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l{ARADA 
DEGİL 

lfA. VADA.~ 
j 11 ·ı · l . gz ız erın 
ZQ/er ümidi 

in T d gı ı:ı:ler harbin batın· 
h~nberi kendilerinden 
l ıç bir fey kaybetmedi. 
er, bili.kiı çok ıey ka· 
~ndılar, Zaferi herke
kın bıhınini hilafına da 
h ar•da deiil havada 
ekliyorlar, ona çalııı· 

Yorlar .. 

~:ETEM iZZET BENiCE 
Sevy 

'i' •aflıtt • Alman harbi en müt
tdiy0 ••ına &irmiş olarak devam 
~•nb " . .\lına..ıann 18 temmuıı.
İçin :'o' kafi neticeye yol asmak 
liirıu ' 00,ooo luk bir ordu ve her 
tinde ~lsıta ile, bütün cephe üze
baıııı . aşladıkları ikinci taarruz 
~•htıts~ Sovyetlerden azami mu
lttııı ey, &örmektedir. Henüz ta
ıı.s,1 :~ticelenmemiştir, neticenin 
4t Ilı 

1 
~t safhaya intikal edeceği 

le do\"'° değildir. Belk~ bu bam· 
tiııı,· hnanJara ümit ettiiini ı~ 
~ltb'.Y0ce1c, beliti de hakikaten 
tt n: İstikbalini değiştirecek ki-

ltııs talarını söktürece.ktir. 
llttn· : Alman harbi bu safhada 
t.ı~•Pon buhranı da ilk gün 
••h Ve ınütalea ettiğimia neti
'İne Varmış bulunmaktadır. Ka
~~ S ?ıtatsuokayı dışında bıraka
lı ııı·~v.ıetlere ve Almanlara kar· 
'litıasebetini yalnız ahdi ve 
"~- tonuna indirmiş olarak t~ 
\ıı.111.l eyleıniş ve hadiselerin in
~•I ~na intizarı tercih ey !iyen bit 
it ~dlınuştur. Bu intizar, ne vak· 
tty• ar sürecek ve japonyayı ne-

il Çıkaracak.~ 11. •• 
ltıı.1 sualin cevabını da; yine 
ti, ıı.; .\lnıan harbinin inkişaf sey
~i t:Y'.ş Ve kısalış tarzı ve neli
llııı.ı.aı!ın •dece.ktir. Herhalde ve 
~lıııa ak ki, japonya Bk.ıbetini 
, .. i 1

11 • Itus harbinin kat'i neti
ııı.ace:'YYiin etmeden meçhul bir 
llıa~1h1~ t.erketmek niyetinde ol-
1•heı.• eıbı, herhangi bir ihtilata 
la 1Yet . lııı\ ""'1neden fırsatlan kol· 
~ılıt. n"•. nimetlenmek kararm
~t· ~ 11 ıtı'barla, şimdiden 1ngil-
'ht • .\nıerika ile ihtilata sebe
:•kı.:•r .. ~ bir vaziyete diiş· 
L. ~•n ç~ındiği kadar; Sovyet -
'"'1111,lıııı lııucadelesinden de uzak 
~!ta la •ktadır. Ancak. ilk hr
~,!'oi t~~n~~nm • hele. Alman ga
;"lıt ,, dırınde • Sovyct bölge
•İg ' •el l' lanın •nıenı. ve Fransız Hio-
lsifiı.ı: elatarak Uzak Şark ve 

'tii lıııı.b harekete geçmek istiye-
•- •kkaktır 

~ """>•t . 
it l>oıı:r,, · Alınan mücadelesi ve 
la 'o!I; ~"1 durumu bu şe-kilde 
11~1-n .,1;rken; İngılizler de fır. 
'• lal'lıııı ad~ ederek, hem hazır
la~ de Al bıtırnüye çalışmakıUı. 
j ıbdası nıanya için müşkül şart

~. n~lter:• .gayrel etmektedirler. 
~bi lı.a~ tıın Almanyaya karşı 

~de İıı~rnak planı Uç safha ü-
ı,. <\-.. .\Jnı af etmektedir. • 
~ anya:n yonnak, yay-

.\htuka 
harbini kazanmak 

<neva..,, 5 ln<ıl Sayfada 

~lı=--, 
liARP 

411•11llopadlıl 
rJ:

1 
Yazan: 

~kender F. 
Sertclli-

ll -it~ lllGkenıınel ted-
Ya:ı:ııuu bugün . -

G l11ca ıab11a. 
8 Okuyunuz. i 

Almanya· bu 
zayiat ile şark· 
ta harbe de-
vam edemez 

Bir Alman tank fır
kası kumandanının 

ele geçen raporu 
Moskova 22 (A.A.) - Hariciye 

Komiserliği muavini Lozovski 
dün şu beyanatta bulunmuştur: 

•Kızılorduyu ve ve Kızıl hava 
ku\'\-etlerinı tahrip ettiklerini 
.iddia etmiş olmalarına rağmen, 

henüz ne Kiyefe. ne Len.ingrada, 
ne Moskovaya giremediler. Zayi
atları çok ağırdır. 

Ele geçen bi.!: tankta, 18 inci 
Alınan tank fırkasının kuman • 

(Den.mi Be,lncl Sahifede) 

Sovyet Tebliği 

Çok mühim 
muharebe

ler oluyor 

Laalagrada iki Al· 
man hava taarruza 

akim llaldı 
Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet 

A•kerl Tebliti: 
Smolensk, Polotsk - Nevel, 

Novograd - Voltns.k ve diğer 
mıntakalarda dün de çok mübım 
muharebeler olmuştur. 

Sovyet tayyarelen düşman ma
kinell cüzütamlara ve tayyarele
rine ağır zayiat verdjnnişlerdir. 

(Devamı 5 inci SayfMb) 

Boşnak gönül- 1 

lüfer de Rus
lara karşı gitti 

Zagrep 22 (A.A.)- Sovyetlere 
karşı mücadeleye iştirak et:nek 
üzere Zagrep ve civarından hare
ket eden müteaddit gönüllü kıt'a· 

(Devamı BOflncl Sa.lıltedıo) 

NOTLAR: 

Sayfiye dediğin 
böyle olur 

Blz.lm mabut ari<adalla IÖJ'io dert
ı..,ıilı:: 

Ben _ 5a:rfl7e decli!iı:ı bö7le olur 
ı,ıe .. 

O - Neden?. -
Ben - Mef)ıur asfalttan geçebilmek 

için burun ve gözler mutlaka kapan
rna1ıdu\ Aksi hakle ne yürüyebilir, ne 
bakabilir. ne nefes alabillrsinlı. Son
ra da bura.sının adı: 

cBı.iyükadadınl . 
O _ Sokakları yıkan11yorlar mı?. 

Ben - Bir haftadır .Jr;.;daytm ıör-
medim. Yalnız süpüı-Liyorlar 

O - Dört tarafı da deniz ve her
halde itfaiye arozözleri ile hortumları 
da var. 

Ben - Hepsi ve ber ıey var. Fak.at, 
bir sa:-.·fiyenln arlaltı nası: temızlenir 
\.'e n..ı~ı! nJı-1,;, . ı; ~ı:ı1rt~r". linkkında ne 
taktp Cıkriıı:ız, ne meraku.ıuz., ne de 

1 arzumuz. ~J • • • 

ALMANYA 
müstakil ka· 
lan memle
ketlere yeni 
bir taarruz 
hazırlıyor 

Amerika Harici· 
ye müsteşarı 
böyle söyledi 
Vaşington 22 (A.A,) - Ha. 

ricine Müsteşan Samner Vels 
dün aşağıdaki beyanatta bu.. 
ıunmuştur: 

•- Amerika hükılmetinin, 
(Devamı 5 inci Sayfada) 

Tllllltll . 
• HEJ.S1J111'I 

• 

Alman tayya
releri Mosko
vayı bu sefer 
bombaladılar 

Bir kaç yangın 
çıkarıldı, ölü ve 

yaralı çok 
Londra 22 (A.A.) - Moskova 

radyosu son saatte aşağıdaki teb
liği neşretmi§tir: 

200 Alınan tayyaresi, dün akşam 
So\'yet hükümct merkezinin mü-

. dafaalarına girmeğe teşebbüs et
mi§ ise de, ancak münferit tay
yareler §ehre vannağa muvaffak 
olmuşlardır. 

17 Alınan tayyaresi avcı tay -
yareleri ve dafi toplar tarafından 

(Devamı ee.ıncı Satılfede) 

BA8AE't0 • 

"'"'"'°" • 

Şark cephesinde harp vaziyetini gösterir harita 
------1 • iki kişi, parası için ar-

kadaşlarını vurdular 
Valldebatı prevantoryoma ltabçeılnde 
balunaa yaralı adam neler aalatb ? 

Irak bizden 
bira istiyor 

Iraktan İnhisarlar İdaresine müra
caat edilerek bira istenmi~tır. Şimdi

ye kadar lngil~ereden bira getirteı::ı 

Irak son zamanlarda bu yolda müş

kll•Lıl başgtı.,,terınesi üzerine bu lbt~
yacını nleınlekctimizdcn tedarik et
nıek ist!'ıtıl;>tir. inhJsarın~ idaresi bu 
busu:;La tetkıkler yapmaktadır. 

Dün gece yarısına doğru Üskü. 
darda Çamlıcada Valdebağı pre
van.oryomu cıvarında bir soy -
gunculuk \'e yaralama vak'ası ol.. 
muştur. 

Bu sabah erkenden prevantor. 
yomun bah\'f'sıne çıkan bad~meler 
yola yakıp dunr!ann dibinde 
kanlaı ıçınde bır adar.ıın yattığı

nı görmıi !er ve derhal yaralıyı 

alarak prevantoryoma t~ımış -
<Oe>amt 5 inci Sayfada) 

Alman • Sovyat 

BABBINE 

818 BAKIŞ 

Bir aylık mu· 
harebe ne 
netice verdi 

Sovyeller l 
Alman taarru·\. 
zanu durdur-

, 

1 duklarını söyjl 
ıoyorıar 

1800 Kilometrelik 
cephede muhare
beler çok şiddetli 
BİR AYLIK 
VAZİYET 

Bugün, So\-yet - Alman harbi 
başhyah tam bir ay oluyor. 

Alman O .. N B. Ajansı, bu müd
det zarfında yapıln11.ş olan a~erl 
h.areki'.tttaa ve vukua gelen sid
detli muharebelerden bahsettik
ten sonra, Alman ordulannın es
ki Sovycı bududunda.ı:ı ~00 kilo
metre içeriye &:inrJş olduk.lanru 
söylemektedir. 

(Devamı Beşincl Sa.lıllede) 

Memleketlerine 
dönen elçiler 
Edirneden geçti 

Misafirler Su 1 tan 
Selim camnnı de 

gezdiler 
Edirnedcn bildirildiğine göre. mem

leketlerine dönn'ıek te olan Romanya, 
Macaristan Ye Slovnkyanın Moskova
daki elçileri, dün lJb<..h Edirneye var
mışlar ve ~ehir methalinde \' il~yet na
mına karşılanarak, iz.'iz edilmişlerdir. 

:P..ti~alirler gö.stt.'rdikleri arzu Uzerine 
Sultan selim camiınt gezmişlerdir. 

Bunlarla birlikte 322 kışiitk bir Al· 
man kafilesi de Ediıııeye gelmiştir. 
Gerek elçiler ·\.'e gerek diğer misafir
ler kısa bir tevakkuftan sonra otobUs

'ler ve hususi otomobillerle Kapıkale 
hududumuza dotru yollanna devam 
etm4lerdlr. 

Ekmek fiatleri e 
• • • • 

yırmı para yenı ır 

zam yapılacak 
Bu suretle çeşni değiştirilerek 
daha beyaz ekmek çıkarılacak 

1 Şehrimizden evvelki gün Anka- ları ayn ayrı öğütülerek elde o-
raya giden Ticaret Vekili Mümtaz lunmuştur. Bu suretle fazla ke-
Ökmen buradaki tetkikleri esna- pek ve saman atılmış olduğundan 
sında yeni bir tip ekmekle meşgul beyaz, temiz, iy; pişmi§ bir ekmek 
olmuştur. Vekilin yanında tıecrii- elde olunmuştur. Yalnız aradaki 

1 

besi yapılan bu yeni tip ekmeğin bu fark kilıo başına 20 para bir 
terkibindeki buğday ve arpa un- (J>eTmm ıı.,.ıncı Bıılıltede) 

Leni119"ad müzesind.! tqh!r edilen ve geçım Ntrpte Sovyetler 
tarafından iğtiMm edilen bl1' Fin tankı 

( HARP VAZİYETİ ) 
Almanlar dünyaya zırhlı kuvvet
lerle taarruz usullerini öğrettiler, 
Sovyetler de bunlara karşı en 
yeni müdafaa usulünü öğretiyor 
(Yazan: EMEKLi llUBMAY SUBAY) 

Alman tebliğine göre: Ukran
yada Alınan • Macar. Rumen kıt
alan mağlup edilen Sovyet hlrlik-

Bakırköyünde de define varmış 1 

!erini takip etmektedirler. Cephe
nın diğer kısımlarında, Alman 
zırhlı tümenlerinin ilerleyişi ile 
çenilmiş bulunan Sovyet birlik
lerinin imhasına devam edilınek
tedir. Peypus gölü mıntakasında 
Almanlar Stalin tahkimatında yt
ru mevziler zaptetmşlerdir. Polonyalı mütehas

sıs aramıga başladı! 
Mütehassıs, ağzında altın dişi 
olanları Sürpagop'a sokmuyot ! 

Belçika milli 
istiklalinin 

yıl dönümü 
Londra 22 (A.A.) - cB.B.C.> 

Haricıye Nazırı Eden, milli is -
tiklal günleri dolayısile Belçika 
mHlctiııe radyoda hitabede bu -
lunarak, son otuz senede Belçika. 

'. nın jki defa aynı mukadderatı ge
çirdiğın,, fakat bu sefer de nihai 
~ticenin ayni olacağını söyliye

(Dewmı ~cl Sahifede) 
·---<>---

Nişanlısile yüz· 
meğe giden bir 
genç boğuldu 
Be~·k ta:ıta Abhcsa~a yokıışwı.. 

da oturan Etem nışanlısı Müzey
yenle beraber gezmeğe gitmiş ve 
Bebekle Rumlih1.>.1rı aıa.sında de
nize girJru<$Ü. Burada al<lıntıya 
kapılan genç den;zden çıkmamış, 
nişanlısının müracaati üzerine 
cesedi aıanmağa başlaomıştır. 

SUrpagopta bir Ermeni zengininin 
mezarında gizli olduğu iddia edilen ı 
milyon liralık definenin bugün Po
lonyalı bir mütehassıs taralından fen
nı bir şekilde araştırılmasına ba~lan-· 
nuştır. Dört gündür toprağın kazıl
ma.siyle bir ~ey çık.madıtıru gören de-

(Deva.ıw Jleflnci Sahllede) 

Tenkid ve Mülahaza: 

Saob ve BobsltH 
IIATEMI SE."IİB SARP 

Çocuklarımıza bir ad daha 
buldular; kızdılar mı: 

- Bobsitil!. 
Yahut: 
- Snop! diyorlar. 
Ancak, bu isimleri takanların 

•genç•, •çocuk•, «teşekkül et
meıniş delikanlı. sözlerinin de
lalet ettiği manayı benimseme
miş olduklarına şiiphe yoktur .. 
Bize göre, bu adları takmak is
tedikleri küçük \'atandaşlar, 

henüz bir kabuk bağlamı~·a \'8· 

kit bulmamış delikanlılardır. 

Bunlar, su gibidirler: İçine ko
nuldukları kabın eklini alırlar. 

Bizce bö) le bir hal mp•·~ .. t 

Sovyet teblığine göre: 20 tem
muzda Pskov, Smolensk \'e .!\e
vograd istikametlerinde şiddet:, 

muharebeler olmuştur. Cephede. 
vaziyette hiçbir değişiklik yoktur 

Bu resmi tebliğ hulfısalarından 
anlad;ğ11ruza göre, Alman ordula

(D•vamı Bqincl Sablfed•) 

Bulunan ceset 
Kumkapı sahillerine dün dalgaıar 

bir ceset atm~tır. Yapılan tahkik:.ıtı.a 
bunun Lüleburgaı.ın Gilndoğdu m:ı· 
hallcsinde mukim En\·t>r oğlu IIasan 
olduğu, ve yüzme bılm~iği halde de
nize girdiğinden bofulduiu anlaşıl· 
mıştır. 

olmamakla beraber, şa~<l, bu 
ndı takanların ,-~hnti gi!.ıi içle

rinde böyle olanları var• u. ka· 
bahat o çocukların da def,.l<lir: 

Ya züppcl~ıııi~ bir edibe \C 

ya, \"&tanını inkfır ctın~ bir 
muharrire rası:elıniş olsalar 
gerektir .. 

Bize düşen vazife, onlara iki· 
debir: 

- Bobsitil!. 
ve,a: 
_ Snop! gibi iltifatlarda bu

lunmak değildir. 
Takmak j..,tediklcri adlnrm 

hi\·hir thtn11ui)rti ~oktur. Çiin· 
kil Tiiı-k \·atanpc..•r\ crliğinin l'D 

bu yük . al:e•.trkrine şahit ola
rak tcrhi~·c rdiltni~ hu ~ocuk~ 
L.1r. Jıcr'.'-l'~· <ılahilir. faknt hi<;1ıir 
giin ınc1nleketll•riı1i inkfır ede~ 

nıi,ycccklcrdir ... Bl.z.c, bu tt·~clli 

~·ctişir!. 



UCUZ VE 
PAHALI KİRA 

fotanbulun en ucuz ev ki
nuı ol:ı.n yer, Ahırkapı ve ci· 
varı .. Jaki tahta ve teneke ba· 
rakal rmı§.. Bir arkada§ın 
yazdıgı roport4ja göre, bura
da, günde 11 uru~a kira&ı o
lan evler varını§! 

Ahırkapı da Marmara sa
hi.i, Suadiye tarafları da Mar· 
rnara sah!li. Birinde ev kirası ı 
bir muazzam servet teşkil e
diyor. Bir diğerinde ev kira
sı, birinci nevi sigara fiatin· 
deıı daha ucuza geliyor. 
Şu dünya ne gariptir. En 

hayırlısı ikisinin ortası am· 
ma, nerede ve nasıl bulmalı?, 

ZENGiN 
OLMAK 

Me§hur Amerikalı milyar· 
der Karneci, zengin olmak 
i~in §U taniye ve çareleri ile
rı surüyor: 

• lu ı ka evleniniz, diyor. 
Hayatınız intizama girer, da
ha iyi çalıfır&ınız. onra, di
yor, içkiyi mutlaka evde içi· 
niz. Meyhaneye alı§mayınız. 

• arned, g iba, omründe 
hıç rakı içmemi§.. Ben ak· 
ıamcı değilim amma, erbabı· 
nın ifadesine göre, rakının 
t.. ı meyh nede çıkar. 

ot: Euradakı meyhane 
tabiri, lüks gazinoları kasdet· 
memektedir. Oralarda rakı· 
ı .. ıı tadı değil, tatsızlığı çı
kar. 

KATIRIN 
f. U1'EKAIDI 

Radyo 
satışı 

Macaristandan şaya
nı dikkat bir teklifte 

bulunuldu 
Macaristandan bazı büyük fir· 

malar alakadarlara müracaat e • 
derek ihtiyaçları olan bazı mad
m:.~dder mukabil'nde çok ucuz 
fiatle radyo gönderebiicceklcrinı 
bidinn şcrdır. 

Macar:standa büyük radyo stok
ları olduğu haber alınmıştır. Tek. 
lif ledkik edilmekledır . .Macar • 
!arın istc·dikleri maddeler ıçin Ve. 
kaletten ihracat müsaadesi alı -
nırsa bu yolda derhal temasa ge
çilecektir. 

Siper inşaatı kont
rölü başhyor 

Vilayet taralından bugünlerde 
şehrimi1..ın her tarafında kon • 
troller yapılarak kaymakam'ık • 
lar tarafından siper in~aa ına ne 
derece el.emmiye! verildiğı lesbit 
olunaca"lttır. 
Bazı kaymskamların mıntaka • 

lan dahilinde çok siperler kaz • 
dırdıkları halde bazılarının az 
kazdırdıkları görülmü~tür. Kon. 
trollere bugünlerde başlanacak • 
lır. 

Filistinden getir
tilecek mallar 

Suriye yolunun açılmasından 
sonra mcmlekelirnlzdeki bazı ta. 
cırler Fil:st!nden bazı sanayi mad. 
deleri getirmek üzere temasa geç
mişlerdir. Son zamanlarda sana. 
yide ilerlemış olan Filistinden ba. 
z1 mühim ihtiyaçlarımızın temin 
edilecevi tahmin olunmaktadır. 

KCÇC.K BABEBLEB 
L.azetelerde okudum: A- • 

meri an ordusunda tam 27 1 'ViLAYET rJ• BELEDIYEı 
sene hızmet etmiş olan bir i + Asker aııeıerlne yardım i;·in ha
katır, geçeııierde tekaüde sev- ı :tırlanrr.aJtta olan kanun lay,hası Bele
keuilmiş ve hakkında büyük dıye Daimi En<;üm~nının karar ve.ıdi-

tı t:saslar dalrt'Stn~e t.amamlınm~tır. 
merasim yapıimı§. Katır, ban• Loyiha bugı.Uıierde Ankaraya gtınde-
do muzika önde olduğu hal· ı-ilc'CC.lı: ve 4 Ağu•tosta ıçtır.1:ıl~rma I 
d "• bir g.;çİt resmi ile cadde· b şlıyarak oı..n .lluyili< Mo!ıeı 'leclisl 

topianlılan.nda mu:takere edllec~ktir. 
!erde dol<..ıtırılmış, nutuklar + Fnı.üı traın•ay yoluna m".:ızt o-
söyle ıniş vesaire.. lan billun yolların 23 bin lı '".ll•k bır 

'ıevek ·elı, Amerika dok· tahsbatıa tamır ettir'mesı k-> aua:U· 
• • ... • rılmJ.$tlr 

san dokuz devlete va<lettıgı 
yardımların hiç birini yapa· 

mıyor. Baksanıza, orada, ka
tırların tekaüt işi ile uğraşı· 
vorlar. 

BİR KADIN 

!Ç!N~IERASIM 
lngilterenin bilmem hangi 

eyaletınde, yüz yaıına baı· 
mı, bir kadın için, geçenler· 
de bır merasim yapılmıf .• Ma· 
h..ıllin belediye reisi, gidip 
kadını tebrik etmiş.. Şimdi, 
bu kadına her taraftan bir 
~ok hediyeler gelmekte imiı .. 
lhtıyar kadın diyor ki: 

«- Artık, bu hediyeler
den bıktım •• » 

Fakat, bizim hatırımıza bir 
nokta geliyor. Sakın, oma· 
hallin belediye reia ve halkı 
lıir yanlı§ yapını§ olmasın
lar?. Çünkü, bir kadının h a · 
kika tte kaç yqında olduğu
nu öğrenmek asla m ü mkün 
değildir. 

AH!.IET RAUF 

TiCARET ue SANAYi: 
+ İç T;ca:.:t l'mwn Müdıhiı Ceifil 

Garman dü.n Ar.karadan 5t:hrimhe 
aı::elnıı.şur. Umum Mudur dCın 'l'iraret 
O!ı~nc ve t.-fL"lt:ı.ka Tıcaret !ı.'!iJdurlü

Küı1U ziyaret euer~k bazı t~Uuk ve ıc
nıaslarda buJunn1ll,1tur. 

+ Kok kömüründen amonyak çı

karuması için tet.itık~cre ba J.anm~ur. 
Bu tzkdırdc şlmd. 500 kuruş olan li
atierın bu suretle çok ucuzlıyacaıı an
U,,ılmak ıacıır. 

+ El oarhlnm kaldırıbnası bak
kuıdak. kasapların murnca<..tı Fıat 1\lil
rafulbe Komı.syoounca Pazar gUniı tet
kik oluniCdktır. Maanıaılh koıruayon 

buna taraflar detildır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Parlı Genel Sekreterli,i!lnin tav

siyesi üzerine BC:Jlktaş lialkevinio 
Temsil Kolu Sıva:ıı - Kayıerl ve 
Ankarada temsiller vermek üzere dü.n 
sabah şehrimizden ayrılm1,1lardcr. 

+ Terli müddetleri gelmiş olan 
kaptan ve mak..ınıst..leriıı iınü.baıu 

dün Yıik.sek Deniz Tıcaret Mekteblıı
d~ başlam1,1tır. Bu lmti!lana 35 kaptan 
ve makinist cirrniştir. lrntiban üç gün 
devam edecektir. Bundan sonra imti
hanı kazano:.ı.nla.r modern v~ıtalar ü
zerinden Denizyollan.run yeni vapur
larında, .Marmara.da bır kurs görecek
lerdir. 

Yazan: CAHİT UÇUK 
No. 2 \. 

- Tabiat insana yaşama kuv- j 
veti verir, vakıa sen şimdiye ka
dar da'.ma ba .a türlü bir ömür 
sürdün. Mektep S('neleri biz sana 
geliyorduk T Jti.' lstanbulda ge. 

çiriyorduk. Sen benim toprağa o. 
lan ba;:lılığıma her zaman için 
şa ml§tııı Fakat doğurucu, ve -
ıım 1. tvprnk, en derin, esrarlı bir 
kuvvete ma'ıktır, Onunla yaşa-

rız. Or?...n yerdıklcrile doyarız, Ö- ı· 
!ünce ona gideriz . Hıç olrıaz, on 
beş g, n ,çin çift!.ıge gıt ... Orada 
büyük ba~anı:· her yaz iç:nde ya. 
şadı bir çif•!;;k e\-<mız, saınan -
!ıklar, ambarlar, bahçc'.er, ;onra . 
göz alabild ı..ne ta•'alar, ve çift
liğin or' .ıı•I '1 geçen büyük de. 

• remiz var. Bu derenin kum.salında l 

altın zerreleri pırıldar. Bir altın 
madeninden geçtiğine emınım. 

Çocukluğumda dere kıyısında bir 
adamın bütün gün yüksük gibi 
bir toprak kap içınde suları ak. 
tardığı, ve böylelikle altın top

ladığını görmüştüm. Sonra köyün 
yakınlarında büyük bir çan• or
manı vardı. Gölgeler içinde kü. 
çük kaynaklara, pınarlara rast • 
lıınır ... 
Annemın, derin b'r hazla ruhu 

o;kşayan sesi, anla'.tıklan, biraz 
evvd gözlerimde beliren hayal -
!ere can verdi. Ekinleriıı rüzgarla 
sallandığmı, güneş al:ında sula
rın aktığını görur gib. c <!um. 
Kalbim yeni, taze bir istekle dol. 
du; 

LK . 
u · .. 

"~ 

Askere giden va
tandaşın y~ vruıa 
Yardım,cvcnler Ceıııi)eti, çok 

n1übinı bir ycnj ınev.zuu eline al
mış bulunmaktadır. Askere git· 
miş vatandaşların geride bıraktık· 
!arı tah. il ~ağ"ındaki yavru1ara, 
Cemiyet yardım elini matacak ve 
onların kitap. defter gibi ders le· 
vazımatını temin ve tedarik edecek. 

Son alınan kararlarla askere gİ· 
denlcriıı ailelerine yapılan yardım 
çerçev""i daha sıkı bir inzıbat al
tına alınmış ve geni~letilmiş bulu· 
nuyor. :çtimai yardın1ın en hassas 
,.c yerinde bir hamlesi olan asker 
ailelerine yardım işi, bu dünya 
buhranı karşısında memleketin a
na davalarından birini teşkil et· 
mektcdir. 

oe,·let, bü~iik bir hassasiyetle, 
belediyeleri bu yoldaki mesaiye 
teşvik ediyor. 

Türk kadınlarının teşkil ettiği 
Yardım~cven1er Cemiyetinin son 
kararı, askere giden vatandaşlara 
uzanmıs ~efkat ve insani hizmet 
kollarının, en ~ok dua toplıyacak 
olanlarından biridir. Türk askeri· 
njn geride bıraktığı çocuğa bak
mak. onu okntmak, ihtiya~larıııı 

temin etmek, elbette ki, Türk ka· 
dınının vazifesi idi. 

Cemiyetin, bu i~ muvaffakiyet
le ba~aracağından emin bulunuyo-
ruz. 

REŞAT FEYZt 

Mekteplerde 
kayıt ve kabul 

şeraiti J 

Deniz llseıı ve ge
dikli Erbaş okulu 
Mekteplere kayıt ve kabul zamanı 

gelmiştir. Esa• gayelerinden biri de o
kuyucularına ht::rnct olan ..ı;Son Tel
graf hergun bir, iki mektebin kayıt 
ve kabul şeraitini bildirecektir: 

Deniz Lisesine girmek lstlyenler 
için şcrrtlar şun1ard.::.r· 

Yaşları btrlnct sınır için ıs - 18 
olmak, yaşl:ırı ikinci SlJHf iı;:in 16 - 19 
olmak Bu yaşJardan altı ay büyük ve
ya küçük olanlar da .kabul edilebilir. 
Li5e bı lnci sınıfa oı-tamektcp ~ 'Zun
la?·ı 11hnacağı gibi lc;cnln birinci sını
rında u<n1aıe kalrnış olanlar da alına
caklar. 

DcDlZ Gcdik.ll Erbaş liazırlama O
kuluna girmcğe •:ılıplE!rln: Y~lan 
ıı - 17 olacaktır, Bu mektebe ilk
mektep mezunu alınacağı gibi ort ... \ o
ktılun rnuhtell! sınıflarında fkmale 
kalrr:ı, olanlar da alınırlar Tahbilini 
yal ız b < scı:c zayi elmiş olanlar da 
alınırlar. 

Den ı; I.ıscs:tyle Deniz Gedikli F.rba.ş 
Hazırbıra Ok •una girmek ıst!yen 

tolipler 15 Atu :o 941 larlhıoe kadar 
İsbnbulda Kasımpaşada Dentz Ko
mutanlığına harıçte bulunanlar da 
mahalll askerlik. şubelerine ınürncaat 
etrnelidırlcr. 

438 lirayı ne yapmış? 
Cemil isminde bir Bel,•dıye 

tahsıldarının zimmetine 438 lira 
geçirmekten muhakemesıne, dün 
İstanbul İkinci Asliye Ceza mah
kem<!sinde b~lanmıştır. 

Maznun Cemil, karısile çocu • 
ğunun ayni zamanda hastalandı. 
ğını, hekime, ilaca para yetişti -
remedığini, bunun üzerine eli al
tındaki ı-arayı mecburen harca -
<lığını söylemiştir. Mahkeme, Ce
milin serbest bırakma isteğini 
reddetmiştir. Şahitler dinlenil -
mek üzere, muhakeme tehir o.
lunmuştur. 

- Gideceğim anne! 
Dedim. Hemen kısa bir hazırlılc 

yaptık. Köy için bir iki elbise dik. 
tik. Babam. çiftlik evinin hazır
lanmasını kahyasına emretti. An
nem köyde bulunmıyan bazı yi. 
yecekler yaptırdı. 

Sabah güneşle beraber yola 
çıktın1. Çiftliğe otomobilie de 
gitmek imkanı vardı. Fakat, be. 
nim gibi iyi olabilmek için yol. 
culuk yapan bir insanın araba 
yolculğunda daha avunacağım dü
şündük. Ve sabahtanberi yolda • 
yun. Tozlu şoselerden geçt.k. Kü. 

çük sulara kurulmuş köprüler • 
den aştık. Aydınlık kırlara yavaş 
yavaş hüzünlü bir sessizlik tök
meğe başladı. Ağaçların, halta 
otların gölgeleri bile keskin bir 
siyahlık'a yerlere uzandı. &Jma 
içindeki şoseden i!crlediğ'miz _gE<ıç 
çam ormanını kızıl renkler dol • 
durdu ve kısa bir zaman bütün 
renkler• yu !tu. Ormanı karanlık. 
lar hp~dı. 

- Ali Çavuş bıraz çabuk dedim. 
'Caraıılıklardan sıkılıyorum. 

Günün meselesi: 

ü se odun nar
ı de "iştirilmiyor! 

Mürakabe komisyonu odun 
ve ıtriyat işlerini tedkik etti 
Fiat Mürakabe Komisyonu dün fark 130 kuruş idi. bu sene bu 

toplanarak bazı işleri tedkik et. miktar 105 kuruşa indirilmiştir. 
miştir: Bu arada gerek istihsal mınlaka. 

Komisyon .ovveıa mahalleler • !arından İslanbula geliş ve bura-
deki perakenıie odun ve kömür· daki tevziat müşkülatı da gözö· 
cülerin vaziyetini ;;özden geçir - nüne konulmaktadır. Komisyonda 
ml~ ve bunların odunu ııeraken. bu mes~Je ve yapılan şikayetler 
deci gibi almalraına mukabil haı. müzakerelere mevzu olmuş. mev • 
ka kilosunu yüz paraya salma - cut yüksek narh yerinde görıil • 
!arına, kömürü ise loptan fiat ü- müşt ür. 
zerinden alıp perakende fiata sal. ITRİYAT VE AYAKKABI 
rnalarıııa karar vermiştir. FİATLERİ 

Komisyonun isteği üzerine Be. Komisyon bundan sonra ıtriyat-
lediye İktısat Müdürlüğü mille- çılan kabul elmiş ve harpten ev-
hassısları tarafından yapılan ted- velki fiatlerde bir değişiklik ol. 
kikatın \erdiği neticeye göre o. matlığından ılriyatçıların fiat • 
dunun toptan satışlarında ma • !eri makul hadde görülmüştür. 
hali nde maliyeti geçen seneye Kasapların ve ayakkabıcıların 
nazaran 90 - 100 kuruştan 180 ku- talepleri hakkında tedkikal de -
ruşa yükselmiştir. Geçen sene top., vam eltığinden komisyon bunları 
tan fiatlerle perakende arasındaki da gelec~k içt:maa bırakmıştır. 

~~--~~-~ .. ~~~~-~~~ 
Sağır ve Dilsizler Pirinç ve bakla 

Bunlar için bir leyli 
mektep açılıyor 

Sağır, Dilsiz ve Körler Cemiye
tinin fevkalade kongresi dün saat 
14 de Eminönü Halkevinde ya -
pılmışlır. Ra;ıora göre Cemiyet 
6 ayda 4764 lira 88 kuruş varidat 
temin etmiş ve 4300 lira sarfet • 
miştır. Ayni müddet içinde şelı.. 

rimizde muhtelif polis merkezle
rinde 89, mahkemelC'rde 21. Ana
dolu mahkemelerinde 9 olmak 
üzere 119 sağır ve dilsize tercü • 
manltk yapılmıştır. 

Halen 26 sağır, dilsiz ve körün 
Cemiyette istirahati temin olun. 
maktadır. Cemiyet 37 llasına fab
rikalarda iş bulmuştur. Kongrede 
İzm r<lek: miislakil ccmiyetın fes
hı ve bu ders yılı basrnda şehri • 

Yakında bunlara da 
narh konulacak 

Pirinç ve bakla fiatlerinin de 
• tesb:t olunarak narh konulacağı 
haber alınmıştır. Fasulye ve mer
cımek f:atlerinin tesbili piy~sada 
çok iyi tesir yapmıştır. Ticaret 
Vekaleti diğer bütün gıda madde. 
ler'nin de bu ~ekilde fialleri.;'ı tes.. 
l!ıt için tedkikler yapmaktadır. 
Bugünl-erde !Jirinç ve bakla fiat
lcri ilim edilecektir. 

mizde leyll ve nehari bir sa-
ğır, dilsiz, körler mekte • 
bi açılması, her vilayet şube • 
sinde bir şube açılması karar
laş\ırılmış Ankarada açılacak şu
be reisliğine MehmC't Tamtürk, 
umumi reisliğe Süleyman Kök 
seçilmişlerdir. 

r . . 
--\.ADLiYE ve POLIS-...1-
Gece vakti Beşiktaşta öldü
rülen otomobil değnekçisi ! 

Bir şahit kadın Ajır Ceza M~hkemeslnde 
katille maznun iki genci telrlk edemedi 1 

Grç0nl<rde Beşfktaşta bir evin 1 
oda;ında, eğlenti sırasında otomo
bıl değnckç'si Tc\'fiği ayni bı • 
çakla öldürnıekten maznun İlha. 
mi ile arkadaşı Cevd"tin muha • 
kemelerınc dün İs'anbul Birinci 
Ağırceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Dünkii celsede evin sahibi A
dalet, şahit olarak dinlenmiştir. 
Adalet, cinayet gecesi kendisinin 
aşağı 1-"atta gıcırtılar, kapı zor • 
lanmasına benz:er sesler işil • 
tiğini, pencereden bakınca karan. 
lıkta kısa boylu bir adamı sokağa 
çıkarken görıiüğünü, fakat cina
yeti işleyenlerin muhakeme edi
len iki genç olup olmadığı husu. 
sunda hiç birşey diyemiyeceğini 
söylemiştir. Tahkikatı yapanlar. 
dan başkomiser Alişanla memur 
Zeki ve Celiıl.in şahit olarak din-

O, kamçısını, dik başlı hayvan
ların sırtında şaklattı . Arabanın 
içindeki hava sertleşti. Pardesü
mün yakasını kaldırarak ilikle • 
dim. Gözlerim, dik başlı hayvan. 
!arın ile~isindek.i, görmediğim 
yolda. Çamlar heyulalaşıyor. ma
sallardaki gibi yolumuzu örlecek
miş hissine kapılıyorum. Nalların 

değişmiyen temposu, tekerlekle. 
rin dönen yuvarlak sesi b•rden • 
bire sustu.'O zaman ormanın fı
sıliılarını duydum. Çam dalları 
gizli bir lisanla konuşuyorlar gi
bi. Bir su şırıltı" duyuluyor, ve 
uzaklardan kurbağa türküleri ge. 
L~r. 

Araba tekrar ilerl<'di. Fakat 
na11ar ve tekerlekler bir halı üs. 
tünde kayıyor gıbi. yuır.u<ak bir 
gürültii yap:yor. Karanlı. :ı iyice 
alışan gözlerim sağ tarafla kalan 
şoseyi seçiyor. Bu şoseden ayrıh
şın ~ebebini soracaktı'l1. Ali ça • 
vuş daha evvel söyledi: 

- Köy yoluna di\ndük ... Şimdi 
biraz sonra orır.antlan çıkacağız ... 
Bir cevrek saat sürmez köyde • 

lenilmeleri için, muhakemenin 
devamı ].;almıştır. 

Bıçaktaki kan leke
leri tahlil edilecek 
Eyüpsı..ltanda komşusu Kudsi. 

yi ctavı.:ğu çaldı!· diye bıçakla 

öldürmek:cn suçlu Veli ile kanlı 
bıçağı saklamaktan suçlu Meh~
din muhakemelerine, meşhut suç 
kanununa göre dün de bakılmıştır. 
İstanbul Birinci Ağırceza mah -
kemesi, •uçlu avukatının müda. 
!na bakımından tahkikatın tevsii 
isteğini muvafık görmüştür.. Bir 
istilam yapılacak, bıçağın üzerin. 
deki kanın insan kanı olup olma
dığı usulen tayin ettirilecek ve 
bazı müdafaa şahitleri çağırıla· 

calfür. Muhakemeye 24 teınmıw: 
14 de devam olunacaktır. 

yiz ... 
Yanımdaki çantamı tuttum. 

Göğsümde heyecana benziyen bir 
ürperti dolaştı. Ağaçların seyrek. 
!eşen' karartılanna bakıyordum. 
Mucizevi birşey oldu. Oradan, ka· 
ranlıklardan çamların sivri iğneli 
dalları arasından, binbir parçaya 
hölünm~ beyaz bir ışık süzüldü. 
Sonra, üstü, ince siyah çizgilerle 
dolu ay yavaş yavaş ağaçların a
rasından yükseldi. Her tarafa yük. 
sek gölgeler düştü. Ali çavuşun 
beyaz saçlı başı gümüş gibi par. 
lıyor. 

O~mandan çıktık. Ağaçların 
çengellerinden kurtulan ay, geniş 
ovanın koynuna uzandı. Arabanın 
gölgesi, olduklarıdan bırçok ke -
re daha büyük görünen tekerlek
ler iislünde bir dev köşküne ben. 
zedi. Tarihten evvel yasıyan kor. 
kunç hayvanlar. yerde sürünerek 
bu köşkü sür'atle gö'.ürüyorlar. 

Kumsala benziyen yumuşak bir 
düzlükle son sür'atle ilerliyoruz. 
İc;imde vükselisi andıran hisler 
var. Değişiık, tatmadığım bir lez-

MEFRUZ 
harp hali 

Şehrimizde büyük bir 
hava korunması de

nemesi yapılacak 
Geçenlerde Ankarada yapılan 

canavar düdüklü tayyareler tec. 
rübcsinin burada icrasından sarfı 

nazar olunmuştur. Yalnız Vilayet 
Seferberlik Müdürlüğü büyük bir 
pasif korunma denemesi yapıl • 
ması için hazırlıklarda bulun -
maktadır. Tecrübeye ait planlar 
Vekiılele arzedilmek üzere Vali
ye verilmiştir. 

Bu deneme hem pasif ve hem 
de aktif olacak ve gece gündüz 
devam edecektir. Birqok tayya. 
reler bu denemeye iştirak edecek
ler ve tecrübede şehirde bir harp 
hali varmış farzolunacaklır. 

Sebze ve meyva 
Halinin tevsii 

Sebze ve Meyva Halinin tevsii 
için Belediy-ece bir proje hazır -
!anmaktadır. Bu tevsi l!iıle yeni 
ilave ed•:ecek kısımlarla yapılacak 
ve bazı maddelerin satışı da Hale 
alınacaktır. 

Bir ıskırim hakem 
kursu açıldı 

Eskrim hakemine olan ihtiyacı 

karşılamak maksadile Ankarada 
bir hakem kursu açılm!şlır. Kurs 
dünden itibaren Siyasal Bilgiler 
Okulu jımnastikhanesınde faali -
ye~e geçmiştir. 

---o---
Bir gOnde sekiz 
bin şişe Bira 1 

Birkaç gündenlıeri dernm eden 
sıcaklar yüzünden şehrimizde bira 
sa' ışları şimdiye kadar görülme. 
mış dercc,•de artmıştır. Mesela 
yalnız bu paıar günü Adalarda 
sPkiz bin şise bira satılmıştır. Say
fiye yerlerinden yapılan talepler 
k1rşısında İnhisarlar İdaresi bu
ra!ra bira sevkiyatını arttırmış. 

lır. Bu seneki sarfiyatın bir re. 
kor olacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni, modern 
bir cezaevi 

Van VUıyetinin merkezinde 
21 bin 915 lira sa,rfilc moderıı bir 
C•1aevi in<ası kararlaştırılmıştır. 

lıı~aata önümüzdeki ay içinde baş. 
!anılacaktır. 

Yeni şc er partllerl 
getirtiliyor 

Mers:ne gelmiş olan kesme ve 
toz şek-:>rlerden 5000 tonu şeh • 
r·miz gelmiştir. Şeker Şırketi bun. 
!arı bugünkü fiatler üzerinden 
bı: ürılerde pıyasaya çıkaracak -
tır. Diğer taraftan Hariç'.en ye • 
niden mühim partiler halinde şe. 
ker getirtilmesine teşebbüs edil • 
rnYştir. 

-Teneke tevziatı 
dün başladı 

Şehrimize gelmiş olan teneke. 
!erin dün tevziine başlanmıştır. 

İlk olarak gazozcularla koruıerve. 
cilere tevziat yapılmaktadır. Ga
zm:culara ihtiyaçlarının yüzde 
kırkı ve konservecilere yüzde o. 
tuz nisbetinde teneke verilmek
tedir. Konserve lnmalatının arttı
rılması ıçin de derhal tedbirler 
alınacaktır. 

zet ruhumu kapladı. Ve birden -
bire kalbimde bir damla azap kaı.· 
madığının farkına vardım. Herşey, 
bütün hayatım, kederlerim, ben. 
den başkasına, ve tamamile bir 
yabancıya aitmiş gibi geldi. 

Yaşlı gözlerle artık geride ka
lan ormana baktım. Sihirli bir 
köprüden geçm4 gibiyim. Orman 
gizli fısıltılarla kalbime dolarak, 
oradaki azapları emmiş, kendi 
karanliğının içıne bırakm!§lı. Ben, 
rahat, b~, ve sakindim. Buna, b u 
sükunun sahipliğine inanamıyor
dum. Kccamı düşündüm. Vakur 
bakı~lı siyah gözleri gözlerimde 
canlandı. Parlak ve içlerinde tek 
tek gümüş teller parlıyan başını; 

sonra her zaman bi~viik bir zevk. 
le sevrettiğim, öptüğüm, zaman 
zaman haşin. yumuşak, rakik ifa. 
d~lerle ben. ürperterek konu~an 

dudaklarını görür gibi oldum. Fa
kat. ondan uzaklığı düşününce, · 
göğsiimii bir bıçak saplanmıs gibi, 
acıtan ıztırabı duymadım. Ara -
nuzda yollar, uzun a ·ı ]ırası güç 

(~ı Var) 

Atiantik 11 abat~ 
sinin inki!iafı 

Yazan: Ahmet Şükrii f;, 
İngiltere ile Alman) a r ı.. 

ki mıicadelen:n en eh lıı 
safhası, •Atlantik mey" 1 

rebesi. adı ve-ilen atlU~ 
mukabil ablukadır B. ır 
de İngılterenin ist:'lu• f et 
ye: 

1- Evvela Almany"ya 
yollarını kapaırak. 

2- İkincisi deniz yollar 
di.>ine açık bulundurnır.~1 n . 

Almanlar, İngillercn.r •J 
hakimiyeti kar~:sında d~şf , 
ya cclbetmıck tcşebblıSU 
lunmamaktad.rlar. Din• 
ister istemez, ken~iler1J1 

tere tarafından ab!Jk2 ' 
rine boyun eğmi)erdir f 
!ar da mukabelebilm•sil ~ 
zere İngiltereyi abluk> 
ve denizaltı g<.trjJcri re 
!eri vası tasile İn.gillere) E 

caret gemikrını batu ın 
Bınaeııaleyh A!laolık 
muharcbe!:i, bir tar~{tan 
denizaltı gemileri le A IıM 
releri, diğw tar~ft:n '-'" 
den,z ve hava k<ı\".'(;tle 1 

d<i bır boğuşmadan ıbcr< 
İngiltere ile Almanya •r 

ki mücadelenin ııeticcsl b · 
man.n netıcesirc gi. 'E. ta 
deceğini söyliycnler ın~'' 
kapılmıyorlar. Hakikat §, 

eğer Almanya, cicni:alll . 
ve tayyarelerile IngiJtcre•· 
sir suretle abluka a't.ına :ı 
lurs , lngilizlerın mucad 
vam etmelerine imkan 1 
Ablukanın müessirliğı, 1 
olarak bat:rılan gemi it-~ 
mütenasiptir. Almanlar. n 
gemi batırıyorlar? A!ın8~ 
giliz istatistikleri bu no~~ · 
birine uymam::.kt.:ıdır. t 
son üç ay zarfında - ni.s'~ 
ve haziran - 2.957.243 t,.ıı ~ 

tırdıklarını iddia etın<'lt { . 
·ı 4 

Bu, aşağı yukarı, ayda b• -~ 
tona baliğ olmakt3dır. J-l 
gilizler bu rakamın ya' . 
kabul etmemektedirler. 1 
ayni üç ay zarfındaki zaY 1 
1.278.748 ton olarak ı.esb1 

!erdir. Daha doğru söy ,eJ 
çin değil, fakat bu nokt·~· 
malumat verebılecek b'f ·( 
te bulundukları cihetle 1 

• 
rin rakamlannı ~ab'.ıl ~I 
rinde olur. _Çun~u bır .' & 
nizaltı gemısı, bır tıcaıet 
torpillediği ıaman, batı? 
dı~:nı kal'i olarak tesb•• 
den evvel, çekılir gider , 
denizaltı kaptanı bunu b" 
netliği halde bu gemi bal 
!ur. Tayyare ile taarruı3 
ticaret gemileri hakl:uıO• 
nL şey doğrudur 

b ·~'P Atlantik muhare csı 

fı ancak, ticaret geınile: 
yialı hakkındaki rakr."' 

il!" nat ettirerek anlaşıl• bı 
·ı doğrusu yarı anlr-~1Jab1 1 

rakamların sonuncasu 0 

~ 

ran ayına ait istatistik. e' 
neşrEdilrniştir. Bu raKhl11b. 
mayıs rakamlarına göre 0 
zül kaydediyorsa da hen Jt 
terenin tehlikeden kurtU 
dia edilemez. , . -~ıe 

Sıon üç aylık istatısl1 <' 1 
riyor ki, zayiat, aydan a. f> 

zül etmektedir. l\fay.S~ r 
haziranda 132.032 ı.on b1

' 1 
vardır. Fakat bu zayiat•/> 
mek için İngiltere "~ .ı 
tezgahları tarafından 1~·, 
gemi tonajı bundan ço 

İngiltere, bugün, bu ı~~ · 
mal zamanlarda inşa el 1 • . \O 
deniz ticaret gcmılert f 
müttefiklerinin ticaret, I 
telili etmekle<k. Yan~ ı 
yi sarfediyor. Bu. ancP 

bi'if 
del daha devam ede '. 

1
, 

had safhaya girmeırıesı 1 
iJl e 

terenin iki şeyi tem 
zımdır: 

1 
1- Zayiatı daha çol< ·C'; 
2- Zayiatı tellfi eıl· 

h :zlandırmalı. 
İşle İngilterenin bU v 

tün faaliyeti bu nokt8,1 
de teksif etliği anJaşılP e 
Amerik•anın 1ngi1ter<'~e 
da bu ooktalar üzer:ıı •ıf" 
d imiştir. Ruzvelt ıar• (1 
rulı:ın de\'Tİ.Ve si.::.teJTll• 
~e nihayet lzlanda,.ı•d;r 
Amerikal;lar taralı~, · 
yeni yeni ted'virJer .. cı' 
binin tazyikin oafıfl 
sadına matuitur. 



• 
1 ndistanın 
tnüdafaası 
'n. /\.l' ~r . ı Kemal SUNMAN 
B~~ lıarbı çı k.ltğı günden-
1 d' »lanın \'azıyetı daha 

. in •kkat bir safhaya girmiş 
lıv' gıitere için mılyonlarca 
... ıt:e 

du. c' tıın.ın etmek laıım gc-
~L eçoıı ;ıa:·pteııberi ise ır
"'lt 1 <1>1- o ııııd .:;.:n goıe b" 
ılıı? olnıadıgı lıır Kat daha 

0 (Lr. Bu harb;n .Ik ayla-
<!&1a,ı «lar mc\'Zuu t:~hsolan 
~ '."eselcsi şu son bır se
ııı l<c ctwıya ma.bı.atuı.n 
~~u! bulundugu hr hale 
·'Jl ı. lng;ıterc ıle o xadar u
~ ilıtiliıUar arlık halledi

lak dan kalkmış mı idı?. Mu-
il~ ~an. cihet buna daır elra
~ııı•k lsılatlı malumat neşre
"11.ı l~ Q]masıdır 
~'!:ıikı llıeselelcrin bir gün hal-

beklenirkcn simdi Hin
~-~ l'rıüdafaası baİlSi ortaya 

bı;. Ulıınuyor. General Vavc
Y~. l'rı~mur edilmesi. de bu 

ıı. ~ı bır tazelik \'Crmı, oldu. 
<eı,· 1lldi tan muhakkak bir 

01~ tehdidi altında mı bu
!I ı.;j !ehlikenin vukuundan 

bır almak ilk kaide ol
ı t. göre Hindislanın müda
lnıf~libatını şimdiden yerine 
'.ildi, Pek tabii olsa gerek. . 
uııı lanın müdafaa" .neselesı 

Oldu· .. İ ·ı; 1 . <kit . gu uzere ngı z en va-
Vil< ÇoK me~gul etmiştir. Kra
'>" loryanm ·Hindistan lnı-

''Çt>s· -~t~i ı. unvanını rl~~gı s.e-
•! l\ '<eka~·i bunıı gosterır. 

ıı· u.,ya,.ı Asyada gcni.şle
lc 'ndi.:ıto.nuı Rus istilasına 

ıllit 11ııt1ak endi,e<ı de Kraliçe 
eıa•ı k '., . . d .. , ,,, nı ço :.ı. 'J.şun urmi.Ji· 

11 "''artan Hindıslandaki İıı
ı.~at,rı, ku~w~\, ~1clirmek, 

a(tün yerlı hukumdarla-
!ttacaıarm, mihracelerin 

1"1-lldeki ku\'vetleri icabında 
.,1;•cak surette yett~tirm~k 

· Fakat Hindıstanın mu· 
!\ l\ıla. coğrafi mevkii a ikar 
llt llıııııyeti haiz olan Efganis

l>ahasına olursa olsun ken· 
< d.ısı edinmek Londranın 
~,~asetinde en dıkkal etliği 

. olduğu görülüyordu. ln-
ın k . • , as en ve sıyası tarı-

"< il\ abu~ olanların yetiş-
~.• Hın<Jısta'lda gördUk~rt . t l>ır.ır merhale teşkil et· 
tıı., td Kiçner bunun en ha
ğun l>tr misali oldu. İmpa

ı.; n Yolları üzerinde uzun 
ıııq •ıı tnühim vaz,felcr gi:ır
·ı~ l<içner için Hindistanın 

illıııiiş,' daha vası bir nazarla 
a tetkik edilmiş hır iştı. 
Unııı Asyada ile•lemesi. yo

~ b'•tindcki müstakıl han· 
1 ~ı~ brrer orta<lan k.aldı
~~Udukçe büyü'Tlesi Ingi

ıı.;~, hoş görülecek haller-
~ 1 '11tq• 

t 1
· Lond.ranın lıuna mu 

!ıı;,!ganistanın budutlanna 
'ı ıiışiJmcmesini elde ede

~~ı·:~ büyük bir siyasi mu
.~ Sayılıyordu. Fakat aca
~' a ile vakte kadar bekli
lı; 'Arl!eıe Trans\'al harbi ile 
~~ tikada çok meşgul bu
da ~ll'ıan!ar İngi lterenin As
~lş endişelerini bir ka<: daha 
~,,~lan bir dene olmuştur 
'""" harbi uzun sürmekle 
, \ ~ihayet İngiltPrenin ga
~u ıtti .. Fakat İngiltere içir 

"Ya ıle döğüşmck herhal 

·u •:ili 
' 

KOMAN: 67 

Bir zamanlar Rus teh
didi İngilizleri çok dü
şündürmÜ§tÜ. Rus tara

fından tehlike kalmasa 
da müdafaa çarelerini te· 

min lüzumu yine bakidir. 

de istediği bı~ey değildi. 
Ondan sonraki senelerin vckayii 

de malı'.ım: İngiliz - japon itMakı, 
Rus _ japon harbi ve Rusyanın 
mağlı'.ıbiyetı. 

Şöyle böyle yuvarlak bir hesap
la kırk sene \•ar ki Hindistandaki 
İngiliz mevcudiyeti için Rusyanın 
öyle korkunç bir tehlike teşkil e
demediği görülmüştür. Bu harbin 
başında Alman - Rus teşriki mesa
isinden, bunun çok akla gelen ih
timallerinden bahsedilirken Rus· 
!arın da hava kuvvetlerile Hin
distana taarruz edebileceklerini, 
yine lngiliz\er söylüyorlardı. La
kin o uzun sürmiyen teşriki me
saı de'iresi geldi, geçti, Rus tara
fından Hindistana karşı ciddi her 
mahi,·ette bir hareket kendini gös
tere~edi. Bugün ise Rus - Alman 
harbi bir emrivaki halinde bulu
nuyor. Bu harbin sahası nerele
re kadar varacak ve daha başka 
ne gibi vukuata yol açacak?. 939 
harbinin başında iken Hindistana 
karşı müşterek Rus - Alman teh
didini mükün görmüş olan İngiliz
ler simdi de belki Rus tehlikesi 
bert~raf olsa da Hindistan için 
başka tehdidin başgöstermesi ih
timallerini düşünüyorlar 

1 HALK_J 
.. ~SÜTUNU-) 

1, Ve lrçi Ar~yanlar, 
ıikayetler, t•menni-

1 ler cıe müıkıiUer 
)Talisiz bir g<-nç kız it arıyor' 

c 18 ya:;ında, ortaokul ıuı.. .... .ı?unu, dak
tilo bilir bir gen · :17. bir ücretle 2 ay 
kadar bir işte ı;:alışmak btiyur. Arı.u 
edenlerin çalışn1;,ı ~arUarıylc birlikte, 
Son Telgraf Gazele:;ine (T.T. 252) 
Ruınuzu ile bildinneleri rica olunur.• 

MuYakkat bir iş arıyan genç 

Orlan1ektebin 8 inci stnıftna kadar 
okıımuş ve mali \'az.iyelinin darlığı yü-

zünden tahsili bırakmak tehlikesinde 
kalan 15 yaşında zeki. cıfif. mahcup 
bir kız, talihsiz annbiyle kendi.sinin 
maişetini tenıin eunek için hayata a ... 

t.ılmak gay~indedi: . Terzihane, atöl
ye. imalcithane gibi yerlc-rde kanaat .. 
k&r bir ücretle iş Vf'"rmE"k suretiyle bu 

faki.r aileye yardımda bulunmak ish
yen ilhcenap iş sahiplerinin Son Tel

graf Halk Sütununda A.ytene yazma .. 
lan rica olunur. 

E8ki harfleri de bilf"n bon

aerYiıli bir daktilo it arıyor 
25 yaıında bır kızım. Orta ıaru;Uiın 

var. &,ki harUer• müketnnıel okur ve 

yazanın. (Daktilo) da biliriın. Bon
servi.siın "\"ardu·. Daire veya iyi bir ya

zl.baned yaz.ı işle-rini de k~nautkür bir 

ücretle çalışmak istiyorunı. Arzu e
denlerin a.L-el.e (Küt.ip) rümuzuna 
mektupla bildirmelerlnı rica ederim. 

•.:Ski Tilrkçeyi de bilen bir 

kız iş arıyor 

- ·Ben orta derecede tahsili o. 

lan temiz ve dürüst bir aile kı
zıyım. Bazı sebeplerden dolayı 

çalışmak istiyorum. Eski türkçeyı 

de çok iyi okur ve yatarım .• Ta
bii yerti türkçeyi de okuyup yaz
masını hiliyorum - şimdıye kadar 

hiç bir yerde çalı§madım. Resmi, 
hususi müesseselerde veya yazı. 
ha™'lerde iş arıyorum. Taliplerin 
bu sülunda H. Y, Z. ye müracaat
:erını dilerım.• 

t1- Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

ıı,t 

14 ~.,~ıın.ıan S<>Qra yine bir 
'ii •lı\·a • 1 1 tı d: ge,;tL }'akat, suç u 
·J~~~ 111 lt-~ kiler iiıe-rinde en 

~'~alı 1tı andıran tarafı sor
' ~· 'te aldığı cevaplar ü-

1.. \;ıd '\bir hüküm ,·ürütme-
' '<=e h . ~ iq . o jcktil kalnıa.ıydı. 
1 ndır k' h . I;.'. ı.~ .. ı, erkes beklıyer 
'ıı · hu tün dinleyicileri• 
\ &ık sık geçiyımİu: 
• '"•uy .. ~ ''ed or. ıuç1n ~ora.· 

1.•ı •n ı· b' . 
1' "'ii\c_·· 11~ U' nıuta-

'lı tlıı~," il1\üriitmüyor!. Ve .. 
~ iıid lıdaıı doğruya bundaki 

1 \. t4 .. 
'ı 'arı . •Yıye kavrıyaıııı;rer

~· •rın l . Jt.. soru arı df'van1 e-

ı ''ıi il 
.. ~. • he · ara•ın .. aki Lı

ı lııiı di? 

- Eskiden olduğunu sanı)o

ru.ııı. 

- Hanım oııu çiftlikten kovduk
t:>n sonra yine konağa gelip gi
diyor nıu~·du?. 

- Gelirdi. Fakat, hanıma gö
rünmez, beylo konusur giderdi. 

- Son zamanlarda sık sık ge-
liyor muydu?, 

- Birkaç ktte ge{di. 
- Kendisi genç ınidir? 
- Yaşlı değildir. 

- İçkisi, eğle~ falaft v•r mı· 
dır? 

- Bilmiy•mmt. Fakat çiftlikte 
eğlenceye ç&k dii~ün olduğun

dan bahsediyordu. 
- Çiftlikten niçin çıkarılnu~? 
- Oratla ikı-o ~ikayet etmi~l.,r. 
- Bu şikaı·eı neden ötürü idi?. 

Muamelat ve uıaller 
Bizdeki kırtasiyecilik ha

kikaten, lüzumsuz bir takım 
kayıt ve kuuydun, formalite
lerin doğurduğu bir netice
dir. Resmi muamelelerin ne 
kadar uzadığını bilirsiniz. Bir 
if baıına geçmiş, genç, ener

jik ve bilgili bir insanın elini 
kolunu bağlıyan bir amil de 
kırtasiyecilik ve eski usuller

dir. 

Bu usuller ıslah olunamaz, 
kı•men olsun ortadan kaldı
rılamaz mı?. Henüz üzerinde 

tetkikler yapılmlf mıdır?, ya
pılmamlf mıdır, bilmiyoruz. 

Mesela, ıu kahve tevzii iıi
ne bile muamele, lrırtaaiyeci
lik girmiıtir. Hayat daha 
çok sürat, pratik olmak, ça
buk netice almak yoluna doğ
ra gidiyor. Az zamanda çok 
iı görmek, mü•bet veya men• 

li derhal netice almak lazım· 
du. 

Bir çok İn•anlar tanıyorrn:, 
resmi muamlelerin uzama
•ından dolayı bir çolr faydalı 
ve hayırlı teıebbüslere giriı
mekten içtinap ediyorlar. Her 
halde, hu ıeyin bir kolayı ol
mak ve bulunmak gerektir. 
Modern devlet kurduk, mo
dern elemanlar yetiştiriyo

rıız. Binaenaleyh modern te,. 
kilattmızı, modern elemanla
rımızı modern usullerle ran
dıman vermek yoluna sevke
delim. 

BORHAN CEVAT 

-2-
Dün, romatizmaya atfedilen ba· 

zı tuu;talıklardJn bahsetmiş, hal
bukl Bı:tklki romali.Lınanın adale 
\"e bilhassa oynakl<.ırd:ı olduğunu 

soylemiştik. RomatizmanLn iki 
şekli gö1.e <;arpar. :Biri had, digeri 
de ınüzmin olanıdır. 

Hüd olanda bir veya bir kaç 
n1afsı.ıl ağrır. Hastanın harareti 
art..'lr. Romatizma ınar..;aldan ma!
sala !'tçrar. Onun için htid roma
tizma tehlike1idir. Vlicutta mu
kavemeU azaltır. 

Rü.tubel, soguk hava basLahğıo 
sükUnet buldu ise, yeniden uyan
nla.sına sebep olur. 

Romati.zmalılar baromet.reden 
daha ha~stırltAr. 
~l(fu.min romatizmada küçük 

mac~allarda bü.yüıne teşekkülleri 
husule gelir. İyi tedavi ~ilmez:>e, 
oynak yerler harekete gelınez 

hale gelır. 
Rı.i\,ııbeljn romati1:nıada tesiri 

onu uyandıl"ma..'<!dır. Onun ic:in ı·o

matızmaJılar rütubetten ve soğuk· 
tan kaçınmalıdırlar. Tel"U iken te
ri kurutmalı, çam~ırları çıkart

malı. Bu hastalıkta Salı.sflJt dö 
Metil, piramidon, aspirin taıt e
hemmiyette ilaçlardır. Bllhassa 
kükürtlü sıcak kaplıcalar, çamur
da banyo iyidir. Fakat su ve ('a
mur tedavisi ic:in müteha~sısına 

müracaat etmelidir .. 

\.. J 

- Hanımefendiye çiftlikte sız
lanmışlar. 

Sızlanmak nereden geliyor
muş?. 

- Onların söylediklerine göre 
orada çalışanlara fazla zulüm edi
yorı11uş. Döğüyorınu . söğü~·or

rnı1'. Sonra da köyden çiftliğe karı 
getirip o;\·natı:vorn1uş. Kendisine 

arkada~lar da peı·dahlatttı). Onlar
la \urpatlasııı. çal oynasın deı·ip 
duruıorrnuş. 

- Sabıkası filan nr mıdır? 
- Bihni)"oruın. I·,akat, ele avu· 

ca sığmaz bir çocuktur. 
l\ıluzaffer bundan sonra, yine 

sualini dej:iştirdi: 
- Recainin Ferdiden daha ala-

cağı kalmıştı deeil mi? 
- Kalmıştı. 

- O parayı da sen ıni götürdün? 
- Hayır. 

- Kinı götürdü? 
- Bilnliyoruın. 

- Cina~et o zarfı götürdüğüa 

günün gttesi oldu değil nıi? . 

- Evet. 
- O gece Şükriye ,okağa çıkmış 

3 - SON TELGRA'I - zt ft:MMUZ !Ml 

ERDE: 

'' Gün doğmadan ne
ler doğar yavrum ! ,, 
Allahaşkına beni affet .. vallahi 

bu işi bilerek yapmadım 

--1- Yazan: BCSEYiN BtBÇET =ı--
Genç bir adamdı; fıldır fıldır 

dönen gözlerinden zeka şimşek. 
!eri çakıyor, geniş alnı, sevimli 
çehresi, esmer rcngile pek şirin 
görünüyordu. Koridorda bir ka
nepeye oturmuştu. Önünde bir 
jandarma duruyordu. İki adım 
ileride duran sarışın, genç ve gü.. 
zel bir kadınla konuşuyordu. Ka
dın, 

- Salih, diyordu; acaba bugün 
bırakırlar mı dersin seni? 

Genç adam, dudaklarını büküp 
ümitsizlik hali göstererek: 

- Ummam, dedi. Uzun zaman 
bırakacklarını da ümit etmiyorum. 
Fena kısıldık kapana ... O ihtiyar 
yok mu? O ihtiyar çilingir Haçi-k 

1

. 
bütün işleri altüst etti. Korku • 
sundan hem benim başımı belaya 

soktu .. Hem kendi başını .. Sor -
guda da, poliste de: 

- Salih gelip beni bır eve gö.. 
türdü. •Ev benimdir .. Anahtarını 

kaybettim .. Şu kapıyı aç .. Ölçü
sunu al.. Bir de anahtar yap!• 
ddci. Ben de gidip kapıyı açtım! 
dedi. 

- Ne yapacağız şimdi Salih? 
- Ne yapalım? Allah büyük _ 

tür .. Gün doğmadan neler d<ı • 
ğar yavrum. Hele biraz sabrede
lim, baklım ne olur? Belki bır 
taraftan bir ümit güneşi doğar. 

- İnşallah amma, ben pek ü
mitli görmüyorum vaziyeti ... 

Jandarma, 
gene: 

kadınla konuşan 

(Devamı 6 uıcı sayfada) 

jBaşmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

B. Abidın Daver c.I..oun gibi Mon
trö de nıukaddestLr.> i..-.lınli bugtink.ü. 
ba~ yazısında eZC'UnlLe şöyle deme.k
ıedir: 

cTLirkiye Ciınıhuriylti bUli.i.Q. bey
nelmilel taahhüUerine sadık olduğu 
gibi ?\fontrö muahedesine de harfiyen 
riayetk.Jr olmuştur ve olmakta de
vaın edecektir: fakat Bogazlar, TUrk.
tilr \'e ebediyen Türk kalacaktır. Bo
ğar.ların ne hiltlmiyetinde1 ne de ida
r~inde en küçük ınüdahale ve iştira
ke mltsaade şöyle dW'Sun böyle bir ar
zunun jzh.arına blle Lahan1mül ede-
meyiz.> 

TAN 

B. Zekeriya. sertel cAvrupadaki V 
harekeli• i~imli buıilnkü baş yazısın
da ezcümle: 

cRuhl bir iztırabın iladf!'Si ve rem.ı.i 
olduğu için cV> işareti, işgal altında 
bulunan ınemleketlerde sür'atle yayıl
maktadır. Şimdi de İngilizlerin bu ha
reketi teşvik ve orı?anize etme& içm 
t.e:,.ebbü s..lerde bulunduklıı.rmı &Ocilyo
ruz. Bu hareket, şimdilik sadece Av
rupadaki milletlerin ruhi haletlerınl 
gO..-->tern\ek bakımından ehenlmiyetli
dir. ingilizlerin bımu ne dereceye ka
dar organize edebilecegini 1 nan ıös
terecek.tir.> demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi c ~tontrö Muahedesi
nin yıldönümü> ısirnll bugunık:ü ba.t 
yazı.sınd.:ı şunlan yazmaktadır· 

c.Montrö muahedesi bütün Tü.rk ta
rihinin en bü.yük. ınuahedesi saymak
ta tereddlit etmediğimiz Loı:an au.Uıu
nu ikn1al eden bir e:;erdir.> 

En~ltrsa 
J}. /(uuıbt l 

TASARRUF' 
BONOLARINDAN ALiNiZ 

mı hiç?. 

~ıWhll IJ.J•liP41lı .......... ,,,.. ,,,,,,,,,,.... -./--

~ K<"scnizln nlüsaadcsi nisbetinde s. 25, ğlştirir ve aradakl faizi bir de.la dabd 
ti• ıoo. !JOO ve 1000 liralık tasarruf bonola- peşin al:ıbilir.-;inlz. ~ 
., ıından alınız. VADE DOLMADAN PARAYA~ 
~ Bır tasarruf bonosu almak, iyi bir ta- · · OLURSA· 
~~izle hem kendi menfaatinizi korumak IHTIY ACINIZ · 
~hem de ıııl11i müdafaanın arlan ihtiyaç- Her hangi bır bankaya müracaat ede-

~:. tarını kar!:alamak içln devlete para ilt- relt bono faiz.inden yüzde yarım feda
~~ raz etmE"k ~emektir. kirlık y•pmclk suretiyle bonoyu iskonto 
.: DEVLETiN rw!ENFAATİ SİZİN DE ettirir \"e derhal paraya kalheUebUirs1-
~~ MENFAATİNİZ VE KARrNIZDIR. niz. O halde: 

ı, BONO VADELERi KISA; PARANIZ DAlMA PARADIR. 
ıı F AİZLERI PEŞİNDİR. 
.:~ 3 ay vadeli bir bononun faizi ~ 4 
J~ 6 > > > > > ~ 5 
..: 1! .. > > > > % 6 dır. 
~"" Fab:H bono kıymetinden tenı.il edil
~~ n1ek suretiyle pe~in ödenir. Yani bir se-

~· ne \":ldeli 100 liralık bir tasarruf bono· 
~~ ~u için 94 lira verecek ve buna mukabil 
~bir sene sonra 100 lira alacaksınız. Faiz 

~il ~in olduX;u 1cin taiz nh;beti hakikatte 

Bono faizleri h.er türlü resiınden ver
giden muacur. Sat.ıu alırken, başkasına 

de\"rederken, vadesinde bedelini tahsil 
ederken muamele ve merJsim yok.tur. 
Bonolar hamiline mahsustur. Hazine 
ke:fildır 

Tasarruf bonolarını bütün bankalarla 
şube ve ajanslarından, Milli Piyango 
idaresinin resml satt.Ş gişelcl'inden ve 
banka ohnty;:ın yerlerde MJlsandıklann
dan alabilirsiniz. 

ve 6 değil biraz daha yüksek "'" 6,38 dir Paranızın en emin kaıuı" 

~Bono Vadesi Geldiği Zamıı.n Devlet kasasıdır. 
~ Paranızı geri almak istemezse= va- Tembel paraları bir !a~ar• 
~. d""i gelen bonoyu yeni bir bono ile de- ruf bonosiyle seferber edınız. 

- Evet. 
- Bihniyoruıu. 

- Hayır, hayu kat'iyyen. 
Diye temin eıtt l'tluzafftt: - Bu kadar uzun bahçede. ya· 

- Bilene de lıi.ç ra"'laınadın mı? 
- Kiınsc birşe) sö~ len1edi. 
- R«ai cenazede vaı· mıydı? 

- Yoklu. 

- Bunların heılsini sırası gelin-
1 ce konuşacağız. Daha o sıra gel· 

1nedi .. 

tak odasına kadar çıkacak -
diY<.'ne ne ihti) aç vardı? 

- 1" e ihtiyaç olduğunu ben bil
mem. Fakat, Şahan hö~·le bir mer· 

-!.~ın'[!J[ll 
1 u:;0 ~lla[l!ll8 

Okama yazma 
flıtıyacını 

aaııı doğurmalı? 
Tutulan bir istatistiee gö. 

re, yeni harflerin kabulün
den bugüne kadar geçen 13 
yıl içinde, tam 3 milyon va
tanda! Millet Mekteplerinden 
ıebadetname almış.. Yani, 3 
milyon vatandq, bugün, o
kuma yazma biliyor, demek
tir. 

Nüfusumuz 18 mil)on ol· 
duğuna göre, 3 milyon umum 
nüfusun altıda biri demek
tir. 

Fakat, istatistik böyle ise 
de, acaba, hakikaten, yurtta 
üç milyon vatanda§ bugün o
kur yazar vaziyette midir?. 
Millet Mekteplerinin çok bü. 
yük fayda11 olduğu muhak
kak.. 

Okuma yazmıya ait, size 
hakiki bir fıkra anlatayım: 
Yeni harflerin kabulünün ilk 
senelerinde idi. Bir iki yıllıl.r 
dersten, tedrisattan, Millet 
Mektebi faaliyetinden ıonr., 
bir terbiye profe&Örü, İstan
bul civarı vilayet, kaza ve 
köylerinde bir tetkik seyaha
tine çıkıyor; okuma yazma 
öğrenen vatandaşlara dair, 
bir tetkik seyahati yapıyor. 

Malum ya, o zamanlar, Mil 
let Mektebine gilmiyen, ya· 
ni, yeni harfleri ögrenmiyen 
kimse yoktu. Protesör, b..:zı 
köylerde, kasabalarda bakı
yor ki, bir çok vatandatlar 
yine eskisi gibi, okuma yaz
ma bilmiyorlar. Hayret içın
de soruyor: 

«- Siz Millet Mektebine 
gitmediniz mi?.,, 

«- Gittik efendim.» 

«- Okuma yazma öğren
mediniz mi? ... 

«- Öğrendik efend,im .. » 

«- Peki, şimdi neden J>il 
miyoraunuz? .11 

«- Unuttuk efendim •• • 

«-Neden unuttunuz?.11 
«- Lazım olmadı, unut-

tuk efendim.» 

İtte, hadisenin bamteli, bu 
son cümlededir. Mesele ve 

dava, vatandatlara okuma, 
yazma öğretmek değil, oku
mayı yazmayı lüzumlu yap

maktır. Vatandaf, okuma ve 
yazmıya daimi bir lüzum his

setmelidir. Bu da içtimai ter· 
biye ve sevıye me.elesidir. 

Eğer, okuma yazma, vatan
dq için lüzumlu bir ilet ve 
vasıta olmamışsa, onu biç 
kullanmıyacak ve bittabi ça
buçak unutacaktır. 

O halde, milli davanın 
bundan sonraki safhasında, 

fU noktayı halletmek li.zım· 
dır: Vatanda§& okuma yaz· 
ma ihtiyacını nasıl vermeli?. 

Okuma zevki ve terbiyesi ne 
ile atılanır, nasıl yapılır?. 

Eğer, bu noktanın da hal
linde muvaffak olursak, mil. 

li kültür bünyemiz sapsağlam 
olur. Asıl kültür zaferini o 

zaman kazanmıt oluruz. Dev
letin, bu mesele üzerinde du
rup çalıftığına bittabi emin 
bulunuyoruz. 

R. SABiT 

- O parayı giilürdüğiin günden 
sonra Recai konağa kaç kere gel
di? 

Di)el'ek biı· baska suale atladı: 
- Bahçede bulunan n1erdiven. 

evin nıerdi, enidir, değil nıi?. 

- J:\et. 

ruverıin yokluğunda.. daima şi- Kimyager 1er1m1z1 D 
kavet halindndt 
~Bu merdiven bir ölçii ijttriae ,büyQk mDV8ffBkfJ8tl 

- Hiç gelmedi. 
- Alacağını i.-.tenıi)·e gehniştir 

de belki ~en görıneıni~indir. 
- Biln1i~ orunı. 

Muzaffer bundan sonra, dik ve 

hilg;n bir •~k 
- Recai ile !-l<'nin abbaı>lığın kuv

vetli imiş .. 
Dedi ve .. ilıhe etti: 
- Niye bunu burada saklıyor

sun?. 
Mehmet şaşırdı, saranlı, sesi 

titredi: 
- Hayır, yalan söylemİ>ler. Ben 

Recaiyi şöyle böyle tanırım. Ah· 
baplığnu yoktuı·. MuzaHer biraz 
daha diklendi: 

- \ar .. var .. haydi s.aklanıa, 
I\lehnıet, ant \·erir gibi bir :-,e!-t~ 

- Yeni Japılml.Ş o!. 

;\lehınet durakladı. :\luufrer 
tekrı<rladı. Bu tekrarlay "ıında h~.r 
şe~ i bilen bir ataklığın ifadesi var
dı: 

-1\l~rdi\tn )·eni yapılmış?. 

- l'~k )·eni değildi amma, yeai 
say ılırdı 

- Bir iki ay kadar var. 
- Kiın l'·apt•rdı onu? 

l\lehnıeı düşiın<rek cevap vtt
mek ınecburi~·etinde gibi görü11i.i~ 
yordu. Bunalnuş bir sesle cevap 
vardı: 

- ~aban her vakit merdiven is
tiyordu. Buôu şikilyet ınevzu.u 
yapm"itL 

Bey nıi ~ apılnı.a~ınJ ınU!-.aade 
etti? 

mi yapıldı? 
- Ne ölçü iizerilıe yapaltıimı l 

bilml'm. 
:lluzaffer "6rusuna dalıa çek 

sarahat \'erdi. 

- Biivle bir merdiven herioahfe 
bahçede li.zım değildir. 

- Herhalde lazuu elınuş ·o1ma1ı 
ki ) apıldı. 

l\lu•affer, herkesin gari.p addet
tiii bir sual daha serdu: 

- Bu merdiven geceleri nenıole 
dururdu?. 

l't1ehuıet cfl! bu suali tuhaf telak
ki ılnıi~ olmalı ki, ağzıııı 1>üzerek: 

- B ~ı~ede ıabii. 
Dedi ve iti.ve f'ttİ: 

(Arbaı Var) 

Devlet Demıryolları Maızeme 

daıresi kimyagerleri ile Karabuk 
fabrikasındaki Türk kimyagerler 
günlerce mesaiden sonra maden 
kömüründen dingil yağı çıkarma· 
ğa muviliak olmuşlardır. 

Bu. yılda memlekete 300 bin !ıra 
kazandıracak hir Jı.ulU§tur. 

Bir çocuk balkon
dan düştü 

Piyerloti caddesmcle 41 n~ 
da oturan 7 yaşında su.ı,,.yt.A evia 
üst balkonundan bakn1':f'n. ...,... 
va1enP>ıni kayb"<ierek, döri ...... 
r~en di.ı..=ii<, !.Ol kolu tın .b. ve 
muhl.-lıl v"rierınd.en yaraıa_.• 
Çocuk l>ailaae....., ka.khcUrnqlla. 

' 
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BİR TANIDIK 

- -F: yazan : FEBiME OÜNDfJZ =1,--
Saat biri geçiyor··· 
isteks: z yenilmiş bir öğle ye

meğinden sonra, kalabalıktan sı: 
ğınacak bir durak arıyordum kı 
oradan sessizliğe kavuşmak için 
uzaklardaki yerime döneyim ... 
Ka-ş,dan gelen bir tramvayı seç.. 
mck iswr g'' · bakınırken bir çift 
siyah gözle irkildim: A ... Nermin. 

Gülümsliyordu. 
Gelen tramvaya binmek iste • 

mez mi diye gözlerimle sordum . .. 
O, arkadan, ben de ön taraftan 

girdik. Binbir itina ile konuşuyor
d uk ... Netice şu oldu: Bir sonraki 
d urakta inecektik. O, Karlman -
dan geçip birşey alacak, on dakika 
sonra,, ... nın önünde bekliye • 
ceğim bir arabava gelecekti. .. 

Öyle oldu işte: Beklediğim içi 
boş arabada, beş altı dakika son

ra, gözlerim onunla doldu. 
Kalabalık yollardan geçerken, 

kendini göstermemek için, kü • 
çülp büzülerek yanımda oturu -
şunu seyrediyorum. Biraz sonra 
indik. Bir parça yürüdükten sonra 
d a, kimsesiz yerimize gelmiştik .. 

Nermin terlik alınış . Giydi, bak
tı. Kırmızı renkli ... Ucu da açık: 
Parmaklarının ucu açık ... İskar

pinden çılanış ayaklarına bakar. 
iten onları acıtmak istiyorum, ne
den? 

- Geçen sabah erkenden ne -
nzye g'diyordunuz? dedim. 

- Ev aramaya dedi. 
Tutmuşlar... Yeşilköyde, bır 

apartımarıın bir katı inıiş 
- Bahçesi var mı? dedim. 
- Var, diyor. 
- Ağaç? 
-Var. 

- Ne ağacı? 
- İncir filan ... 
- Amma sinek olur. 
- Sahi, diyor, bu aklıma geı. 

medi . 
N erminin harareti var. P orta • 

kal yiyor. Ona bakıyorum. Onun 
yanında iken birşey yemek iste -
miyorum. İçim onunla doluyor. 
O, başımın üstünde kalsın diye, 
yere, dizlerinin dibine oturuyo -

rum. Bakıyor, yüzüne, gözlerine 
bakıyorum. Sonra yanındayım. 

Sarıldım ona.. . Dudaklarından 
öptüm ... Kollarımla o kadar kuv
vetli sarılıyorum k i onu içime ka. 
rıştırmak, göğsümün üstünde e -
ritmek ister gibi sıkıyorum san
ki... Niçin olmuyor? Neden bu ka. 

dar sevilen bir vücut, insanın ken. 
di vücudile bir olmuyor da o ge

ne ayrı duruyor?. Kollarım kırı
lacak sandım: Onu içime karış • 
tırmak istiyorum. Dizlerini aç • 
tlm: Sağ dizindeki benek ... Bana 

efsaneler anlatır gibi balayor 
geldi. Ôpüm, içimi yakan güzel 
dizlerini. .• 

Artık gideceğiz. Çünkü işi var. 

Hem de ne ehemmiyetli işler: 

Saçlarını yaptıracak, terziye gi

decek, gece de baloya... Amma, 
hiç dans etmiyecekmiş! 

Kaybolmuş dünya!. Onun yal
nız beni sevdiğini sandığım ilk 

günlerde de, bazı bru;ını yaptı • 
rırdı. Fakat b~raber giderdik. Ben 

de yanında otururdum. Sade, er
tesi günü nereye ı;ideceğini söy

lemezdi. .. İşte aradaki fark: Şimdi 
beraber g;dcıniyoruz amma, artık 
gide~eği yeri benden saklamıyor! 

-=============----

~ağıd.. t:lılJI \"r 

nu açlk ebıll:--ıe ile 
nılebHir. İsıe-kliıerln 
g•lm•leri. 

ıı .xtan yat!lı :Jıti kalf"n1 yjyecek madde!i !4/7/941 e:ü
ihalc edilecek tır. ~o..rtnamelcrl her gün komisyonda gö
belli ıun ve saal~ Fındıklıda se.tınalma komısyonuna 

(5~~) 

Cln.•i Mikt.ı.rı 

kilo 
Mub bd 

L K. 
İlk te. 
L. K. 

Eksiltme 
Saat D. 

Süt 
Yol:t .ıt 

ı20U0 - ?.040 
2f 00 ..... 

15~ 

ı~o 

ıı de 
11,30 

Beher kilosuna 31 kuru~ 40 
santim fıat tahmin edilen 3582 ton 
döküm benzin 25/7 /941 günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacak. 
tır. Y.uhaınmen beci~li bır mil
yon yüz yirm> yedi bin yedi yüz 
kırk sekiz Jir4dır. Kat'i teminatı 
droksan bir b'n üç yüz otuz iki li.. 
ra kırk dört kuruştur. Şartname

si her gün komisyonda gorülebi
lir. İsteklikrin belli gün ve sa
atte Fındıklıda satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri. •5958• 

• 
Beher kilosuna 9 kurw; fiat 

tahmın edilen 2900 ton kuru ot 
29 temmuz 941 günü saat 16 da 
kapalı zarf usulile satın alına -
caktır. Şartnamesi her gün ko • 
misyonda görülebilir. Otların hep 
~ birden ve yahut teslim yerle • 
r ine göre a)Tı ayn da ihale ya -
pıla bilir. Muhammen bedeli 
261,000 lira olup ilk teminatı 

14,190 liradır. İs!ekl'1 e rin belli 
günde ihale saatınden cıı az bir 
saat önceye kadar teklif mek • 
tuplarını kanuni vesikiarile bir
likte Fındıklıda >atınalrra komis. 
yonuna makbuz k;,r~ılığı verme-
lerı. 5651 

1720 ton kuru ot 29/ 7/941 gü
nü saat 11,30 da kapalı zarf usulü 
ek>iltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 173600 lira, ilk 
teminatı 8130 liradır. Şartname

si her gün komisyorı<la görülebi. 

lir. Otlar şartnamesindeki kayıt -
!ara göre ayrı ayrı da ihale edi • 
lebilir. İsteklilerin belli günde 
m uayyen saatten en az bı.r saat 
önceye i<adar teklif mektuplarını 
kanuni Vl'Sikalarile b irlikte mak. 
b uz kar~ılığı Fınclıklıda satına! -
ma komisyonuna verımeleri. 

· 5600· 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 127 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

--E Yazan: M. SAMİ KABAYEL J 

Mahaçta Türk telefatı 150 kişi idi 
Bu muharebenin netice>.nde 

düşman ordusundan telef olanla
rın veya Tuna nehrine dökülenle
rin mıktarı yirmi be~ bin, esirle-
rin adedi de iki bin kişi idi (1). 

1 
Bu muhal't'bede Macarlard an ve 

dıger askerlerden pek az kişi kur
tulmuştur. 

Muharebe e>nasında ba~kuman
dan Tcmori Türk süvarileri tara
fından öldürülmüştü. Başı kesile
rek bir mızrağın ucuna takılı ol
duııu halde Türk ordusu içinde 

(1) Lıh is, Rambo, l 1mWDf Ta-

te~hir edildi. 
Mohaç muharebesinde Türkle

rin telefatı yüz elli kişiden iba
retti. Solakzade Tarihi (S. 467) 
şöyle yazıyor : 

.oı asırda bulunan ihtiyarlardan 
rivayet olunur ki e;;nayi cenkte 
tarafı müsliminden ancak yüz elli 

gazi efser şcluıdet ile zemine gıl
ta n oJ.dı~n tahkik üzere beyan 
ederler .. 

Görülüyıor ki, yüksek bir ma
nevra ve plan ile koca Ehlisalip 
ordusu Tunaya dökillerek ve çe
vlrmive eetirilerek periı;an ve 

~ ~ ~ ~. ~~~~~~?.~~·~~~"""r....-~!>!l:~-~-~r.-~·z-~~~-~·~-~·1Z'~~~~·~~~·z-~·~-~~~-~~-~~r..~-~-:!l'.l~~~~•~ 

HARP J4NSİKLOPEDİSİ 

s VA 
• 
ır nasıl bir şehi 

Bu isimdeki nehir sahillerinde 
Rusganın en güzel mamuresi ... 

R us - Alman harbi münasebeti
le son günlerde gazetelerde en 
çok adı geçen Rus şehirlerinden bi
ri de Moskovadır. 

Mosko-va şehri, Rusyanın vasa
tında Lningradın 588 kilometre 
cenubu şarkisindE<lir. Bugünkü 
Sovyet Rusyanın payıtahtı olan 
büyük bir şehirdir. Bu isimle anı
lan nehrin, ikiye ayırdığı Mosko
va şehri Rusyanın en büyük, en 
güzel bir mamuresidir. 

Moskova, Çar !ık devrinde bir 
eyalet merkezi idi. 

Vaktile (Büyük Petro) tarafın
dan kurulduğu için, bilfilıa,re Pet
rograd ad;nı alan Petersburg o 
zaman Çarlık Rusyanın payıtahtı 

idi. Bolşevikliğin ilanından sonra 
hükUmeti Moskovaya nakletti. 

Çarlık Rusya zamanında bir bu
çuk milyon nüfusu olan Mosko
vada bugün üç buçuk milyon nü
fus vardır. 

Moskova şehrinin bir iç kalesi, 
surları, istihkamları vardır. Ay
rıca büyük kiliseleri ve Stalinin 
iturduğu (Kremlin Sarayı), çok 
büyük bir çarşısı, borsa,sı, banka
ları, beş bin talebenin devam et
tiği büyük bir Üniversitesi, ve 
Üniversiteye bağlı çok zengin bir 
kütüphanesi, mükemmel bir mü
zesi, rasathanesi, büyük tiyatro bi
naları, ziraat, orman ve güzel 
san'atlar akademisi, şark lisanları 
mektebi, t!caret akademisi meş
hurdur. 

Bunlardan başka harbiye mek
tebi, büyük bir yetimhanesi, bir 
çok çocuk bakım evleri, bir aka
it akademisi, büyük bir rühban 
medresesi, sayısız mektepleri, a
sarı atika müzesinden başka ay
rıca yedi müzesi, 22 büyük hasta-

Yazan~ 
İskeoder F~J 

meşhur nutuklarını burada söyle
gıiştir. 

• • 
Moskova şehrinin tarihi, yani 

kimin tarafından ve hangi devir
de tesis edildiği malfun değildir. 

Moskova 1176 da Tatarlar tara
fmdan zaptedilinceye kadar bü
yük istilalara maruz kalmamıştı. 
Tatarların istilasından sonra, şehir 
tplcrqr Ruslara geçince surlar ve 
istihkamlarla tahkim edilmiş ol
masına rağmen, Asyada gittikçe 
büyüyen Moğolların istilasına uğ
ramaktan kurtulamamış ve birkaç 
kere yağma ve tahrip edilmiştir. 
Moskova en büyük tahrip ve yağ
mayı 13()7 da Moğollardan gör
müştür. 

Çarlık Rusya devrinde •Taç giy
me merasimi. daima Moskovada 
yapılırdı. Bu itibarla o devirlerde 
de Moskova Petersburgtan sonra 
ikinci payıtaht sayılırdı. 

1712 tarihine kadar Rusyanın 
hükfımet merkezi Moskova idi. 

On yedinci asırda Moskova Le
histanın da istiliisına maruz kal
makla beraber, bir hayli tahrip de 
edilmiş olmasına rağmen, tekrar 
imar ve ihya edilmişti. 

1712 de payıtaht Moskovadan 
Petersburğa nakledildi. Fakat Mos 
kova eski ehemmiyetini hiç bir 
zaman kaybetmedi. 

1812 de Büyük Napo~on 450.000 
kişilik muazzam ordusile Rusya 
üzerine yürümüşse de, Rusların 
bu şehri terkederken yakmaları ü
zerine, N apolyon ordu sile şehre 

girdiği zaman bir harabe ile kar
şılaşmış ve ordusu burada açlıktan 

ve soğuktan perişan olmuştu. 
Umumi harpten sonra Rusyada 

hükumet rejimi değişerek, Bolşe
viklik ilan edilince, 1918 de Mos
kova tekrar Sovyet Rusyanın mer
kezi oldu. 

O tarihtenberi Moskova, Sovyet 
Rusyanın candamarı olmuştur . ... . 

Moskova garben Smolenski, ce
nuben Kaloğa, ve şimali şarki ta
rafından da Vladmir vil.iiyetlerile 
mahduttur. Moskova vilayetinin 
mesahai sathiyesi 33 bin kilometre 
murabbaıdır. Moskova ve havali
sinin arazisi düzdür. (Mookova) 
nehri, şehri garp cihetinden ikiye 
bölerek, şarkı cenubiye doğru a
kar. Arazsinin ancak üçte biri 
mezrudur. Üçte birden ziyadesi de 
ormanlık ve çalılık, diğer kısmı 

işlenmemiş topraktır. Bu kısm n 
toprağı Kiyef havalisi gibi mün
bit değildir; elde edilen zahireler 
mahalli ihtiyacı bile karşılamıya
cak kadar azdır. Ehli hayvanları 
pek azd.r. Hallan büyük bir kısmı 
sanayi ve ticaret erbabıdır. 

Moskova şehrinin havası kışın 
pek soğuk, yazın da bir hayli sı
cak olur. Kış mevsiminde altı ay 
hemen her taraf donar ve trenler 
güçlükle işler. 

Şehrin içinden geçen (Mı -kova 
nehri) altı ay donmuş bir halde 
bulunur. Bu münasebetle nehirde 
seyrüsefer imkanı kalmaz. Nehir 
vadisi boyunca şimendifer hattı 
vardır. 

(Moskova nehri), beş kilometre 
aşağıda bulunan (Kolomna) neh
rine dökülür. (Moskova nehri) nin 
mecrası 490 kilometre uzunluğun
da, ve hanası 15,300 kilcmetre 
genişliğindedir. Nehrin Moskova 
şehrinden aşağı 180 kilometrelik 
mahalli seyrüsefere müsaittir. 

nesi, ve bir çok ilim ve fen mües
seseleri ve sanayi fabrikaları var
dır. 

Çarlık devrinde Moskovada 55 
gazete ve mecmua intişar edeı di. 
Bugünkü l\loskovada büyük mot
baalar tesis edilmiş olup, birçok 
propaganda müesseselerinin eski 
devirden fazla neşriyatı vardır. 

1r Rekor - Sıhhat - Doğan~ 
. ·~ İdrofil Pamuk Şirketinden: 

Mosko\·ada sınai ve t;cari hare

ketler pek ilerıdedir. 1885 istatis
tiğine göre Moskovada 578 fab
rika mevcuttu, bu fabrikalarda 60 
bine yakın amele çalışırdı. !932 
istatistıklerine göre, bu fabrika
lar kemiyet itibarile dörtte bir 
nisbetinde arttığı gibi, keyfiyeti

~~ Bahçekapı Yeni Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi 
!~ sıpariş yeri olarak açm•şlardır 
!~ Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar olan oiparişlerin işbu adrese 

1 !• verı.ır.esini. Bunun haricinde fab. ikalarca sipariş kabul cdilemi
~ yeceğini muhterem 1".ih tecilerim ize bildirir. saygılarıırıızı sunarız. 
~ Tı:J<'fon: 22926, TPlgraf: Yeni V alde Han 1drofil 

'-~~,-~~~~~·~-llr'-'ııı:ıı~~~~zı,;:ıı:ı;~ıııııı~~~~~!:S:i!l!i:~~' 
Sıhhi Müesseseler 

Komisyonu 
Arttırın ve Eksiltme 
Riyasetinden: 

tibarile de kıymet ve ehemmiyeti- Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1130 adet yün fanil~, 2800 ad et fil
n i arttırmıştır. Yani fabrikalarda dakos fanila ve 2800 adet fildakos don bır ay müddeUe ve pazarlıkla eksilt-

lış meye konulmuştur. 
yedi yüz binden fazla işçi ça - ı ı _ Ekoil!me için her Çarşamba günü saat 14 den ı6 ya kadar İstanbul 
maktadır. Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaı Muaven el Müdürli.ıği.ınde kurulu komisyona 
Kremlın ı>>rayının karşısındak i müracaat olunabilir. 

(Kızılmeydan) da vakti le bir çok 2 _ Muhammen fiyat blr adet yün fanila için 300 bir ddet !lldakos fanila 
ihtilaller yapılmış, b inlerce insan 67, bir adet fildakos don 82 kuruştur. 
ölmüştü. B ugün bu meydand a Kı- 3 _ Kati teminat ı 136 liradır. 

zılordu tar;;fın dan sened e b ir kere 4 - istekliler sartnamcyi heı- ııün komisyonda görebilirler. 
büyü k geçit resmi yapılır. Bolşe- 5 - isteklHer 1941 yı lı Ticaret Odası \'Osikasiyle 2490 sayılı kanunda yazı-
vikJer in büyük mil li bayramJarı ıı vesikalar Ik? bu işe yeter kat'! teminat makbuz ve)·a bank~• mektubu Jle ko-
bu meydanda tes'it edilir. Stalin 1 mbyona ınüracaalları. •6065> 

ONUN 
Hayatını 

1 
Anlatıyo uJJJ 

Yazan: HALÜK CEMAL 

Korkunç karanlıkta soğuk 
kadar da şidd,; t li hissediligo: 

Korkunç karanlıkta soğuk ne 
kadar da şiddetli hissediliyordu. 
Art,k fazla dayanamıyacağımı, 

karyolama koşup yorganıma bü
rüneceğimi anlıyordum. Fakat 
o zaman kendi kendime: •Biraz 
daha gayret.. bir parça daha sab
ret Müjgan .. Seninle beraber an
nenin, babanın şerefinin halası i
çin bu lazım .. mecbursun!.• diyor
d um. 

Saat iki .. 
Evde, mahallede, belki koca İs

tanbulda gecenin bu ileri vaktin
de herkes sıcak yatağ nda rahat 
rahat uyuyordu. Yalnız ben uyu
muyor, kıvrıldı·ğım köşede kur
tuluş beratını veya idam hükmü
nü bekliyen bir günahkar mah
küm gibi titriye titriye duruyor
dum. Kalbimin acısı, vücudümün 
sızıları gözlerimden yaş getiriyor 
ve hEmcn üzgün, muztarip: 

«- Ah benim ne taksiratım 

vardı Allahım?. diyordum. Şu ta
lihsiz kızın ne isyanını gördün de 
ona bunları layık buldun?.• 

Bir aralık bir gürültü ile doğ

ruldum. Buğulanan camları nefe
simle silerek bakt.m: İleriden bir 
ctomobil geliyordu. Ön fenerleri
nin aydınlığmda yağmur damla
ları kaçışır gibi serpiliyor, motö
rün homurtuları rüzgarın ıslıkla
ına karış.yordu. Orada. tam ev
lerinin önünde durdu ve içimde 
soğuğun tesiri bir anda yok oldu. 
Yerimden Lrladım. Yavaşça camı 
açtım. Pencereden sarkt.m. Ara
badan çıkmas.nı bekliyordum. Çı
kınca hemen seslenecek, çağıra

caktım . Daha olmazsa beni görsün 
diye elektriği yakacaktım. Bu an
da ne büyük çılgınlık ettiğimi far
kedemiyo-rdum: Ya camı açtığımı 
babam duydu ise?. Sesimi işitir

lerse?. En kücük bir tedbirsizlik 
büyük bir fe!a."ket doğururdu. Fa
kat bunu o zaman nasıl takdir e
debilird -,,?_ Bir haftadır özledi
ğim dakika gelmişti. Sevincimden 
birşey düşünemiyordum!. 

Otomobilde bir hareket oldu. 
Hesap gürdüğünü anladım. Sonra 
arabanın kapısının açıldığını, bir 
gölgenin kaldırıma indiğini far
kettim; Evet O idi!. 
Pervazı sımsıkı tutarak dudal\.

larımın ucuna kadar gelen hitapla 
, Hikmet Bey .. Hikmet Bey. diye 
seslenmek için daha sarktım. Fa
kt bu esnada arabanın içindeki e
l'. kirik yandı \'e müthiş, çak müt
hiş birşey oldu ve ben gördüğüm 
şeyin dehşetinden nasıl pencere
den sokağa, taşlara yuvarlanma
dım, nasıl axazım çıktığı kadar 
bağırmadım. Bilm.yorum : 

Otomobilde bir kız •ardı. Yüzü 
iyi seçilmiyordu. İ'lmek ıçin dav
ranınca başı tam ış:ğa geldi. O va
kit elektriğin altında parlıyan sa
rı saçlarla genç. güzel bir yüz gör
düm. Rengini iyi tefrik edemedi
ğim koyu bir tuvalet giymişti. So
ğuk geceye rağmen kolları, omuzu, 
göğsü çmlçıplaktı !. 

Hihmet Bey bir eliyle otomo
bili n açık kapısını tutuyo·r, d iğe

rile inmesine yardım ediyordu. 
Kız yere basınca sendeledi. O eli
ni s;msıkı kavramamış olsaydı 

belki düşecekti. Hafif b:r çığlıkla 
. karışık: 

- Aaaa? .. diye Çu> 
1 hoş kahkahası attı Ye ;ıe;· 

!anarak koluna girdi. Y~ 
başladılar . Sürükltnir gıb~ 
venleri çıktılar. Aı-tık k3" 
hareketlerini takip cdenıi) 
Yalnız kapının önünde 01' 
karışm.ş iki gölgenin kıı11' 

nı seziyordum. Belli ki a~ 
ki!.tle uğra;ııyorlarclı. sarh', 
bir türlü kabil olınu\ oı (IJ 

Kendilerılc öyle m~rguıd• 
yağmuru: rüzg:u ı, \•Ucudll11 ., 
mi)Orlard:. Fakat bel" ": 
sadme yemiştim k .. k nı ; 
yordum. En oü) ' k cr.-<-•e 
!erimde .. titı iye titr:y e b 
dum. ,,,,. 

Nihayet k;lit açıldı. Giııt 
çeri girerek ka) boldu. Er. •0 

duğum; beynime çarpar~~ 
kapanan bir ::,okak kapı-1 \r, 
den yükselip yaralı kaJhirf. 
ta köşelerinde çınl.yan, ı' 
bir kız kahkahası oldu!. 

Nefes alamıyordum. A 
istiyordum; göıllrinıdtn l _ 
mıyordu. Bof~azım tıkbı 111' 
lerim kenetlenrrı : ... g.bi · 
yere çıöküvcrdim. Keno"''ı 
lup olmadığımı, bir kfıbU' 

görmediğimi anlamak içıfl ' . 
ğumu ağzıma götürüyor. 1 

rum .. sonra pt dva:thıı·ı d·' 
kemiriyordum!. 

Ne kadar zaman oldu b• 
rum. Üstüme dolan >erin "r 
la kar;şık rüzgarın tesiri 1

' 

mıştım. Muhakemem yerırı< 
yordu. 

zı' Kaqıda hıçbir hareket, , 
tu. Galıba arka odaya garrı" 
Peki o halde annesi evde d 
Zaten giindüzün hç gorrııcrı' 
Demek bundan istıfade e<JıY' 
ni hiçe sayarak dünyanın e 
yük adıliğini yapıyordJ. 

f Ben günlerdir burada 
bekler, küçük bir haberin<'• 
n a sevinçle, minnetle intizs.r ~ 
ken o kuduran ihtirasın a Y' 
!ar arıyor, kurbanını göıii:: 
nüne getirerek şimdi içer• tll 
şukasının kollarında şeh"e 
luyordu. 

Üzerime bir anda yıkıcı b~ 
ret geldi. Odadan fırlamafl'1 1 
zor duruyordum. Koşa koı;, 
ğa çıkmak, bahçe duvarın " 
!ayıp evi ne gd-erek üzerJel 
tılmak.. Sonra sokaklardı . 
mecnun gibi denize doğru ~"" 

(~~ 
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Soldan Sağa: 

-====-===--==---=---= =u --= .. =-=-=· . ...--~=============-=-=-==== 1 - Yolculara verilir, sua1• :" 
yı yuvası, yırtıcı hayvi'.ln, 3 jrıf 
harf yanyana, 4 - Meyva. 11, ' 
Yokluk jfade eder, bir \ ilil.Y~j 
debiyat adamı, işaret, 7 - pı ' L 
sigara~ı. 8 - Ters çevriJjp;f' ı 

rih, Cilt 4, S. 62ı, 723, 724. 
mahvedilmi§tir. Ve, yine bu oiiyuk 
mulıarebede Türkler adeta bir 
çete harbindeki k.ayıp gıbi yüz< 'Ii 
şehit verm.i§lerdir. 

J\1~ar Kralı Lüi, muhareb<-nin 
kaybolduğunu görür görmez fı
rar etmeğe karar verdi. Maiyeti 
erünını yanına alarak Budine 
doğru firar ey !emeğe başladı. Çe
le suyuna geldiği zaman yanında 
pek az k~i kaldı. 

Çele suyu vakla derin değil idise 
de çok yağmurlardan, Tunanın 

fazla sularından fevkalade kabar
mıştı. 

Kral L üi, nehirden geçeceği es
nada, atı son derece yorıılmu~ ol
duğundan nehrin sarp ve batak
lık sahiline bir türlü çıkamadı. 
Sonra, birdenbire yıkılarak süva
risi ile beraber bataklık içine gö
mülüp yok oklu. 
Kralın maiyetinde bulunanlar

dan yalnız Zetoviç kurtularak kra
lın nehirde boğulduğunu Budinde 
söyledi. 

Muh arebe bu derece parlak ve 

şanlı bir muzafferiyetle neticele
nince ?~di~ah: 

- Takip ve iieri!. 
Emrini verdi. Ordu şiddetle ta

kibe başladı. Türk sipahileri a
mansız bir takip yaptılar. Ordunun 
kısmı küllisi muzaffer olduğu 
Mohaç ovasında geceledi. 

O gece şiddetli yağmurlar yağ
dı. Herkes çadırını bulmağa, yer

lerde yatmağa muktedir olama
dığından geceyi at üstünde geçir
meğe mecbur oldu. 

Fakat sabahleyin güneş açtı. 

Türk ordusu şehitlerini topLya

rak gömdü. Sonra, otağı hümayun 
ile vezirlere mahsus çadırlar ku
ruldu. 

Otağı hümayun önüne fevkala
de murassa bir taht konuldu, pa
dişah taht üıerine oturdu. 

Bütün vüıera ve rical, muzaffe

riyet tebriki için padişahın huzu
runa geldiler ve orduya bir resmi
geçit yaptırıldı. 

V c ç~k grçmeden Tü rk ordusu 
Budın üı~ı ine yürümPğe başla d ı. 

Zaten '1µahilerimiz ileride yürü
)·orlardı. 

Budın şehrinin ahalisi Türk a· 
k:ncıların:n ve Türk ordusunun 
kah har muzafferiyetinden ve Ehli
salip ordusunun perişan oluşun
dan telaşa geldi derhal Budin şeh
rinin ve kalesinin anahtarlarını 

padİJjaha teslim etti. 
Türk ordusu muzaffer bir suret

te yürüyüşüne devam ederek ey
lülün onuncu günü Macaris!anın 
merkezi idaresi olan Budin şehri
ne girch. 

Türklerin Budine girmesi Av
rupayı altüst etti. Almanya impa
ratoru ve sair devletler şaşkın ha
le geldiJer. 

Türklerin Mohaç meydan mu
harebesi esnasında yaptıkları ha
rekatın en mühimmi büyük mik
yasta çevirme hareketleridir. 

Bali ve Hüsrev Beylerin süva
rilerile yaptıkları çevirme hare
ketleri mühimdi. Bu beylerin ha
reketleri muharebeye kat'i ve 
sür'atli neticeler \'ermişti. 

Budine giren Türkler, artık Ma-

caristanı da vii.ayetleri dahiline 
sokmuşlardı. 

Türklerin Macar qrdusuna ga
lebesi, merkezi A vrupada yerleş
melerine ve dünyaya cihangirane 
bir surette hükmetmeğe başladık
ları tarihin başlangıcı addolunur 

Türkler, o derece zengin olmuş
lardı ki devlet erkanı kütüpha
nelerinde murassa ve müzehhep 
binlerce Kur'anıkerim, rengarenk 
ciltlerle müzeyyen, Osmanlı san
at teclidini gösterir yaldızlı lotap
lar, silahhanelerde yüılerce üsküf
ler, cebeler ve cu~enler, mura:')sa 
kılıçlar, gümüş şesperler, altın ve 
gümüş eğerler ,elmaslor ve ya
kutlarla dolu idi. 

Saray bahçelerinde yüzlen:e iç 
oğlanlarının, odalarda dilber ve 
sarışın cariyelerin vakur \·e mü
tebessim dol3Jjtıklar-, görülliyoruu. 

İbrahim paşanın, Rü~tem p.'.ı~a
nın. DcJterdar İskrnder Çekbi-

n'n sara •lan payıtahtta servet ''e 
ihliş,ma misal te~kil cdcyordu. 

(Aria" Var) 

. • ı fl 
maz kılman yerler, 9 - 1~· 
l O - Kısa z.tımön, manalı. 

Yukarıdan • .\şagıya z 
ı - Çaresiz, J,!•ygambeı' . 

11
11': 

yangının çıkardığı, 3 - GiY 1
' 

Ecnebller, şeffaf madde, 5; f 
nakil \·asJtalanndHn, yanJ,şlı ·, 
ta, feryat, 7 - Atın p3pt1Cl

1'Jf 
\'azımından . 8 - jkametgfıll ı r 
9 - Akı1Iıcs, 10 - ('en.fle1· 
ir;Jn. w 

Dthılr.I Jl•lm•camım• ıı.JI~ • 
1 2 3 4 s 6 7 

11!_ İ RIA lt! AIN ;,, 
2 A L A ~ K A eo f, 
3 Re M ı 1 \N A g~ 
4 E ıM 11

-, fl R '"e' 
5 M

1

U .• A Mi t)<) 
6 ·ı T t; M E 7.Arl 
7 K ı A VA L. 8 ~ ı~ 
8 E B E •ı i 1B1 ~ 1 ' 
9 1~ !_1_1~ 1 ~1~1 ~ 11·.:~ rıı ' ıo~ . 



.::::::::::::::: ,._ ... .__...__.t!l•llllllrl1_,~ıllllllllıllll'111.._'l/AMlllllııı,_.,ı.__,.llıllll.._19111rlMlllll ...,.- - - - - - - - .-.. 1 

ı 
~-R.LW.A ....... r 

ngilizler Suriyen in Şi
malinde de İ§gal hare
ketini tamamlamak üze
re bulunuyorlar. İngiliz 
İ§gal kuvvetleri hududu
muza kadar gelmişler-

(Bu yazının metinleri Anadolu d. 
ır •• 

l' Ajansı bultcnlerınden alınmıştır) ::=============: 
elhis eden: Muammer Alatur 

Ankara Radyo gazetesi Suri • 
Y€~ i işgal eden İngılız kuvvet -
lerımn 'l ürkıye hududuna kadar 
geld'klerini söylemıştir. Suriye
deki İngilız ask-erleri gittikçe art
tırılmaktadır. 

Memleketin her tarafında örfi 
hia~ ilan edilmiştır. Alınanlarla 
1 «•Yanlar enterne edilmektedir. 

Suriyede ıktıs~di vazı;>et ıslah 
ed lrnektedir. Mısır ve Fıhstin il:e 
Suriye aıasında alış verış başla. 
rnıştır. 

V HAREKETİ 
İngiliz albayı Brıton'un önder. 

lı ile b:ışlıyan V hareketi git -
t K~ gcnişlemektedır. Briton rad
)oda verdiği bir nutukta demiş. 
l.r kı: 

Nazı Almanyasma karşı sefer. 
b k ta nm 'le muvaffak olmuş-
tur. Eld cdılc.n netıcclcr ümit -
kı n fc; ktndEd.ıI. 

S Ji muazzam bir ordu Av • 
rup., un b'r ucundan bir •'.:una 
k r yayılmış bulunmaktadır. 
Al n •ar ne araf..ı dönm k laztm 

ni kı:stiremcd kkrinden şa. 
§ır ı .ar ve ürkmü lerdır.• 

V har"'-eti yalnız Avrupada de
~ıl, Amer1ka ve Afrıkadn da ge
n il m ·kkdır. Bu hareket cenubi 
Atı kada dn tezahürata vesıl ol. 
mu !ur. 
Buı1ansburg'dakı askerler iki 

P..: ma ·l rım açmak ı:ıuretile V 
r ıini kabul ctmişlerd r. Her 

a a b ı harf vazılmakt '~ har. 
a ıyan r tlrr dağ tıl111aktadır. 

ar da bu hnrfı Cer rem-
arak k bul rt ık rı m, Da

n ı ı ka H 1 nd , Bt>l\S :ı ve iş
ltımlak Fran ada da kam -

.. r. lokomotifi r bu ışareti 
.ı 1 a, ht: r ~erde V harfi gö

rı.. 'ml kt<:dir. • 
~UN.\N KRALI 1NGİLTEREYE 

GELiYOR 
Cenub· Afrıkad<l bulunan Yu

n n Kr, h Corcun, Çorç l t ra • 
tn n n lı ın o 'noı rıkn bir 
tn ~ Jda11 an J ılc.lı na gör , İn. 
g t rq e gelmCbl mu temeldir. 

Çôıçil bu mcsajınJa a·yor ki: 

a ırköyün e de \ 
deiine varmış 

(l lnci Slllıi!e-cl n Devam) 
f ne nrayıcıltı,rı Mad:ım H yganoşla 
O man Şavı'.ı ve cr.klcri l urbeler 
?.! tu.ı, B. Rıza Uc ikt ~lı Hilmi bu· 

il Pol r:y, lı maden ar m ınutch:ıs
ı; l ılc bır rr ukavcle ynpmıı>lnr ve de
~ n Yi buldu u t.ıkdırde yuzdc beşini 
• n ı ine \ rm yl h.-abul \ e taahhut 

€! ı l<.'rd r'-
ut h ıs Po'onynlı fılellcrinın çok 

ba s oldu unu ııcrı r k biç 
it yı arııı ;ı s h. ına sokmamnkta
<I Vazıre ırobı burada bulunanlıır
~ı da u.zerleruıde mad nl hiç bir 

.ı; t ım m. larını lslcmışıir. Hattlı 
utch:ı ıs Polonyalı alakadarlara 
caat etrr. ış ve arama yerinde bulu

ıı r .ık memurların nğız.larında altın 
buluruı ıynlard n se<;ıln esini rlca 

(!• tiri.. Dôrt gwıdür devam eden 
r yatta a ıl t..ıpra ın bulunmadığı, 

)ı !arca mezarlık s:ıhasının toprakla 
tlo auğu ve mezara henilz yeni varıl
d.ı ı da öğrcnilm~lir. 
1 n ger taraftan dun yeni bir define 
ıla.;ı ı dalın meydnnn çıkmıstır. 
~akırkvyunde oturnn Moris · :Matye 
l"r\ırıdc Türk tnbl yetinde bir Fran

tll. işçisi ayni mütehassıs Polonyalıya 
: ır caat C<Ü!rek Bakırk.öyünde de bır 
~c ne uulWlduğunu soylc.oiştir. Mü· 

as.as Sürpagoptan sonra Balurkö
f~e ~e başlıyac:ıktır. 

Ekmek fiatleri 
{ ( ı lDoi Sah.11'*'1 Den.al 
azlalık tevlit etmektedir. 
. Vekil buğday, arpa unları va

zı; tini Ankarada tetkik ettikten 
~.nra bu hususta emir verecektir. 

1 
'P.er taraftan iki gündenberi Be
~?İYe muvakkat bir tıp kabul et-
tnı t.ı·. Bu tipe göre ekmeklerdeki 
ç lar unu taınamile kaldmlmış 
\'<; 
ll1 'alnız buğdayla arpa bırakıl-
?tı lır. Bu suretJe ıki gündur ek-

kler n~beten daha bevaz çık
lll k adır. Ticaret Vekal;tinden 
~lllt ır gelince bu tip Vekilm tesbit 
~ t . 1 ı yukarıda yazdığLmız tipe 
liore dcgişecektir. 

l:'..kiplerin teftişi 
l Vı U~"et Seferberlik Müdür -
kı.. u, bütün mın Ctkalardaki pasif 
\ r r: ına ekipler nı teftişe karar 
t!';n; ştir. Ekiı er n her türlü 
t ızat ve tes"satlarının tamam 

P o n aJı 1ı tedkık olunacak ve 
tıı ,· 1 cek ı oksanlar derhal ta • 

anacaktır. Tefıtşler ônü • 
• kı 3) başında yapılacak -:-. 

•- Muzaffer olmak veya öl
mek kararını vermiş olan İngil
teredc sire en hararelli hüsnü ka. 
bul gösterilecektir.• 

Yunan Kralı da Çörç.il'e şu me. 
sajı göndermiştir: 

c- Sizi ve İngilteredeki diğer 
birçok dostlannu göreceğimi zan
nedıyorum.> 

İngil:z Hariciye Nazırı Eden de 
Yunan Başvekıli Çuderos'a gön
derdiği bir mesajda kendisile ya -
kında Londrada görüşmek arzu. 
sunu i.lıar etmiş ve bu görüşme
de müşterek harp gayretlerinin 
idamesi için alınacak mütemmim 
tedb.rlerin müzakere edileceğine 
telmih etmiştir. 

Çudcros verdiği cevapta bu tek
lifi memnuniyetle karşıladığını 
b.ldırmi.,,tır. 

BULGAR NAZIRLARI ROMADA. 
Bulgar Başvekili He Hariciye 

Nazırı dün Romaya vasıl olmuş. 
lar ve Kont Ciyano ile göruşmiış. 
}erdir. Müteakiben Kirinal sara
yına g:duck, Kral tarafından ka
bul olunmuşlardır. Nazırlar mü. 
teakiben Venedik sarayına git -
mıslerdir. Burada Musolini ile 
dü~ saat 11 cie başlıyan goruş -
meler bir müddet devam e miş-
tir. 

KOLONYA ŞİDDETLE 
BOMBALANDI 

Almanya) a karşı in.,. iliz hava 
taarruzları artan bır ş' ddetle de. 
vam etmek edır. Pazar günü ~o. 
lonya) a yapılan !aarruzda fabri
kalar anısında 1kı kılome re uıun
luğund bir yangın çıkarılmıştır. 
Bundan başka dıger on yerde de 
büyük ) angınlar gbri.ılmüştur. 
Bu son be;; haf ada Kolonyaya 

' -yapılan 17 ınci hucumdur. Son üç 
haftada bin ton bomba atılmıştır. 

Roterdam ve Ahcn şehirleri de 
bombardunan edilmiştir. 

Fransadaki Lil sehrmdeki mü
him sanavi hedeflerine da bom
balar atılmıştır. Hava muhare -
belerınde 8 Alman avcısı düşü -
rülmüş. üç İngiliz avcı tay)aresi 
kaybolmuştur. 

Yeni ta,Jrraza 
baz rlık 
(1 incl S:ıhlfcdcn DcV1Dl) 

Ahnanyanm, Avnıpanın müs
takil memleketlerine karşı 
yeni bir taarruz 1ıartrladığı 
hakkında itimada ~ayan 'tna
lıimat almış oldıığunıı. tC1jit 
edebilirim.> 
l\1aa:mcıf ı1ı Sa.mner l' cls bu 

memleketlerin isimlerini söy. 
lemektcn içfouıp ctmi_ştir. 

---o 

Alman tayyareleri 
(1 lncl Sahifeden Dev:ı.m) 

düşiırülmüştür. 
Moskovada bazı yangınlar çık

mıştır. Birçok ölü ve yarlı \•ardır. 
Askeri hiçbir hedefe isabet olma
mıştır. 

Alarm beş buçuk saat devam 
... tmiştir. ----o----

Sovyet Tebliği 
(1 lncl Sahlf<lc'kn Devam) 

Londra 22 (A.A.)- B.B.C. Pa
zar ve pazartesi günleri Alman 
tayyareleri iki defa Leningrada ta
arruza kalkrnışlarsa da, şehre yak
laştırılmamışlardır. Almanların 
ilk defasında 11, ikinci defasında 
8 tayyareleri düşürülmüştiır. Sov
yetler 4 tayyare kaybetmı~lerdir. 

Bot11ak glntlr ı ·eri 
(1 inci Salaif eden Devam) 

larından sonra şimdi ilk Boşnak 
gönüllü kafilesınin de hareket etr 
tiği bildirilmektedir. 

Kafile pazar günü Saraybosna
dan ve bugün Hırvat merkezınden 
a}Tılmıştır. Devlet reisı Pale\•iç 
gönüllüleri bizzat ~c;yı etmıştir. 
Hırvat ordusu göni.ılfülerinın 

kumandanı albay Makulj de bu
gün hareket etmiştir. 
Hırvat hava kuvvetleri lmman

danı albay Kaen, Hırvat hava cü
zütamlarile birlikte bundan evvel 
şark cephesine gitmi§ti. 

Alman zayiatı 
(l l.no! S:ı.hlfeıdcıı1 Devam) 

danı General Nehring'ın bir rapo. 
runu bulduk. Bu raporda, bugün
kü zayiat tem.posu ile, Almanya
nın Şarkta muharebeye daha u. 
zun müddet devam edcmiyeccği 
açıkça itiraf edilmektedir.• 

Amerikada da 
"V,,hareketi 

genişliyor 
Nevyork 22 (A.A.) - V zafer 

hareketi Amerika efkarı üzerin. 
de büyük bir tesir yapmıştır. Si
nema yıldızı James Stewart'ın ba
bası Al<>xander Stcwart bir bina
nın üz.erine V işareti koydur -
muştur. Harf her gece tenvir i?. 

dıl. ... ektedır. Matbuat da V hare
ketine büyük bir ehenuniyct ver. 
mektcdir. 

Nevyor k Sun başmakalesinde 

diyor ki: 
cŞimdi Naziler de V işaretini 

zakrin remzi ol.ırak kullanmı.ğa 
karar \'ermişlerdir. Almanlar, zi. 
hinleri karıştırmak ıçm V hare • 
ketuıi taklıd etmişlerse de kimse 
buna aldan mı) acaktır Esaret al
tında bulnnan Avrupa milletleri 
zafer kelimesini işıttikl<?ri veya 
bunun remzi olan V harfini du -
varlarda yazılı gördükleri zaman 
zıhinlerde kimlerın zafcrı temen. 
ni edılidii'i hususunda şüphe cdi. 
lemcz. Zafer kelimesi ancak Na
ziler üzerine l·azamlaeak bir za
feri ifade ettigi zamandır ki ha. 
kiki manasında demektir.• 

Buenos-Aire::; 22 (A.A.) - Buo. 
nos.Aıres duvar "e sokaklarında 
dün sııbah tebeş rle yazılmış V 
harfleri goru muştur. Limanda 
bulunan Alman vapurlarına bi.ıyük 
V har! tri )azılmıştır 

+ Buenos - Aıre , 22 (AA.). -
Polis, bır NaZJ gaz.c olan Pampcr 
mr:ı ubin nden 4 hıs h!ı kında dun
den ıtıbarcn hır ıı.lık ve cinayet suç
lanyle t.akıb. t yapmnktadır. 

+ Tol:yo, 22 (A.A.) - Domei A
jansının S::ııgon'd:ın blldlrdlgine göre, 
Hindi Çiı 1 h tı t S ~on \C Ko
şcnşin'de içki satışını menetmiştir. Ay
ni tedb r, ııanoı .,.c 'lonklıı'öc de tat
btk edilecektir. 

Ameril a ordusu 
hazır bulunmall 
Va ington 22 (A.A.) - Reisi

cumhur Ruzvelt, seçilen kur'a ef
rad n;n hiLmet müddetlerinin u
zatılmasını kongreden istemiştir. 

Gpndcrd1gi mesajda diyor ki. 
cEntcroasyonal vaziyet bir se

ne evvelkıne nisbetle çok daha 
vahimdir. Hem <> kadar vahimd;r 
ki, hfü.Iiscleri yakıhdan bilenlerin 
mütaleasınca ordu, bütün kudrc
tile ve tam hazır bir vaziyette bu
lundurulmalıdır.• 

HARP 
(l ine! Sahifeden DC\"aJD) 

n asıl hedefleri olan Lcningrad, 
Moskova ve Kiyef i tıkametleı t -
deki bu) ük taarı"Uzlarma devam 
etmekte, SoV) etler de oynak mü
d&faa sistemini Alman hareket 

harbine intıbak ettirerek mukave
mete çalışmaktad r. Eğet bu tfıbi
ye ve sevkulceyş intıbakını yapa
masalıırdı, Alman orduları şimdi
~·e kadar asıl lledeflenne varmış 
bulunurlardı. 
Eğer Dinycster boyundaki Sov

yet ordusu şarka ric'at ediyorsa, 
bu hareketın dcğru yapıldığına ka
niiz. Zira Alman zırhlı birlikleri 
Kiyefin 120 kilometre garbmda
dır. Bu mesafe motörlü bırlikler 
içın bir yürüyüş mesafesi bile de
ğildir. Almanlar jıtomır bölge
sindeki meydan muharebesinde bir 
taş ile ikı kuş vurmayı elbette ar
zu ederler. Hem Klyef bölgesini 
ele geçirmek ve hem de Dinyestcr 
boyundakı Sovyet -ordusunu şi
malden cenuba doğru ihata ede
rek esir veya imha etmek sevkul
ceyşi bir düşüncedir. Fakat Sov-

etlerin bu ihtimalı düşünerek 
Dinyestcr şarkındakı ordularını 
Stalin hattına gen aldıkları anla
şılıyor. 

Diğer taraftan Kiyefin müda
faası çok güçlesmıştir. Leningrad 
ve Mı,~kova Stalin mıntaknsın:n 
gerısinde oldugu halde Kıyef bıla
kis ileride, hemen aStl muharebe 
hattı üzermdedir. Bu sebe>ple Sov· 
yetlcr Kiyefi ancak 100 kilometre 
ileriden mudalaa edebtlırler. Da

ha şarka çckılirlersc Kıy eh muda
faa etn1Cleri miı kuldur. Tahmin

lere göre şimdi Ki}ef garbında va
ziyet naziktir. 

Smolcnsk bölgesinde muhasara 
edilen Sovyct birlikleri, müstah
kem noktalarda, mukavemet yu-

ra Fran
n n iddiası 

doğru değil 

Gen 
k 

Vaşington 22 (A.A.) - Hari -
ci~ Müsteşarı Samner Vcls Bo. 
lh•yadaki vaziyetten bahsederek 
demiştir ki: 

•Beynelmilel anlaşmalara na -
zaran, Bolivyadaki Alınan sefiri, 
Birleşik Amerıkada da affedilmez 
bir şahıs olacaktır .• 

Vels General Franko'nun son 
bayanatırıda, İspanyanın itaate 
mecbur edilmsei maksadile tazyik 
edıldıği hakkındaki sözlerinin ta. ı 
mamen asılsız olduğunu söyle -
mic;tir. 

1 
cBiz İspanyanın intihap ettiği 

hükumet ~klinc asla karışmıyo
ruz. Biz sadece kend•sjnden sulh 
iç.inde kalmasını istıyoruz.• 

• 
ispanyaya 47 

ton gümüş 
iade ediliyo~ 

Perpignan 22 (A.A.) - Ofi: Bu 
sabah, bir lspanyol he) eti, Kızıl
ların kaçtıkları sırnda beraberle

rinde götürmüş olduklar. hazine 
muhtevı) at ndan olan 47 ton gü-
müşu tesellüm etmek üzere bu
raya gelmiştir. Haz nenin en bü
yük kısmı evvelce Gcnt>ral Fran
konun hükumetine iade edilmiş 
bulunmaktadır. Bu 47 tonluk gu
miışe gelince, bı mm :acies'ndekı 
tcahhurun sebebi şudur: 

Merkezi Avrup, da bulunan bir 
Belçika şir.keti, İspanyol Cumhuri
yet hükumeti He bir satmolına 
muamelesi yapmış olduğunu Heri 
sürerek bu meblağ üzerine ambar
go koymuştur. 

16 ma;> ~ 1941 taı;ihinde ticaret 
mahkemf'si bu salışın kcenlcmye
kün olduğuna karar vermiş ve bu 
karar muc hince İspanyol heyeti 
bu mebliiğı istirdat etmiştir. Bu 
para külçe ve douro denilen İs
panyol parası halinde ıolup 974 
sa.nd1kta mahfuzdu: Bunlar 11 
kamı onla ve Perthus tarikile İs
panyaya sevkcdilecektir. 

+ V iington, 22 (A.A) - Mc.1'-u
san Mcclısi, müdııfaa ihtiyııçlıırı için 
yol inşaatına snrfedllccclt 287 mil
yon dolarlı\, tahslsııta ait kanun.pro
jesini :kabul ve Ayan MecJıslnc sev
ketmiştir. 

valarında ölünciye kadar müda
faa maksadile almış ofan bazı 
Sovyet sabıt kuvvetleri olabilir. 
Evvelki yazılarınuzda izah ettiği
miz veçhile Sovyet pıyadesi Al
man zırhlı birliklerinin geç~p git
mesinden endışe etmiyor, o geri
den gelen Aiman piyadesini bek
liyor ve onunla muharebe ediyor. 
Mevzi içerisine giren Alman zırhlı 

birlikleri de gerideki Sovyet tank
larile, zırhlı birliklerile ve tayya-

relerile mücadeleye mecbur edili
yor. Bize göre Sovyet tiıbiyesi bu-

dur ve kendi müdafaa sistemıni 
Alman hareket harbine inhbak et-

tirmesi de budur. Bununla ne bir 
t.arnfı küçümsemek, ne de öte ta
rafı büyümsemek hatınmızdan 

geçmez. İtiraf edelim ki bu yeni 

müdafaa sistemini de önce Sov
yctler buldular ve tatbikte d~ mu

vaffakiyet gösteriyorlar. 
Eğer Sovyetlcr böyle hareket 

edemeselerdı, şimdi vazıyet Fran
sadakı hale don et di. Yani Alman 
orduları, Sov~·et ordularını önüne 
katarak, ve) a yanlarından geçerek 
ilerler ve Moskowıya varı-rdı. 

Bizim bir gayemiz de ıslikbal i-
çin bu harpten yeni dersler al
maktır. Bu gaye uğrunda biz ha

kikati orta) a koymak mecburiye
tindeyiz. Almanlar üstünlüklerine 

gü v<'nerek çok İ) i harbedi)·orlar; 

fakat Sovyetlerın müdafaada ol
dukları ve içinde bulundukları 
muhtelif ahval ve şeraiti gb':!önü-

ne getırılirse, onların da iyi lıar

bettiklerine kanaat getirmek la
zımdır. Almanlar dünyaya zırhlı 
tumenlerle taarruz usullerini öğ
rettıler, Sovcı tler de bun! ra kar-

şı müdafaa usuliınü o ' . or; iki
si de bı..j iık \"e kn mcili. 

Almanların 
eline bir şey bı· 
ra kıl mı ya cak 

Moskova, 22 (A.A. - Ofı: Ekmek. 
maknrnn, bulgur, et ve elbise iç.n v'C
sıka usu ı.ı ihdas edılıniştir. Manma!ıh 
yuksek fiyntla ve 1 ,alardn yazılı milc
tard:ın fa.ıla mubayaatta bulurunak 
mwnkiındur. 

Almanıaı ın inşclerine ve muvnkka
ten ışgal etmiş oldukları mahallerde 
iktı_.::ıdt hayata beıucr b.r haynt vil
cude getlnnelerlne mfını olmak içın 
işe yanyac:ık her şeyin alıp götilrlil
:mes veyn tahr p edl mcsi için icap e
den bl41Un tedbirler alınmıştır. 

Mu tevlıl<'rin, i e yarıyac::ık bır hal
de tek bır 7.ır at tı aktoru bılc bula
cakl .. nndarı şüphe edılmektedır. 

Alman i i 
ar 

batır 

em isini 
ı I ar 
- Alman Ba§-

a ı ş e 
ka as nı 1 ar ! 

\e 
te
l ır 

Aı \'ansara) da oturan Raşıt oğ
lu N''4rı arkad şı Hakk oğlu Ah
mctle beraber evlerinde ıçerken 
kavga) a tutuşmuş ve Ahmet rakl 
~ışesini kaptıgı gibi arkaciaşınm 
baş.na atıp yarmıştır. 

Alman - Sovyet 
ar tne -ır a 

(1 inci S;ıhl.fcdcn Devam) 
Şimdiye k dar yapılmı olan imha 

rauh:ırebelerınden maadıı, ş mdı s.a
lın hattının Şa.rkın a yeni bır mha 
muh:ı.ı-ebc inin cereyan etmekte udu
ğwı..ı 11. ve cylemışur. 

Bu Ajans d yor kı: 
cl!140 scnesı 7 Hı:.ı::rıınında Veygand 

h:ıttının ;}arılmns.ıylc Man;; &le Moz a
rasında vukua gelen şıddet l ınuh.ıre
be, ş1mcii ae St..ıluı hatL.ııın öte ınde 
cereyan etmektc olan li ddetli muha
rebe ılc mukayese edılcb.hr. Bugun 
de kat'i unsur, dt.,,"fflanın son lht y t· 
larırn da bu meydan muhnrebesıne 
mecuur ctrnckür. 

Ilk ayııı sonunda vazlyctln hulAsası 
şudur: el - K.ızılordu tel~fı ı ımkilnı 

olmıynn zayiata uğ amı:ıtır. Son ihtı
yaU:ı.r seferber cdfin lştır. 2 - Sov-
) ctlcrın elinde, sulh zamnmndn ha
zırlanmış devı:ımlı muslal:ıA<:nı hall.:ırı 
kalınnı ıştır. 3 - K~z.ı oroud:ı cidcil 
b.r buhr.ın gôrülınekledır.> 
SOVYETLERE 
GORE 

So" yeller ise, Almnn taarruzunwı 
Moskovanın 350 kilometre G:ırbında 

Smolcsnk mıntakasında durauruldu
ğunu sciylemektedırlcr. Muharebe, 
taarruz \'t! mukabil tanrruzl:ırla bil
tun cephede devam etmektedır. Çete· 
ler Alman hatlarının gerilcrınde mu· 
hım ıalırıl.ıat yapınaktadlrlar. 

• Almanlar, Kıe!, Lcnlngrad ve Mos· 
ko\·aya glrecek!erini 111ın ettikleri ıa
rihı çok gcrıde bırakmışlardır. 

Esir cdılen bir Alman tank fırkası 
kumandanı, Alınnnla.rın plandaki va
kittt!ll geç kalmamak ıçin, çok bilyuk 
kayıplar \•erdığuıi söylemiştir. 

1'iN 
CEPHESİNDE 
nerlınden bildirildiğine göre, t'ep

hcııin Şımal mıntukasında bulun nıuş· 
kilatn r.ıgmen, mu\"a1'fakıyetlcr elde 
edilm4llr. Sovyctler, Alman - Fin 
Ueri harekell!ll durdurmak mnks;ıdile 
ormanlara ateş vcrnıektcdırler. Al
manlar silah, cephane ve biltun mal-
2cme ile birlikte, bozuk yollarda harp 
ar::ıbalarnın ağır ilerleyişlerıne rağ

men geniş mınlakalar işgal etmişler
dir. .Eskı Rus - Fin hududundaki 
SO\'Yet ıstih.kaınl:ırı y:ırılmıştır. . 
HELSİNKİDEKI 
SOVYET ELÇISİ 

Helsinkldcn vcrllen malQmııtta, 
.Moskovadaki Fin Elçılık Hcy'cti bita
rnf blr memlekete göndcrilmcdigi için. 
Helsinkide bulWlan So\')'et Elçisinin 
hareketının de geri bırakıldığım bil
dirmiştir. Elçi, Mosko\·adaki Fin siya
si mümc lllerınin kıbetı belli olun· 
cıya kadar alıkonul::ıcaktır. 
MUHAREBE ŞİDDETiNİ 
ARTTIRIYOR 

Alman Radyosu 1800 kilometre u
zunlugunda Rus cephesinde mue<ıde
lcnın gittikçe şiddetini arttırdı~ 

vlen şUr. 
dl'.' Alman 1< t'alnn Peypus go
~ dunda ycııl mevziler zaptcl

lerdir. 

KARADA 
w • 

DEGIL 
HAVADA~! 

(Başmakaleden De.ram) 1 
C- T:ı,n are üshinlitgıinü temin 

etmek .. 

İngiltere, harbin ba ındanberi 
hnzı şdıirlcrinin ta~ yare bombar
dımanına ınnruz knlnınsındnn ,.c 
gemi kaybmdan başka; bimıcfs biç 

bir maddi ve mane\ i zarara uğra
manuştır. Bilnkis zafer planını ba
şarma!. bakımmdan 22 ny kaznn· 
mış ''<' İtalyan Afrika imparator
luI,rıınu Suriye ile beraber i:ı;gnli 

altına nlınış, Amerikayı müttefik 
derecesine getirmiştir. 

İngilterenin hesabı zaferi kara
larda kazanmaktan ziyade; önce 
lıa\'alarda ve denizlerde kazanmak 
csasana bağlıdır. !Karada Z'-fcri 
kendi kendi ine bulacnğına kani
dir. Bı..pun için de; Ingiltcrc ken
disini miidafna edecek km vctlcr 
dışında istila orduları hazırlnımık-

tan zi) ade, hn\'a kU\'\ etlerini nrt
hrmak ve A\·rupn cmnlarım kap-

layacak adette hn,·a iistünlüğünc 
erişmek a2lllindedir. Çörçilin be

yanuın göre; bu 'nzint 1942 tcm
muztJ..ndn tnınnnıile hasıl olmuş 

bulunacnktır. 

Fakat. Amerikıı Hnva Nnzınnm 
yeni be) nnntuın cörc; bu vnziyct 

daJ.n önce elde <-dilecek. c.lört mo
törl 'i eıı :ı«ır boınb:ırdımnıı tay-

yareleri ..-ür':!tlc ıh nıı>:ı sema la· 
rma se\ kolunacaktır. Ilu mak atla 

yçni \'C hususi fahrikalar bile inşn 
ol umnnkt ndır. 

Binııenalc) h. herkesin talı mini 
hilaf n:ı; hıgiltcre A\rup:man kur

tul~unu 1 ir l ara harbinde değil, 
lı:l\ a hnı hinde aramakta \ c ona 

hazırlanmnY.hıdır. Son kırk ekiz 
sanifcnbcri garp Alman) ası s ~ ir-

kri üz r"ııdc lın lı~nn imha fanli
ycti de bunun il1 mi al ve örnek

leri "ir. İki Alınan şehri yarı yarı
ya harap edilmiştir. Londra bunu 

haber \erirken: 
- Alınan) a; Jıarhin kendi fop· 

rnkları dısmdn o)ııcağını zannedi
yor \'C Alman şehirlerine bomba 

atılamı) acağı kanaatini miidafaa 
c-di) or<hı. Şim ·j harıı; Alınanya
nın c iklerindedir \C diindenb ri 

bu c~iklcr ezilmi) e ba lnnını tır" 

Demektedir. Alınanyanın buna 
karşı ne tedbir alacağı, A nupa sa-
nayiini tamamilc seferber bir lınlc 
sokup tayyare inıalfıtında müsa\'at 
teminine mm af fak olup olnnııya
cağı, So\ ~etlerle miicadclrsinin 
kendisini ne halde lıuhınduracnğı 

şimdiki halde meçhuliimüzdür. Fn
knf, ycginc ıniishct olan s<•y; bir 
sulh iml;auına erişilemediği tak
dirde İngiltcrcnin: 
1- Hava kll\ vetlerinin ıııüte

nıaddi tahribatı ile, 
2- •V• ordusu gibi gizli kıyam, 

sabotaj, mukavemet orduları ile, 
3- Abluka \'e Atlantik harbini 

kazanmak ile. 
4- Uzun senelerle 
Almıın~ ayı ~ enıni~ e \'C zaferi el· 

de ctmive çıılışacnğıdır. 
Buna karşılık Alm:myanm şimdi 

ha \"urduğu çare de; uzun bir har
bi başarmak için ıneuddı iptida· 
iye \'C hayatiye kaynaklanna ka
vuşmak \'e hunun harbini yap
maktan ibarettir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Tren Ücretlerine 
yapılacak olan 

yüzde 5 zam 

fı ı.esajeri ve eş 
na rye fia Ceri 

artı or f 
15 Ağustostan ltlb ren tren bilet uc· 

rcUcrme --banlıyö ve zahıre t. r sl 
hario- 3 beş nisbetinde, z m ya 
pılacağmı evvelkı gı.ın :babcr \•crm • 
Aile, talebe, halk ticaret, Izmır Fu r 
bi etlerine de yilz.dc beş zam yapıın
ca.ktır. Odun, kumtir, tuz, boş ÇU\a 
yun, yapa~ ı, kereste, maden cC'I: heri,, 
her turlu inşaat ı ız e , \e eşy 
ıınkllye l.icreUcrlnc de ayni nlsbe't 
uım icra edilecek r Mc J<.'n 'c te-, 
neı.zUh bıletlerı de ı;e beş artncaktır. 

---o---

iki kişi, par&sı içi 
(1 inci S:ı.J.ıi!cdcn De\'alll' 

lardır. Başında, boynunda "e vtl. 
cudunun d ğ<>r b.r ok ~er e.r ndc 
bıçak yaraları bulunan bu adam 

derhal doktorlnr tarafından teda. 

vi edılmış ve ;>araları temizlene

rek sarılın stır. 
Bu sırada vak'a karakola ve Ü 

küdar Müddeıumum'l ğıne habc 

verılmış, Üskudar Mi.ıdde.umu 

muavinlerınd n Şe\:ke. duhal 

tahkikata başlamı ır. 

Prevantorıomd n otomobılle 

kaldınlan yaral! 
sine gekn:k • 

ğunu ve d-n s 

onra b ·a 
kendınd~n ge ... t n , saba 

biraz kc>rd·n g 1 n~ surun 

rune duvard n a ak P. 
yomun bah ~ ne girip ba;> ıldı. 
ğını soy r 

Fıkrın n cebınde bulunan bırk 

yüz lira parası yerınde yoktur. 
İki suçlunun F"krıyı öldü sanar 

bırakıp kaçtık"ıı.rı r.nlaşıl nı tır 

İkı suçlu el m1ml) tle aranmak 
tadır. 

elçika i 
(l lnCJ S:tlılfcdcn Dc\'am) 

rek demistır ki: Y.ne hiırrİ)(; 
kavuşacaksınız. L.tkin bu fe 
sulhu ka) betm yccc 12'. S hu d 
ha emın temeller uzerın !,ura 
cağız.> 

Eden hıtaoc n,.:ın Kra1 Leopol 
den sita)"şle bahsetmiıı:. r 

erasıfu 

temsi le 
De leto 
arda 

verecek 
Ankarada Rt: cm.hu. u .uz 

nönimun huzurur da muvaff kı 
yetli temsiller \: errr.ış olan Devl 

Operası fuar gunleri esn~ında iz 
mire gönderikcekt":. 

Devlet Operusı o~ada Toska ,. 
Madam Butterilay opernlarını v 
hazırlanan dıger bazı operaları o 
nıyacaktır. 

aranıyor 

Derlet De111iryollın re li11anlın isletme U. i~aresillinluı 
Muhammen bedeli (9075) lira olan 2"..50 metre mutıtelif eb"atta deml.r g 

bonısu (4.8.1941) Pnzartcsi giınü saat (15,30) on b~ buçukt Haydarpaşa 
Gar binası dahılindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın a 
caktır. 

Bu lşc girmek istiyenlerin (680) Ura (63) kuruşluk mu\•akkat teminnt, k 
nunun tayın ettiği vesikalarla tckllflerinl muhtevi zarflnrını ayni giln sa 
(14,30) ıen dört buçuğa kadar Komltycm Reisliğine ~ermeleri l~zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (585 

* * ı 8.:941 tarihinden itibaren her nevi madent ve kirtı7evl ~übrelere D. D./2 
No. lu tarife tntbik edılecelctir. 

Faila taısWt için istasyonlara müracaat edilmesi. ~17> 

ls~eri Fabri~alar Satmalma Komisyonu İlanları 
Tahmin bedeli c331 h llra olan c7000 > kilo birinci nevi sığır eti 24. •rcmm 

941 Perşembe günü saat 14 de Salıpaz.arındnki askerl fri>rikular a:ıtmalruıı k 
misyouunca açık eksiltme ile ihale edilecektir. Tııtipl~ 248,33 .iralık i 
tCmınat makbuzu ve 2490 sayılı krunmu n istedıii \"CJ.&ikle o gtin ve saat'.c k 
ıtıisyonda bulunmalan. Şartnamesi her giln komisyonda göl"Cleb11ir. c5560> ... . 

Muhtelif eb'adda ceman 195500 
adet civata ve somun 

Tahmin edılen bcdelı 12620 lira 
olan yukarıda yazılı civata ve ser 
mun Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü merkez satınalrna 
misyonunca 29/7/941 salı gün 
saat H,30 da pazarlıkla ihale C'd 
l~ktir. Şartname parasızdı 
Kat'i teminat 1893 liradır. 605 
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Daha dün bizden yardım isteyen Osmanlı 
kumandanı böyle çılgınlık yapmaz 

- Anlamadık ya şeyh! 
- izah edeceğim .. Öted<!nberi 

h"pimz biliyorsunuz ki Osman • 
lılar bizım yardımımıza muhtaç. 
dırlar. Bılhassa İtalyanların te
cavüzl1 başladıktan sonra bu ih
tiyaç on mislı artmıştır. Binaen
aleyh hıçbir Osmanlı kumandanı 
bilhas~a bu mıntakanın amiri Ne. 
şet bey cıldırmadıkça böyle bir 
karara ve harekete girişemez. 

- Amma olmuş bir vak'a var 
ya şeyh .. Şahidi de işte huzuru
nuzda dizüstü oturuyor! 
Şeyh Sünusi bilgiç bir tavı;rla 

gülümsiyerex başını salladı: 
- Evet olmuş bir vak'a var. Ve 

onun şahidi de burada, karşınız. 
da bulunuyor. Fakat acaba vak'a. 
nın cereyan tarzı böyle midir? 
Başka sebepler var mıdır? Cü -
meyle aşiretine taarruz edi~ 
midir? Bunları bir defa iyice tah
kik etmek lazımdır. 

Emirler arasında bir hoşnut • 
&uzluk vardı. Bu da: 

- Artık bunun tahlı:\ki zaman 
geçirtmekten başka birşey değil. 
dir. Hepimiz sıra ile ölümü mü 
be kliyeceğiz? 
Şeyh Sünusi, miralay Neşet Be.. 

yin Cemil Fuat hakkında söyle
di klE>rini hatırlıyordu. Bu vak'a 
da muhakkak onun tezahüratın
dan biri olacaktı. Fakat Neşet 
BE'j le konuştuklarını burada a. 
~ığa vurmak, bek.mil Emirlere an -
latrr.ak de istemiyordu. 
Şu anda. vaziyet mühim ve çok 

naz kti. Şeyh sünusi hni biır ka -
rarla "'sini yiikseltti: 

-· Şimdi Neşet ~ye bir haber. 
c:i salarız. Vak'ayı bir defa da 
O!ldan sorarız. Daha dün buraya 
kadar gelip biz•mle gor~en ve 
yardım istiyen Osmanlı kuman • 
danının böyle bir çılgınlık yap -
masına ihtimal v-erilemez ... 

Emirler bu fikri tasvip eder -
ken Emir Reşid Samdani yerin. 
den kalktı: 

- Ben, he~n Cev.letiye va • 
hasına hareket etmek '1"ZUSUn -

dayım ya şeyh .• Bana müsaade et
menizi dlerim! 

Dedi. Şeyh Sünusi sordu: 
- Oraya gidip ne yapacaksın 

ya Emir? 
- Kabilemin vaziyetini göre. 

ceğim! 
- Bana kalırsa buna lüzum yok! 
- Sizce belki ciyle. Fakat ben. 

ce çok bii.yük liizum var. 
~mil Fuat da ayağa kalktı. 

Şeyh Sünusiden yalvardı: 
- Ben de ayni müsaadeyi is

tiyeceğım! Adamlnmın ne oldu
ğunu öğrenmek mecbuıriyetin • 
deyim ya şeyh! Yorgunluğa bak. 
ınadan hemen yola çıkmalı: arzu
sundayım! Yalnız yanıma birkaç 
kişi veriniz! 

- Sen de ayni mahalle mi gi
deceksin? 

- Evet! Evvela Cevdet!ye va. 

hasına varıp vaziyeti göreceğim. 
Sonra da garbe ve cenubu garbiye 
döneceğ;m. Kendi kabilemin asıl 

kısmının bulunduğu mıntakaya 

gideceğim! 
- Tekrar buraya gelecek mi

sin ya Emir? 
- Eğer kabilemin büyük kısmı 

bir feliı.iı:ete ı>ğramamışsa evet.. 
- Ne felaketi bu? 
- Osmanlıların taarruzuna uğ-

ramak fd&k.eti .. Tıpkı Oüıneyle
nin uğradığı felaket şeklinde ... 

- Sana hangi kabileden adam 
verelim? 

Emir Reşid Samdani söze ka. 
~tı: 

- Mademki Emir Fuat benim. 
le birlikte Cevdetiye hurmahltla
nna gidecektir. Kendi adamlarım
dan yirmi beş atlı veririm! Cev. 
detiyeye kadar birlikte gideriz. 
Sonra icabederse Errtir Fuat ayni 
ıınaiyetile kendi kabilesine gider. 
Adamlarımı oradan salıverir! 

(Arkası Var) 

Askerlik işleri 

Titan ikramiyele
rinin tevzii 

Üsk1ldar Askerlik Şubesinde Jcayıtlı 
ve dettce üzerinden harp ma!Qlü su
bay ve erat ile şehit yetimlerine 941 
mali yılı beyiye ikramiyesinin tevzi
atına 22 Temmuz 941 Salı etinPDden 
itibaren aşağıda yazılı tarih ve gün
lerde Askerlik Şubesinde başlanacak
Ur. İzdiham ve karışıkllğı mucip ol
mamak üzere istihkak sahiplerinin 
gününde müracaat etmeleri ve iyice 
Uğıt -UzerJne cıkarılmış dört adet ve
lilc.a fotoğrafı, ikramiye tevzi cüzdanı 
resmt senet ve raporlarını ve nü:fu.s 
hüviyet cüzdanlarını da birlikte ıe
tirmeleri HA.n olunur. 

Şehit yetimlerine 22 Temmuz Ml 
Salı ve U Tenunuz 941 Perşembe gün
leri. 

Subayalar& 29 Temmuz 941 Salı 
Erata 31 Temmuz 9U Perşembe. 

'BORSA' 
21 Temmuzl 941 

A4ıalJf ..... _ 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 132.20 
100 Frank 
ıoo Liret 
100 isv Fr. 29.6875 
100 Florin 
100 Rayiam&S 
100 Belca 
100 Drahm.1 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 12.9375 
100 Zloti 
100 Pmc6 
100 Le7 
100 Ddtar 
100 Yen 11.1375 
100 İsv Kr. 11.0050 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVl:ı..AT 
Esham •• Tahvilit ti.zerine awa-
mele olmamışUr. 

İstanbul Belediye Reisliğinden. 
Son zan: anlarda tebrin muhteli! mahallerinde v• bilhassa Xadıköyllnde 

t:ıipekler arasında bazı kuduz vak'alan görühnüştür. 
Sayın halkımızın k6peklerini sokaklarda ağızlıklı, tasmalı ve yedekte ola

rü ıe~dırmeleri lilı:umu ve aksi takdirde sokaklarda tes~düf edilece-~ .s<ihip~ 
siz.. agızlıksız ve markasız köpeklerin Belecliye zabıtası talıma.tnamesının 13 cu 
maddesi icabı Belediye memurları tara!ından ıua.ı edileceği !Un olunur (6028) 

Bir Casusun 
Gizi· Deft • 

rı 
No. 70 

:Yazan: Fl'llflN Maclumı Çeviren: t.under F. SERTELLi 

Onu görür görmez tanıdım: "Ta kendisi -
dedim - Alman Casusu, .. ,, 

' - Hayır, dedı, bir işe mi4terek 
b;.ş'~dı.k demektir. İpin ucu benim 
•1.rr ·leJ:,·. Ber.im vereceğim ııuı
Xnıı. ta gore hareket edecek:ıe.-dir. 

\"e güıcrE>k ilave etti: 
- [)iııı çok Jwşlındı.ğ:nız o köşk

t<> bırkaç gün ,~in Madam janetle 
b<>•aber yaşamayı istemez mi9in.iz? 

B•şı.mı salladım; 

- lstEm..z oi ur muyum, Madam? 
Parıs~ geldtğim gündenberi bunun 
ba sretıni çekiyonııın. 

Tekrar guldu: 
- Yalan söylemeyin! Madam 

janetı aııcak dün tan•dmıı Ollu, 

J)ne onun evinde görebileceksi
niz. 

- Vadediyor musunuz? 
- Onun namına söz veriyorum. 

Madam janet yarın saat altıda 
sizi dünkü köşkte bekliyecek.. 

- Yarın akşam saat altıda '.t:öş-
ilı:e yalnız mıı. geleyim. • 

- Evet. Başka kimseye bir şey 
söylemeyin. Benim onlara söyle
mem ltifidir. Sizi ben davet etmiş 
ohıyoruın. Öbür gün de yine hep 
bir arada tıopWııp nişanlanacağız. 

RADiOLA iZELERi 

22 Temmuz 1941 
11.00 Program, ve Memleket Saat 

_ _ Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası (Vlolonis\ Necip Al
kın). 

18.30 Kon~a: Memleket Postası. 

18.40 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 

19.00 Konuşma: (Yuva Saati). 

19.15 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası PToıramının Son Xıs-
nlı. 

19.30 Memleket Saat Ayan, .,.. A-
jans Haberleri. 

19.'5 Müzil<' Fasıl Hey'eU. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Alfred C\>rlot (Pi.) 
21.00 Zi.ıaat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
21.IO Müzik: Halit Fasıl Sarl<ı]an. 
21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: Kiline Konseri. KU
aik Türk Musikisi Proçamı. 
Şef Mesud Cemil. 

ll.30 Memleket saat Ayan, Ajaruı 
Haberleri; Esham - Tahvi
lAt, Kambiyo - Nukut Bor
sas (Fiyat). 

_ 22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 

22.55/23.00 Yanık! Proıram. TO 

Kapanı. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 •Program, ve .Memleket Saat 
Ayarı. 

7,33 Müzik: Hafit Program (Pi.) 
7 .45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik· Hartı Parçalar Prog

ramıT'ın. Devamı (Pl) 

8.30/8.40 Evin Saati. 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

12.33 Müzik: Peıırev ve Saz sema-
ileri. 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Solo Şarkılar. 

13.15/14.00 Müzik: Karışık Proı-

ram (Pi.) 

ZAYİ - Eyüp 37 inci ilkokul A. 5 
den aldığım :-:1::ı.detnarncm1 zayi et
tim. Yeni. iru alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ferdi Özörten 

ZAYİ - Fen Fakü.llt'sinden 3575 
No. ile aldılun pasomu ve hüviyetimi 
~bettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 
~ Tababet Mektebi Tal~belerlnden 

Fethiye Onnan 

F.R .• C> ""' ' o o $ · s '-' "Y'° u -
Dişlerinizi muhafaza etmek isterse

nlz, 6llbah ve gece yatarken R İ D A 
diş suyu mahhllü ile dişJerinizl nrça
lııyın_ız, akabinde gargarasını yapınız. 

- Çocuk Hekimi 

~
I Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Tııblm - Talimhane Prlu No. j 

Pazardan maada her gün saat 

.,_15 den ıonra. Tel: 40121-

- Artık gidebilirsiniz. Bu a:lı:- l 
fam Ti-Vongu göreccğım. 

- Burada mı? 
- Hayır. Onlar benim burada o-

turduğumu bilmezler ve beni cid
den bir dul Fransız kadın: olarak 
tanırlar. Bir senedir kendilerile 
temastayım. Bu suretle bütün ja
ponların A vrupadalti gizli mesai
lerini öğrenmeğe muvaffak oldum. 
Bundan fazla izahat vermeğe lü
zum görmüyorum. Yarın saat al
tı.da köşkte buluşuruz. 

• 
Alman casusu 

sahnede 
O akşam pansiyona geldiğim za

man, yolda aldığım gazeteleri göz
den geçiriyordum. 

Birdenbire gözlerime >nanama
ll.ı.ğım bir hadise ile karşılaştım. 

Maten gazetesinde, bahriyeliler 
arasında yapılan bir törene ait gü
zel bir klışe vanlı. Bu klişede, 
Fransız amiralinin yanıbaşında 

ıapkalı, sivil bir adam duruyordu. 
Onu ı:örür ı:örmez taııoınıştı.m. 

Dünyanın en eski 
radyo markasının 
en geni ve müte
kamil modelleridir 
Türkiye Umum Mümessili : 

H[liOS müessesatı 
GALATA 

MAHKEMELERDE: 
(3 üncü sahifeden devam.) 

- Haydi Salih, dedi .. Yürü ba. 
kalım. 

Üstü başı, kıyafeti temiz olan 
genç, kelepçesi çıkarılan ellerile 
yakalarının tozlarını silker gibi 
yakalarına vurdu. Kravatını dü
zeltti.. Başındaki fötr şapkayı çı. 

karıp eline aldı. Mahkemeye gir-ı 
di. Bu gençle beraber, yaşhca, 
pos kır bıyıklı bir adam da salona 
girdi. Bunlar, görünüşe göre, ayni 
cürmün, biri mevkuf, dil{eri gay. 
ri mevkuf maznunları idiler. Da. 
vacı yerinde de, palabıyıklı, şiş -
man, gözlüklü birisi duruyordu. 

Evvela davacının, sonra da 
maznun Salihle çilingir Haçiğin 
hüviyetleri tesbit edildi. Haklın 
davacıya sordu: • 

- Davanız nedir? Anlatın ba. 
kalım davanızı! .. 

Zahire taciri olduğunu söyliyen 
Yordan anla\mağa başladı: 

- Biz, yazlığa Adaya taşın • 
dık. Evizimdeki eşyanın bir çoğu
nu da evde bırakıp kapıyı kilitle. 
dik .. Bazı ufak tefek eşya aldık 
yanımıza .. Çıktık gittik. Halıla -
rımız, kıymetli eşyamız, sofra, çay 
takımlarımız, bakırlarımız, hepsi 
burada kaldı. Ben haftada bir iki 
defa uğrayıp eve bakıyordum. Ev. 
velki hafta yine geldim .. Kapıyı 
dışarıdan kapalı buldum. Anah 
tarı kapıya soktum. Hemen, ilk 
çevirişte açıldı. Halbuki ben ka. 
pıyı kilitli bırakmıştım. Vaziyet -
ten şüphelendim. Gidip karakr.J -
dan bir polis alıp geldim .. Bebra
ber gezdik. Dört tane kıymetli ha. 
lı ile bakır, sofra, çay takımlarını 
bulamadık; çalınmıştı. Polis tah
kikat yaptı. Haçiğin bu adamia 
!beraber gelip kapıyı açtıgı an • 
laşıldı. Komşular görmüş. Haçik 
de söylüyor. Bu adamın kapıyı: 
cBenim evimdir!• diye açtırıp 
içeri girdiğini Haçik de söylüyor. 

- Siz eşyanızı buldunuz mu? 
- Hayır! Hiç biri meydanda 

yok. 
- Peki ,oturun .. Söyle bakalım 

Salih .. Doğru mu Yardanın söy. 
]edikleri?. Bu eşyayı sen mi çal. 
dın? 

- Hayır efendim .. Asla! Ben, 
dükkan, idarE>hane sahibiyim .. 
Emlak işleri yaparım. Param da 
vardır. Niçin buna lüzum hisse -
deyim de, hırsılzık yapayım? 
Mantık kabul eder mi bunu? Be
nim hiç birşeyden haberim yok

tur. 
Sıra çilingir Haçikte.. Haçik 

ayağa kalktı Zangır zangır tit -
reyerek: 

- Böyle iş hiç başıma gelme
miştir. Otuz beş senedir çilin~i: 
rim; hiç rastlamadım. Bu ~ahhı 
şöyle tanırım .. Amma isminı cıs. 
mini bilmem. Yalnız, bize yakın 
oturduğunu biliyorum. Her gü~ 
dükkanı>ı önünden ııecer. İkı 

- Ta kendisi, dedim.. Alman 
casusu. 

İyi amma, bu adam Pariste kı
yafetini değiştirmeden nasıl geze
biliyordu? 

Acaba gözlerim beni aldatıyor 
mu idi?. 
Hayır ..• 
Aldanmıyord um. 
(Faberlayn) transatlantiğini ba

tıran Alman casusu şimdi karşım
da duruyordu. 

Ertesi gün Ti-Vongun kurduğu 
tuzağa bilerek gidecektim.. Ma
dam janet saat altıda beni evde 
bekliyecekti. 

Gazeteyi gözden geçirirken oda-
mın kapısı vuruldu 

- Giriniz .. 
Diye seslendim. 
Kapı açıldı. 

K;; pıcı janın başı göründü. 
Onun bu gelişinden hiç de mem-

nun kalmamıştım. Kendi iş !erimle 
me;;gul alır.ağa vakit bulamıyor
dum. Manmafih ltissiyatınu belli 
etmemek için: 

- Buyurunuz .• 

hafta evvel dükkana geldi. 
- Evin kapısı kilitli kaldı .. A. 

nahtan kaybettik .. Şu kapıyı a
çıver, dedi. Gidip kapıyı may -
muncukla açtım. Ç1karıp bana bir 
lira verdi. Kendisi içeri girip ka
pıyt kapadı. Sonra, bir hafta sonra 
memurlar gelip beni yakaladı -
lar .. Sordular .. Doğrusunu söy -
dim .. Burada anlattığım gibi an
lattım. Bunu da, dükkanın önün
den geçerken yakalattım. Ben ne 
bileyim evin Mösyö Yardanın ol. 
duğunu da, başıma böyle bir iş 
çıkacağını? 

Hakim tekrar Salihe sordu: 
- Salih buna ne diyeceksin? 
Salih tekrar ayağa kalktı: 
- Muhterem reis bey, dedi. A

yın ikinci günü Haçiklc eve gidip 
kapıyı açtırdığım iddia olunuyor. 
Hal bu ki ben ayın birinci günü, 
beş altı arkadaşla beraber Ya -
!ovaya, banyolara gittim. Ayın 

altısında döndüm. Bunu, bu şa. 

hitlerle isbat ederim. Sonra, eve 
benim g rdiğimi söyliyen yalmz 
Haçiktir. Gören komşu kadın, be. 
nim hakkımda, 

- Buna benziyor gibiydi am
ma, bu muydu, değil miydi, iyi 
kestiremiyorum.. diyor. Bu, hiç 
bir zaman benim tecrimime me. 
dar olacak bir şehadet değildir. 

- Şahltlerinizin isimlerini söy. 
leyin! , 

Maznun Salih beş altı isim ve 
adres saydıktan sonra: 

- Hi~bir kuvvetli delile isti -
nat etmiyen bu kuru iddiadan 
dolayı' mevkuf kalmkahğım mu. 
vafıkı kanun ve viedan olamıya. 
cağından tahliyemi isterim! dedi. 

Mahkeme, Salihin tahliye tale
bini reddetti .. Şahitlerin çağın\. 
malarına karar verdi. 

Jandarma, Salihi mahkemeden 
çıkardıktan sonra bileklerine ke. 
lepçeyi geQir<li. Mahkemeye gir
meden evvel Salihle konuşan Sa. 
rışın genç kadın iki adım sağında, 
jandarma arkasında, Salih. yürü. 
yüp uzaklaştı. 

Çilingir Haçik de, davacı Yor
danırt yanına sokulmuş, 

- Allah aşkına Mösyö Yardan, 
beni affet, vallahi bilerek yap • 
madım! diye yalvarıyordu. 
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Dedim. jan telaşla içeriye girdi: 
- Seni burada bulacağımı umu

yordum. Rahatsız ettim amma, ku
sura bakma! Mühim bir mesele 
hakkında görüşmeğe geldim. 

Kapıcıya bir sigara ikram ettim: 
- Hayrola .. ne var? 
- Çok mühim, dedi, Ti-Vong 

bugün bana mühim şey !er SÖ}'ie
mek istedi. Fakat bir türlü dili
nin altından çıkaramadı. Acaba 
sendcm şüpheleniyor mu? d;ye dü
şündüm. Bu düşünceme temas e
derek, bana dedi ki: ·Madam ja
netin beğendiği bu yeni arkadaş 
bize s~dık kalmazsa, onu bir damla 
su ile imhaya muktedir olduğumu 
kendisine ihsas etmeni istiyorum!. 

1 

Başka birşey söylemedi. Bu şüp
heyi uyandıran sebepleri anlıya

madım .. ve hemen ııana koştum. 
Kapıcının sözlerinde samimi ol

madığı, bütün bunları beni teh
dit için söylediği belliydi. Fakat, 
onu gülerek, lakaydane bir tavırla 
karsılacLm: 

<Arı.a .. v ... > 

I i stan~u levazım Am:rliği Satınalma Komisyonu İlanları 
Ana.dc.ı1u Ciheti Rumeli Ciheti 
Miktarı Tutarı Cinsi M..ktarı Tutatl 

Lira LL3 

----12,000 Kilo 960 Patlıcan 31,800 2460 
2,500 • 375 Taze bamye. 10.000 1500 
7,000 • 490 Kımızı domates 24,000 1680 
3,500 • 350 Dolmalık biber 4,800 480 

700 ~ 7 Maydanoz. 4,700 47 -
2182 6187 ~· 

Yukarıda yazılı beş kalem sebzenin kapalı zarfla eksiltroesinde tal:p ~ 
madığından pazarlıkla eksiltmesi 25/T /941 Cuma günü saat 16 da Tophan it' 
Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. Anadolu cihetinin ilk !.)"' 

minatı 163 lira 65 kuru_ş, Rwneli .. c~~in ilk t~minatı 464 lira 2 ku~uştur . ....ı
saf ve şartnamesi komısyonda gorülur. Tal1plerın belli vakitte konusyona ı·· 
meleri. ( 114 - 6069) 

Beher tonuna l 6 lira 50 kuruş 
tahmin edilen 200 ton lavemarin 
kömürü alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 23/7 /941 çarşamba gü. 
nü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 495 
liradır. İsteklilerjn belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(92-5826) ,,. 
Beher kilosurıa 7,5 kuruş tahmin 

edilen 133,000 kilo kuru soğan alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23/ 
7 /941 Çarşamba günü saat 11 de 
Tophanede Lv. amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk te
minatı 1209 lira 37 kuruştur. Şart. 
namesi komisyonda görülür. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (112-6<Xi-O) 

1,542,000 adet mat kaput düğ
mesi. 4,750,000 adet mat ceket 
düğmesi. 1,900,000 adet mat küçük 
düğme alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 23/7 /941 Çarşamba günü 
saat 15,45 de Tophanede Lv. amir
liği satınalma komisyonunda ya
pılacakt". Hepsinin tahmin bedeli 
48,794 lira ilk teminatı 3659 lira 
55 kuruştur. Nümunelerl komis
yonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(9~5876) 
..... 

Beher metresine üç buçuk ku. 
ruş tahmin edilen iki milyon yir. 
mi bin metre sitil lpi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/7 /941 
çarşamba günü saat 14,30 da Top
hanede tst. Lv. }_mirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

İlkteminatı 4785 liradır. Nümu
ncleri komisyonda görülür. İstek
lilerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (79-5780) • 

Mal ~epe askeri lisesinde mev-
cut beş ton kadar eski kitaplar 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 

23/7 /941 çarşamba günü saat 15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktıx. 
Kitaplar pazartesi, çarşamba ve 
cuma giinleri saat 9 dan 12 ye 
ikadar T•lpkapı Maltepesindeki 
askeri Vsede bulunan memuru 
tarafından gösterilir. İsteklilerin 
tahmin bedeli olan 450 liralık mal 
bedel! olan temil'ıatlarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(83--5784} 

• Adet 
175,000 Üç köşe halka. 
400,000 Köprüli.\, memeli, çen -

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

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23/7 /941 çarşamba günü saat 14 
de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa. 
tınalma komisyonunda yapılacak
tır. Yalnız köprülü, memeli, çen
gelli toka pirinçten veya dökme. 
den alınabileceğinden Pıirinı.ılen 
verildiği surette hepsinin tahmin 
bedeli 31.562 lira 50 kuruş ilk te
minatı 2517 lira 19 kuruştur. Dök
meden verildiği surette hepsinin 
tahmin bedeli 24,562 lira 50 ku
ifllş ilk teminatı 1842 lira 19 ku
ruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelm~eri. (81-5782) \ 

23 kal<>m yangın söndürme mal
zemesi alınacaktır. Pazarlıkla ek.. 
ıriltmesi 30/7 /941 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği salınalma komisyonun. 
da yapılacaktır. Müfredat listesi 
ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin bu malzemeden 
mümkün olanların niimunele -
rinin komisyona getirilmesi, müm
kün olamıyanların da kataloklari
le ve teklif edecekleri fiat üzerin
den ilk teminatlari\e belli saatte 
k:omisvona gelmeleri. 97-5912 - . 

+ . o' Evsaf ve şartnamesi komısyon 
görülür. Taliplerin kanuni ve>81~ 
!erile teklif mektuplarını ı~B 
saatinde:l bir saat evvel komis' 
yona vermeleri. 

(64 - 5619) 

* 200 kilo Tannalbin sinoıılıl' 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltırıe!' 
29/7 /941 sah günü saat 15 de 'f~. 
hanede Lv. Amirliği satın•'"' 
komisyonunda yapılacaktır. 'f 
min bedeli 3200 lira kat'i temıl11 

480 liradır. İsteklilerin belli şa 
atte komisyoan gelmeleri. 

96--5913 • 
Beherıne altı kuruş tahmin 

1 
dilen erk'kli dişili 10,000 adt 
şarilI• çanta köprüsti alınac•~ 1 Pazarlık]& eksiltmesi 29/7/94 

salı günü saat 14,30 da Tophaıı' 
Lv. Amirliği sa;ınalma komis~ 
nunda yapılacaktır. İlk temiıı9 

45 liradır. Nümun .si komisy0 

görülür İsteklilerin belli saal 
komisyona geımelcrı. 99-

* 2600 k.lo m::ıkine yağı alınsc 
tır. Pazarlıkla eks .tmcsi 28/7 
pazartesi gtinu saat 15,10 dJ 'l' 
hanede Lv. Ainırliği sa'.ınalm~ ~ 
misyonunda yapılacaktır, Tah"' • bedeli 1690 lira kat'i teminat ' 
lira 50 kuruştur. Jsteklileriıı be 

vakitte komisyona gelmc\erı 
100-5915 

* Beher metresine 40 kuruş tJ 
mııı edılrn 12,825 metre 80 ırııl 
mctrdik örme •erit kolan ırııil 
ahhit nam ve he ahına alınsC8 

tır Açık ek.illme i 1/8/941 ç~ 
günu saat 14 de T·ıpha ede l>' 
Amirlig• satıralma komisyon~ , 
da yapılacaktır. İlk temınalı S 
lira 75 kuruştur. Nümunesi kO 
misyonda görü'ür. İsteklilerir t 
li vakitte komisyona gelmeler> 

101-5916 
..... 

Beher kilosuna 52 kuruş tahf1l1 

edilen 8000 kilo koyun eti alın~' 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2' 

' 7 /941 cuma günii sa3t 1 t.30 · 
Tophanede Lv. Amirlği satın~' 

!<' komisyonunda yapılacaktır. ft 
teminatı 624 l'radır. IstckliJef 

belli vakitte komisyona gelme) 
!eri. (110-60<8 • Beher kilosuna 42 kuruş tarr. 
edilen 30,000 kilo sığır eti alıP ~· 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi :ı: 
7 /941 cuma günü saat 11 de ')'ııl" 
hanede Lv. Amirliği satınalll 

ı.:~ komisyonunda yapılacaktır. 

teminatı 1890 liradır. 1stekJilf~e 
belli vakitte komisyona gelme 

(111-6049) 
Jf 

800,000 adet büyük kopça ve ı,9cı0 
adet küçük kopça alınacaktır. J.J 
nin tahmin bedeli 7230 lira ilk t 1 
nah 542 lira 25 kuruştur. Nürrıun~ 
komisyonda görülür. Pazarlıkla rJ;:4 
mesi 4/8/941 Pazartesi günü f~at 1 

da Tophnnede Lv. Amirliği saun_ SJ.t 
komisyonunda yapılacaktır. TatıP1 
belli vakitte komisyona gelmeıer1

61, 
cll3 - 60 
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Göz Doktoru ~ 
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htı- uıfl Haydarpa5~ Nümune 

Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 160 kuruş olan 90 ton sade 
yağı alınacaktır. Kapalı zarfla ek. 
siltmesi 29/7 /941 Sah günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sa. 
tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. İlk teminatı 8450 liradır. 
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