~ı~trr-:h::l'·~ c.rr (}l' 

yor ki vaz, ) et çek 1:. ; , ,.,, •• tı' 
günkü manzaroyn g() :·~. sr 
İng:lizlPrin hukuki Y'"z:yc•l 
i~gal ordusunun vaz:yctjnr'ı.: 
rettir. Acaba İn,,t:i z · : 8' 

0
, 

müstakbel \'aziyeli hak!<tP 
düşünüy0rlar7. ·ı 

Bu suale ingil'z flaFeJ<ı' 
çilin Suriye mütarekesi "' 
da Avam Kamara5'nd ).; t 
briki bir cevap te~k·ı ede'· . 
tere Başvekili hu ıro,·111 " 
de şu sözleri 'övkrrict'r: • n 
•Fransanın Sur:verlek• 

atlcri ve bu mc~i':~at!crir1 
fS 

Avrupa millctler:n'n men 
üzerine olan rüçhanı sıır 
rin hakimiyet hukı•kı:r.a 
vermek~!zin n a!ı fu7. tul 1 

Bu sözlerde., çı ,,,,, m "' f 
Suriyeliler;n h:U::: ıi .. C" tl<'~'.. 
Fakat bu hakimivPt :ıui;U·' ı;. 
rar vermeksiıin Fransan1

" 

üzerinde diğer Avrupa .~1 
menfaatlerine üstün alıı~· 
caktır. . t' 

Filhakika İngifüler, bır 
0

; 

Frans:z İmparatorluğıl 
Fransanın denizler aşırı~ · 
ve menfaatlerini koruı:ııa)V" 
le karşı taahhüt altına ~; 
lunduklarından, di~cr t8 1v' 
SuriyeElere istik!&.J ~5~~ıf 
den, bu iki vaziyeti t~ .,.il 

Ç
. ,, 

tasavvurundad.rlar. 0 c' 
lcri bu iki vaziyeti uslJ ııl"' 
den bir formüldür. r,1~.~t · 
da bir hakikattir ki S~rl" 
kadderatı, birçok m -~ ı 
mukadderatı .gibi, ~Y"J0ı. ~. 
lenin neticesıne ba~ ·~ P 

meseledir. Ve Surive~~ 41 
li hakkında en doğru f1J 
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-rllzun sürecek .• 

811 barbhı mı ;fııur (30), 
sene muhaı ebele." ben· 
ziyeceti sözleri Le Don :. 
un bedbin mitalealannı 
hatırlahyor •• 

takım sulıh devrelerile devam 

Tekrar edUmlş 
bir fikir ~ı•n: Ali Kem•I SUNMAN e-

rta>a vak dip gidecek olan bir :harp midir?. G .. b" h . 
Var· B ı vakit atılan sözler eçe.n gun, ır mu CIJ'Tlr 

u ha fil O da ayn bir bahis. Unutmamak lr _, 
b•tıne rp an zamana kadar ar acıafın, tramvaylarda mev-

zse onda gerek ki bu harbin şimdiye kadar 
'ak n sonra daha uııya· ki farkına ratan ya:ııaını oku-

' Ço1<. uz•yacak ·b· ,.,_ bir hayli nagı·hani hadiseleri çıldı ~ 
Q.e Arnerıkada b gl 1

• -..reçen_ giın yunc, kentli kentlimize gÜ· 
soylendi· E· una benzer bırşey ve ona evvelden tahmin edilemi- 1.. _ ~·k Ç k b' . 
h "ı·p n h. ger te•rınlere kadar bu b k l umsec.ıı . ün ü, ız., aynı • • yen aşka isti ametler venn.iş o -
lı.11 ~"'sLa;•ete ermezse art•k tari- d O b b d mevz.uu müteaddit defalar, "" uu u. nun içjn u har in e mut-
z Ycc•k't· r otuz sene harbıne ben- 1 ka Le Son T elgralta ileri sür mü• 

ır d a Bon 'un anlattığı gibi o- ~ 
ka bir .ctd'. endi. Buna karşı baş- bulunuyoruz.. Yalnız., bu ar· 

ıa d 1 lacağını, yahut da Amerikalıların 
nıesela , 0 a ı eri sürülebilır; kada§la farkımız .•u ki, o, bi-

- "' Yle denir. dediği gibi otuz sene harbine ben- ~ 
narp t rinci sahifede üç sütun üze-

ın'Yecok. F eşrınlere kadar bit- ziyeceğini kimse kat'iyet~ isbat 
kadar d akat otuz sene karbi edemez. İstikbalin ne olacağını an· rine yerleftirilmİf bir fıkra 
baha~ Uzaınıyacaktır cak yine istikbal anlatıyor. halinde yazmt§tır. 

MAHKEMELERDE: 
Efendi ağzını topla .• 
sözünü geriye al! 

Davamdan vazgeçtim amma~ ku· 
tudan vazgeçmem .. altı nufusun 

na fa kası ona bağlı! .• 

==E Yazan: BfJSEYİN BEHÇET =1--
11 ~ba1 i aşka ıddialar da Yar. Is- Olsa olsa bugünden yürütülebi- Sütun farkı, sahile farkı 
kadar~~~- ~~razi»eler yürütmek lecek tahmınler olabilir. Bunlar ise bir şey ifade etmez. Tramvay· Davacı Halim, sakin, mazlum, En sonunda da .artık gidiyorum .. 
goJıniyen 

1
'1_ 1 ne olabilir??. Sonu harbin çabuk bitmiyeceği merke- larda, hele §İmdi, mevki far- boynu bükük, zayıf, saz ~nizli; Rahat rahat oturun!• gibi bir şey 

Bununla ~~lu tahminler. zindedir. Harp öyle olgun bir hale kı hakikaten hir mevcut ol- hafif, ince bıyıklı, yir~i yaşla- söyledi. Yani o gidiyor diye pen-
S•ne h "'·raber su harb•n otuz ~ rında kadar görünen bir ~ençti. eerelllc bız rahat rahat oturacak-
d arbin b · gelmedi ki muhariplerden birinin mamakla beraber, bu iki tür· o k k 
•~arı _e e_nziyece.~i sözün- Adı Feyzi, kutuyla keten helvası mı~ız. va it ızdım ır;te ... Pen. 

het de d.ikkatı celbeden bir ci· dediği ile sulh. aktedilebilsin, ya- lü para alış tarzı devam edip satıyor. Maznun Celal çar!;ıda ma- cercden: 
hur (ikvar. O da Fransızların meş- hut kavgayı pamuk ipliğine bağ• gidecek, hiç bir neıriyat /ay- nifaturacı.. - Utanmıyormusun sen'? Baş. 
llon'un" adanılar;ndan doktor Le- lıyarak bir zaman için sulh ismi da vermiy.,;cektir. Halbuki, a· - Kalk Feyzi .. Anlat bakalım. ka şarkı SÖY,liy>ecek yer bulama-
'1'P•nın g~en harpten sonra Av- altında bir fasıla devre:;ine giril- kıl ve mantık me1Jki /arkının Sen, Ceitlin seni döğdüğünü, ku- dm mı? dedım. Küfür etti. Küfür 
1_0~Ier·ını· ıst_ 1 kba __ Iine dair düşün- sın. Onun için daha çok vakit var k lk tunu kırdığını iddia ediyorsun. edince dayanamadım. Sokaga çık-
t h b a masını emrediyor, deg-il ·· 
' ariJect· ır gun hatırlatması i- görünüyor. Söyle bakalım .. Nasıl oldu"? tım. Uzerime saldırdı. Vurmağa 

P ır o mi?. Evet, amma, ona rag·- Ef d. d · k h b ı d b be a harbi · .. na göre geçen Anu- - en ım; iın a şaın ava aşa ı, c ana n ona vurur. 
getir~ . dunya\•a ,·cniden sulh f-=H K.....J men, tramvay arabaları iki kararu·ken Aksarayda bir sokak. ken ku•u düs.üp aramızda ezildi. 

... ege k. . . AL 
liarbin s afi ge_lmemiştir. 

1 
mevkili olacak ve bu suret- tan geçiyordum. Bizim zanaatı - Bu, kenrli Iehind·e hepsin uydu. 

s,, laraı onunda Ingiliz ve Fran- le varidat temin olunacaktır. mız malılm .. Mani söyler, kelen ruyor. 
ruPada l galip geldi. Fakat Av- su·· TUNU il helva salarız. Sokakta yürürken - Peki.. Siz de oturunuz da, 
1•tııini i ~evaını. bir sulh tesis ve / ı Avrupanın bir çok büyük mani söylüyordum.. Tesadüfen, şahitleri dinliyelim.. (Mübasire) 
;:r Bila~:~ bu galebe yetişmemiş- fehirlerinde tramvaylarda bunların evi önünde durup bir iki şu şahitleri ~ağır bakalım'. .. 
ahı, b· Sulh olsa olsa ancak 'i- lı Ve lfçİ Ar•yanlar, mevki Farkı yoktur. Çünkü, mani söylod.irn. Bazı evlerden ço- S•ra ile, şahitler dinlenildi. Şa-

bunu b~ .sulh. olabilecekti. Eğer tramvay umumi nakil va•ıta- cuklar çıkıp keten helva aldılar. hitler arasında on on iki yaşında 
•~altrııa~ le bılıneyip de silahları ıikayetler, temenni- sıtlır. Binaenaleyh, mevki Kutuyu y>ere koyup durdum. Bir ~·ocı..klar da vardı. Hepsi. Celalin 

Baflllalaarrlrler 

Ne Dlforlar? 
iKDAM 

B. Abidin Daver cingilterenin Sov
yetlcr Birlil:tue yardımı> isiJnU bu
günkü ba,ı yazısın<la: 

«İngiliz - Sovyet ittifak muahede
si imzalandıkt..a.n sonra, ineiltcrenfn 
ve onun tabil müttefik.1 Amerikanın 
Sovyet Rusyaya doğrudan doUuya 
yapabilecekleri yardnn, cogra!4 sev
kulcey:;ıi ve sjyasl ::;cbeplcrden dolayı 
pek büyük gUtlüklerle ıni.ımktın ola
bilecek mahdut ınalzeme yardımından 
ibaret kalacaktır. Şiındiye kddar, böy
le bir yardımın yapıh~ına dair hiç bir 
haber de gehneıniştir 

İngtlterenln bilvasıta yapabildiğ[ 
yardım ise, Garbi Almanyanın bom
bardın1anından ibaret kalını~hr k.ı 
yalnız bu hava hi:icuın101rı ııe K.u.ılor
dunun yükünü. hafifletmek mümkün 
degildir. Hatta bu hava akınlan fa ı
lasız biı- ;;;ekilde ve daha şıddetli ola
rak yap1J..;a dahi, So\yetlcr Birligi 
!Ç'in. bugün, ıniiC'ssir 9-iı· yardıın te1kil 
etnıcz. Çünkü bunların tı..-sıri fını de
ğH; tızun zanıana muhtaı;tır. !ı.Ii!ı:a.I is
terseniz, l\.1aıtanLn, Bıngazinin ve biz
zat İngllil. adalarının \'Uk 9ıddetli ve 
devan-,.lt hava hi.icun'üarına nıukave

mt:·t !!lıniş ve etnıekfR bulunmuş ol
malarıdır. Hava harbi, yalnız bombar
dunuııdan ibaret kaldıkça çok gec;; mü
essir olınaktadıi-. AJnıanydııtn İngilız. 
tayyaı·eled ta.tafından bo.,~b.t:-dıınanı, 

şimdilik, Garbi Alıııanynda nuinakala
tın nıü~id.iltıta ugraırıa~ını ,.e bir mik
tar a\·cı hLıva birliklerinin Sarka l(Ön
derilrniyerek ln~i1ı1.lere kan1a kulla
nılnıasını inta~ ede-r ki bu da, Kızılor· 
duyu, nıücadelc cl1igi kuv,·etlı dlışına
nın t.aıylkindt:'n kurtur::ınıaı 

İngiltere, Sı.>vyctlere uncak. A.vrupa 
klt'a~ınn mühinı bir ihr:lr yapınakla 
ciddi bir ycırnıında bulun(lt>ıhr.• de
mektedır 

VA.TA.N 
dunYası ksuretıle deYamlı bir sulh ler cıe miifkdller I iki mani daha söyledim. Bu efen. F\!yzivi döğdüğünü söylediler. Yal. 
'••e•· 1 Urınak emellerine düşü- T 1 b arkı olamaz. Zaten, bir çok di de. bir kadınla karşı karşıya nız Celalin karısı Nihal, Celalin 
, , 0 a isiz ir genç kız ;, arıyor / 
""Pllııo,,,utrsa tamamile hulyalara fehirlertle otobüsler iıletili- pencerede oturuyordu. Tam ben söylediklerini teyit e:liyordu. 
tr. ..-.1\ a . 18 ya~ında., ortaokul mezunu, dak- M l b l ~ 
·'~""•ktı n bas.ka bir0,.e'. · ,Yapıl- ı·ı bil yor. eae ci, oto üs erae bi· kalk•p da teneke.ı·i omuzuma a. :Mahkeme Celalin sue.unu sabit . ..-...,..,. ı o ir bir genç az bir ücretle 2 ay 

B Aı-,nıet Eının Yalın<Jn ·Gözü111Uz 
hep ;,ıçık kalrnah• ı-,im1ı bugünkü baş 
yazı~ulda e7>Ctirııle 

c.B~r vakıUeı· bu ih:rbaz varmış, 

Cin1eı ı harekclt.' gei. rccek tıı~ıını da. 
bunlan lckraı rhırdunıcan. :;ıhirh ke
Jtrncyi dr• biliyormtı:oi. ilk tıl~ıını saye
sinde bi.ıtlin t·:nl~ri ayaklandımt.ık 
glic: olınaını~. Fakat ~trcı durdurnıaga 
e:clince :-..ihirli kelııneyi unutınu.l- Bo~ 
da duraınadığı için iik tıL-;tıııı kullana
re:ık tıC'r gü11 y2-ıı cin ~Urülerini hare
kete getirmiş. dı-lnya bir curcuna ye
rine dönml~. 

0u ola. ;· En tehlikeli hul.rn da kadar bir işte çalışmak istiyor. Arzu rinci, ikinci mevki var mı?. lacağım zaman, affedersiniz· gördü .. Döğmekten bir av hapsin'' 
. 
1•lııııak~. tı. -Çünkü silahları ~- edenlerin çal~ına şartlariylc birlikte, Tramvaylarda neden bu - Ulan hergele, dedi. Tül'kü ve te,·kifine. Fe.vzinin sekiz lira 
lt,.te k e saır nazarivelerle bır Son Telgraf Gazetesine (T.T. 252) söyliyecek başka yer bulamadın tutuğunu söylediği h('lva kutu • 
•ttık ~vvet ve hazırLk.gav~edi mi Rumuzu ile bildinneleri rica olunur.• mevki larkı kalkmıyacak?. mı? sile keten helvasınm bedelim de 
~''«:a·Unun '~nu nerelere kadar Muvakkat Lir iş arıyao genç izah ettik. Üz.erinde daha faz. - Efendi, dedim, ağzını topla.. tazmin etmesine, hakaretten de 
il:, haı~•.nı tah_min zordur. Böyle Ortamektebin 8 ınci smıfına kadar la durmıya değmez. Çünkü, Söziinü ı:,Qriye al!.. Ben sana ne beraetine karar verdi. 

, en z d k k okumuş ve ınall vaziyetinin darhg·1 yü- t • H"k. k d C 1·1· " tar f ı_ya e azanaca o- hi,. bir makul e•babı mucibe, yap ım. a ım, arar an sonra. e a ı 
hı a k d r.ünden tahsili bırakn1:.ık tehlikesinde ~ 
•ı·arak en •ni hayaliıte kaptır- kalan 15 yaşında zeki, ali!, mahcup bu larkı ortadan kaltlırmıya· - Bak şu ite! dedi. Daha da getiren bekçıye: 

•k sulh çalışmış ve hakikat ola- bir kız, talihsiz annesiyle kendisinin caktır. söyleniyor. - Dışarıda bekle; tevkif mü -
rı.'hakk U değil, ergeç patlıyaeağı mai,etini temin etmek için hayata a- Pencereden çekildi. Bir dakika ı>ekkeresini hazırlıyalım.. Bunu 
tr,iış 

01 
ak bulunan harbi düşün- tıımak ıayesinded: .. 'ı;erziharıe, atöl- Bof bofUna çenemizi, kale- sonra kapı aç•ldı. Ben de tam da bırakma. <iedi. 

. lıoctan taraf olacaktır ye. imalathane &ibi yerleı·dc kanaat- mimizi yormıyalım. Bu, böy- kuluyu sırtıma koydum .. Gidi· Kapının öniine çıktılar. Celalin 
"f\ 0 kiır bir ücretle i~ vermek suretiyle bu I 

: 9;)3 hr Le Bon öleli çok oldu. fakir aileye yardımda buiıınınak isti- e gider, iıte... yordum. Küfür ederek üzerime karısı Nihalin gözleri dolu dolu 
~g'•d·· •rbını, ne de memleketin yen alicenap iş ••hiplerinin Son Tel- BURHAN CEVAT yürüdü. İki tokat vurdu. Ben el- olmuştu. Nefret ve kin dolu göz-
~~n ·&~ ınağlubiyeti gördü. Fakat graf Halk Sütununda Aytene yazma- )erini tutmak istedim. Bu sefer !erle k ... ten hel\'acı Fe,vziye ha. 
''ut .. arpten oonra ilerısi içın !arı rica olonur. T ki ki I yumrukla, tekmeyle döğmeğe baş. kıyordu. Keten helvacı da. pek 
'<ıı d tııuş oldllğu müt~lealar bu- Eski harfleri de bilen bon- 81m811Z pe er !ad .. Sırtımdan helva tenekesini rakik kalpli bir çocuğa bi!nziyor. 
·Ul'o; hatırdan ç•kar gibi görün- aerYİ•Iİ bir daktilo İf arıyor Belediye Reisliği bazı kazalarda çekıp yere düşürdü. Onu da çiğ. du. Yürüyüp gidemedi.. Celillin 
•t de:.

1
Anupada silahların tah- 25 yaşıııda bır kızım. Orta lahsilim bilhassa Kadıköyünde tasmasız nedi.. Ezdi. Patlrdıya bekçi geldi. etrafında bir iki kere dolaştıktan 

"'''dg, bcliıkis silahlanmak hu· var. Eşki harıteri miikemınel okur ve Bekçinin yanında da düğdü beni.. sonra: 
,._ ., ah ·ı köpeklerin çog"aldıg"ını görerek 
'•aıı.,t er devletin korkunç bir yazanm. (Daktı o) da bılir!ın. Bon- - Şimdi ne istiyorsun? - Efendi, dedi ... Sen bana çok 
'İi, •de girişeceg"ini sövliyen bu servisim vardır. Daıre veya iyı bır ya- bunların hemen itlafını Kayma • - Tenekemı ezdi .. Yedi sekiz fena yaptın amma, seni Allaha ha-

a,rn J zıhancd yazı i~lerini de kanaatkar bir k 1 ki b·ıd· · ı· 
r. •·t·"ı için du··nvada bundan am 1 ara 1 ırmış ır lira zaranm var. Onu istiuorum. vale ediv. orum, Şim<li ben dava-
"~"' " ücretle çalışmak. istiyoruın. Arzu e- " 

u~akkaılt de_vamlı bir sulh değil, denlerln acele (Katip) rümuzuna ( l evveli\ ... Sonra da, döğdüğü için dan vaz geçsem. acaba haklın af.. 
·t har t ınutarekelerle uzıyan mektupla bildirmelerini rica ederim. ~· ·~i'r'l:j"l:."llı•[}• 25 lira islerim. Sonra da hapsini f>eder mi? 
lııe hl> devresi gelecektir. •~ski Tilrkçeyi de bilen hir Lı.ll .. ,A.. isterim. Cel1ılin ve karısı Nihalin göz· 

<s U ıı 'nda zun muharebeler es- kız iş arıyor Bmlilm - Peki .. Sen otur da, Celali de !erinde Pirer ümit ışığı parlayıp 
'"laı. Vakit vakit sulha benzer 9 e • diııliyelim. Kalk Celal.. Söyle ba- söner gibi oldu. Celal: o,,. •r ola k - Ben orta derecede tahsili o • .,,ede ca , fakat bunlar çok kalım .. Anlattığı gibi mi oldu bu - Bilmem, dedi. Acaba affe • 
'ılıyac ~-bozularak tekrar harp lan temız ve dürüst bır aile k•- RGDl8Uzma iş? der mi, 
•kt. a,tır N · · 00- I I k' zıyım. Bazı sebephrden dolayı h I 
1. "'' l · •çın y e o aca . - Bu keten e vacı yeni peyda Orada, kapının önünde duran 

1 
""Pı.,,,. e ilon'un fikrince bunun çalışmak istiyorum. Eski türkçeyi - 1 - oldu. Bir hafta on gündür, her mübaşir: 
nıh ı Vard D.. .d. de çok iyi okur ve yazanın .. Ta- Deııilebllir ki, romatizma moda tt b. . . 

e ayet . ır. unyanın gı ı- hastalıklardandır. Kulunç, nekris akşam ayni saa e IZlm sokaktan - Affeder, dedi. Söyliyeyim mi n... tnılt ti · 00· ı d · · bii yen, türk,.,,yi de okuyup vaz- G k d .· '"\:'k h· e erı Ye aırnı ""- " (aut), siyatik, lumbago, tortlkoU- gecivor.. eçer en e, evin önün· h8kime? Davandan vaz geçiyor 
'f oı ıt h ı.._ k d ·· ··kı masını hıli.vorum • s.imdiye kadar t· d t k .. ·acaı. arll'C a ar suru e- rotna ız>nanın evsafın an addedl- de durup bir a ım maniler söy.. musun? Keten helvacı: 
~ta1 ' lie t·k· ·b· d hiç bir yerde çalıs_madım. Resmi, lir. Fakat bütOn bunlar ehemmi- 1 M ·ı · d. ıed· p k · \·aı · r ı ır g: ı onun a üyor. anı erı ın ım. e iyı _ Evet, dedi. Vaz geçiyorlllll. 
ltl0 , arı ın·· k ed.l bil. hususi müesseselerde veva yazı. yetsi7. addedilir. Hekime ınüı·aca- l d t b. · , • a ı. una aşa ı e ır. ' şeyler deği .. A e a ızırn refikaya Sonra Crlale döndü: 

Bugün i«:lnde yaşadıgınnı di.inya, 
eski sihiı·bazın yanıttığı curcuna aıe
nıi.ne pek benı.i,yor. Böyle bir hasta ;i
leınin ~Lhhatc, sukünel(', basirete ta
hanınıülü yoktur. Herl~esin bat-ıiretlni 
bağ1::ıın~k, ::.ıhhat .. ni bozınak, kendi 
arka--ıı1dan uçul'uma süruklenıek i<;in 
elinden geleni yapar ve dain1a yapa· 
caktır. 

Türk ınılletl bugüne kad.::ır ınlkrop
ların tesirinden uıak kalnıı~ ve sıh
hatli. dln<;, ~akin, vekarh bir seyirci 
sıfatıyle dünya hitdh-elerinı takip et
miştır. Bu h.al. eln.ıfı al~:;le cevrilen 
bizinı co&raCi nıC'vkiimizde bir meın
leket için cidden bir muczedir. de
meı~t4'"dir. 

CUMHURiYET 
B. Yunu.-> Nadi .:?ı.lilli ınaliye isimli 

bugühkü baş yazı~ında ezclıınle: 
«Halkımız de\·letin kendi kredh•lni 

ortaya koyarak unluma arzettiği mali 
muamelelere en kat'i itimatla iştirak 

e.lrneyl itiyat eyleıni:;;tir. Yeni lasarruf 
bonolarına geliJ1cc: Bunlara ij:itirak e
den vatandaşlanınız kendi hesaplart
na hiç gail~iz ve c,•ok emin bir kfır el
r_ ctınekle berab..::r bu yolla vatan 
müdafaa~ını.n tekeınmü1üne hizmet 
etmiş olmak gibi manevi bir zevk ve 
i!tthar ile de ınun~erih olacaklaı'dır.> 1 
demektedir. 

T A. N "ika ••rşı d b. k d d h hanelerde iş anyorum. Taliplerin at edilmez. Ancak ha.talık olan- Ek . d 
''' deı·1 a ır o a ar a a ca hususiyetiyle meydana vu- söz alıyor. serıya a, refika - Davamdan vaz geçiyorum 

~
1' 1a'·•·aı' ler getirılebilir. Lakin bu sütunda H. Y. z. ye miiracaat- d kt ki ı· penceı·ede bulunuyor. Du·· n akşam k B. Zekeriya Sertel cAlnıanvanın '• , ol 1 1 · · dil · runca, 0 or a a ge ır. aınrna, utunun parasından vaz ~...., 

.. e4 L an keyfİ\·et Le Bon'un erını erım. K b h 1 · b g ı·yor Refikavl b. d hayal ettiği Avrupa> isimli bugünkü 'it "arpı . . ı~ın u asta ıklara grip de- yıne u eç . .. . a ız e geçmem .. Malum ya, nafaka me-
t ~enct· _en sonra dünya sulhu Kimae•İz bir geaç iş arıyor ylp geçenler de vardır. Halbuki pencerede oturuyorduk. Pencer<!. selesı· .. Altı nu··fusun nafakası o baı yazısında ezcümle: 
tıı.d 'Ilı n·kb' ·· l k va11lı ·'-r Bunl a t· d «Almanya. Avrupa sanayi ini elinde · • ı,; 1 ın umit ere ap- Yaşun 18, tahsilim lise 1 e kadardır ' >u · ar ı·oma ızına e- nin önünde durdu. Hem mani söy- k t b ğl 

.. '~· gf!ç•ı_ 1ve bu··)·u··k bı·r haı·bı·n 
0 
.. _ R • lı 1 .. b ·· mek le do"ru deg·ildir. Ev,·eı• ı~- f, u uya a ı.. bulundurmak suretile bütün Avrupa-" esmı, usus mlıesı;ese ve una n1u- 0 u -w ı·· h ·· l · fıldı f d b. , ..... 1 e~· k his konınalıdır uyor, em goz crı r ı ır, ı- Celal: nın iktusadl bünyesi i.uerinde h<lkiıni· t ·ıııqt uıt:"fe ğ. h d · Ma.Sil yerlerde (alışnıak eınelindeyim. I d N 

·~!ıj ittin n ce 1 ususun 3 ·ı Arzu edenlerin Üsküdar 98 No. ıu Yıl- Halis ronıatiznıa ada1c \'-e oy zim pencere ~r e... e maniler - O kolay canım, dedi. yet teınin etmiş olacaktır. A\·rupa 
,, 'r. ş· e Yazık ki dog-ru çık- ·· ki so··ylemedi efendim, ne maniler•... milletleri arasındakı ticari ınünasebet-·ı~~ 'l'l'td· b d1z Otelinde 1\iehn1et Oz:;.ar'a nıUraca- na ardı:. olur. Ro1n<.ıtlzmayı da Mübaşir mahkemeden çıktı. 
~~''.ak h b u harp acaba .°nun allerini ııaygılarla dilerim. had ve müzmin o1'ırak ikiye ayırJ - Neler söyledi? Haydi, gelin bakalım. dedi. Tek. ter Berlinden idare edilecek, bütün 
·/Ut•ce~ er vcrmi'i oldugu u- Gelen 1, Verme Mektupları ınak liizıındır. Bu bahse yarın de- - Hatırımda kalmadı .. İşte, ne. rar mahkemeye girdiler. Hakim ~~~~:ı7:~.~~;~r~ıBuhna~:ı~b~e~;~~ 

atatla -~·e ancak muvakkat Çalı~an Türk, N. A namlarınıza vam edeceğiı.. dir o efendim ckabahat senin de. davacıya sorau: panın harici siya!;eti de Berlinden 
n"lutareke şeklinde bir gelen mektuplan alınanız. mercudur. ği1, sana gün,.il verenindir.,. filanL <Devamı 5 inci Sayfada idare olunacaktır.> demekledir. 

~b~·~==========================================~==~=================~~,,;,,,;;;;;~;;;:..~~~=======~ 

'

il l it O)) ı\ N : 66 ~ Acaba bilerek mi •Öylüyor, Diyerek Muzaffer elini çantası-
yoksa ağzını mı yokluyo .. ve birer na uzaiırk•.n r,1chıncl de: ,,. C . t Davası birer bunları zekfısının ga~·retile o söylediğiniz para benimi-. ınaye mi ortaya çıkarıyor?. çin değildi. Be~ bana 600 lira ver· 1 

~iiphesi geliyordu. l\tehmct: di. ,·erdi aınına Necatinin parasını 

Yazan ETEM İZZET BENİCE 
İ~ı.,a 

1 il g• ederse yapardım. 
• Ce •·e d. J1 r ı ~ana para \·er-

, lı1: ı 
'• -~fer· 

~-, «dah· ııı hu damdan düser gi-
ı. ı ır d 
:"tı ıııı.. 1 •ngadak gelen sual-

'1tıı .. 1\!ın 1 •di o makta h<·raber 
lı ıı,,,. ~"'>ırtıyordu. 

··~· • p l ~ ~l . ara >erınedi.. 
'•~ ~\-. \.l~a_[fer ısrar etti· 
··~~ · 

1 nın . . . . · 

- Ben he~den 300 lira aldım. 
Aldım amma. o başka. 

- 'i'oplu bir para daha alıııadıııı. verdi.. 
llcpsi bu kadar onu da h.a·:;e~iınc Dedi. 1\-luza,fcr hanen tianki 
serına~vc ,\'BJHnak için aldın1. Borç Necati,,·i tnıııyormu~ gibi sordu: 
pal'a. idi. Fakat, sonra da bana ha- - Necatinin ne para~ı vardı ki 
ğı~ladı. j bel d< .. 

- Ba~H,laınayı iştt.•.o akşam )·aıı- _ RiJmilorun1. Bana o giin \'Cr· 

mı~·?. di. Al bunu Necati:ve götür. Üst 
l\Ichnıet tereddiitlii bir irade ile: tarar.n ı da sonra gönderecek .. 
-- Hayır o ak~anl değil. daha dersin. dcıni~ti. 

sonra .. Bjrkaç giin sonra. _ Nec·ati nerl•de şiıudi? 
Dedi, dc\'a111 ct1i: Mrhnıct ~ayet bön: 
- A~ tık giini.i idi. Borcuına kar- i _ Nerede olacak. Yine ~-erin-

şılık hclc-ftndi,, c biraz. ııara gö-

ile ~iftliğe gitmiş o gün oradaki 
halini beğenmemiş. 

- Niçin? 
- Çiftliktekiler şikayet ehniş-

ler. Zaten hanımdendi ondan hiç 
hoşlanmazdı. Bu şikayeti fırsat 

tuttu. Onu koğınak için beyi zor· 
Iadı. 

- Necatinin Şabanla akrabalığı 
var ınıdır?. 

Necati Kosvalıdır. İkisi de 

Arna\ uttur a1111na akraba değil

dirler. 
- Biribirlerini sıkı sıkı tanırlar 

n11?, 

- Pek bilıni,l'·oruın. 
- Bu 600 lira onun ne parası 

~ • 1 "'•p \:erdıgı bahşisi sak
i+· ~•kı. ulur. Sana da ·yakış-

Mehnıedin bu cevabı birden 
nıuhakcmc salonunu dolduranların 
hepsinin birden kulak ve gözlct·i
ni ona <;cvirtti. 11:'.ikiınler de bUyük 

bir alaka du)dular "•·· biitiin bıı 
aliıka kar~ısında Muzaff.r de va· 
ziyetten istifad~ ediJor, gerçek
ten nıevzun \'C sual ölçülerini bir 
avukatın salahiyet hudutlarından 
taşırı,\·or, bir sorgu hiikin1inin sual 
hudutları içine alıyordu. 

tiirdlim. Almadı. Sende kalsın dedir. Belki gelip ~ider. Şimdi 
MeJınıct dedi. bir iş ~ nptı~ı ~ok ga liha .. 

t idi?. 
k Q(l\a, b . .°' · e~·tnin haysiveti 

ı, n~, · 
n 'on 

1 ra Mehnıct tekrar 
~ ı,,, 

tıL. ~\;, a o •k 
ıtı: rret h' ~anı para verınedi. " . ı1 ~ 1 Plltıı ~·akalanıış 
ı, . ha,, . 
tı,}na ,,~' ~k~aındı. o çok pa· 

,, ' tdı"' k · "l•ı ı:ı a sam? 
\hıet: ~ 

l\luzaffcr ga~ct kat'i bir gürü· 
nüşlc: 

- O 300 Iira~·ı biliyorum. Fakat 
ondan başka ~ine böl lece toıılıı 

bir para ahnı~!-ıın .• 
Dedi. l\luzafferin sualleri aJnİ 

zamanda herke~i ~aşırtıyor, zihin~ 
lere> 

- Yine e~ki ~erinde nti? Muzaffer bil'a:r asabi davrana-
rak: - Çiftlikten çıkt•ktan sonra 

_ Aınına, asıl 0 günlerde aldı- Pangaltıda bir henı~f:risinin ~·anıu-
ğın para~·ı saklı~·or~un? do kalıyor. 

Dcnıcktr- ısrar etli. l\fehınct: 

Halır. Saklaım~·orum. Fakat 
o gii.u para ıdınad11n .. 

Dedi. 
- Amma. beude vesikası var" 

- Çjftliktcn onu çıkaran kim 1 

oldu?. 
Herhaldc- hannncfcudi iste

medi. Onu ora~·a bey ko) ınu~tu. 
Fakat hanınıc[l'ncli bir giln araba 

- Çiftlikten alacağı varı111ş .. di· 
ye biliyordum!. 

- Nereden olur bu alacak?. 
- Elde kalını~ bazı şeylere müş· 

teri bulnıu~, satınışmış. onun ko .. 
nıisyon u inıi!J. 

- Para~·ı alınca ne dedi?. 
- Bir~ey denıedi. 

- Bekliyor mu im~ bu parayı? 
Mehmet bir saniye dü§iindü, 

yutkundu, ne söyliyeceğini bilmez 
bir eda içinde: 

- Bilmem ki ne diyeyim. Her
halde bekliyorumş ki hiç ııesi çık· 
madı. Peki.. dedi. 

- Sen Recainio bu alacağını o 
gün mü öğrendinn, yoksa daha ön
ceden böyle bir alacağı olduğun· 
dan haberdar mıydın?. 

- Kulağıına çalınmışlığı vardı. 

- Ya1nız para ınt götürdün, bir 
de ınektup yok ınu idi?. 

- Para zarf içinde idi. Ben dış 
cebiıne ko> uyoraunı. Onun üze· 
rine geldi. be): Dikkat et Mehmet 
içinde altı yüz lira para var, Aşırttı. 

rırsın. İş kötiiye varır, dedi, para 

zar(ını Jelek cehin1e ko~tdu. 

- Mektubu kaybetme .. diye ta
bii sıkı s.kıya da tenbih etti. 

- E,et. Tabii kaybedt'rsem na· 
sıl ödcriın önce parayı!. 

- .\Tektubu başkasına \'erme
meııi de tenbih etti oleğil mi?. 

- Evet. YalnlZ onun eline ver 
dedi.. 

(Aıka.il Var) 

ıe, Di0~~Illl 
ıu§l.:1L3.L~!l1 

Vallşl hayat ıftrea 
laıaaıar ara ıında .. 
Birleşik Amerıı.. .. 1.oı;, ~., 4 

alimlerinden bir proreaor, ......... 
nubi Amerikanın J:Srezılya 
dağlarında tet1ukat yapar
ken, §İmdiye kadar nıç gö
rülmemit yepyeni bır Kabıt.-: 
keıfetmif. bu kabilenın tıır 
çok enteresan huauuyeueri 
arasında, bılhassa tunlar 
var: 

Çok i~tidai ve vahti bir 
halde, ormanlar araaına .. ya· 
ftyaı1 bu ınsanlar, nenuL me
deniyetin ıuc oasamaı:ında 
imişler ve avcıtıKla ııc:çını
yorıarmıf.. Hunların hentiz 
btr llsanı yoknıuş .. Lısanı ol
mıyan bu insan far, oıtt..:.ı.&Jt 
konuşamıyorlar, maııa ve 
mefhumları oı.mıyo, '"'', oa 
takım garıp ış .. reu"r yapı
yorlarmıt·· fıp1<1 huyvıınıar 
gıbi •. 

Bu inıanlar, JU z ... manda, 
dünyanın meıut aaamıan oı
duklarını acaba, , ..... uıı· eaı
yorlar mı!. buı ay .. ıı•uıp <c<

kıKler yapan Aınerı ... ;uı co,:
ratya atı.tııı, teşn1:;11., yd.11 •• .ş 
koymuş: .bunla.· en ıp<ıu .. ı 
degıJ., t::ıı mecıerıı 111.:. ... ,,.~r .. 

Çünkü, bızım l'All1401gımı1 
mi.nada meden1 oı:ı;u,ar, <1.1.t .. 

lann da tayyareıerı, , ... ııı<tiU'ı 
olacak; onıar aa n ... ı p eoe
cekter, tadrruzıar, 1~1.ıadıd.r 
düıunecekler .. 

Hele, lıs .. nları olmadıkları 
ne güzel ıey .• 

l:.ger, tıganları olıa, bat· 
larındaıci adamlar, sıyaaetçt· 
len, lkı de Dır nu<Uk aoyııye
cek, uzun uzadıya bır '"'"'m 
fCyler anlatacak, poutıKa· 
dan, beyneımılef vazıyeccen, 
İktısadiyattan, dosnuKtan, 
dutmanlıktan babseaec.:..:. 

Hele, lisanları oım .. yışı şu 
bak,mdan ne güzel: oır raa

yo 11tasyonıan yoıc.. Jao ... 11, 

Ögle, aıqam, gece, dunyanın 
bın bır aenızınden geıtn, bı

ribirıne zıt rıKırler •oyııyen 
ıpııcerlerı dınlemekten uzaK 
bulunuyorlar, ve aoıayı>yıe 

rahat edıyortar, başıarını u.n
lıyorlar. 

Lisanları olmayışı, onlara, 
evin huzur ve au. ... '-l ..... ~nı ae 
temın ecnıen.ıeuır. 1.1,t oııme

dıklerı ıçın, ıcarııcoca kcivga 
edemezler, bırıbırıerıne kartı 
bir şey soyııyemezıer. haauı, 
mütemadıyen elbıse, tuvaı.,<, 

papuç utemez. 
U insan1ar ne rahat ve 

bahti}'ardıc Ki kaynana dtıİ 
nedir, bilmezlec. V.nurıerın
de, böyle bir tcıa..ete uııra
mamışlardır. Huıasa, dıııeri 
olmayışı, o adamlar ıçın ,,.,. 
nimettır. 

Sanki, dili olsa ne olacak
tı?. Mütem•diyeıı degişen ım· 
li. kaidelerinı, ıstılahıarı öğ
renmekle vaıcıt geçırecekıer, 
yorulacaklar, meKtepJerue 
çocukların bu yıl öğrendıgi 
terim gelecek ıene degl§<"· 
cek, bir daha öğrewniye mec~ 
bur kalacaKlar, boş ""!una 
kafa yoracaklardı. 

Ben, Amerikalı coğrafya 
i.liminin yerınde olsaydım, 

Brezilya dagıarında yc:nı K"Ş• 
fedilen o kabilenin ıç111de ,,;a
lır, ömrümün şonuıla kaacı.r, 

diğer insanlar dımyasına av
det etmezdim. Bir dünya ki 
dedikodusu yok, gürüıtüni, 

patırdısı yok; harp, politika 
lakırdısı yok, nutuklar yok, 
radyosu yok, kaynanasının 
dili yok ... 

Fakat, iyi amma, acaba, o 
insnlar, medeni dünyanın bu 
alim mümessilini, bakalım iç

lerine alırlar mı?. 
R. SABiT 

Yurttaş, 
Kaç ınılletten daha bahtiyar yaşa

dı,tınıızı dfuiüneli.n~ de her şevin kıy• 
nıeti.ni bilelim. Hiç bir şeyı ziyan ,.. 
i<>rar etıniyellm. 

Ulusa 1 Ekonomi 
ve .l\rttırm.a Kurumu 

• 
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Cevizli hoca 
=E Yazan : HAKKI TALAS =I= 

Elif bacının kocasına bir hal 
olmuştu. Son günlerde bu ada -
mın hayatında büyük bir deği -
f lik meydana gc'mişti. Ekseri 
geceler eve gelmemeğe, her şeye 
iüzwnsuz kızmağa, çoluk çocuğu 
lüzumsuz döğüp söğmeğe, hatta 
hiçbir gün çiftten çubuktan kal
mazken bu son günlerde bu işleri 
bıle yüzüstü bırakmağa başla -
mıştı.. Her öyünde, beygirlerin, 
öküzlerin suyunu, yemini, bir kım
g ye emniyet etmez, kendi elile 
:verirken artı'< o zavallıları bile 
unutmuş terketmişti. 

Elif bacı kocasının bu hareket
lerine bir türlü mana veremi • 
:ı-or, için için üzülüyordu. Hatı
rına neler gelmiyordu . 

Kocasının kendisini boşadığını, 
çoluk çocuğile yalnız, bir köşeye 
atıldığını, yavruların dizinin dibi
ne büzülüp açlıktan, yokluktan 
sızlandıklarını hayaller gibi olun
ca vücudünü bir ürperme alıyor 
g nki bu perişanlığa düşmüş gibi 
J:özlerini bir ateş yakıyor ve son. 
ra ani olarak oradan yaşlar boşa
ıııyordu. Öyle ya. adamcağızın gi
d ~atı hayra alamet sayılmazdı. 
Mutlaka içinde bir derdi vardı. 
Kocasının suratını asık görciük • 
çc Elıf bacı kendi kendine sÖY
lenıyordu: 

- Hamdolsun halimiz vaktimiz j 
iyi .•. Az tok kışlığımızı, yidcri -
mızi her ~eyimizi koyduk. Hay -
"anların otu samanı tıklım tık _ 
lım ... Bu adamcağızın böyle dü
~üncesine, durgunluğuna sebep 
nedir? Birdenbire evden soğuyu
'\'ermek? ... 

Bir türü! mana veremediğı bu 
muammayı çözmeğe uğraşır gibi 
başını avuçları arasına alıyor u
zun uzun diışüncelere dalıyordu. 

Acaba kocasına büyü mü yap. 
mışlardı? Köyün birçok lkarınsız 

kaltabanları kendisini çekemiyor. 
!ardı. Ve en çok hatırına bu ge
ıı,·ordu. Bir gün yine bunları dü
~unürken aklına bir şey gelmiş 1 
gibi birden yerinden sıçradı bir 
bılmeceyi çözmüş insanların tav
rma benzer bir hal almıştı ~>eh
res.i.. 

- Koce:mdlın b@ni ayıramaz • 
sınız yosmalar! Çabuk bozduru. 
rum o büyüyor. Ahdinin og.u size 
ltalır sanman .. 

Elıf bacının hatırına (Cevizli 
hoca) gelmişti. Bu esrarlı ve sı
hirbaz adamın şöhreti o civarda
kı bütün kasabalrı köyleri sar _ 
ınıştı. Şl'f1irli kasabalı, köylü, 
mü ·küllerini çözdürmek için (Ce
vizli hoca) ya koşu~·or!ardı. 

Elıf bacı, hocaya ait bir~-ok men-

kıbeler, hikayeler duymuştu. İt.i. 
kadı çok kuvvetli ıdı. Bu hoca
nın tılısımı bir ceviz idi. Bayağı 
bildiğimiz cevjz .. Ve onun için a
dını da (Cevizli hoca) koyıınll§ -
!ardı. 

Eğer dileğin olacaksa, veya ye_ 
rine gelecekse, okuyup üfledikten 
sonra elinde bulunan bir cevizi 
yere bırakıyor ve ceviz kendi ken. 
dine yürüyüp yuvarlanmağa baş
lıyordu. 

Elif bacı (Cevizli hoca) nın bu
lunduğu köye git.mek içın fırsat 
kollamağa başladı. Kocasının ka
sabaya ındiğı bır gün o da yanı- , 
na çocuklarından birini alarak · 
hocanın oturduğu köye yollandı. 
Hocanın evini kendi gibi birçok 

ziyaretçıler doldurmuştu. Herkes 
mutat olan hediylerinı getirmiş 

sıra bekliyordu. Ziyaretçiler ya -
vaş ya,·aş sevinerek veya düşü -
nerek azala azala nihayet sıra E. 
lif bacıya gelmişti. Hocanın oda. 
sına girdi; bir mabedde imiş gibi, 
Elif bacı, göğsünün çarptığını, 

heyecanlandığını, korktuğunu 

hissetti. Hoca, bir pos~un üzeri
ne oturmuştu. Duvarlarında eğri 
büğrü yazılı levhalar asılydı. 

Elif bacı, hocanın hediyesini kö
şeye koyduktan sonra yeldirmesi. 
n;n u~·larını topladı ve hocanın 

karşısında yavaşça diz çöktü. 
Bu sırada hoca, birşeyler oku

yarak oturduğu postun üzerinden 
k_alktı ve odadan dışarı çıktı. Elif 
bacı neticenin nasıl çıkacağını, 

(Ahdinin oğlunun) derdinin ne 
olduğuu. cevizin nası yürüyece -
ğini. he::ı bunları, esrarlı hoca
nın odasına göz gezdire gezd!re 
düşünmekte iken hoca içeri girdi. 
Elif bacı hemen ayağa kalktı. Ho
canın el işareti üzerine tekrar o
turdu. 

Bu iine kadar gür ve kır kaşla
rının gölgelendırdiği ve önünden 
ayırmadığı gözlerini hoca, ilk defa 
Elif bacıya çevirmişti. 

- Dileğini tut kızım .. 
Tılısımlı ceviz hoc:vıın elinde 

idi. İki parmağının arasında tut
tuğu bu cevize bir şeyler fısılda

dı, üfledi. Tekrar fısıldadı .. Tek. 
rar tekrar üfledı ve yavaşça yere 
koydu. Elif bacı titriyordu. Haki
katen ceviz yürüyecek miydi. 
Dileği olacaksa mutlaka yürüye
cekti. Dikka: kesilmiş bakıyordu. 
Ce\·iz yavas yava.,~ yuvarlanmağa 
başladı. Fakat iki üç devir yap • 
mıştı ki birden iki parçaya ay _ 
rıldı. İÇ'(>risinden bir miktar kül
döküldü ve bir mayıs böceği çık
tı. Hoca afallamıştı. 

Tuhaf bir suçlu gibi: 
- Dileğin oldu kızım diyebildi. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Ofisim z hes;ıbına lşleUlmekte bulu fldO muht~Hf mıntakaJardaki değirmen

lerde istih.;aJ olunan Un, mik:-;et \'e kaba kepekleri koymak Uıere her değirmene 
&Jyacak eb"4ilıt ve eşk.;lde \'e bu i~e elveriş 11 200 _ 300 bin boş t:UViıiıl pazarlık 

l•Jretıyle alınacak veya yaptırılacaktır.. Pazarltk 25 Temn1uz Cuma ıünü saat 
on be~te Umum ?ttüdurlı.ik \·e İstanbul Şubelerimizde birden ayni zamanda ya

pıl:ıcaktır Talıplerln mezktir giınde Ankarada Umum l\füdı.irlük veya İstanbul

d& Şube bini!.::ilnda alıın komısyonlanna müracaatleri ıazımdır. Ali'.'ıkadarlar 

1>.ümunlerinl daha e\•\·eı ibraz ederek tecrübelerini yaptırmalıdırlar. E,·~af ve · 
ff 'l"aiti muvafık gOruldugu takdirde daha kii('ıik partilerde de alınabilir Daha 
r: itade malüıııat almak l~tiyenler Ankar dda Umum 1'.1üdürlük Satış Müdürlü
Cune, İ:.tanbulda Şube Müdürlüğ\.tne müracaat etmeleri lUzuınu ıliln olıınur. 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

~-+- Yazan: M. SAMİ KABA YEL ...a.1-" 

Türkler uzun bir cephe işgal ettiler 
Macar sü\'arisi, e\'velemırdc 

Turklerin muntazam bır muhare
b~ nizamı alını~ olan ıkinci hat
tına (Anadolu askerine) çattı. 

Hatta, hır kaç ,ı.ivari padisahın 
) akınına kadar sokı.ıldularsa da 
kapıkulu askerleri tarafından 

mlıthiş hır surette puskürtüldü
ln (1) 

:Macar sÜ\'arileri, atış yapmağa 
fevkalade ol ikın bulunan Anad<>
lıı pi) ade. ile, arabaları z.ırn:ırler

ı,., :;ekdıgerine bağlı bulunan \Qp 

ate~lerinden o derece büyük bir 
telefata uğradılar ki Türklerin 
müthiş ateşleri altında bır adım 

daha ilerlemeğe cesaret edemedı
ler. 

İşte o zaman muharebe fevka
lade ~ıddet kesbetti. Bütün orta
lık dumanlar, ateşler için<le kaldı. 

Tabel ve gus sesleri. zur
na ve nay saslalan, bayrak ve 
kılıç şakırtıları, at kışnemesi, \Qp 
sadası etrafı deh.şetler içinde bı
raktı (2). 

1 

1 
Bo a -

ONUN 
1 Hayatını Anlatıyorunı ! .. 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 46 

"Akşam matemli bir kara 
bulut gibi mahalleye çöktü,, 

Ya bana bir tembellik çöktü, 
yahut artık gönül kocadı 

Ah bunları bildiğim halde nasıl 
korkmadan, sonrınu takdir etme
den bu kirli maceraya atılmıştım! 

•- Müjgan kapıyı açsana kı

zım!.. 

Hıila pencere kenarında, gözle
rim korkunç bir kararsızlıkla ye
re saplanmış, taş gibi hareketsiz 
oturuyordum. Annemin sesi beni 
kendime getirdi. Telaşla frrladını. 
Minderde sabahladığımı farket
mesin diye acele yatağı, yorgan
ları karıştırdım. Bozdum. 

İkindiye doğru kalktım. J:Ja\'8 

birdenbire bozmuştu. Yağmur ya' 
ğıyor, sert bir rüzgiır esiyordu. }la' 
vanın bu mağmum hali etrafa bÜS" 
bütün kasvet vermişti. ~am ıııa' 
temli bir karabulut gibi mahalle
ye çökerken yağmur hala sağnB~ 
halinde devam ediyordu. Gece pe~ 
az yemek yedim. Sofradan kalk:n· 
ca çabucacık odama kaçtım. :Mab' 
sustan yatağıma yattım. Belki aır 
nem •dam akıyor mu?. diye gelif• 
bakar endişesile korkuyordum. J3ıl 
müddet bekledim. Sonra yattı~· 
larına kanaat getirerek kalktı!!' 
Kapıyı sürmeledim. MinderCe 
pencerenin önünde yerimi aldıJtlo 
Artık sakaktan geçenler pek aza.!· 
mışlı. Karanlıktan yol görü!ııı0• 
yordu. Yalnız ileride, köşedeki e
lektrik 15mbası rüzgarla durırt 
dan sallanıyor, yere vuran ışı~ 
lar ıslak taşlarda titreşiyordu. O 
mm kenarlarından soğuk geli)'O 
du. Üşüyordum. Lakin mahs0· 

yorganı üzerime almıyordu 
•Ya yorgana bürünün-::e reha''e 
basar da yine uyuya kalırsam. 
yak seslerini, geldiğini işitme 
sem! .• diyordum. 

Aziz dostum, (R. Sabite açık 

mektup): 
EV'Velki günkü Son Telg'3fta 

bana bir açık mektubun vardı. 
Ben de bugün, yine Son Telgraf
la sana açık bir mektup yazıyo
rum. Sen, mektubunda benim a
çıklık, havadar ,kır, ağaçlıklı, su
lak yerlerden pek hoşlandığımdan 
bahsediyordrın. Dıoğru amma bu 
yaz, benim ömrüm burada hep 
böyle yerlerden mahrum geçiyor. 
Mayıs ortalanndanberi topu topu 
iki defa Kazıklıbağa, bir defa Veli
efendi subaşına, brr defa da ge
çen akşam Llnga bostanlarına 
kadar uzanabildik .. Niyetimiz yok 
değil, şuraya buraya öteye beriye 
gitmek için niyetimiz çok .. Fakat 
nasıl ki lıifla peynir gemisi yürü
mezse sade kuru niyetle insan da 
kolay kolay kalkıp ge~ğe gi
demiyıor. 

Bu yıl bana hatırı sayılır bir 
tenbellik mi çöktü, yoksa bahar, 
yaz ve güz aylarında gezme, toz
ma delisi olan o ele avuca sığmaz 
serazad gönül adamakıllı pinpon
laştı da artık böyle şeylere stop! 
mu dedi acaba?. 

Langa boı,tanlanna gittiğimiz 

ak am, sen olsan bayılırdın!. İkisi 
riyaziyeci, biri edebiyatçı, biri mi
hanikçi, biri musikici, biri de tu
haf tuhaf fıkra ve hikayeler mü
tehassısı olan arkadaşlarla orada 
ne eğlendik, ne eglendik, ne hoş 
bir vakjt geçirdik!. 

Riyaziyeci arkadaşlardan biri, 
bir kışlık odun bahsi açtı, meşe 

dedi, gürgen dedi, kestane dıı.di, 
sidikli meşe buyurdu, Yenikapı, 

Cibali, Fener, Fındıkli odun de
polarını ve uzun uzun oraların 
manzara ve alişveriş bakımından 
hususiyetlerini anlattı. sonra do
kuz çeki odunun dört yüz otuz 
beşten, dört yüz elliden, dört yüz 
yetmiş beşten, beş yüzden ayrı • y
rı tutarlarını hesapladı ve delik
siz olarak yarını saat süren bu 
odun hesap ve kitabından sonra, 
lii.fı tam kömüre çevirirken, bu se
fer, öteki riyaziyeci onun ağzın
dan lafı kap;p o da köm!irlerin 
cinsi cibilliyeti, soyu sopu, \'C 

bunların İstanbvlda muhtelif de
poları hakkında uzun bir izahtan 
sonra tuttu. bin kilo mangal kö
mürünün beş buçuktan, altıdan, 

altı buçuktan hesaplarını yapıp 

soba ve soba borularına geçecek 
oldu. Düşün bir kere azizim, Lln
ga bostanı gibi her tarafı yemye
şil ve ortasında gıcır gıcır dönen 
dolaptan bu yeşilliklere buz gibi 
ve şırıl şırıl sular akan bir yerde, 
akşam serinliğinde sanki başka 
konuşulacak liıf yokmuş gibi, in
san saatlerce, hiç odundan kömür
den liıf eder mi?. Bir aralık, ede
biyatçı arkadaş, lafı zemin ve 
zamana uygun tatlı bir yola sevk 
için biraz ilerimizdeki sırık doma
teslerini göstererek: 

Bir taraftan süvariler yekdiğeri
ne şiddetli bir surette hücum ede
rek etrafa dehşetler ilka ediyor, 
diğer taraftan piyade ateşleri düş
man süvarisini biçiyordu. 

Muharebe bir müddet bu suret
le devam ettikten sonra birdenbire 
süknet bulmağa başladı. Türklerin 
müessir ateşlerinden kurtulmağa 
muvaffak olanlar, büyük bir deh
şetle firar eylemeğe başladılar 

Ortadaki kademenin bu hare
keti ile sü,·arinin taarruza iştiraki 
esnasında Macarların sağ cenahı, 

Niyarat tepelerinden gözüken 
Türk kıtaatının parça ve fert ha
linde süvarilerden olmay'p sağ 

cenah ıle gerileri tehdit edecek 
ve geriden miıss•r bir hareketi ta
arruziye yapabilecek kıtaattan i
ba!"et bulunduğunu anladı 

Bunrın üzerine, süvari kıtaatına 
ilhak olunan pıvadelerle b<>raber 
tekmil kuvvetini sağ cenaha has
:reylemeğe karar \'erdi, 

Fakat, Turkler gayet uzun bir 
cephe işgal ederk Mohaç ovasını 
boydan boya i~gal etmiş oldukla
rından bu ct'nah, Bali Be · tara-

r Yazan : = "'\ 

l Osman Cemal J 
= Kaygll ı = 

- Şunların, şu sırık domates
leinin güzelliğine bakın yahu!. 

Diyecek oldu. Fakat deliksiz o
larak tam yarım saat, oduna dair 
çene çalmış olan riyaziyeci, he
men lak ı rdıyı, edebiyatçının sü
rüklemek isiediği mecranın büs
bütün aksine doğru yürüttü: 

- Mübareği, biz dün kapıdan 
on beşe almıştık, bu akşam bak
tım, Çarşıkapıda, hem de k>rc ilan 
yirmiye idi. Hele şu yerliler bir 
çıksa mübarek o zaman çok ucuz
lar, belki de yüz paraya kadar dü
şer. 

Öteki riyaziyeci atıldı: 
- Yüz paraya düşünce biz krrk, 

elli kilo alır, evde kendi elimizle 
temiz temiz hem salça yapar, hem 
de salamura .. Bununla altı ay kış 
idare ederiz. Elli itila domates yü
zer paradan eder yüz yirmi beş .. 

Öteki riyaziyeci: 
- Ona, en aşağı dört, beş kilo 

da tuz gider. Onu da hesap eder
sek .. 

Tuhaf fkra mütehassısı dayana
madı: 

- Biz buraya evlerimizin kış

lık odun, kömür, domates hesap
larını mı görüşmeğe geldik, yoksa 
h~a bir vakit geçirmeğe mi?. 

Musikici atıldı: 

- Dolabın gıcırtısındaki şu le
tafete bakın! 

Mihanikçi müstehzi müstehzt 
güldü: 

- Tayyarenin saatte yedi yüz 
kilometre yol kestiği bu zamanda 
hala gacırtılı, gucurtulu, tahta su 
dolabı!. Be mübarek adam, bunun 
yerine koydur buraya bir motör .. 

ları gören riyaziyecilerin ikisi bir
den kalktılar arabacılara odunların 
cinsini, hangi deponun malı oldu
ğunu, fiatını sordular, sonra da ol
dukları yere çöküp musikicinin ka
mışla yaptığı taksimin en yanık 
yerinde ikisi birden: 

- Ooof! Ooof!. 
Diye içlerini çektiler. Sıordum: 
- Galiba taksimin burası pek 

dokundu size!. 
İkisi birden cevap verdiler: 
- Hay r, bize taksimin orası do

kunmadı, arabacı !arın verdiği ha
vadis dokundu. 

- Ne imiş o havadis? 
- Oduncular odunun çekisini 

altı yirmi beşe satmak için Bele
diye İktısat Müdürlüğü ile görüş
müşler. şimdi iktısat müdürlüğü 

bu meseleyi müzakere ediyormuş. 
Müdiriyet ya oduncuların dedik
lerini kabul eder de odun allı yüz 
yirmi beşe fırlarsa diye of çektik! 

Bunun öte~ini ne tahmin eder
sin bakayım, a.:iz'm R. Sabit?. Bi
lemedin mi, onu da söyliyeyim: 
Musikicinin taksimi, böylelikle 
yarı yerde güme gittikten sonra, 
bizim iki riyaziyeci, tekrar kalem 
kağıdı çıkarıp dokuzar çeki odu
nun tutar nı, bu sefer de altı yüz 
yirmi be•erden. hem de rakamları, 
yüksele sesle ağızdan söyliyerek 
hesaba kalkmasınlar mı?. 

İşte azizim, sen oraı!a çam or
manlarında, pınarbaşlarında, de
niz kenarlarında enfes bir yaz ge
çirirken ben de bu yaz, burada 
böyle acayip bostan ve bağ alem
leri sürüyorum. Eğer fırsat dü
şerse_ yine bu sütunlarda kısaca 
veya uzunca görüşmek üzere şim
dilik Tanrıya ısmarladık, gözlerin.
den öperim. 

•- Müjgan uyandın mı? .• 
Pencere kenarında gözlerim 

korkunç bir kararsızlıkla yere sap
lanmış, hareketsiz duruyordum. 
Kapıya vurulan hafif darbelerle 
annemin sesi kendime getirdi. Ye
rimden kalkarken cebri bir neş'e 
ile cevap verdim: 

•- Evet anneciğim, giyiniyo
rum!. 

Minderde uyuduğumu farketme
sin diye teliışla yatağı, yorganı 

bozdum. Fakat içeri girmedi: •Kah 
valtı hazır!.• diyerek aşağıya in
di. 

Aynaya koştum. Gece ağlamak
tan gözlerim kızarmıştı. Yüzüm 
sapsarı idi. Birkaç kere soğuk su 
ile yıkadım. Yine rengim yerine 
gelmedi!. Kahvaltı ve onu takip 
eden günün tekmil saatleri yine 
heyecanla, beyhude intizarla geç
ti. Evdekiler durgunluğumu far
ketmişlerdi. •Senin birşeye canın 
s kılıyor diyorlardı. 

Fakat derdim öyle büyüktü ki 
annemin şefkati, kardeşimin mu
habbeti bunu anlamaktan çok 
uzaktı. Bu yaralı halimle beni dün
yada .o. ndan başka kim teselli 
edebilirdi ki!. Bir kere görmek, 
görüşmek her ŞEyi halledecekti. 
Sabahtanberi birbirini tutmaz 
düşünceler sonunda bulduğum tek 
çare bu idi: Beklemek!. 

Yarım saatin içinde bütün bostanı •=== ============ 

Şimdiye kadar yolunu gözledi
ğim veçhile hep bekliyercktim. 
Bir bekçi gibi sadakatle, ısrarla 
penceremde, köşemde ona intizar 
edecek, hiç uyumıyacaktım. Elbet 
bir gün evine, annesine gelecekti. 
O vakit k.oşa koşa yoluna atıla

cak, yalvaracaktım ve onunla ev
lenmek bütün bu bekleyişlerin, 
ız\;rapların azabını unutturacak, 
beni yeniden hayata döndürecekti!. terkos gölüne çevirsın!. 1 Göz Hekimi 

1 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 

"'1uayene ve h e r türlü ı:iiı 
.. ~lh·•tı fıka taya 1>aras ızduı 

O gece saat ikiye kadar minder
de kaldım. Sonra bastıran uykuya 
dayanamıyarak karyolama geç
tim. Ertesi gün; öğle yemeğini yi
yince geceye hazır olmak için bi
raz uyudum. 

Riyaziyecinin biri: 
- Bir motör buraya ne kadar 

masrafla konulur dersin?. 
- Motörüne göre!. 
Edebiyatçı: 
- Amma o zaman işin şiiriyeti 

kaçar!. 
Mihanikçi: 
- Boş ver kardeşim, boş ver, 

§iir, miir bunlar eftaminda kofti 
şeyler .. Görmüyor musun, bugün
kü muazzam harpte bile kimin mo
törü çoksa düdüğü o çalıyor. 

Bu sefer de ben dayanamayıp 
musikiciye döndüm: 

- Bir düdük de senin koynunda 
olacak, haydi bakalım. o güzelim, 
o canım odun, kömür. domates. mo
tör r,ohislerinin üzerine, biraz da 
sen düdüğünü çal bakalını'. 

:\lusikici ağaçta asılı ceketinin 
• içindeki düdüğünü almıya gider

ken oturduğumuz bostanın solun
daki toozlu yoldan tepeleme dolu 
iki odun arabası geçiyordu. Bun-

fından icra olunan ta.:ırruza bir 
türlü mukavemet edemedi: 

Ayni zamanda geriden d• taar
ruza duçar olduğunu görünce Tu
na nehrine doğru bozgunluk gös
tererek firara l&aşladı. 

İşte o zaman Türk kıtaat;, düş
manı her iki taraftan müthiş ateş
ler içinde bıraktı. 

Bali ve Hüsrev Beyler kuman
dasındaki süvari kıt'aları büyük 
mikyasta bir çe\'irme hareketi ya
parak düşmanın hattı ric'atini 
kestiler. 
Macarların firar ('den sol cenahı, 

süvarilerı üzerıne dü~erek kendi
lerıle beraber anlan da Tuna neh
rıne sürükledı. 

Türkler, düşmanın bu perışan
lığından bı.isbü ün cesaret alarak 
«rslanlar g;bi döğü,meğe ve taki
bt· başladılar. 

İki saat devam ..den büvuk ve 
kanlı muharebelerden sonra mu
harebe büsbütün biterek Macar 
ordustınu kiırniierıı pPrı:-.an l•tnıe~e 

muvaffak olduiar 

-
Uevlet Uenı iryollırı re l i manları işletme U. Maresi İlinları 
Muhammen bedeli 200.000 (İki yilı bin) lira olan 1000 Ton Rezidü yağı 

31/7/941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An.karada idare bina
sında f:atın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin 11.250 (on bir bin iki yüz cll1) lirahk muvakkat 
temlnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları \'e tekJf'lerini ayni gün saat 14 e ka
dar Koınisyon Reisliğine vermeleri ıazı mdır. 

Şartnaıneler 200 kurusa Ankara \'e Haydarpap \:eznelerinde satılmakta-
dır. (5i31) 

15 Aj:ustos 1941 t.."lrihinden itibaren: 
1 _ Banliyö yolcu tarifeleriyle zahire tarifesi hariç oln1ak üzere, demiryol

ları esas tarifJerinln 6t olan emsali, nakil ücretleı-inc n1ünhasır olmak \' C tari
fe vahitleri lle hasılı zarbından .;ıkacak santiın kesirleri santime iblilğ ediln1ek 
c:artiyle •6,3• e çıkarılacaktır. 

2 - Ana hat tarifelerinde D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 101, 102, 
109, 112 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222, 223, 224, 
ns, 226. 221, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

•Maktu ücretlere ait ırı. cil k"ma• 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
2H. 245, 246, 247, 250. 25ı, 252. 254 255, 256. 257, 258, 259. 

~tudanya - Bursa taritelerinden: ?ı-1. B. 1, 3, 4. 5. 
!.\lmsuo - Çarşamb~ tarifelerinden: S. S. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
'Erzuruın hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 numaralı hususi Ye tenzilll tari

felere göre her mesafe için tahakkuk edecek nakil ücretlerine % 5 zam yapıla
caktır. 

Fazla taf!'ilat u;in h:tasyonJ<ıra müracaat edilmesi. •4280 - 5813• 

ı· IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 

iLAN 
1 

Yıllık Kira5' 

125,00 

2!i0.00 

2 !\le\· nılık:: 

60,00 

İlk Temi. 

9,38 

18,75 

4.50 

Karaağaç mü~&e~'.ltı pay mahalJindP k3-
ln 2 nuınaralı ot depo:-u (bir !'ene nllid
de:le) 
Kcrt·~tecilerde kaJn merkez halinde 49 
n,111ıuı alı ard.yeı»iz yazıhane (b.ı.l' sene 
n1uddetle) 

l" . .-k'.idtır ioıkele n~eydauında 912 nıetre 
111~1 • .abbaı ı·ahah yazlık kahıve mahaJ
li, B. 1'e.:;;rin 942 sonuna kadar. 

Kııa berleli nıuhanınıcnleri ile ılk teıninat !11.ktarları yı.dcnrıda yazı!ı 3 par
ç;:ı ı.;ayri 111C'nkul kıı.ıya \eriirnck l11.Crf" ayn :ıyrı açık arttırmaya koııuhnuş
tur ~OjJ"tnanıelcr 7.ııbıt ,.c l\'luaın<'l;it ;\fİıdtirlü~ü ıca:rrrıind!' ronilE"bilfr. İtıale 
::!4 7 941 P~r:;;<~n·b<• ı.:ı)rıu !-:.aJt 14 de Daimi 1".ncunıE'nde y40pı~caktır Taliple
rin ılk t<'nıın~ıt \akhıız \"C'\''1 rnekt plariyle ıhalc j,!unti n11.J.ayyt:11 ·aaıte Dı:t:ınf 
En1.uınenU.e Uul..uu-ı.ı. ~ul. (53V::!) 

Dışarıda bir şelale halinde dal' 
!ardan taşıp dökülen yağmuru 
şırıltısını dinliyerek böylece ~ 
zun müddet bekledim. Civarda~ 
kulenin saati vurdu Savdım: 1·a 
on iki.. 

0 Uzakta bir polis düdüğü çınla 
Karş:lığı acı acı öterken yanıırı' 
daki evlerden birinin damınd3 

rüzgar bir kiremit uçurdu. Taşla 
da gürültü ile parçalandı . Yağl'11 

daha hırçınlaştı. Akan, sızan. da 
lıyan suların sesi \'ahşi bir hal 3 

mıştı. Aralıklardan içeri dol• 
rüzgarlarla titrerken bu sesler 
içimi ürpertiyordu. Entarim ;ne 
cikti. Soğuğa dayanayım diye 
raplarımı d~ çıkarm:ştır. Serin r. 
gar iliklerime kadar işliyor, d 
lerim lzt:rapln b;rbirine çarpı,· 0 

du. Arasıra çıplak ayaklarımı. b· 
dırlarımı birbirine sürterek kıı 
mağa, bir parça ısmmağa çalış:V 
dum. Aradabir kalkp gezinoY 
kan:mı harekete getirmek için.: 
sizce dolaşıyor; sonra yine ko; 
me büzülüyor.dum. Beklixordu 

Hep bekliyordum!. Ne yazık 
bekleyişin bana o gece ne mü1 

bir sahne hazırladığını bilmiV 
dum: 

(Arkası v•' 

JBliLMAC_A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ -··---=- '·-, 
4 -==ı- ·= --~=~ 5 • • 

6 • ~= • =-=- -
7 
8 
9 
1 

- -- --
---- - ·-- -• Soldan Saca: 

·' 

Soldan. Saga: · . . ~ 
ı - Bıra içilen yer, 2 - I1gı. 

tesna, 3 - Ezan okunan yer, 4 "'( 
kit, uzak, 5 - Su, derin, ~'\ 
l\.tezlyetler, 7 _ Koyunun dll1 

eğlenti yeri, 8 - Doğuı~tan, ter'S tt' 
nur~a \1.e\'te\·i Şeyhi, ~ - Saf. f.J'I 
'fürk Hakanı, 10 - iklimler, 
muhatfefi. 

":{ukarıdan A~agıya: J 
1 - ~taaşta bir usul, para nı411 

~l, 2 - \ril~yet, aslına uygLIO~ 
lstanbulda bir E:enıt, arka, 4 -
S koyarsanız, içki getirir, kör. 1ı 
5 - Çiçek ismi, 6 Geni~, bir 1 
dt, 7 - Baıjkalarına iılet etıt1eı<İ4 
Sabırlı hayvan, ba~ harfini ~atiit 
saı117. hllgiç olur, 9 - l''in.~<l.'~" 
bir nıınt.nka, 10 - En son btı>' 
e.;kl Rus Impara1o:u W 
Dllab llalmu••ı- llalledJll" 9 

1 2 3 4 s 6 1_;15 
1 Ç \ A : T 

1 
A ~ l. 19 Pt1 ·" .ı 

2 A N1A o·olL1u• 
! . ' .. ı ô k 

3 N. S , A1 t. ;. 1( ; 

4 A,N A V A T A ~ 
s ı< •s E :N j A ı v 1 ı:: 
6[.)' K : ! 'ı '• K

1 E , ~1 
/ 

7 I R i F ' 7 ,0 K ~ : ! . ~ 
s ·u.~ e'ı 1 F. ! 1 f' ~ ~ 
9 ı s F M I A 1 oı J.• '", 
lOı E: ~ '• O Ll . N A ı.I 
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j Brenner ve •• 
Roma'da geni 

mülakatlar 

dilci işgal saha~ 
ğa sevkedem~ 
vetli bir ihtin 
maktadır. 

i..UU. eden: Muammer Alımı. 
usu :rumm metınıert Anaaomm 
AJanaı bClltenlerindeıı alımruf ~) 

}vı Moskova radyosunun, Hitlerle 

Hitlerle Muuolini'niu 
Brenner'de yapacağı 
mülakatta Şark cephesi
nin vaziyeti, Frausanın 
vaziyeti, bazı Alman 
kıt'alarının yerine İtal
yan kıt'alarımn ikamesi 
ve diğer meselele in gö
rü§üleceği bildiriliyor. İ
talya Koraika ve Savua'
yı İ§gal edecekmiş .. 

Mareşal Peten Japonyanın Lon .)fimali Surige

(Başmakaleden Devam) 
kan harbi bittikten sonra; Alman 
ordusu İtalyanlara verdiği nöbet 
vazifesi sırasına Seliiniği de koydu 
ve .. öyle çekildi. 

Bu itibarla, tJ 
ınüliıkatının D 
müsbet \'e kat'i 
beklenemez \C 1 
bir macera~ a 
olunamaz. 

Yeni bir Bren 
sine gelince; Al 
Avrupa kıfası · 
den müşterek 1 
duğu gibi; harb 
bette ki sık sık k 
lu kılacak mahi3 

. Usıolinı ıırasınd.a Brenm?rde yem 
hir tnüla:taı yapılacağım bildir • 
Cigllli döıı yazmıştık. Ayni rad • 
:tonq ıncrke.d Avrupa nremle • 
~;~eıı birinden aldığını söy. 
~ bu habere göre. Brt!nner-

----------------------------~ teşhir edilmektedir. İşgal 
altındak.ı memleketlerde de, d•.ı. 

varlara, şuralara buralara tebe. 
şirk!rle V harfleri yazılmakta -

dönen esirleri dra Sefiri 
karşılıgar Tokyoya döndü 

• 
nın işgali de

edigor vam 
Bunun Bulgarlar üzerinde ya· 

rattıf:., ~ul,utu ha 'lll n ikardır. 
Kral Borisin Bitlerle iistüste yap
tığı son iki mülakat; Sovyet Rus
yaya kar ı beraberce harbetmek 
teklif:r.i hamil bulunduğu kadar; 
Bulgarlar hesabına da, hiç şüphe 
yok ki Selanik mcvzuunu ihtiva 
edİ)ordu. Jkrhaldc, Bitlerin harp
ten veya Alınnnya nam ve hesa
bına zaferin kazanılma ından son
ra; Balkanlara verilecc-k hakiki 
selde tnlikan Selfınik meselesini 
tehir l'fmis <lldıığuna veya bunu 
Soh a İl<" Romanın anlao;masına 
tl'rk<'fmio; hı lunduğunn hiikmet
mek yersiz oln•nz. Bu itibarla, 
simdi i Roma zi ·nrct: ile ·nlnız 
re mi bir te r"fnt \'azife inin ifa 
edil ••wi 1i s nm k doğru olmaz. 
H erh ]de, Roma zi;pırctinin mak
~atları icindc İtalyan - Bulgar mü
nac- hrtl r"ııin sosyal, kültürel, e-

iark cephesinın vazıyeti, bazı 
llluıtaıtalarda Alman kıt'alannın 
ı~ İtalyan kıt'alannm ikamesi, 
~ltereye karŞl harp, Fransanın 

~>:.1Yeti gibi meoek!lerin görüşü
Ct>ği tahmın edihnektedir. 
flıtter'ın Musolinı'ye Korsika 

•da31 ile Savua vilayetini işgal 

dır. 

Vişi 21 (A.A.) - Ofi: 
'M:areşn~ Pete11, beraberinde 

Harbiye Nazırı General Huntziger 
olduğu halde bu sabah Roanne'e 
giderek Almanyadan memleket. 
l'Crine iade edilmiş olan eski ve 
yeni muharebenin esir sabLk mu
hariplerinin yeni kafilesini kar -
şılıyacaktır. Mareşal, müteakiben 
esirlere tahsis edilmiş olan mer • 
kezi ziyaret edecektir. Mareşal 
yarın akşam Eksanprovans'a ha. 
reket edeC"Ck ve oraya 23 temmuz 
sabahı viisıl olacaktır. Mare al 
Peten orada Üniversiteyi ve Sen
sir mektebini ziyaret edecektir. 

Tokyo 21 (A.A.)- japonyanın 
Londra sefiri Shigenutsu, Kama
kuramaru vapuru ile bu sabah 
Yokahamaya gelmiş ve derhal o
tomobil ile Tokyoya hareket et
miştir. Gazetecilere beyanatta bu
lunan sefir, istikbaldeki harekbt 

Kahire 21 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz Başkumandanlığuun dün. 
kü teblığinde Tobruk mıntaka • 

Sadece, Almaı 
Iüm ve dirim har 
\'e bütün imkanı 
gul olmaktadır. 
den ve neticesi 
rin Fransa alc~·h 
sika, Savoada g 
desi derpiş '\'C 

nıiimkiin dc.Z:.il 
başıııda Alınan 
hassa harp snna~ 

Almanlar da bu V harfini ken
dilerıne maletmek için Viktonia 
kelİmcsıni bulmuşlardır. Alman 
higatleri bu kelimenin yabancı bir 
kelıme olduğunu yazıyorlar. Al. 
mancada zaferin mukabılı cSieg. 
dir. İngilızler bu sureüe Alman • 
ların V harfıni beninısemcğe ça
lıştıklarını söylüyor. İşgal altında 
bulunan memleketlerde görünen 
V harfl:eri Almanlara göre Alman 

sıooa siıkiın hüküm sürdügü, sa
dece topçu düellosu yapıldığı bil
d irilmektedi r. 

ttnıek hususunda müsaade vere
~1iı de zannedilmektedir. 
·~~YMts. İN BİTARAFLIÔI • 

hakkında mütalea beyan edecek 
vaziyette bulunmad gını sö:, le
mi)itir. 

Tokyoda vazifesini bitirdikten 
sonra derhal Ltmdraya donüp dön
miyeceği hakkında kendisıne sıo

rulan bir suale cevap veren sefir, 

İmparator kendisine ne enıreder:.c 
onu yapacağını sÖ) lemi tir. 

Suriyede müttefiklerin şimali 

Suriyeyi işgali devam etmektedir. 
Habesistanda kayde değer birşcy 
yoktur. 

•rılZA DAİR BİR MAKALESİ 
\a ·~aYnıis:. gazetesi, Türkiyeye 

hsıs ettıği bir başmakale ne.ş -
l't>tnıiştir. Bu başmakalede hula. 
•atan şoyle denıyor: 
h •Türkıyenhı bitaraflığını mu -
i afazaya azmetmiş olduguna kat
J J en şüphe yoktur. İskenderuna 
re en Fransız gcmılerinın silah -
arından tecridi rnurettebatının 

enterne edilmesi de bunu göste • 
~r. Buncian evvel General Dentz'e 
4 lİrkiye yolilc takvıye gönderil-

llıe 'ne 'lürkıye müsaade etme • 
Ilı §ti. Sı:rıyc harbi esnasında 
~· rki~nın hatt1 hareketi tama-
l'nen dürüst olm~tur. İngil • 
' k reye ttı.üsait haberlerin Tür • 

Yede Alman tazyiki altında 

zaferını kasdetmektedır. 
Parıstckı Eyfel kulesınde bile 

bir gün muazzam bır V harfi pey
da olmuştur. İşgal altınra bulu. 
nan Fransada V harfıni taşıyan 

kartpostallar çok aranmı:ldadır. 
AMERIKA HARBE GlRMEK 

İSTİYOR 
Amerıkadaki meşhur Gallup 

Enstıtusu yem bır anket açarak 
üç sual sormuştur: cAmerika har. 
be gırmelı mı, harp dışında mı 
kalmalı? .. Sualine halktan yüzde 

Japon v ınırıarı a
namadan geçmiyor 

Nevyork 21 (A.A.) - Panama 
kanalı yolu ılc Amerikadan J a. 
ponyaya dönecek olan on Japon 
vapurunun mümessilleri izin al. 
mak formalitesinden vaz g~çmiş
lerdır. Bu vapurların Kap yolu 
He avdet etmeleri hakkında Ja -
ponyadaıı talimat verilmiştir. 

21 i girmek, ) iızde 79 u gınncmek ,..!lııllllllııtj-~ldııı.ll-11141rıl'_,'-IJ!'I~ 
içın rey vermiştir. 

Shigcnutsu, yeni Konoyc kabi

nesinin teşekkiıliınü denizde se

yahat ederken o ıenmi ldugunu 
beyan ve raporunu vermek iızere 

hariciye nezaretine ne zaman gi
decegini bilmemekte olduğunu i

lave etmiştir. 

Sefir, Avrupa harbinin ne gibi 
bir neticeye varacagı hakkında j 
hcrhangı bir mütalca il ri ürmek
ten imtina etmiştir. Mumaıleyb, 

Londraya karşı yap lan bombardı
manların umumiyetle tahmin e
dildiğinden 90k daha · ddetli ol
duğunu SÖ) lcmckle iktifa etmiştir. 

tır. 

Bir çoc ! ., 

b 

l nom"k fnn7:İmleri nra mda S~ 
lanik l n1 Qılon •n mc' znlnrı ile 
Akd 11 in bu bölgeJcrindeki ınÜ· 

mck için bugünk 
şnmak nıe' kiind 
lıarbc baslnmn<l 
mısür. Binaenal 
\erdiği bu hnbe 
sıhhatsiz 'e Lir 
Fran..:ız isbirli •ini 
yı i tilıdn[ eden 
tüğünü zannetme 

ETEM i" 

Şeblr ti 
Üç aydır Ana 

bulunan 22 kışilı 
artbtleri tropu a 
purile Zongı dak! 
dönmüşlerdır. 

11 
rill{? musaade ıedılmiyeccği 

etld e rinın de yersız olduğu gö
l'\i Ü t•• ur. 

'lürkiyenin son hareketlerini 

cAmerika cionanması. İngiltc -
reye malzeme götüren gemılerc 
refakat etmeli mı?• sualine halk
tan yüzde 56 sı müsbet, yüzde 31 i 
men{ı , yüzde 9 u kararsız cevap 
vermişlerdir. 

Tren ücretle
rine güzde 5 
zam yapılacak çavı Ya1'onun b ldırına ına, 

ka ı na 'e uht 1 f r r n lıa

t kabil İtalyan - Bulgar menfnat
Jcri ' 'C dü iiııcclerinin göriisül
nwsi de \ardır. Neticede, Sof a
nın Romny1 ikna edip edcmivec<"ği 
lıC'nüz mcrl 111 oldu u kadar; Ro· 
mrııı•n So"~ a ·n i birl"'•i bakımın
c'nn bazı teklifl b tlunmnsi da 
ihf"n·nld<'n uznk dC'O-iJd"r. J erhal
de ;ı.; l'\ Iet ric li ar ında Ro
madn ccrl'Yan MIN:ck olan miila
ka•Jnr n mii t J b 1 Rı 1 nr - İhll
,.~n ·..ı irl"wini tan7.İın hnkımındnn 
hr~ ·ı i t· r f kin rlc rhcmmivcti 
ol n erektir. Ancak i 1 ·nnm 
gnrpte 'e Fı anl-~ topral Jarı üzc
rindc- tntll'in cdilır.cıni olma ı ve 
bı na lıilhn ~a Alnı n _ Visi anla -
ı•ıasının mfni olu u; ltnl •nııları 
BnlJmnbrcln Rulg·ırlar lclıiııe şim-

lacag md n 

15 agust<ıstnn itibaren Banliyö 
hatlarındakı ~oku ücretlerile za. 
h:rc nakıl ücı-ctleri harıç olmak 

(Birinci Salıi!l'd"n n~v:ım) 
Bu haberler Va~ ng on'dn hay. 

ret uyandırmıstır. 

tır!p çıkarını tır. 

Yako kani r i n 
mis ve ifarl ,. remı c 

ZAYİ - I nbul 
Faku ındcn n mış 
keri eh •:> ctn Meml 

jrıki.t etmek ingıltere:,e düşmez. 
ız h:.lkı Türkiyenıq, hususi 

artları l•akkında bazı mülahaza
~" la bulunabılır. Fakat Türkler, 

l J1di s~dyelcrme yerlcşmi;ı olan 
~t n atıarılc bu mulühazaların, çok 
• ·ve ı ve v daıı:;ız bır düşma. 
r.~ kar ı gır , mış hayat ve me. 

cRuzvelt İngiltercye yardımda 
fazla ileriye mi gitti, yoksa kafi 
derecede ileri gitmemelı mi?· sua. 
line de halktan yüzd'C 23 ü çok 
ileri gittiğini, yüzde 55 i tam ye~ 
rinde hareket ettiğini, yiizde 22 si 
ise kfıfi derecede ileri gitmcdıği 

üzere bi.ıti.ın hatlarda yolcu ve c.ş. ! 
ya nakil i.ıcretl-erinc yüzde beş nis-

betinde bir zam yapılacaktır. Üc
retlerın hasabında çıkacak kesir
ler san ııne ıblög edilecektir. 

Bu münasebetle Amerikan mah. 
filleri Boliv) anın dünyanın ü -
çüncü kalay müstahsıl memleketi 
olduğunu ve ka':ıyının en büyük 
kısmını milli müdafaa ihtivaçları
nı karsılamak üzere Amerika ve 
İngiltere) e ihraç c•tı 'ni soy· c • 
meklc iktifa e m~ktedir. 

de Ba~nt Mus • i hastane ıne kal

dırılmı~tır. Yakonun ) araları ~·ok 

n lac.ığlmdıın 

yoktur. 

• J n uı.:ad • ::.ı ıçındc ortaya a-
gını h r !'- d anlı) oı lar.• 

V ORDUSU 

İn ıü ler Vıktori ) ani cz2fer> 
~clınıc uıın baş harfini teşkil e

~ n V lıarCıne ızafeten bir ordu 
•\. l etm ktedırlcr. l 1 z BJş. 
b k l Çôrç.l Alman işgali altmda 
b h nan memlectlere gönderdiği 

trıe ajda şöyle demektedir: 

1. ,y işareti NaT.i istibdadını bek
-en ukıbetin bir remzidır.• 

d Su ordunun teşkilini teşvi~ e
d 11 ~lbay Britton radyoda V l'r-

cevabını vermişlerdir. 

Bir çocuk boğuldu 
Ycnişehirdc, Kantarcılar soka

ğında 17 numaradn oturan 7 ya
şında Vartohi ismindeki çocuk, 
~vin civarındaki arsada oynarken, 
orada bulunan bır kuyu kapağını 
kaldırmıs ve ıcine bakarken mu. 

vazenesini kaybederek kuyuya 
düşmüş.ür. Zavallı çocuk etraftan 
yetişilinciye kadar boğulmuı1tur. 

Çağırılan ltfaiye c;ocuğun cc. 
scdini kuyudan çıkarmıştır. 

--01---

MABK MELERDE 
:.ınun seferberliğınde tam bir 

•• " frakı yet elde edıldiğini, Al. (3 iincü sahifeden devam.) 
~ rın bu orduya karşı ne c ph-:? - Davandan vaz geçiyor mu-

." '~larını bilemedıklerinı s3y. sun? 
~ ır. - Evet .. Ben affedıyorum .. Siz 
~:H-ada birçok otobüslere V de affedin, ne olur? 

r,~ !'lzılmıştır. Mağazaların ca- Dava sukut cttı. Hep bc.raber 

~rında mallar V harfi ~.-k_· __ m_a_h_k_c_m_ed_e_n_ç_ı_k_tı_lar_. ___ _ 

İngilizlerin 
Suriyeyi işgali 

~i U lnaf Sahifeden Devam) 
lıt11 1 td~ Kıbns şimdi Jngıltcrenin 
l·~~ıevı.ılerlndcn bıri olmuştur. Al
tıırıı r lçiu Irak ve Iran yolu kapa
~ k..'%.r. Alrqanla,r ancak Karadeniz 
rıı'-'lt ilfltaS)-.uun kontrolunil elde et
~U ' retıyle inık'a ve lran'a kadar 
.._~ebnırlcr. 

clt ctU 1 ıamand3 Tilrkiyenin vaziyeti 
'4 "<1 le4nışur. Ve bu memleketi teh
~ltr~ ili•t.a tehlikesi ortadan kallı:-

Milyonluk deline 
( 1 iDct Sah üeckıı Deva.m) 

Defineyi ihbar eden Madc.ım 

Hayganoş şunları söylemiştir: 
•- 1293 de Rusların Ayastafa

ııosa Kttdar gelmelerinden korkan 

dedem Mısırdan getirdiği serve

tini Sürpagoba gömmuş. Bunu 

annem Vartohı bir defterden :>ğ

renmiş!. Annem ancak öl irken 

bu sırrı bana tevdi etti. Ben ise 

muztar bir vaziyette olduğum h:ıl

de korktum. Yıllarea kımseye b•r 

şey söylemedım. Nihayet dı>fine 

arayıcısı Osmanla tanıştım. Ken· 

disıne yarısını vereceğime daır 

noter senedı tanzim ettık. O da 

eeki türbedarlardan Riza ve Hılmı 

ıle bir şırket kurarak kazı masra

fını temın etti. 1 milyonluk defı

ne çıkarsa hukumctin alacağı kı

sım çıktıktan sonra para aramız

da taksım olunacaktır.• 

r e TAKVİM e l •mi"" Ha&ır H..., ım 
TEMMUZ C. AHm 

8 77 26 

Yıl 941 M '1 Va.sa.ti ~t 
S O V~ft S. O 

TEMMUZ s 46 Gb; 9ıö 
13 20 öııe 4 44 

BGylkder yolanda 
(l ine! S:ıhücdeıı Devam) 

iki çocuk oldugu halde Büyükde
reye doğru 90 kilometıe sür'atle 
giderken. otomobılın tekcrlegı yo
lun ortasındakı bir çukura çarp
mış ve bunun netıcesindc şoför 

dıreksiyonun idaresini biran için 
kaybetmişt1r. Bu yüzden ot<ımo
bıl bırdenbire kapaklanmış 10 
metre bu şekıldc sürüklenmlıitir. 
Şoför ilP üç kadın ve bır ~cuk 
ağır surette yaralanmışlar ve der
hal hastaneye kaldırılmışlardır. 

Yaralı k&dınlardan Semanua dün 
gece saat 11 cie has' anede ölmüş
tür. Yaralı çocuğun bir kolu kı
rıktır. Şoför de ağır surette yara.. 
lıdır. Sarıyer Müddeiumumiliği 

hadisenin tahkıkatını yapmakta • 
dır. 

Va ·ng ondak Bo ivya elçiliği 

bugüne J,adar Bolh) adaki vazi -
yet hakkında do rudnn doğruya 
hiçbir h&ber aımaml§tır. 

--<>----

a·ndıstandan 

getirilen karyola 
(1 lncl SahifC!d~ Der.ım) 

Cl"mıyetlerine tC'rkedılmeklcdır. Bu 
mcyruıda Hındıstnnda kıym,cttnr bir 
n açtan dört bin lırayn yaptınlarak 
İstanbul gumru rune gelrn ş nndıde bir 
tek knryola da bulunmaktadır ki L>u
mın &Umrük rcsrnı de dort bin lıra 
tutmaktadır. Kıymeti sekiz bin liraya 
balig olan bu karyola satılamaıruştır. 
Bunun Hayır cemıyctlcrlnden birıne 
verllm i veya Hn~lr cemiyetlerinden 
biri "nsıta lyle evlendirilecek kunse
siz bir kıza hediye olunmnsı duşunıil
mektcdlr. 

HARP VAZIYET/ 
(l inci Sahi!ooen Dt•vam) 

muvaffakiyetle de\·am etmekte
dir. 

Alman resmi tebliğlerine göre 
Kiyef etrafında bır ihata hareketi 
başlamış, Rumen - Alman kıt'aları 
Dinyester nehrıni şarka geçmiş \'e 

Stalin hattının girilen noktaların
da Sovyet kuvvetleri muhasara 
edilm~tir. Bızim kanaatimize gö
re Stalin hattı Gomel istikame
tınde yarılmadıkça Kiyefe ka'I'Şı 

şimalden bir ihata tasavvur edi
lemez. Dınyester üzerinden ilerle

mek istıyen Rumen ordusunun ce
nuptan böyle bir ihata ,·apmasına 
zaten imkan yoktur. Bu harpte 
Rumen ordusu zorakı bır müte
arrızdır. Ondan buyuk işler bek· 
len em ez. 

Stalin hattına girılen noktalar
da muhasara edilen Sovyet kuv

yetlenne gelınce; bunlar da ışgal 
edılen arazıdeki mustahkcm nok
talarda \'e mukavemet Yll\ alarm
da mevzılerını oluncıye kadar mu
dafaa eden sabit Sovyct grupları
dır. Yoksa Sovyet sevyar ku\·vet
leri değildır. Btlyük bır yarma ve 
kuşatma olmad kça buyük Sovvet 
bırliklcri muhasara e<Memcz. Müs
tahkem noktalarda \1e mukave
met yuvalarında mü<lafaa eden 
Sovyet kıt'aları zaten çekilemez
ler, çekılm ş olsalardi, tahkima· 
tın bir favdası kalmazdı. 

1 
Culmina ionspunkt'u yani bir ir
tıka gayesi vardır; Stalin hattın • 
daki muharebeler böyle bir irtifa 

gayesine henüz varmamıştır. Or. 
tada bır zafer veya bır mağhl • 
bıyet tasavvr etmek için hiçbir 
sebep yoktur. 

Ancak umumi vaziyet - Stalin 
hattında aldıkları netice az olmak
laberaber - Alınan ordular lehine 
inkişaf etmektedir. Alman zırhlı 
bırlıklcr.nın asıl hedeflerıne olan 

· ;;,esa fclerı şımdı şöy ledır: 
Lenıngrad - 140 kilometre 
Mosko,·a - 350 kilometre 
Kıyef - 120 kilometre 

Lenıngrad istikametınde iler • 
!emek ıçın arıızı göller ve ba • 
taklıklar dolavısıle • pek müsait 
değıldır. Moskova islikametı, AL 

man taarruzunun ve Sovyet mü
dafaasının sıklet merkczı ıstıka
metıdır. Smol\Cnsk • Moskova o • 
t<ımobil yolu J1arekete çok elve
rışli olmakla beraber mesafe u

zundur ve Sovyet ıhtıyatlan ile 
çok kuvvetli tutulmuştur. Alman. 
!arın bu ıstikamctte de sur'atle 

ilcrlemelrn Rus mukavemetının 
şıddetı karşısında mumkun değıl
dır. 

21 17 18 
20 36 

Pazartesi 22 31 
3 36 

htadl 

.ilfUll 
y .... 

tmsaı 

8 42 
12 00 
ı 55 
700 ! 

Almanların Stalın hattında en 
çok ılerlcmeye mu\ a fak olduk. 
ları Smolensk bölges nde mevdan 
muharebesı b · tun Şlddctıle devam 
ctnıektcdır. Her muharebenm bır 

Kıyef'e .ge ncc bumda hedef 
:Alman motorlu zırhlı birlikler i
çın azamı b.r yuruyuş me afede 
bulnunır.aktadır. Aln nların ılk 
önce kıycfı ışgale gayre etme -
lerı muhtemeldır. Bu sebeple bu 
gunlerde UJITayna cephesınde ye
nı ve şıddctlı mutıarebt: er b k • 
lenebılır. 

ağ rdır. ' Rekor - Sıhhat - D 
"a o İdrofil Pamuk Şirketinden 

Bır n üddettenbcrı ehr mizde 
bulunan Dahilıyc \ h lı F k Öz
trak bu sabah Yalovaya gitmı tır. 

Bahçekapı Ycnı Valde Han altında 20 numaralı ) 
s'parış yerl olarak açmışlardır. 

Bundan böy aı:;gari 100 kıloya kadar olan sip~rişle 
' crilmes ni. Bunun har· cinde fab rikalarca sıparış 

Alman - Sovyet 
Harbin Bir Bakış 

(l lnel S:ılıtrcdcn Dc\a.nı) 
Alınan - Rumen kıt'aları SO\ \et 
muknveınclınl kırarak, D n1c -
kr·ın Şarkındn tnk be geçın ler
dir. 

SO\ y t cephe inin Ş m l kı ı'ldn 
binlerce So\yet n kerl \e çol· mlk .. 
tnrd:ı Ru sub ylıın Alınan fi rına 
gcçmıslerdlr. 

Alman radyo unun b ld rd 
re, b taraf muş bitler, şlmd > 
SO\'Yet ordusunun 'crdlg z yıatın 
1.500.000 k şıye baliğ olduSwıu tah
min etmckt dırlcr. 

Stalın haltının Şarkındaki geniş 
mıntakadn evvelce de bildınlm ol
d ığu u ere Sovyct kıt "aları ilı:ı t edil
mı§tır. Bu kıt'alar kuı tulmak ı in 
mlıtemadlyc11 t.eşebbuslerdc bul n
mnkta \C kanlı zaylnt:ı ugram ktn
dıı. Alman. kıt'nları yalnız bu teşcb

bilslt're m nl olmakla kalmamışlar, 
!hata edilen kıt'alan kurtarmak için 
d~ dan yapılan Sovyet taarruzlarını 
da tardctmi lcrdlr. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

So\'Yet tebliğine gClre, cephe!lın baş
lıca dört mıntaka ında şlddetlı mu
harebeler diln de de\·am ctml tır. Le
ningrod, Kfcl, Moskovıı istlkametın
deki zorlnyışlarına rai:'lnen, So\'yet 
kıt'alan yerlerini muha!azn etmekte
dir. 

Tebliğe göre, Alman radyosu dünkü 
4>11z:ır gilnll parlak haberler verllmc.-sl 
ihtimallerinıfon behsetmiş ıkcn, dunkü 
tebliğinde belli başlı knzançlar bildlr
rnemlsllr. Sadrce Smolcnsk'te p15n 
muc'bince harc.tk Hın lnki~al ettığinI 
söylemekle iktı!a etmektedir. 
A~ADOLU AjANSINrn 
HARP MUHABİRİ BİLDİRİYOR 

Anadolu Ajansının harp muhnbirl, 
Estonyada kalan Sovyct kıt'alannın 
vazrve lerlnın umltsiz oldufunu bıldir
mek.tcdır. Muharebe şimd Leningnıd 
cıvarına yakin mıştır. Stalln b ... ttı ge
ride bırakılmıştır. 

E tonynda Rcval şehri iki gilndenbe
rl yanmaktadır. Kılometrelerce uzak
tan duman siltunları görunmektedlr. 
Ru lar kilçük t,;apurlarla şehirden u
zaklnşmıya çalı ıyorlar, fııknt bu va
purlardan öazıları Stokalar tarafından 
t,n:ıtırılmnktndır. 

TEŞEKKÜR 

Makineler ttımirclsl Hayri Tasçıot
hmun bır klz e .. l dı dunynya gclmla
tlr. Ömilrlil olmasını dılerlz. Çocuğun 
do~urda N niye Profcsorü All E
sat y ksek meharetini bir daha göa
tennışUr. 

K~ndisine Teşvlklye Sağlıkev1 mn
~ ve memurlarına alenen tcşek• 

yecc ını mu em mtişterilerımizc bıldirir, saygıları 

Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han Idrofıl 

Erbaa - Samsun yolunun 26+ '655 incı kılometresi 
lıra c88· kurus bed li ke>şifli Yem · an bul:i.ı köpru u 
7/9 '1 tar hınden itibakn 20 gün müd etle kapalı z 
siltm e konulmu tur. 

İhale 5/8/941 salı günü saat 
pılacaktır 

İsteklılerin kanunen verilmesi icap eden ehliyt!t v 
bedelinin ~ 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ma bu· 
mektuplarile b'rhkte ihaleden bir saat evveline kadar 
bilinde komiS)ona vermeleri lazun dır. 

Bu husu a ait keşif ve projeyi görmek istiyenlerin 
Dairesine muracaatları ilun olwıur. 

As~eri f a~ri~afar Satmalma Kom ·syonu 
Malzemenin cins İhale gün Muhammen bedeli 
ve miktarı ve Saati Lira 

5 Kalem boya 24 7 .941 Peıpembe 11 10.475 
15 ton ZC) tmynğı 24.7.41 P rşembc 14 12 751} 
8 ton beyaz sabun 24.7 9.U Perşem-

be 14,30 4.800 
10 ton beziryağı 24 7.941 Pe embe 15 15 000 
165.5 ton meşe kö- 24.7.941 Persemr 
muru be 15,30 ll 585 
'15 ton lüleci k:lli %4 7 941 Pcrşnmbe 16 5 625 

Cıns ·e miktarı yuk. rıdn yazılı malzeme hızalarında go teni 
etlerde A kerl Fabrık lnr Umum Mudur lüğu merKez satına ima 
ihale edılccekUr; Muhammen bedellcrlle kat'l temınJt1lar1 hızala 
mıştir. Şar.truımclerl parasızdır. c6~• ~ 

Tahmin edilen bedeli !2520 lira Tahmin edilen be 
olan yukanda yazılı civata ve so- lira olan 3-000 ton çel 
mun Askeri Fabrıkalar Umum keti fabrikalar umu 
Mudürlügü merkez sa ınalma ko. merkez sat nalına kı 
misyonunca 29/7/941 salı günü 29/7/ 941 S lı gunü s~ 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edi. zarlıkla ihale edılece 
lecektır. Şartname parasızdır. me cl2» lira «40. ku 
Kat'i teminat 1893 li o.dır. 6053 teminat c273J9. lırac 

+ mektubu mukabılindt 
3000 ton relik demiri alınncnk .... 

Malzemenin 
cinsi 

100-250 ton Toluol 

Muhtelif Eb'adda sekiz 
kalem ve cemaıı 3800 
M3 kereste 

İhale gun 
ve Saati 

28.7.Hl Pazar.. 
tcsi 14 

28 7 941 Pa• 
ı rte.:ıi 14,30 

3 kalem galvanhll demlr 
tel ve g:ılvanizU demir 28 7 941 Pa-

verilir. ... 
Muhammen 

Bedeli 
Lira 

114465 

220400 

saı; levha uı.rtesi uı 26500 

Cins ve miktan yukarıda yazılı malzeme hi7. 

K l'l 
Tcmln:ıt 
Lira 

13946 50 

24540 

3975 

gün ve saatlerde askeri f brıkalar umum müdı.irlu u m 
alma komisyonunca pazarlıkla ıhal e ed lecektır. Muhamr 
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Şeh Sunusinin 
arasında 

etrafında oturan şehJer 
başladı bir fısıltı 

İşte ya şeyh. Hikayem bu! Os
manlıların Araplar hakkında ver
dıkleri wnımü imha kararının tat.. 

bikine başlandığını gözlerimle 
görmüş bulnuyorum. İrade ve Jr:a. 
rar sizin! 

Cemil Fuat 9Uslu .. Zorla yaşart
tığı gözlerini bol maşlahının ko:
larile sildi. Başını önüne eğd:. 
Müt<ıessir edasını devam ettirdi. 
Şeyh Sünusinin etrafında otu. 

ran ve sade kulak kesilmişçesine 
Fuadilerin emirini dinleyen diğer 
şeyhler ve Emirler arasında bir 
fısıltı başladı. Cümeyle kabile • 
sinin asıl Eınlıi olan ve Ebu Ca
ferin amcası bulunan Emir Reşid 
Hamdani yerinden fırladı .. Göz -
!erinden hiddet kıvılcımları fış. 
kırtarak Şeyh Sünusiye haykırdı: 

ve Şedade kabilelerinin Emirleri 
.ukiıt ediyorlardı. Bunlar da ba. 
kışlarını Sünusinin dudaklarına 
rnıhlamışlar, oradan çıkacak sözü 
bekliyorlardı: 

Şeyh sünusi Vakur bir tavır ile 
Cemil Fuadi süzüyordu.. Gürül
tülerin çoğaldığı ve Emir Reşit 
Hamdaninin çadır kapısına doğru 
ilerlediğini görünce bir el işareti 
yapti. Çadır yine derin bir siiikQ

te gömüldü. Şeyh Sünusi Cümey
le Emirine seslendi: 

- Ya Emir Reşid!Geç yerine 
otur. Verdiğimiz karara, içtiğimiz 
anda göre her şeyi, her hareketi 
elhirliğile yapacağız. Seıtn tek 
başına ne intikam almana ne de 

yapılan hakarete ses çıkarma • 
mana müsaade etmeyiz ... Yerine 
geç ve beni dinle! 

Dığer Emirlerin de müdahale. 
sile Emir Reşit kalktığı yere is. 
teksiz ve Muğber bir eda ile tek
rar oturdu. Şeyh Sünusi hali bu. 
lunduğu yeri muhafaza eden Ce. 
mil Fuade hitap etti: 

- Anlattıkiarına inanmak is -
temi yorum ya Emir .. 

- Bütün söyledikierim haki -
kattır. E.<asen huzurunuzda ya -
lan olmaz ya seyid! 

21 Temmuz 1941 
ıa.oo Program, ve Memleket Saal 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Dans Müziği (Pl). 
18.30 Konuşma: Memleket PoctMı. 
IMO Müzik: Trio - Haydn. Ça-

lanlar: Ferhunde Erkin, Nec-
det Atak, Me•ud Cemil. ~ 

19.00 Koııuşma: Melımedin Ba.ali). ~ 
19.15 Müzik: Köy Havalan. ~~ 
Ul.30 Memleket Saat AJarı, v. A- l ~ 

janıı Haberleri. 1 ~ 
19.~ Müzik: Fasıl He7'etl. 1 

!0.15 Radyo Guelesi. 
20.~ Müzik: Bir Halk Tüı1tüsü öğ-

reniyoruz - Hattanm Tür· ~ 
küsü - Türlnl. 

Öyledir yftr öyledir, 
Aşkın beni söyletir. 

Oariat Oenizyalları lılatmı Umum Müdürlüğü ilanları 
21 Temmazda11 28 Temmuza kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
gün ve aaatleri ve kalkacakları rıhbmlar. 

kalkıı 

--
-

' Paıart..i 17 de (Tarı), P,,rşembe 17 
de (Karadeniz). Galata rıhtunından. 

_ Çar:;amba 18 de (Çanakkale), Cwnr
tesi 18 de (Analarla). Sirkeci rıhtı
mından. 

salı ve Perı;embe 8 de (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 
PazarJ Pazartesi, Salı 8.50 de, Çarşam-
ba, Perşembe, Cuma 16 da (Marair.az), ~ 
Cumartesi 14 de (Sus). 

Baş, Dit, Nezle, Grıp, Romatizma. 
' Nevralji, Kınk'rık ve Bütün Ağrılarınızı Verimi Keeer 

lcabloda (Uodo> 3 kqa oı.nobllı.. TAKLiTLERiNDEN SARININIZ. 
Hr.R YElfDF PL~-lU "!<UT!lt.ARI ISRARlA ISTFVl'/IZ 

' \ 

. . ~- .. , ·-.. . - . ··~-· . .... .,,....., . . ' ,~. :.J:- ... -· • • f'":-~ ,.!,ı ,., . . ' . ·1'.~~- •• "'~" ~:.:~~ ..... -

İstan~u levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları 

Nakarat: Almış yAri yanına, 
BülblU gibi söyletir. ~~ 

21.00 ZIIaat Takvimi ve· Topnık 
:ı.taJısullerf Borsuı. 

21.10 Müzik: Solo Şarkılar. 
ll.25 Kon~ (Hoşbeş). 
21.45 Müzilr.: Senfonik Müzilı: (Pl.) 
12.30 Memleket saat Ayarı, Ajana 

Tekmil Mudanya postalan Galata rıh- •i 
tımının Karaköy cihetine yanaşır ve ~ 

ayni mahalden kalkarlar. f~ 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 de (Sus). ~ 

Galata nhtımından. Aynca Çarşamba 
• ve Cumartesi 20 de (Konya). Topha

ne rıhtımından. 
~~ 

Sah ve Cwna 19 da (Mersin). Toplısne 
nhtımından. f~ 
Pazar 9 da (Seyyar). Tophane rıhtı- ~~ 
mmdan. ~ 

Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 

9000 kilo beyaz peynir alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 
~ 7/941 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satı~ 

alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5850 lira, ilk trınl' 
nalı 438 lira 75 kuruştur. Talipler in kanuni vesikalarile teklif J'l'le~' 
tuplarıru ihale ı;aatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. E•" 
saf ve şartnamesi komisyonda gö rülür. (68 - 5673) 

Haberleri; Esham - Tabvi· 
1.At, Kambi70 _ Nukut Bor-
sas (Fiyat). ~ 

_ 22.45 Müzik: Dans Müzlii (Pi.) 
12.56/23.00 Yarnlti Proçam. Ye 

Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 
7 .30 Proçam, ve Memleket Saat 

Ayazı . 

7,33 Müzik: Hatif Provam (Pl.) 
1.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Senfonik Procram 

(Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

lll.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Müzik: Tüı1<çe Plfilı:lar. 
12.45 Ajans Haberler!. 
13.00 Müzik: Türkçe PWtlar Prog

ramının Devamı. 

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

........ DOKTOR ......... , 

de ('Oıgen). Sirkeci nhbmından. 

Pazar 18 da (İzmir). Galata rüıtımın· 
dan. 

Per§embe 13 de (TırJuın). Galata nh· 
tımından. 

Vapur ıelerleri haklanaa her türlü maldmat qaiıda telefon nu-
maralan yazılı Acentelerimizden öfrenilebilir. · 

Gal""' :n.., ~'-litt Galata rıbtmu, Limanlar Umum 

• 
Müdürlüğü binası altında. 42362 
Galata nhtımı, Mıntaka Liman Reı.. 
liği binası altında. 40133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(8032) 

Topkapı Maltepesindeki Satlnalma 
Komisyonundan 

Feyzi Ahmet Onaran 1 - 20 Ton sade yağ pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi ve evsa1 Topkapı - Malt<>pesinde Askeri satın abna komls

CİLDİYE VE ZÜIIREVİYE 
MÜTEHASSISI yonunda iörülebllir. 

3 - Eksiltme 24/7/941 Perıembe günü saat 15 de komisyon binasında ya
(Babıfü) Ankara caddesi Caial-

+ + 
9000 kilo kaşar peyniri kapalı 

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

(71- 5676) 

Kilo Gram 
803 900 Teneke kırpıntı.rı. 

1051 500 Saç kırpıntısı. 
Defterdarda bir No. lu dik.im 

evinde mevcut olan yukarıda ya. 
nlı 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 görülüı. İs. 
teklilerin mal bedellerile belli 

7/941 cuma günü saat 11 de ToP' 
hanede Lv . .Amirliği satınalJJ11 

komisyonunda yapılacaktır. I{~1 

teminatı 1890 liradır. İstekliler~ 
belli vakitte komisyona gelmel 

Mil\ tarı 
Adet 

(111-6049' • 
Cinsi 

270,000 4X8 Perçin çivisı 
4001000 6X12 Perçin çlvhl. 
400,000 5,5Xl5 Percin çivisi· 
360,000 2,5X6 Perçin çivisi. 
880,000 2.5X8 Perçin çivi '· 
230,000 2,5XIO Perçin çivis 

i,410,000 2,5X12 Perçin çivC-L 
520,000 Cilt gözlü pul. 
bOO 000 Düyük perçin pulu. 
180,000 Orta perçin pulu. 

2,980,000 Küçük perçın pulu. 

- Bizı bunun için mi ittihada 
davet ettin ya şeyh?. Osmanlılara 
bizı imh3 etmeleri için mi yardım 
edeceğiz_ İşte huzurunuzda ifşa 

edilen bir hakikat, kabilemin kü
çük bir kolunu Osmanlıların imha 
ettığı111, servetimizin talan edıl. 

diğıni, kızlarımızın, kadınlarımı

zın ırzına göz korulduğunu açık
ca meydana vuruyor. Bu vaziyet 
karşısında ben; Osmanlılara karşı 
muhabbet ve ckı<tluk yerine kin 
ve düşmanlık gütmek mecburi • 
yetin®yi.m .. Beni mazur görün! 
Arlık burada duramam .. Kabile
min başın ageçip bana yapılan 
hakaretin intikamıru ahnak ü
zere çöle çıkıyorum! 

- Belki anlattığınız vaziyet ce. 
reyan etmiştir. Amma. ben bunu 
bütün kabilelere karşı Osmanlıla
rın bir imha hareketine giriştikleri 
şeklinde kabul etmek istemiyo -
rum. 

otlu Yokuşu KOşe baımda No 43 pıl.acaktır. • 
liıııııiİıılı••ıiıı•iıiıi•ıiıım•lilııiıiıı.;ıı 4 - Kat'ı tem.inat takarrür edecek fiyat üzerinden alınıı-. <li973> 

vakitte komisyona gelmeleri. 
(104-5949) 

Yukarıda yazılı 1 l kalem perçJ1 
visi vesairenin . pazarlıkla eksiltJtl-, 
22/7/94.1 Salı gunu saat 15 de ToP1'~ 
nede is. Lv. Amirliğı s:ttın alma 
misyonunda yapılacaktır. HepslniJ'l. tpl 
min bedeli 48,515 Ura ilk teın 
3638 lira 39 kuruştur. Şnrtnan e jf 
nümuncleri komisyonda görülür· ..A' 
teklile& belli vakitte koıni~yon"1 , .... 
meleri. (77 - 5778) 

Diğer Emirler de arada homur. 
dandılar: 

- Emir Reşid.in haklrı var! 
- Buna tahammül edilmez .. 

Bız, İtalyanlardan umduklarımı. 
zı Osmanlılardan mı görecektik? 

- Kendi din kardeşlerimiz bi-
2e silfıh çekiyor, ırzımıza, malı -
mıza, canımıza kasdediyor öyle 
mı? 

- İntikam ahnalıyız, intikam•. 
Her kafadan bir ses çıkıyor, 

yalnız ~yh Sünusi ile Şemmar 

Diğer Emirler homurdandılar: 
- Bu hareket ne ile tevil olu. 

nabilir? 
~yh Sünusi izahatına devam 

ett.i: 
- Eğer böyle bir vak'a olmuşsa 

bunu, herhangi bir sebeple bir 
Osmanlı takip müfrezesinin za • 
bitine ve o zabitın herlıangi bir 
sebeple idaresızlığine veya şahsi 
menfaat hislerine vermek en doğ
ru harekettir. 

(Arkuı Vu) 

Tuzlalardaki 
imtihanla 

münhal vazifelere 
memur alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
A ......&.- Teşkıl5tımlZJn Tuz.ıalardak, münhal memuriyeUeri için İstanbulda 

~.7.941 Paı.artesi gUnü ::oaGt on t.ır;te .Sirkecide İ.nh.ı~arlıır Memurin kursu bina
smda> bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

B - İmtihana girmek: Lq.iyenlerin aşağda yazılı va:oı:t ve şartları haiz olma
ları ıazımdır. 

1 - En az Oı1a tahsUi bltinniı olmak 
2 - AskerUğ.inj yapmış olmak ve-ya müeccel bulurunak, bilhassa her iki 

&uılde de aon yoklamalannı nüfus cüzdanına k<ıydcttinniş olmak, 
3 - 21 yaşından aşa.it ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
• - Her ikllmde va.z.i!e aoreb~k derecede sıhhatli olmak, 
6 - Akrabasından ol.mı.yan iki zatı re:terans oJara.k göstermek 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadmlarır evli bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden "lmamak, 

C - Talip olanlar b!x dilekçe ve evr< lu müsbile ve üç fotoğrafla b!xlikte 
.Oalatada nhbm caddesinde Veli Alemdaı hanıttda Umum Müdürlüğümüz Zat 
1,leri Şubeolı>e 28.7.941 Cumart.esı (Ününe kadar müracaat etmelidirler 

ı _ Hesap ve be.ndese, 
2 - Yazı, 
3 - Umumi maldmat <Ha:raı BIJııisi, Coğrafya>, 
4 - Lisan «Konu,.na ve yazma> ihtiyarldtr. 
Ecnebi lisaııma v&la1 bulunanlar hangi il.san bildiklerin! dilekçelerine yaz

-lıdırlar. 
NOT: 

1 - İmtihan neticesinde ayni derecede muvattak olanlar arasında yaban
cı lisana vAkıt bulmıanlar tercih edlllr. 

2 - İmtihanda kazananların mııva Naldyeot ve tah~il df'I'ttelerine cöre sı
n.siy le ıayını..,.ı ;rapı ltr. 

3 - Tayin edildllı mahal ve vazıfeyi tebliğ tarihinden itibar~ on beş (Ün 
ı:artında !tabu! ile vazı/esi başına ııtmeymtenn lay!n hakları iptal .dilir. 

c5771> 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve gedikli erbaş mekte

bine talebe ahnacak 
Aşğıdak.ı ~artları haiz olanlar Deniz L!aesi ile Geqik.l.i Erbaı Mektebine 

&&:ebe olarak alınacaktır. 
Deniz Lisesine ıire<:elt Talıplerin: 
ı - Yaşlan birinci .u-.ıt içA.n IS--18 
2 - Ya,,ıarı ikinci sınrl lÇin 16---19 c,\al.&ktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyült v~:ra kuçü.k olanlar da kabul f"'1lecektlr. 
4 - LL'c' bi.rınci ~ınıta orta ıne.ktep m'zunlan ..ıınacatı gibl lise.o.in btnı:ıcl 

mu!ında ikmale kalıntı olanlar da alınacaktır. 
Deniz Cediltli Erbae Hazırlama oru luna fi,rmiye Wiplerin: 
1 _ Yaşt.n 11 - 17 olaraktır. 
2 - Bu meklebt illı: mektep mezunu alınacajı ııl>i orta okulun muhtelif .,. 

ıutla: ın4a ikmale kalrr.tı olanlar da alı ncaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir -e uyl etmif olanllr da alınacak1ır 

Bu şa, tları haiz ..ı\ıp Deniz LI..,.; ile Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 0-
lculuna Llrmek isüyen taliplerin 15 Atuırton 941 \arihine kadar İS'\anbulda bu
lunanların Kasımpaşada Deniz Komutanı tına, barlçle bulunanların da malıalll 
AK.erlik ŞubeJertne rnüracaaUan. 45708> 

SAHİP vı: BAŞlffHARRİRİ 
?>TŞRİYAT DiRf'.KTÖRC: 

SON :rELGRAF, 

ETEl\I İZZET BENİCE 
CllVDET KAR \BİLGİN 

MATBAASI 

Valdebağı Prevantoryom ve 
Eksiltme 

Gurup No. Cinsi 
Miktarı 

Sanatoryomunun Erzak 
lıinı 

Talım.in Bedel! 
Kuruş S. 

Tutan 
Lira Kurua 

İlk Teminat 
Akçesi 

Lira Kuruı 

* 'f 
Beher kilosuna 52 kuruş tabyjl 

edilen 8000 kilo koyun eti alıll~ 
. n. 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesı ' 

1 
2 

Sadeyağı 

Daglıç eti 
Kuzu eli 
Sığır etı 

6000 Kg 
20000 > 
6000 > 
2000 • 

155 
60 
60 
45 

9300 
l2000 
3600 

697 50 Kapab 

Beher kilosuna 370 kuruş fiat 
tahmin edilen EO ton kadar pen. 
çelik kösele alınacaktır. Pazarlık. 

la eksiltmesi 22/7 /941 F.ıılı günü 
saat 13,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacakbr. Kat'i teminatı 

9900 liradır. İsteklilerin belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. 

7 /941 cuma günü saat 11,30 d· 
Tphanede Lv. Amirliği satııı8, 
komısyonunda yapılacaktır. F· 
teminatı 624 liradır. İsteklileriP 
belli vakitte komisyona gelyjl:) 

s 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

il 

14 

Yaı sebze 
Kuru fasulye 
Nohut 
Barbunya fasulye 
Kuru bamya (Çiçek) 
Ye3U mercimek 
Kırm.121 mercimek 
Pirinç 
Mutfak tuzu 

Toz şeker 
Kesme sekeı 

Yaş meyva, 
Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sannısak 

Yoğwi 

Beyaz Peynh 
Kaşar pe;<tılri 

Zeytin 
Sabun 
Soda 

Un (Birinci nevı 
Makarna (irmlkil 
Şehriye 

Nişasta 

Pirinç unu 

Odun (Meşe) 
Arpa 
Saman 
İnce kepek 
Kalın kepek 
Arpa kırması 

Ekmek 
Gurup No. Eks!ltmenin Cinsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 

Sadeyağı 

Et 
Yaş sebze 
Kuru erzak 
Şeker 

Yaş r.ıeyı:a . 
Yumurta V. S 
Yoğurt 

Peynir 
aeytin v. s. 
lJnlu mevat 
Odıın 

Hayvan yemi 
Ekmek 

S9 Kelem 
1500 Kg, 

500 > 
300 > 
100 > 
300 > 
200 > 

\0000 > 
1500 > 

10000 > 
2000 > 

18 Kalem 
15000 Adet 
10000 xı. 
4000 > 

250 > 

5000 > 
4000 > 
2000 > 

1000 • 
4000 > 
4000 > 

4000 • 
4000 > 

300 • 
300 > 
300 • 

400 Çeki 
5000 Kg. 

10000 > 
5000 > 
5000 > 
2200 > 

40000 > 
.lksiltmenln Tarlhl 

26/Vll/1941 
> > > 
> > > 
> > > 
> > • 
> > > 
> > • 

tsıvıııı941' 

> > > 
> > > 
> > • 
> > > 
> > > 
> > > 

.Muhtelif 
30 
30 
19 

llO 
2Z 
22 
50 

7 

47 
50 

)!ı>bteli! 
2 50 

14 
8 

50 

30 
70 

100 

35 
50 

9 

25 
45 
45 
33 
33 

460 
11 
6 
il 
10 
il 50 

12 25 
Eksiltmenin Günü 

Cumartesi 
> 

• 
> 
> 

• 
> 

Pazartesi 
> 
> 

> 

• 
> 

900 

16500 
5414 ~ 

570 
150 
57 

110 
66 
H 

5000 
105 

6102 
4700 

1000 

5700 
2827 50 

875 
1400 

320 
125 

2720 
1250 
2800 
2000 

4800 
360 

2000 
360 

2720 
1000 
1800 

135 
99 
99 

3133 
1840 

550 
600 
550 
500 
253 

2453 
4900 

,J237 50 
08 

427 50 
212 06 

104 
93 71 

204 

235 
138 

183 97 
367 50 

Eksiltmenin Saati 

10 30 
iV 50 
il 10 
il 30 
il 50 
12 10 
12 30 
13 40 
14 00 
14 20 
14 40 
15 00 
15 20 
15 40 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapab 
Açık 

Açık 

Açık 

Valdcbai:ı Prevantoryom ve Sanata yomunun yukanda cins ve miktarı yHtlı 1941 maU yılı erıak W. Yakaca.lı ek
siltmeye konmuşt1..r. İsteklılerin gJnıplar h;za."ulda yazılı &ün ve saatlerde Cağaloğlundj Yüksek Mektepler Muba&ebe
ciliği. binsı.nda oplanacak olan komisy0n ı teminat makbuzları, yeni sene Tlcbret Qcia....ı;ı vesı.kası ve et ne udeyab mti • 
nakasasına ı~lirak edeceklerin müesseselerle senede en az 10000 liralık iş yaptıkt11.rın11. dair resmi mft~el~ alaıtak
ları belgeler!e müracaat etmeleri ve karalı zart usullyle lhalesl yapı!acak ol&nflorupl3ra ait tekltt ınrktırplatln.I. ek· 
UJ.mP uatinrlen bir ı::aat eV'ıf'l komisyona teslin1 cttT.eler! :arttır. 

Şartnameicr Valdebaiı Prevanlonom ve Sanatoryom idare.ııte müracaat edılerelı: ıörulebllir. (1713) 

102--5917 
leri. (ll0-604 

Jf. 

57 ton filmaşın demiri ciheti 
askeriyeden verilerek balye teli 
eçktirilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 22/7 /941 salı günü saat 10,30 
da Tophanede İsi. Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla. 
caktır. Taliplerin teklif edecek -
leri fiat üzerinden kat'l teminat. 
larile belli vakitte komisyona gel-

o' Beherine 90 kuruş tahmin e ~ 
len 5856 adet kantarma alına~~ 
tir. Pazarlıkla eksiltmesi 4/8/ 
pazartesi günü saat 14 de roP 
hanede Lv. .Amirliği satırı3f 
komisyonunda yapılacaktır. 

teminatı 395 lira 28 kuruştur· 
]iplerin belli vakotte komis)·o· 
gelmeleri. Nümunesi komisY 1 meleri. (103--5948) 

* 
Beher kilosuna 7,5 kuruş tahmin 

edilen 133,000 kilo kuru soğan alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2:3/ 
7/941 Çarşamba günü saat 11 de 
Tophanede Lv. iimirliği satmalma 
ikoınisyonunda yapılacaktır. İlk te
minatı 1200 lira 37 kuruştur. Şart. 
namesi komisyonda görülür. Ta
J;plerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (112-«JfiO) • 

Beher kilosuna 42 kuruş tahmin 
edilen 30,000 kilo sığır eti alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 

·· ··ı.. cıog--Vo-1 goru ur. 
'f 

Kilo 
2000 Koltukluk halat. 
2000 Vapur halatı. 
1000 El incesi. 

Pı 
Yukarıda yazılı malzeme 

zarlıkla satın alınacaktır. tııa· 
29/7 /941 salı günü saat 15,45 
Tophanede Lv. Amirliği satırı; 
ma komisyonunda yapılaca . 
Taliplerin getirecekleri nilrll~. 
]erden beğenilerek alınac~~'ıı 
isteklilerin nümune ve kalı 

. . -\' 
natlaril belli yakıtte korııı•, 

gelmeleri. (108-6046). 

Askeri f a~rikalar Satınalma Y. omisyonu İlanları 
15 ton Parafin alınacak . ·i ı 

Tahmin edilen bedeli •16.50(). lira olan 15 ten Parafır. ask~1

5 1 

ı kalar umum müdürlüğü merkez sa tınalrı• konıısyorıunca 2 ~r 
Cuma günü saat 14 de pazarlıkla i hale edilP<"eklir Şartnanıe P 
dır. Kat'i teminat .2475. liradır. •588!» 

+ + 
Kırık.kalede yaptırılacak inşııat 
Keşif bedeli <22082> lira olan yu

karıda yazıb inşaat Asker! Fabnkalar 
Umum MüdürlütQ aat>n alma komla· 
;ronunca 31 Temmuz Hl tarihinde 

Perşembe (Ünü saaı 15 dt kapalı zart
la ihale edlleeektlr. 
Şartname el> Ura cll> kuruştur. 

M.uvakka1 teminat «1656, lira cl5> 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kür itinde saat 14 de kadar komis:ro· 

na vennelerl. (5759) 
Jf 

tC' 28 / Te.mmuz / 941 pazar 1 ,·ı nü saat 15 ve 15,J-O d• kapa ;. 
la iha1" edll<>eeğı üAn edile.0,ıı 
pazarında bir tamirhane rıı~: , 
liitı tesisinin şartnamesi ; 1

1 
«23, kurw; ve Xüçük ~s 

rtı· , 
yaptırılocak ınşaatm :şa .ıı' 
de 78 kuruştur. •· 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yut.k, YOITIA, YM4 kullaııınM lıem k-nıu •• hem el• 61( 

;a,~ı;;::;: BiR KtJŞT0Y0 YASTIK 1 Llr9 
Yastık yorganları da pek ucuuıur. Adr"": İstanbul Çakm1kc11•' 

Omer Balı oğlu Kuı TQyü Fabrikası. Telefon 23021. 


