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Bir buçuk senelik hazırlıgma rağ
ınen Sovyet Rusya harp makine
sıru Almanyanmki derecesinde ke
ınale erdir~memiş, dostluk mua -
hedesine sadakat endişesiyle sefer
berliğini ilA;ı edememiıı, mevcut 
bütlin kuvvetlerini hududa tahşit 
edememiııtir. Binaenaleyh, Sovyet 
Rusya 1939 da büyük ilmltlerle 
akdettiği ve o vakit için bir mu
\raffakıyet sandığı anlaşmanın bu
gün cezasını çekmektedir. 

M. Zekertua SERTEL 

GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

SOVYET TEBLiGi ALMAN TEBLiGi 

Alman lar STAL İ N 
Ağır Zayiata Hattma 
Uğrıyor Y aklasıldı 

ılki Haftada Cephe i~yunca 
7 oooooKişi ilerleme 
Kaybettiler Devam Ediyoı 

.. 
Çocutunuza verebilecetini:ı en kıymetli hediye 

Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çiinldl btltiln hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün hayatın· 

da izini bırakır. 
1 FtYATl un URAOIR. 

Stalinin radyoda Sovyet mil 
letine hitaben irat ettiği 

nutuk, üzerinde durulması lizım 
ıeıen mühim bir hadisedir. Çün
kü Stalin bu nutkunda 1939 da 
Alınanlarla akdedilen muahede
Clen başlayarak bugüne kadar 
leçen hAdiseleri izah etmiş ve 
~an harp makinesinin Sovyet 
lt.Usyaya istilAsı karşısında takip 
eclilecek ana stratejiyi az çok an
latın.ıştır. 

Cepheye giden Sovyet Kıtalari, kumandanlarının önünde 
resmi geçit yapıyorlar 

Bresı. ve Prut Bütün Sovyet Cephesi . . . . . 
Dır Alman ağır makınelı tüfek kolu, şark cepbesmde yeni 9"zı· 

(_A_S_K-iR ~-!AZ IY !!.~ 
Ozerl•de Bütün 
Gece Harp Oldu 

T B• R" ı t lere doğru ilerliyorlar. am ır ıc a · 

Halindedir re aş ve ki 1 in ır-TUR K -, 
Şimdiye kadar bütün dünya 

lrıatbuatı, Sovyet Rusyayı 1939 
da Almanya ile akdettiği mua -
hecıe ile harbi tlcil etmekle it -
~ ediyordu. Stalin bu itham -
~a cevap vermiştir. Stalin ken-

SARK CEPHESiNDE -
Sovyet Müdafaa 

Çetelerine Binlerce 

Kişi Yazılıyor ~e has sualli cevaplı konuşma - Esk•ı Rus Hudutlarında 
liyle verdiği cevapta diyor ki: Moskova, 5 (A.A.) _ Bu sa_ 

"Biz 1939 an.lqmasmı Sovyet Rus- • bah Sovyı-t iıtl!hbarat bürosu ta-

:::.a :ı::ıı~:: :ı~~~y~~:s~: iki · Taraf Arasında Çok rafından aşaiıdaki tebliğ neşre-
~ bir aulh devresi kazandırmıştır. dilmiştir: 

Yirmi Bin Kiti 
Şeflerini Öldürüp 
Ordudan Kaçtı 

Son Nutku ALMAN 
PAKTI 

Almanya Ve 
ltalyada Çok 

lıu ınüddet zarfmda harp hazırlığımı- K 1 B v o 1 4 Temmuz Jtecesi muhtelif cep 
ZI tamamlamak, teçhizatunızda nok· an 1 ogucma uyor· helerde askeri vaıiyette büyük 
llnıan tel.Afi etmek fırsatını bulduk.,, S bir değişiklilJ olmamıştır. 

Berlin 5 (A.A.) - D. B. N. a
iansının bildirildiğine ~öre. sa
lahiyetli mahfiller bu~ünkü Al
man tebliği hakkında şu mü
taleaları yürütmektedir: 

Bütün Şark cephesi seri bir Memnuniyetle 
hareketle ileri dob'u gitmek-

Musaddak Suretler 

Dün Berlinde 

Teati Edildi 
Beı"lln, 5 (A.A.) - Bugla Bil· 

leyin TUrk - Alman doıtluk pak
tının muaaddak ıuı"etlerl teetl e
dllmlftır. Teati meı"aslmlnde Al. 
manyayı Hal"lclye Nezareti MDı· 
te .. 1"1 Fon Vaytakel", TUl"kfye llU· 
yUk Elçlal Hüırev Gerede He bu 
makHtla Berllne gelmlf olan ı 

TUrklye Hariciye Nezaı"etl Umu- 1 

tedir. Fakat hAdiseler Stalinin bu Rf w.ri\rn Kandalaisba - Murmansk ve 
16rüşünde aldandığını isbat et - ASKE a.ıu.ıAHASSISiınZ YAZIYOR Kareli Berzalıl istikametinde kı-
~tir. Filvlki Sovyet Rusya bir C ark cephesinde son yirmi 1 nüz yeni mal6mat verilmiyor. Bu talarımız mü,l.lferit düşman bir • 
ı::"Çuk senelik bir sulh devresi y dört saat içinde büyük bir kuvvetler hali orada mıdır, çekil 1ikleriyle Çarpışmıya devam et -

Gali?yada~i h~rekat Karpat - Karcdandı 
lardakı ~eçıtlerın Macar kıtala S 

~lZanmış, ve askeri teçhizatını ta- deii§iklik yoktur. Alman- mitler midir, yoksa denizden Sov mektedir. 
~ıya imkAn bulmuştur. lar bütün cephe boyunca ilerle· yet mosu tarafmdan kaçınlmıt - Borisof Vebobruisk istikame
rakıat Almanya da bu müddet dllderiiıi söylüyorlar. Sovyetler .far mıdll", "&ilinmiyor. Yaln11: RI- t.illOO Bereı,ina ve- Pnıt nehirle -
~da, şark cephesindeki teh- de 1'fittin cephe boyunca Alman gaile Libau arasında sıkışnıış kal "i üzerinde mlUıarebeler bütjin 
likeyi bertaraf etmek sayesinde ilerleyİfİDİ durdurduklannı iddia nuş olan bu kuvvetlerin tehlikeli '{ece devam et11J{Ştir. 

"· ~arafından iş~ali ü~erine ye- I erlin, 5 (A.A.) _ Türkiye 
nı bır safhaya aırmistı. MaC':'· aı • k·ı· Dokto R fik s d 
l imd'd · · , IJJl .ve ı ı r e av am ar ş ı en ovaya ınmış er j.Gı. 't' f nd d.. B"yük' M·ıı t 
bi Gali<;yada ilerlemeJr· ... ara ~ . an .. un u ı e 
Alman kıtalannın sağ cer..ıtıı i '. Meclısınde soylenPn nutuk Al· 

bütün Avrupa devletlerini birer ediyorlar. bir vaziyette olduklanna şüphe (Devamı: sa. s, Sü. 6J 
birleşmişlerdir. · !!'a".. s~ya~i ma:hfillerinde müsa-

(De S 
.. s~ı 4 . hır ıntıha uyandırmıştır. 

·mı Kltlp Muavini Cevat Aflkay 
temıll etmlıterdir, 

birer ya imha, ya işgal ederek Bu mutlak iddiaların arkasın - yoktur. Maamafih bu suretle ku-
~a itttfüı dairesine allııt"ak her da .......... nalJet f'lllillt ldtlliyedlji a)'lllapf .._......., ... 

vama: a i) ı.a. ı 
· • Refik Saydamın beyanatı An- * iVafını sağlama bağlamış ve baş- Alman motörize kuv\fetleri şi- Kızılordu parçalanmn da Alman 

ita cephelerde harbetmek tehli ,.. maide Dvina nehrini geçtikten hatlan arkasında harbe devam 
itesine maruz kalmaksızın Sovyet- sonra Letonya topraklannı da iş- ettikleri, düşmanın yollannı kes
lerıe harbetmek imkanını kazan- gal etmişler ve burllda e5ki Sov- tikleri; şuraya buraya ini baskın
~. Bir buçuk senelik hazırlı- yet hududuna gelmişlerdir. Sov - lar yaptıklan anlaşılıyor. Bunu 
lırıa rağmen Sovyet Rusya harp yetlerin Litvanyamn sahil boyun Almanlar da itiraf ediyorlar. 
n,takinesini, Almanyanınld derece da kalan kuvvetleri hakkında he (Devamı: Sa. 5. Sü. 3• 
•1ınde kemale erdirememiş, dost-
Uk muahedesine sadakat endişe-

Biyle seferberliğini ilin edeme • 
~h · mevcut kuvvetlerini Alman 
Ududuna tahşit edememiştir. Bi 

~en,J.eyh Sovyet Rusya 1939 da 
~Uyük ümitlerle akdettiği ve o va 
oUt için bir muvaffakıyet sandığı 
IUılaşmanın bugün cezasını çek -
lnektedir. 

Stalin bu nutkunda çok rea -
liattir. Vaziyeti bütün acılığı ve 
tehlikeleri ile milletine bildir -
~ekten çekinmemiştir. Çıplak ha 
kikatten korkmıyan devlet ada
mı kuvvetinden emin demektir. 
?iitekim Ingiliz Başvekili de, kuv 
\'etinden emin olduğu için mil -
~~tinden hiçbir gün hakikati sak
~tnıya lüzum görmemiştir. Sta -
&&.Q. Alınan ordularının şarkta mu 
~&ffak olduklarını saklamıyor . 
. llhıız dünyada mağlup olmıyan hlt' ordu mevcut olmadığını söy-

M. EDEN 
l'erek Napoleon istilisını ve 

~~14 harbini hatırlatıyor. O va
~ı olduğu gibi bu defa da Alman 
0r<1uiarının nihayet mağlup ola - Eden Ded·ı k·ı 
a.ğını iddia ediyor. 
h F'illıakika 1812 de Napoleon da, 
"Rün Alman .ordularının takip 

~ltiği yoldan Moskovaya varmak 
~l'e yola çıkmıştı. Rus toprak -
ı~da hayli ilerilere de gitmiş
~ lticat eden Rus ordusu karşı-
.~ Napoleon: 

k - Daha iki muharebede Mos
l' 0\'aya varacağım, ve Rus Ça
.ı1"tlı ayaklarıma kapandıracağım,, 
"eıni§ti. 

(Devamı: Sa. 5, SO. 5) 

--
H. Hitler'le 
Miizakere 

istemiyoruz 
'Dij-~--k-ü _____ - , Hitler 

ve Nazizmin 
imhasına Kadar 
Gayret Edeceğiz 

~açların 
~eticeleri 

Milli kiime maçlanna dün 

1 :e İstanbulda devam edilmiş
b~. Diinkti ma('larda Fener-

i alı~e Maskesporu 3 -..O. 
~l(tp etmiş, Galatasaray da 
\._ biye İdman YuTdtJle 1-1 
°"'1'1lbere kalmıştır. 

1 
.Madara alt tafsilat ve 2iihiin diter !lpor hareketleri 

1 •kkındaki haberleri 4 ilncü 1 
~~tnızda hularalı:ıınnız. .. ---··· ·-----·-··-··-------

Londra, 5 (A. A.) - İnj{iliz 
t{ariciye Nazırı Eden aC'ık hava
ia yapılan bir umumi toplantıda 
'ıir nutuk söyliyerek demiştir 
ki: 

"Hiçbir zaman hiçbir mevzu 
"'t.rafında ve herhanı;ti bir se -
"1eple Hitlerle mii7.aker"vP !liriş
'lliye Amade değiliz. Hitler ve 
•emsil ettiı?i her sev tamamiyle 
imha edilihc!ye kadar harp l?BY-

(Devamı: Sa. 5, Sil. 5) 

1 G. Wavell 
Diyor ki: 

Almanya 
Orta sarka , 
Saldırsaydı 
YaziyetimizÇok 
Müşkülleşirdi 
Kahire, 5 (A.A.) - Hindistan 

kumandanlığına tayin edilen Ge
neral Wavell, Orta Şarktaki harp 
muhabirlerine Orta Şark vaziye
ti hakkında aşağıdaki btıvanatta 
bulunmuştur: 

"Habeşistan muharebesi fiilen 
bitmiş sayılır. Harbin bidayetin
de burada 200 bin İtalyan bulu-
nuyordu. r 

Suriye işi biraz yavaş ~itmek- ı 
te ise de, •buradaki vaziyetimiz 1 
de şayanı memnuniyettir.,, 

General iki mQttefik ordunun 
karşı karşıya gelmesi şayanı te
essüf oldu~unu ilave etmiş, Tüd
mür ve Dirzor'daki Vichy kuv
vetlerinden bir miktar esir ve 
mühimmat ilave ~dildiğini söy -

yet hududuna ve Stalin hattına doğru muhtelif kollardan 
~apılan Alman taarruz istikametlerini gösteren harita 

.___..._ ........... ._ ... -··------·--····-----.. -· --·-· -·· "'llııo. 

Jugün Avrupayı altüst e
den hadiselerin hif:biri 
yeni değildir. Napoleon 
da vaktiyle Mmrı işgale 
teşebbüs etmişti! 

o 

o 

\emiştir. J 
Rus Alman harbine n~kli ke - ı : 

lam eden General demiştir ki: _,.. 'IY\LEON da, r,..~vrupa hır· lı"g"ı'm" tahakkuk eıı.:-i'- 1 

Napoleon da vaktiyle Rus
yaya hücum ederek Mos -
kovaya kadar sokulmuş • 
tu! Napoleon da, İngilte
reyi istilayı düşünmüştü! 

"Almanya Rusyaya ~itmeyip C"U""V n. w.ı..LU"' ı 
Orta Şarka saldırsaydı, vaziye - 1ışmıştı. Onun içindir ki : •• 
timiz oldukca müşküllesirdi. Bu 

''azivetimiz karsısında kıtaları - ~~ A ~r'ö. (Q)-~ fb ~ @~ ~ .:1• -nız ·istirahat etmek ve biraz ta- ·~ f, ı L1 
1im ~örmek icin vakit kazanmış- 1 
l::ırdır. Ayni zamanda Suriye ve 
Traktaki vazivetimizi takvive et- un hayatı, bugünkü hldiaeler içinde en ziyade • 
'l'lek i~in vakit kazanmış oluyo- merakla okuyabileceğiniz eserlerden biridir. 1 
~uz. Giritteki kuvvetli müdaf aı:ı 
~ 1manvavı Suriyeye ve Iraka (TAN) bir iki- cüne kadar Nopo· 
. ., lr!ırmaktan vaz ıreçirmişUr... o leon'un hayatını, bütün ömriinii 

General Rusyanın pek bii.yük onu tetkike hasreden bir müte · j 
ihtiyatlara ve ı;?t>nfş araziye ma - hassııın ağzından nakledecektir. 
likb .o

1
ldu~ i~ı

1
·1! harbi idame etti- \.., ____________ __ ............... _______ ..,../_ 

re ı eccgıni ı ave etmiştir 

4'pa hükiımetinin Tijrlc menia
.. tlerinin müdafaası hususunda 
takip etti~i realist siyasete te -
vafuk etmekte, fakat ayni za
manda Türkiyenin beynelmilel 
menfaatleri karşısındaki rnesuli
vetini müdrik bulunmakta oldu
:ıtunu da 2östermektedir. 

Türk - Alman dostluk paktı 
hakkındaki Türk Baıvekilinin 
111özleri Alman devlet merkezin
de pek tabii olarak bilhassa menı 
nunivet uvandımiıştır. Çünkü 
bu sözler Almanvanın Türkiyeye 
karşı takip ettijU hattı hareke -
te bir bakımdan tetabuk etmek
tedir. 

I tal.yani.ara göre 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyan 2a

zeteleri Türkiye Başvekili Dok
tor Refik Saydamın nutkunun e
hemmiyetini tebarüz ettirmekte
dirler. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. '1) 

.. rltil, I (A.A.) - •ildiill"'-
'"lclye Veklletl Umj;"~iili;ii~J •• ;;J 

çelenk koymuftur. Açıkahn Un· 
ter'den, Lln'dekl lblde llnOnde 
BUyUk Almanya muhafızlarına 

menıup bir tabul" kumandanı ile 
TuAıenel"al Frocher taı"afından 

kaı"planmıfbl". Çelenk O:reı"lnde 

Cevat Açıkalın yazılı kırmızı • 
Beyaz bir kordell vardL \.. ... -......... , ________ ,., 
Köstencede İdam Edilen 

Bir Komünist 
Bükreş, 5 (A.A.) - .. S'tefani,, 

Köstenee divanı harbi, müebbet 
küreğe mahkfun edilmiş olan 
dört arkadaşiyle birlikte. Kös -
tencenin Sovyet tayyareleri ta · 
rafından gece bombardımanı es 
nasında şehirde ışıklar yakmıyi: 
teşebbüs eden komünist Sarbu 
Filomon'u idama mahkfun etti. 

~n;;;a;;;;ı 
Yalnız Eser Kafi Değil 

Yazan: Refik Halid 

Sahibi kadar kendisi de meşhur ola~ <A~1an) in (Tevfik 
Fikret Müzesi) haline cetirilmesine menıııun olanlardan 

11ıri de benim. (Fikİ'et) - b&§ka meziyetleri bir y .... dursUll - yeni 
edebiyat üshibimiın bir (Mimar Sinan) ıdır; onun #ftcesinde sağ
lam, zarif, gösterişli, hem ince, hem Kunt manzumeler kurmuş, ıi
irden mabetler, köprüler, kervansaraylar, sehiller ııre çeşmeler \'li
cude getirmiş bir üstadın edebiyat mimarimiadeki iıymetini kim 
inkara cesaret edebilir? (Baki), (Nef'i) ve (Nabi) ııiJl yenisi, lisana 
ayni kudretle bük.medeni (Fikret) tir; (Fikret) in pirJel'i, hakika
ten ebediyete kadar yaşayacak ve her neslin gtijsilril kabartacak 
mimari muazzam eserlerdir; her şiiri bir kub)>e, bir sütun, mer-
merden bir ifleme, bir köprü ayala gibidir. > 

Bu şair, iyi ki, yalruz (Rübabı Şikeste) yi kurmakla kalmadı; 
(Jlşiyan) ı da bina etmek dirayetini gösterdi. Şayet, kendisine 
Hisar satlannda o şirin yuvaya yapmasaydı bu&iin bir (Tevfik Fik· 
ret Müzesi) mevcut olamayacaktı. Nitekim, ancak belediyenia yar
dımiyle bir binaya sığuıımş olan Abdülhak Hiıııit, böyle bir şere
fe erişmekten mahrum kaldı. Demek ki, ebediyete daha •ilam 
intikal etmek için yalmz sanat eseri delil, yan ahşap da ola bir 
köşk veya konak dahi bırakmak IAmn. Dahası var: Bırakılacak yu
vanın yerini de iyi seçmek, hem tarilıt bir semtte, hem de manza 
rah bir mahalde olmasına dikkat icap ediyor. Ta ki, nazarı üzeri· 
ne çeksin ve himmete dejsin! Şair (Mehmet Akif) edebiyat has • 
mile bu noktada boy ölçti§emedi; mesela Y edikule civannda btr 
konakcaia sahip olamamanın pdrine utradı. 

Onun içindir ki, uuatte fihrete ermif ve bu töhreti ebediyete 
yürütmek emeline dtlfDıtlf muamrlarmuza tavsiye ederim: Ne ya
pıp ne edip keıldllerine mtlzeye elveıitli her türlü evsafı haia: birer 
Apyan kursunlar. Şimdiden bunu yapmq olanlar varsa onlan da 
temelini atımı olduldan müstakbel müzelerinde.n dolayı tebrik e· 
derim. Büyük sanatkirlar için ~v, bark sahibi o~.~~ fay~a-.ı 
yalnız hayatta değil, ahrete intikalden sonra ~ ıoruluyor. \ ah. 
bu .kadarcıjuu bile yapamayan kiraca ediplere • 
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BURSA YO LUNDA : Zeytinyağı 

lmralı Mahpusları Fiyatları v; Ucuzluyor 
. apUTUmUZUn Kuru Fasulyacılar 

Etrafını çevirirken Heyeti oun 
Ankaradan Döndü 

Bu Gelenler Kim? - Medeniyet ve Hürriyet 

Hasreti Çekenler - Bir Demet Karanfil 25 

Kurusa - Paras1nı Alamıyan Mahpus Hayrette 

Yazan: SEViM SERTEL 

Denfzyolları idaresinin Mara- Sandaldakiler Istanbuldan ge
kaz vaııuruyla Köprüden len halkı görmek, senelerce has

h reket edeli üç saat kadar olu- retini çektikleri met!eniyetin ko· 
yor. Marmaranın berrak mavi su- kusunu olsun almak için var kuv
ları üzerinde oldukça süratle iler vetleriyle ktireklere asılıyorlar. 
lıyoruz. Bursa otellerinde yer bul Vapurdakiler de merak dolu 
manın giıç olacağını söyliyenlere gözlerle yaklaşan kayıklara ba -
ancak vapurdaki kalabalığı gör- kıyor, bu mahpus denilen nesne
dukten sonra inanbiliyorum. nin ne biçim şey olduğunu gör . 

Elıne ufak bir çanta alan, bir mek içın sabırsızlanıyorlar. Ni -
ıkı arkadaşını kandıran hafta ta- hayet geminin dibine vardılar. 
tı mi geçırmck içın Bursanın yo Hepsinin başı sıfır numara bir us 
lunu tutmuş! Liıks mevkıdeki turayla kcsılmış.. Gördügumüz 
mavı koltuklara kurulup gazete tarlalarda nasıl çalıştıklarının hi
okuyanlar, karşılıklı tavla oynı - kaycsi güneş yanığı tunç rengi 
yanlar.. Ikinci mevki guvertede yüzlerinde okunuyor. Uzcrlerin • 
y re yatıp yan gelenler, aşağı yu- de gayet açık gumuşü renkte bi· 
karı koşuşan çocuklar; hep bu rer uniforma var. 
Bursa yolcularına dahil. Onlar, bize ve biz, onlara ba-

Ben vapurun orta salonunda kıyoruz. Biz onlara acıyan, kor
b r arkadaşımla konuşuyorum. kan, seven ve anlıyan, nefret e
B rdenbire ortalıkta bir telaş olu- den gözlerle bakıyoruz. Onlar 

or. Herkes ayağa kalkıyor, yer - hiırriyetimizin kıymetini kavrı -
r bo alıyor. Arkadaşıma: yamıyanlarımıza acıyarak; onlar -
- Galıba geldik, dıyorum. dan nefret edenlere, bizim yerı -
Bursa ile lstanbul arasında sık mizde olsaydınız belki sizin de ba 

ık gıdıp gelen arkadaşım! şınıza aynı şeyler gelirdi, ken -
- Imkam yok, diyor. Mudan- dinızden o kadar emin olmayınız 

yaya hır saatten evvel varama - diyen bir tavır ve bakışla; bakı-
ız. yorlar. Bakışıyoruz. 
Bu esnada güverteden soluk so Hepsinin elinde demet demet 

luga men bir çocuk bağırarak ya- karanfiller var. Kendi alın terle -
nımızdan geçiyor: riyle yetiştirdiklerı bu çiçekleri 

- Anne, kara göriındü gel! 25 er kuruşa satıyorlar. Halk 
Arkadaşım bırdenbıre bır şey bu beklemediklerı satıcıların hatı 
atırlıyanlara has atılgan bir ta· ralarından alabilmek için birbi-

vırla: rinı itıyor, güvertenin kenarına 
- Geçen gıinkü gazetelerde va geçmıye ugraşıyor. Evvela onlar 

purların bundan sonra Imralıya demeti yukarıya atıyorlar, sonra 
ugrıyacağına dair bir ilan gör • ı müşteri parayı sandala atıyor. 
muştum, diyor. Belki de adanın Böylelikle bir hayli çiçek sattılar. 
açıklanndayız. Yanıbaşımızda duran yağız de-

Şimdiye kadar sessiz geçen se-1 likanlı bagırıyor: 
yahatın temposuna uymuş olan - Arkadaş, bana da bir tane 

alk bırdenbire canlanmıştır. Se- at! 
bebıni .bılmiyenler, bile!1leri ta - • Aşağıdan sazoen1zlı ~ macık 
kıp edıyor;. ve halk guvertelere kemikleri çıkık, yuvarlak suratlı 
koşuyor. Bız de onlara karışıyo- bir adam kafasını bize doğru )tal
ruz. dırıyor ve sonra var kuvvetiyle 
Arkadaşım ~hm ininde yanıl - elindeki demeti yukarıya f ırlatı

mamış .. Onumuzd~~ı .. kara pa~- y~r .. Ç.içekler genç adamın elleri
casının burnunu donunce kendı- nın ıçıne diışüyor. 
mızi oldukça geniş bir koyda bu- * * 
luyoruz. Vapur yavaş yavaş ka -
raya doğru ılerliyor. Sahil boyu
na amuden inen yegane sokak ü
zerınde beyaz renkte, bir örnekte 
b r duzıne kadar buyuk binalar 
gorunuyor. 
Yanı başımızda, biraz evvel bu 

yolu çok iyi bildığini söyliyen hır 
bayla ecnebi bir seyyah arasında 
fransızca şöyle bir mtihavere ge
çıyor: 

- Ne o geldik mi? 
- Galıba .. Galiba Mudanyada-

yız. 

- Ben henüz şehre benzer bir 
şeyler görmuyorum. Şu beyaz bi
nalar nedir? ? 

Çok bildiğini iddia eden va -
tandaş bir saniye yutkunuyor son 
ra· 

- Orası mı, diyor, orası şehrin 
elektrik santralıdır. 

Yutkunmak sırası ecnebiye gel 
miştir: 

Bu aralık vapur harekete baş 
lıyor. Mahkum son bir ü -

mitle yukarıya bakıyor ve: 
- Aman bayım, çabuk atınız! 

Diyor. 
Fakat yanımızdaki genç bu 

son fırsattan istifade ediyor. E -
linde tuttuğu 25 liği cebine atı
yor ve sonre ne yapayım der gi
bi omuzlarını silkiyor. Sandal -
dakinin parayı tutmak için ha -
vaya kalkan elleri boşta kalıyor; 
o çıkık elmacık kemiklerinin a -
rasındaki iki siyah göz bize ba -
kıyor; ne bakış yarabbim ... 

Evvela doğru dünyadan gelen 
bir adamın bunu yapacağına ina
namıyarak hayretle dolan sonra 
ancak çocuklarda rastlanan bir 
masumiyetle bulanan gözler ... Hiç 
bir şey söylemiyor. Fakat ah o 
gözler ... Sanki: 

Hürriyeti, izzetinefsi, bü -
(Arkası ' üncü sayfada) 

Son ~ünlerde zeytinyağı 
fiyatlarında ucuzluk baş ı!Öster 
miştir. Evvelce 95 kurusa kadar 
satılan en iyi kalitedeki zev
tinyaJ,?lar 85 - 90 kurusa kadar 
düşmüştür. Diğer taraftan su
sam yağları da ucuzlamaktadır. 
Bir hafta evvel 40 kuruşa satı
lan susam yai!ı bu~ünlerde 35 
kur11c; olmustur. 

Kuru fasulya fiyatları 
Bir kaç ~ün evvel Ankaraya 

giden kuru fasulye tacirleri. 
<:ehrimize dönmüslf>rdir. Fasul
veciler evvelce calı fasulyesi icin 
tesbit edilen 17 kuruşa itiraz 
etmişlerdi, Vekalet bu itirazla
rın tetkik edileceğini vadetmis
tir. Diğer taraftan :fiyatları mü
rakabe bürosu da fasulye mese
lesi hakkında tetkikler vapmak
tıdır. Bir iddiaya ı?Öre. b'azı ku
l'U fasulye tacirleri ihracat ümi
diyle fazla miktarda stok yap -
mışlar, fiyatların artmasına se
bebivet vermişlerdir. Fasulye 
tacirleri bu iddiaları da cerhet -
mektedirler. Bir fasulye taci
rinin verdiği hesaba ı?Öre fa
sulye fiyatları istihsal mıntaka 
arında artmıştır. Ayni zamanda 
cuval f iyatlannın da artışı fasul
ye pahalılığına sebebiyet ver
mistir. 
Yarın toplanacak olan fiyatla

rı mürakabe komisyonu bu me
sele hakkında tetkikler yapacak
tır. 

BELEDİYEDE : 

Mülkiyet Hakkına 

Riayet Edilecek 
Son p;ünlerde bazı duvarlann 

"maili inhidam,, oldujtu bahane
siyle belediye tarafından yıktı
rıldıiı, bunun da imar projele
:rini tatbik etmek için yapıldığı 
Dahiliye Vekaletine şikayet e 
4ilmi15tir. Dahiliye :Vekilleti bu 
~i şilciyetlere. ~eyda~ veril 
ınemesi ~in alakadarlara bir ta
mll!!ll göndermiştir. Bu tamim
de,.~adde tevsii. meydan açılma
sı awi imar ve şehrin ~zelleş
tirilmesine matuf hususatta lü
zumsuz yere bina ve duvarla
rın maili inhidam olduğu baha
nesiyle yıktırılmaması bildiril
mekte ve mülkiyet hakkının kud 
siyetini esas kanunu ile kabul 
eden, Cümhuriyet hükiımetinin 
bu sarsılmaz prensibine karşı 
aykırı harekete hic bir veche mü 
saade edilemiyeceği tasrih olun
maktadır. 

İlk Okulların Tamiri - Be
lediye tamire muhtaç ilk okul
larda yapılacak tamir ve inşaatı 
tatil devresinde ikmale karar 
vermiştir. Bu ay içinde 35 inci, 
52 inci, 62 inci, 68 inci ve 13 ün 
cü ilk okullardaki tamir işleri ik
mal edilecektir. 

İngilizce Öğretmenleri İçin 
Kurs Açılacak 

Ankara, 5 (TAN) - Halen 
şehrimizde bulunmakta olan İn
ıziliz pedaı?oii profesörü Hamlev 
ile diller bazı İnJ,!iliz dil müte
hassısları Ankara ve- İstanbulda 
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GUNUN 
• : . : RESiMLERi 

Basın birliği, şehrimizde bu
lunmakta olan Münakalat Ve
kili Cevdet Kerim İncedayı şe
refine Beyoğlunda, birlık bina
sında dün akşam bir çay ziyafe 
ti vermiştir. 

Toplantı, Vekille gazeteciler a
rasında çok samimi hasbihaller 
vapılmasına \"f!sile teşkil etmiş 
ve bu arada gazetecilerin bazı 
dilekleri Cevdet Kerim İnceda
vıya bildirilmiştir. 

Türk Musiki 
Üstatları 
için ihtifal 

Hamami İsmail 

Dedenin Eserleri de 

T esbit Ediliyor 

6 - 7 - 941 

Buhranı Var ! 
Yazan: Naci Sadullah 

Su satırları, ciddi olmak id· 
~ diasını giidcn istnnbul ga· 

-zetelerinden hirisindcn iktibas e· 
diyorum: 

Ziyafette vali ve belediye re- Yukarıdaki resimde. Münaka-

Klasik Türk musikisinin en 
kıymetli şahsiyetlerini tanıt -
mak ve onlara olan sevıziyi art
tırmak düşüncesiyle beledive mü 
him bir karar vermistir. Bu kıı 
rara ,göre, klfısik Tiirk musiki
sının üstatları icin birer '',ı?ün. 
tesbit ve konserler tertip edile· 
cektir. İlk olarak Hamami f smai' 
Dede için bir "~ün,. ayrılmak
tadır. San'atkarın Hamparson 
notasıfta alınmış 500 bestesi kon
servatuvar tarafından tasnif e· 
dilecek, plaklara alınacak ve 
memleketimizin tanınmış sa 
natkarları tarafından çalınacak 
ve söylenecektir. 

Hamami İsmail Dede ,ı?ünü ve 
~ecesi için belediye ve konser
vatuvar idaresi buJ?ünlerde bir 
program cizecek ve Türk musi
kisinin bu kudretli üstadının ru
hunu şadetmek ve eserlerini ta 
nıtmak için yapılacak işleri test 
bit edecektir. 

"- Plajlarda çıplak ayakla 
e:ezdii!imiz, çıplak avakbrımıza 
sandallar eiydiiHmiz bu mev· 
sim, ve bilhassa bu ay, ayağın ı 
ı?öze mümkün mert('be bakımlı 
cıörünmesi icabeden l>ir d~'I'edir. 
Onun artık hic bir kusurunu in
ce ipek çoraplarla örtmüvor. ka
lın ayakkabılar içinde ı?izlemi
voruz. Binaenalevh. elden t!eld• 
~ i kadar itina etmeliviz ki. çir· 
kin ı!Örünmesin. Buna her za· 
manki temizlıkleri kafi dei!il
dir. Tırnaklarımı da ayrıca bak· 
malı. onları haftada bir cilalama
lıdır. isi doktor Lütfi Kırdarla bü- !at Vekiliyle valimizi, ~azeteci

tı.in ı?azcteciler bulunmuslardır. terle bir arada aörüvoruz. Yazın, ayakları sıcakbn mü· 
teessir olanlar, delikli ayakkabı 
giymelidirler. Bunlar, ayağın 
bol bol havalanmasını temin eder 
!er. Piıasaıa Dün 

Bin Sclndık 
caı Verildi 

ADLİYEDE: 

Bir Muhtekir 

Mahkum Oldu 

Sıcak havalarda, parmak ara
larına talk pudrası serpiştirme
lidir!., 

Diinyanın şu sırasınla Ulor· 
dının, ciddi (!) meslekdasları • 
mız tarafından nasıl alenen, res· 
men nyağa diisiiriildiiğiinU gö· 
rüyorsunuz ya! Bundan hala 

Basrada Birikmiş 

Getirilmesi IC$in 

Mallarımızın Süratle 

Tedbirler Alınıyor 

Taksimde Cümhuriyct cadde- ş{ipheniz varsa, Jl'ttf en bir de, 
sinde, 1 numaralı dükkanda o- ciddi olmak iddiasını giiden ga· 
tomobil ve elektrik malzemesı \ zetelerimizden birisinden iktibas 
satan Mihran Keşişyan; takımı ettiğim şu satırlara gi;z gezdirin: 
en çok 200 kuruşa satılması i- .. s·1d·~· . k 
cabeden bobin pilal~inini 500 - 1 ı~ınız sa~a~ . Yn~· 

Bundan bir hafta evvel Mer
sine gelen 1000 sandık çay, dün
den itibaren PiV'dsaya tevzi edil
miştir. Bu suretle piyasadaki çay 
darlığının önüne ~eçilmiştir. 
Çay ve kahve birliği tarafından 
satın alınhn 11 bin ~andık çay 
B~ğdatta beklemektedir. Vak -
tiyle frakta cereyan eden as
keri harekat esnasında, Basra 
yolundaki bazı köprüler harap 
olmuştur. Bu 'köprülerin sürat 
le tamirine 'başlanmıştır. Basra 
volu nakliyata müsait bir hale 
geldikten sonra yalnız Bai!dat
taki çaylar deitil, orada bırıkmiş 
bir çok malla• da memleketi-

Tramvay Banclaparı 

Yine Getirilemedi 
Tramvay idaresinin Romanya

va sipariş ettiği band~lar son 
günlerde şehrimize sevkedilmek 
üzere Köstencede bulunuyordu. 
Fakat Sovyet Rusya - Almanya 
harbi başlayınca bandajların de
niz yoliyle getirilmesi imkanı 
kalmamıştır. 

Tramvay idaresi Köstencedeki 
bandaiların kara voliyle nakli i 
cin bu~nlerde teşebbüslerde bu 
lunacaktır. 

Bandırma - Erdek Yolu 
Er.dek, (TAN) - Bandırma -

Erdek şosesinin inşaatı bitmiş
tir. Yolun küşat merasimi bu
~ünlerde yaptakaktır. 

Büyükdere Meyva Fidanlığı 
Büyükdere meyve ıslah istas

yonunun ~enisletilmesine karar 
verilmiştir. Bu fidanlıktap 5283 
fidan tevzi edilmişti. 

mize ~elecektir. 
Mal getirmek için geni 

bir nizamname 
Ticaret Vekaleti mal ithali i

çin yeni bir nizamname yapmış 
alakadr müesseselere göndermis 
tir. Bu nizamnameye göre mal 
getirmek için, yalnız akreditif aç 
mak kafi değildir. Mala karşı 
mal .ıretirmek lazımdır. 

Tel ve çivi ihtikarı 
Yarın toplanacak olan fiyatları 

mürakabe komisyonu. tel ve ci 
vi ihtikarı ile alakadar bir şe
hokf hRkkında karar verec~tir. 

Samsunda Yeni 

Hasad Baıladı 
Samsun, (TAN) - Her taraf

ta hasat başlamıştır. Mevsimin 
cok kurak ~itmesine rağmen 

mahsul ümidin fevkinde bir 
üstünlük ı?Östermektedir. Hasa 
da hararetle devam olunmakta. 
mahsul ambar edilmektedir. 

Maarif Vekaleti de İzmir 
Fuarına İştirak Edecek 

k ruşa satarak ihtikar yapmış- raklarını bır bardak ıvı sırkede 
t u 24 saat bırakınız. Sonra nasırı-
ırAdli eye verilen Mihran Ke- nı:,1 yıkayınz. Sirkeden cıkara-
• Y · k . .. cagınız yapraklan yaş yaş nası-
sışyanın muha emesıne dun se- ·· t- e k B. b "'l 
k . · · hk · d b rın us un oyunuz. ır a~ :ı 
ızıncı ceza ma emesın e a- b ~ 1 b h k d d 

k ] t 
ag ayıp sa a a a ar ora a mu-

ı mış ır. h f d · · ı 
Keşişyan: Milli Korunma ka- a aza e ınız ... 

nunu ahkamına nazaran 25 lira GöriiJiiyor ki, içtimai ıstır:ıp· 
altır para cezası ödemeğe, 7 lara makes olması lazım gelen 
gün dükkanının kapatılmasına dddi (!) ga7.etclerimi7., lafı aya· 
ve bobin platinlerinin müsade- b diişiirmekte. halka nımr ilacı 
resine mahküm edilmiştir. reçetesi yazacak derecede terak 

ı ki etmislerdir. 
Kumaş Çalmış - Yün pek Bundan hala süphrniz ''ar a, 

maiazasından iki iop tafta calan 
ve Kadıköy iskelesinde yakala- tCıtfen , ~iddi olmak iddi~nı ~li· 

den İstanbul gn7.etcforindf"n di· 
narak adliyeye verilen Nı.:ime ve 
Melilikanın muhakemesine mev ~tt biri inden iktibas etti.tim ıı:ıı 

satırlara da hakın: 
kufen devam edilmiştir. 

Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi 
suçunu sabit görmediği icin Na 
!menin beraetine, ve Meliha
nın 3 ay hapse mahkum edilme
sine karar vermiştir. 

Makine Hırsızı - Bursalı Zeh 
ra isminde bir kadın Mahmut
paşada oturan Nezahatin ~izlice 
evine Rirmiş ve dikiş makinesini 
calmıştır. 

Zehra makineyi satmak için 
'!itti~i Kapalı carşıda palis ta
rafından yakalanmış ve adliyeye 
verilmiştir. 

İkinci cezada yapılan muha -
kemesi neticesinde Zehra 6 av 
hapse mahkum edilmiştir. 

"- Tırnak kesmek devip t!Cc· 
meyiniz. Bu da vukuf. ve dikkat 
istiyen ince bir san'attir: Ayak 
tırnaklarınızı. düz, ve oldukça 
kısa kesiniz. Ei!er cila sürülecek
se, cilayı sürmeden önce - vana 
doğru genişleyip ete batmaması 
icin, tırnaklarınızı alttan törpü
leyiniz. 

Bu ameliyevi yapmadan biı 
ııcce evvel, (tıpkı el tırna'kların· 
da olduğu J?İbi, tımak kenarların 
daki derileri itiniz. Yatarken. bu 
derinin üstüne krem sürmek 
münasiptir. Kremi sakın ~ündü2 
sürmeviniz Zarif ve ipekli çora .. 
hınız lekelenir.,, 

Bu sene acılacak İzmir Fuarı
na Maarif Vekaleti de bir pavyon 
ile iştirak edecektir. Pavyonda İstanbul Fabrikatörleri 
talebe resim ve yazı ser~isi a- Ve İzmir Fuan 

Bir ilkmektebin hıfzıssıhha 
derslerinde söylenilmesini belki 
mazur görebileceğimiz bu cUmle· 
lerin, bugiinün dünyasında, bu• 
~iiniin gazetelerinde, diinyanın 
seyrini değistirecek kadar mu· 
nzzam hadiselerle yanvana reti· 
rilmesi ile fajlfur kaseye bula· 
sık suyu doldurulması arHında 
tezat keskinli i:i bak1mmdan ne 
fark var? 

cılacaktır. Maarif pavyonunda İzmir fuan komitesi mıntaka 
Gazi Terbiye enstitüsünün resim iktisat müdürlüğüne yazdı~ bir 
iş şubesinin iştirakiyle orta o- mektupta, her sene oldu~ g~~i. 
k il · . bu sene de İstanbul fabrıkator-

u arının resım ve vazı derslerı ı 1 • . f · t· k _.. e · · · 
erının uara ış ıra -m sını 1· 

faaliyetlerine ait talebe resimle- leri sürmüştür. Mmtaka iktisat 
ri ile el yazıları teşhir edilecek- müdürlü~ü bu mesele hakkında 
tir. Resimler ve yazıla yaşlara ve 

1 
fabrikatörlere bir tamim 5tÖn -

sınıflara göre tasnif olunacaktır. nPrmiı::tir. - Elektrik santralı mı? Doğru 
su ben çok yer dolaştım amma bu 
kadar muazzam elektrik santra
lına ancak birkaç çok büyük şe
hirde rastgeldim. Hayret! 

* * Bu aralık etrafında Imralı is
minin fısıldandıdığını duy 

muş olacak ki, bizim vatandaş 
bırdenbıre hatasını anlıyor ve ö -
zur dıliyen bir sesle: 

A stlanlar bilir )d, insan biltün bir 
omru bir anda yeniden yaşar. 

Bu, yalnız ölenlerin, daha doğrusu 
öldurülenlerln değil, bazan yaşryan -
tarın da ba ından geçer. İnsanm, bu
tiln bir aşk macerasının hatırasını, 

eldı\•eninl cıkanncrya kadar geçen 
bir lahzalık ana sıkıştrrablldlgi z.a -
mantar hic de ek ik değildır. 

f ......... o. Henry'den Hikiıyeler: ......... :••••• ...................... . 

i GEL, BEN 1 AL .. 

kuzum, nen var senin?.. G~renler 

11ankl senin evlendilinl sanırlar. Ba.ı. 
na bak da ibret al, Trysdale, sarmı
sak kokulu bir yQk vapurunda tA, 
Cenubi Amerikadan geldim; yalnız. 

yalnız bu iş için .. Üstelik, biricik kı7 
kardt'şi de elden kaçırmak caba .. 
Haydi gel, bir kadehçik çek, açılır

sın ... 

Bu kıhğ'a sokulan gazeteler lq 
!landa, harikulAde ciddi ve ha.ı 
vati davaların müzakere olun· 
dulu bir mecliste kürstlye çı· 
kan ve monoJoğ sövlemiye başlı· 
van çatlak zihnivetli bir bati·, 
hin tesirini bırakmıyor mu ? 

Artık şiipheniz kalmamıstrr sa· 
rnrım: Ortalıkta. ikide birde söy· 
lenildiği gihi kaiıt buhranı yok, 
fakat ondan daha fedi... kaleın 
hnhranı var! ... 

- Affedersiniz, diyor. Bir par
ça yanılmışım! .• Burası son sıs -
tem numune hapishanelerinden 
bırıdir. 

Hata etmek insan harcı ... Am
ma bilemeyince atmıya ne lüzum 
var, bilmem ki ... 

Artık sahil iyiden iyiye gözü -
küyor. Adanın şark tarafı baş -
tan aşağıya ekilmiş ... Rıhtım bo -
yu vapuru seyre çıkmış mahpus
larla dolu. Kendimi Adeta geride 
kalan ufak bir Anadolu kasaba
sının iskelesinde sanıyorum. Na· 
sıl ki, başka diyarlardan haber
ler getiren posta günü haftanın 
en heyecanlı beklenen günüdür. 

Şımdı sahilden vapura doğru 
gelen sandallar görüyoruz. Her 
kafadan bir ses çıkıyor:. 

- Kim bu gelenler? 
- Mahpuslar mı geliyor ... Ey-

vahlar olsun! 
- Yok canım hiç onları bura -

lara bırakırlar mı? 
- Ya bize bir şey yaparlar -

•? 
- Saçmalama Allahaşkına, bun 

lar memurlar olsa gerek! 

Trysdale, salonda ayaktaydı, Bir 
adım ötesindeki masada etli, yemyeşil 
yapraklarlyle acaip bir nebat goze 
çarpıyordu. Kırmıı.ı, toprak bir sak
sıya oturtulmuştu. Nebatın, en hafif 
bir rüzgAr üflemesinde bile, durma
dan sallanan uzun yapraklarında, in
sanı kollarına çağırıyormus gibi, a
caip bir davet edası vardı. 

Trysdale'ln arkadaşı, yalnız fçmlye 
brrakıldığmdan şikAyetçl bir somurt
kanlıkla büfenin yanında duruyordu. 
Her ikisi de resmi kıyafetteydiler ... 

Trysdale elbiselerinin dülmelerinl 
çl:izdiığü sırada, gl:itlerlnln önünden 
iki saatlik blr gün parçasmm, bütün 
olup bitenleri geldi, geçti: Burun de
liklerinde hAlA, kilisenin önilndekl çi
çek yığmlarmm kokusu 11zlıyordu. 

Kulaklarında karmakat"llık sesler 
vardı: Can sesleri.. Elbiselerin hışır
tısı .. Koro .. Ve nihayet .. Papasm "O,, 
nu, bir daha geri donmiyecek şekil

de, bir başkasına kor bir düğümle 
baflryan mırıltılan .. 

Hatıralar.. Hatıralar.. Daha eski, 
o, guzel günlerın hatıralara .. 

• • • • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ... •• Çeviren: ifa • Ça •••••••••• 

O kör gururu, o kör olası aza-
meti yok mu? Bütün çektıklerl 

hep, hep bu yüzdendi. Kendisini, ba
şını kumlara sokan gulunç bir deve 
kuşuna benzetiyordu: ne yapga, ne 
etae "O,, nun kendisini bırakamrya -
catmı sanmıstı. Fakat ..• 

Ona acıldığı geceydi .. 
Bir ara ''O,, : 
- f spanyolcayı, bir İspanyol kadar 

iyi bildiğinizi, kaptan Carruthers'den 
işittim, dedi Bu meziyetinlzi nlcin 
benden sakladınız? 
Doğrusu şu Carruthers, çekilmez 

bir budalaydı!. O günü iyice hatırlı
yordu: Klüpteydiler.. Soz dönm(iş, 

dolaşmış, ispanyolcaya dökillmüştü. 

Trysdale, bilgiçlik satmak için, her 
zaman yaptığı ılbl, bilmem hanci 10-
gatten aşırma, ispanyolca bir atalar 
sözünü, yanılıp, şaşıp atzından kaçı

rıverince, kendisinin su katılmamış 
hayranlarından Carruthers aptalı da, 
bu övUnmeye sadece inanmakla kal
sa,.neyse, yememiş, içmemiş dev ay
nasında bQyQtüp şişirdikten sonra 
dört blr bucağa ulaştırmıştı! 

"O,, nun da kulağına herhıılde işte 
bu söz çalınmış olacaktı. Trysdale 

"O,. nun kendisme lcarşı beslC'digi, i
badet derecesindeki büyük hayran -
lığa öyle duşükündil ki, hakikati söy
lemiye bir türlü dıll varmadı. Böyle
lıkle eşsizliğini, her- zamanki gibi, 'O., 
nun ayakları dibine seriverince, "O,. 
nasıl sevinmiş, nasıl titremiş, nasıl 

çrrpmmıştı: tablt yavru kuşlar gibi ... 
Gözleri götlerlndeydl. O gözlerde 

Trysdale'in "evlenme,, teklifine karsı, 
şüphe götürmez bir "evet .. ., cevabı 

yanıyordu. Trysdale bundan emindi, 
hem de ı;ok emindi; bunun böyle ol
duğuna her zaman, hatt1l şu dakika
da blle yemin edebilirdi. 

"O,. başını önilne eğmişti: 
- Size cevabımı yarın veririm, di

ye kızardı. 

* * E rtesi günü, odasında, .. O.. nun 
göndereceği cevabı bekliyor -

du. Sabırsıilık içindeydi. Öğleye doğ
ru, işte, şu kırmızı toprak saksıda, 

durmadan kollarını açıp kapayan a
caip frenk incirini getirdller, o gön
dt'rmişti . .. Başka ne bir s~z, ne bir 
haber .. Yalnız saksıya kQçUk bir de 
clıket iliştirilmişti, Üzerinde çiçeğin 
yabancı adı yıızılıydı! O g!ln, ak!;ıım-

lara kadar bekledi. fakat hiçbir haber 
nlıımadı. . "O" nu tekrar görmek, o
nunla konuşmak istem(§, fakat kırı

lan gururu, yine o kör olası azameti. 
bir tiırlO onun yakasmı bırakmamış
tı! .. 

İki akşam sonraydı, bir ziyafette 
göz göze geldller. Soğuk, resmi bir 
selam.. Fakat glizlerinde soruşturucu 
blr merak ifadesi okunuyordu. Trys
dale gayet nazik ve sabırlı davrandı. 
ilk sözil ondan bekliyordu. "O,, ken
disine karşı soğuk davranıldı.ıtını. ka
dmvar! bir el cabukluğlyle derhal 
anlamış ve bir anda Adeta buz ke
silivermişti! 

* * 1 şte son karşılaşmaları da böyle 
başladı, böyle bitti .. Kim ka -

bahatliydi? ''O,, mu, yoksa kendisi 
mi? Bilmek istiyordu? Gururu, ha -
bersiz bir tokat gibi y{)züne çalın -
mıştı! Eğer kendisi kabahaUiyse, ka
bahati neydi? Bu sualin cevabını. 

uçsuz bucaksız azametinin, dumanı 

tüten harabelerinde arıyordu! Eğer .. 
Onu, daldığı bu derin uykudan bO

fedekl arkadaşının iri "'esi uyandırdı · 

- Bana bak Trysrlalc. ne oluvor 

- TcşekkUr ederim, canım istemi
yor .. 

- Haklısın Trysdale, hani. senin 
bu konyak da "çekilmez,, doğrusu .. 
Sen, hele bir giln, Punta Redsonda'
ya, bana gel, ihtiyar Garcla'nm ka
çak konyağından bir yudumcuk ı;ek 
de, bak bir daha ayrılabilir misin? 
Dilşilrune, dUşilnme, bu bir yudum 
bütün o uzun yolculuğa yeter de ar
tar bile .. Vay .. Bizim bu eski Aşina
da nereden çıktı?.. Bu frenk incir 
ie ne Trysdale? 

- Hediye.. Blr arkadaştan.. Sen 
bu cinsi tanıyor musun? 

- Nasıl tanımam? Punta civann
da aramadığın kadar bulursun.. fştr 
bak, etikette adı da ya:ı::ılı .. fspanyol
,.a anlar mısın Trysdale? 

Trysdale sarardı, dudaklarında acı 

bir tebessüm belirmişti: 
- Hayır.. İspanyolca mı bu! 
- Evet .. İspanyolcadır. Pı.ınta yer-

lileri, onun uzun yapraklarını. insanı 
kucal(ma çağıran açılmış kollara ben
ıetirler. Adı da Venlomarme'dlr. Mfı
nııı:ı. "ol'l hl'rıİ al! .. c'trmPldir 

Bir Adam 
Asıhrken 

Şarkı Söyledi 
Samsun CTAN) - 8 - 9 sene 

once Çarşambanın Terme kaza· 
sında bir cinayet işlenmiş, 3 
bohçacı kadını parçalayan Da
vut ve kas:ıp Ali hakkındaki i• 
dam hiikmü katiyet kesbet -
miştir. Hüküm infaz edilmiştir 
Bunlardan biri Saathane mey· 
danında, diğeri de BuMav pa· 
zarında asılr.ıışlardır. Maslup • 
brdan kasap Ali sehpaya cıkar· 
ken (çare bulan olmadı bu ya· 
reye) şarkısını sövlcr.:lekte idi 
Dii?er maslup Dnvut ise her in· 
c:an gibi yıkanıp ıröm:.Hmec;ini va· 
5iyct etmiş ve ş:ıhadet ~etıre· 
ek bitkin bir halde iand rm~nu1 
vardımiyle iskemleye çıkarıl -
rnı!;tır 
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Türkiye Ecnebi 1 Turklye Ecnebi 

800 Kr, 
300 .. 

Adreı deOıı:ır. 1400 ı<r. 1 aene 2800 Kr, 400 Kr, 3 Ay 
mc1t (251 K•$ . 750 ,. 6 Ay 1500 .. 150 .. 1 Ay 

Dünyanın 
S• ,. 
ıyası~ 

Manzarası 
l\fo kovada İngıliz heyetiyle Sov - • 
Yctlcr B.rliği arasında İngiliz yar
dımını acel~ olarak tahakkuk et -
t>rmck !çın muzakerelcrın ecre -
yan cttığl bıldırilmektcdir. 
M. Stalınin nutku muhtelif mem
leketlerde tabıi olarak muhtelif 
akisler uyandırmı:ıtır. Evvel(! Rus
yanm bUtun &ehırlerinde ve koy
lcrinde heyecanlı toplantılar ya -
pılmakta ve her karııı toprağın, 

son damla kanlarına kadar mil -
dafaaya and içildiği bildirilmek -
tedir. 
Almanları bilha a alakadar eden 
maddelerin bugday ve petrol ol -
duğu tahmin edilmektedir. 

S. Rusya - İngiltere : 

M oskovada Jngiliz heyeti 
ile Sovyetler Birliği hü

k\ımeti arasında lngiliz yardı -
nunı acele olarak tahakkuk et -
tirmek için müzakerelerin de
vam ettiği bildirilmektedir: 

Alman kaynaklanna göre; ln
giltere hiikumeti, Sovyetlere da 
ha müessir yardım yapabilmek 
jçin Iranı aralannda nüfuz mın
tnkalarına ayırma~·· \'e Iran ''a
sıtasiyle Rusyaya lngiliz \"e 
Hint askerleri ve harp malze -
ınesi göndermeyi teklif etmiş -
lerdir: 

Sovyet kaynaklan bu haberi 
kat'iyyetle tekzip etmekte ,·e 
bunun, Sovyetlerle komşulan • 
hın arasını bozmak maksadiyle 
./\iman propagandacıları tarafın
dan uydurulmuş olduğunu bil -
dirmektedir. 

Jki gün evvel Hindistan kuv
\ etleri umumi kumandanlığına 
ta, in edilen General Wavel, 
ga'zetecilerin Sovyet - Alman 
harbinin Orta Şark harekata ü
zerindeki tesiri hakkında kendi
sine sordukları suallere karşı şu 
he~ anatta bulunmuştur: 

''E<Ter Almanlar, Sovyetlerin 
~erin~ Orta Şarkta büyük bir 
taarruza geçmiş olsaydılar, hü • 
) uk giiçliiklerle karşılaşacak -
tık. Hu bakımdan l>u harp, hiç 
suphcsiz, bize nefes aldırmak • 
tadır. 

Bu harbin neticesi hakkın<la 
şimdiden bir hiiküm verilemez. 

lı toplantılar yapılmakta ve hu 
içtimalara iştirak edenlerin her 
karış toprağı kanlannın son 
damlasına kadar müdafaa et -
miye and içtikleri bildirilmek -
tedir. 

Bu nutuk lngilterede çok iyi 
karşılanmıştır. Ingiliz matbua -
tı umumiyetle pek az söyiiyen 
Stalinin sözlerinin kat'iyyct ifa
de ettiğini ve bunun Sovyet mil 
Jetlerinin mukavemetini arttı -
racağı kanaatini iz!ıar etmekte· 
dirler. 

Londra radyosu bu nutku 
Fransız, Dolanda, Çek ve Po -
lonya Iisanlariyle neşretmiştir. 

Bu nutkun, sıkı memnuiyet 
tedbirlerine rağmen Danimar -
kada ve Noneçte dinlendiği ha
ber verilmektedir. 

Amerika gazeteleri de bu nut 
ka biiyük ehemmiyet vermişler 
ve hususi niishalar çıkarmışlar
dır. 

Italyan gazeteleri, Staline ce
,·ap vererek Napolcon'un Fran 
sadan gelıni~ olduğunu halbuki 
Hitlerin Aln~anyadan geldiğini 
,.e komünizmin muhakkak su • 
rette mah,·olacağını ve komü -
nizme karşı ilk· defa miicadele 
etmek şerefinin Italyanlara ait 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Berlin gazeteleri bu nutuk 
"münasebetiyle Sovyetlerc "Sta 
line karsı ateş püskürmekte ve 
Stalinin "de Churchill gibi ağla· 
mıya, ayni nağme ile konuşını· 
ya başladığını, bu sözlerin yıl
dırım giôi ilerliyen Alman or
dusunun harekatı üzerine bir te 
sir yapmıyacağını yazmaktadır -
lar. 

Bundan başka Alman yan 
resmi mahafili, Stalinin, işgale 
maruz olan Sovyet toprakların
da tahribat yapılması hakkında
ki karan dolal·ısiyle Sovyetler 
Birliği hükumetini ve Rus hal
kını tehdit etmekte ve bu plan 
tatbik edildiği takdirde Alman
ların Rus halkına yiyecek ver -
miyeceklerini ve bundan Alman 
ordusunun müteessir olmıyaca -
ğını beyan etmektedirler. 

Almanlann bu karardan endi 
şeye düştiikleri ve bu tehdit -
lerle, işgal altına giren veya 
girmek üzere bulunan yerler -
deki halk üzerine tesir yaparak 
erzak stoklanmn imhasına mani 
olmak ve bu halkı Sovyet hükü
meti aleyhine tahrik etmek ga
yesini takip ettikleri hissolun -
maktadır. 

Bu tehditlerin, Sovyetler dev 
let müdafaa komitesinin hu ka· 
rarını değiştireceği tahmin edi
lemez .. Komite, birçok mühim 
ve tatbiki müşkiil ve mesuliyet 
1i karan verirken herhalde bu 
mıntakalardaki halkın vaziye -
tinin icap ettirdiği tedbiri almış 
olması icap eder. 

Alınan kuvvetlerinin Kafkas
~ aya do!mı gitmek isteyip iste
nıil ecekİeri hakkında .tahminler 

ve Petrol: de bulunulamaz. Münakale ve Buğday 
diğer zorluklar böyle bir hare - ---=---=---------
kete imkan vermemektedir. Sov Almanlan bilhassa ve şid -
~et muka,·emetini de hesapla - detli alakadar eden mad -
llıak giiçtür. Geniş arazi ve hü: delerin buğday ,.c petrol oldu
Yük ihtiyatlar, bu mukavemeti ğu tahmin edilmektedir. Kö~ü 
uzatabilir.,, re demire kafi derecede malık 

J 

Stalin'in Nutku: 
bulunmaktadırlar. 

Ahalisi geriye çekilmiyen ya
hut çekilemiyen yerlerde: ta~ -

Mösyö Stalinin nutku muh- rip edilecek hububatın çıftçıle-
telif memleketlerde, ta- rin kendilerine ait olan küçük 

bii olarak muhtelif akisler uyan miktarı buğdaylar olmayıp mu
dırmıştır. azzam silolardaki stokların tah· 

Evvela Rusyanın bütün şehir-
lerinde ve köylerinde heyecan- (Arkası 4 üncü sayfada) ----

Yüzmek 
Çocukluğunuzdan beri deniz 1 

kenarından uzak bir yerde otu· !ı, 
l"up da yüzmek öğrenemedinizse 
Sizi hiç kimse ayıplayam~z._. .. Fa· ;i 
kat denjz kenarına, hatta ıc:ınd~r 
l'.iizülcbilecek kadar geniş ve d~· ça 
tın bir çay kenarına yakın bı1iz 
:Yerde bulunuyorsanız, yiizm(,rd 
lıilrnemek, doğrusu. insanın ha·u 
latında bir eksikliktir. .. ine 

Eski zaman adamları yuzm\ d 
Liirneycnlere, okuma yazma b~l:ıüt 
llıiyenler gibi, cahil derlermı~üc 
ll.u teşbih pek de yanlış değil1ın 
dır. Yüzme bilmiyenler, okumidd 
:Yazına bilmiyenler gibi, iki seyir 
den ınahrum kalırlar: Biri :rü.z H 
llıe hilnıenin f nydalarından, bııık 
ele Yiizmek zevkinden... ş 

Yüzme bilmenin faydası, esııaft 
~ınanda olduğu gibi. liizumund ·ad 
kendi canını yahut baskasınıt 
t 1 d w d >azı anını kurtarmak o ı a ıgını a 
lıa önce de yazmıştım Bu zamaı•ar. 
ela kendi canını yahut ~ıaşkasını~ 
tanını kurtarı ' ic:in yiizme b;t~~ 
llıek • tabii st ı !ıayatında · peJlfı 
az lazım olur. n 
b Fakat yüzme bilmenin fayda!an 

llndan ibaret değildir. Denias 
banl osunun ''iicude tiirlii tiirH1a 
!a.Ydalarından istifade etmek ea~ 
1~ i vasıtadır. insan yiizme hil01~ 
ltteden de bir pHijda deniz ban tosu yapabilir. Fakat yiizme war 

l'se denizde daha uzun zamalefl 

TAN 3 

Haftan on Musahabesn l 
'----------------------------·--------~- Mücadeleleri Hal 

"Su,, Kelimesi Hakkında için Gösterilen 

Çareler 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Bilir Bilmez Sözler Tek devletin hakimiyeti, di-
ğer milletleri bir tek sis -

•tem altında birleştirmek fikri 
•'.'·eni bir fikir değildir. Daha be· 

'Yaz, ile "su., arasındaki 
münasebet göz önüne a

lınınca benim bu hafta size 
"su,, kelimesine dair, lugat ba
kımından arzedece.{!im etüde 
mevsimsiz diyemezsiniz. Bir 
başka cihetten o gibi etüdler, 
içinde yuvarlandığımız kanh 
dünya hadiselerini unutturup 
pek yormadan bilmece nevin -
den fikir oyalayaca~ı için fay
dalıdır... Ayrıca lisanımızın 
zenginli~ini ve enginliğini mey
dana koyması itibariyle hosa 
gidebilir ve öz türkceye hay
ranlı~ımızı arttırabilir. 

1 Re/;kz/lalid l 
'-------------------------------------------------------· 

Suya taalluku olan atalar ~eriyetin ilk tekamül clcvirlerin 
sözlerine de mevki ver- J~ rfinlerin dünyaya ~amil mahi· 

) 'c, almak istcmcbriııcleki gaye 
mek şarttır: "Su destisi su yo- de, bü~·ük cihangirlerin dünyayı 
lunda kırılır", "suyu bard'3kta, 7apt için yaptıkları harplerde dı. 
gemiyi duvarda gör", "suyu hi bu fikrin nüve i rnrdır. Fakat 
tasta, günü bacada", "su aktığı tek devlet "laz,1riycsi f.on asırdcı 
yere yine akar" "su akar, deli kapitalizmin, inhisar ve temer
bakar", "su uyur, düşman u- küze doğru yaptığı inkişafta ken 
yumaz., gibi.... dini daha kuvvetlı bir şekilde 

"Su .. ne "ab., e, ne "ma:: e: 
ne de "l'eau .. ye benzer: daha 
akıcı, daha aydınlık, daha her -
rak. daha serindir. Benim (Bir 
İçim Su) yu Araplar (Güra-i
ma') diye tercüme etmişlerdi; 
üzerimde hic de ayni tesiri yap
mamıs, bir içim sudaki buğulım
mış kadehte duran duru, ısıklı 
suyun keyfini ve tadını ver
memişti. 

Aziz ve değerli dostum Halid 
Fahri tevekkeli şiir kitabının, 
adını "Sulara Dalan Gözler,. ve 
romanınınkini de (Sulara Gi
den Köprü,, koymamış. Onun 
da "su., kelimesine benim ka
dar muhabbeti var. Bu. İstan -
bul çocuğu icin gayet tabii bir 
sev.ı?i ve bir tercihtir. 

* * istanbul sular şehridir; de-
nizler, dereler ve pınarlar 

memleketi! Bol?azici nedir? Hiç 
sararmıvan, bulanmıyan, suyu 
azalıp artmıyan, lüzumsuzca çağ 
layıp ikide bir yata~mdan tas
mıyan ideal bir nehir değil mi? 
Marmara ise dünya gölllerinin, 
suyunu en fazla değiştireni, da
ima temiz, cilalı. berrak kalanı, 
cok koket bir dev kızının ban
yo salonudur. Daima dediğim 
gibi İstanbulu su ile ışığın bas
başa, elele verip sihir ve kera
met derecesinde oyunbazlıklar 
Rösterdikleri eşi Bulunmaz bir 
tabiat sahnesi addederim. Bu 
şehirden denizi çekiniz ve pı
narlarını kesiniz. geri kalanı 
dona kalır! Bir İstanbullu icin, 
dünyanın neresinde ve ne krv
mette olursa olsun sulara akset 
miyen minarelerin. kubbelerin, 
sa~ayların ve parkların hiç bir 
kıymeti yoktur. Su, bir mimar
lık şaheserine iki misli değer 
katar; fenasını ise iyi gibi 5(ÖS
terir. 

İstanbul kadar tatlı su pınarı 
cok bir sehir tanıvor musunuz? 
İsimlerini sayma~a kalk1$sam 
yarım sütun tutar. Hem de ne 
sular! 

* * Yazık ki lugatlarımız "su., 
kelimesini henüz tamam 

olarak kavravamamıştır: ek
sikler çoktur. Benim istediğim, 
bu ·kelimeye bakınca onunla ili
siği olan bütün isimleri, sıfat
ları, tabirleri ve hepsinin tarif
lerini bulmaktır. Hatta 2örü -
nüste "su,, ile münasebetini ak
ı ımızdan gecirmedii'!imiz bazt 
kelimeler de zikredilmek şar
tivle! 

Mesela "sıva". bir nevi gü -
J"QÜS üzerine işleme manasına 

ı"iıİ\ll)~et' Alman· gazete ,.t; r"aiı ·-

"su" aslından olabilir. Galiba, 1i sucuk ~ibi. Kıyma ile yapı- Bir kaç hayır dua da vardır: göstermiştir. Mütemadi harplerin 
hasır ve sepet yapılan "saz" da lan sucuklar bu ismi öbürleri- "Su ~ibi aziz olasın!", ''su ve- büyük sanayi devletle.ri arasın • 
öyle ... Çalgı manasına saz İran- nin seklinden almışlardır): sı- renlerin cok olsun!" Rica ma- daki zıddiyetleri halledememesi 
cadır, "sahten". yani kurmak, vışmak (aslında "sıva ,, dan). sı- kamında bir tanesi de pek mü- bilakis galip devletler lehine te. 
uydurmak, tanziın etmek mas- vanmak ve sıvama (yine o asıl- nasebetsizdir: "Ayağının suyu- zatları çoğaltması, bazı ideologla· 
d~rından ... Öz türkçede "sütse" dan). nu içeyim" .. "Yüzü suyu hür- rı ziddi~·elleri halletmek için :tek 
nin "usare" manasına 2eldiği- Eski ve öz türkçede. "suv .. ve metine" su götürür. İcinde "su" devlet nazariyesine sevketti. Bun 
ni bilenler "süt" ün "su" aslın- "sup,, diye de telaffuz edilen kelimesinin mevki tuttu,itu man lara göre iktısadi inkişafın inhi· 
dan olduğuna inanabilirler. "su", yüzlerce kelimeye esas zum sözlerden: ı.ar ,.e temerküze doğru ilerleme· 

"Su'' va izafet edilerek kul- teşkil eder: Hatta şimdi bizim Geçme namerd. köprüsünden si artık muhtelif milletlere ha • 
landan mürekkep ve bugün müs .nehir manasına "cay" dedi~i - ko apartsın su seni yat hakkı bırakmamıştır. Kapi • 
tamel kelimeler arasında sun- miz kelimenin bir telaffuzu da mısraını ve 111 üncü Ahmet çeş- talizmin inkişafmda, millet csa· 
lar vardır: Su ciçe~i (hastalık), "sav" dır. Size belki daha tu- mesi üzerindeki: sına dayanan devletin ıuiicade • 
su yolu, su böreği, su muhalle- haf ı?elecek: "çömlek". su kabı Aç besmeleyle i( suyu Han lesi, büyük emperyalist ırupla • 
bisi. su terazisi. su dolabı. su manasına yine "su" 3Slından - Ahmed'e eyle dua nn iktısadi mücadelesi haline in-
ddirmeni, su kesimi (gemiler mış. Zira 'su" daki "s" harfi "c" Tarihini de unutmamalıdır. kılap etmiştir. Bu devirde küçük 
hakkında) su cenderesi (eski bir ve "ş" de okunabilir. "Çok - Fevkalade eüzelliii üade icin devletler büyüklere muhtaç, ek
fizik terimi), sulu sepken kar, mek" suya batmak demekti; "ço kullanılan "bir icim su" tabiri leme, veya büyük sanayi dev -
su vataih. kara su (at hastalı- Iek''. tıpkı "susak,, ~ibi gir- de zikre de~er. Luı;(at kitabı- !etlerinin mücadelesinde bir E· 
~ı) , dap manasınadır. nın has isimler kısmına "Sular" tat tampon rolü oynıyan, istik-

Bütün bunlar, hastalıksa dok "Sölen" ve "suğdiç" içkili ziya 1 da koymalı: istanbulun Sa- lallerini zahiri bir surette mu
tora havale edilerek: yemekse fet manasınadır ve bir ismi rıyer civarında muhtelif tatlı hafaza eden devletler mevkiine 
aşçı başıya danışılarak. fenni "surma" ol;n "şarab" a, büyük su pınarlarının bulunduğu sem- düşmüşlerdir. Emperyalist devlet 
olanları ehline bırakılarak, fa- bir ihtimal dahilinde, türkçe di tin umumi adı. Bu pınarlar sun- Ierin mücadelesinde bu küçük 
kat hepsi de acık türkce ve ko yen\er mevcut... "Şapşak" ve Iardır: Çırcır, Hünkar. Kestane, milletlerin yaşama imkimlan kal. 
lav anlaSl.hr~· şekilde izah edil- "şapa", "susak" öz türkçe "mas Fındık sulan. Susığırlıiı da mamıştar. Bu sebeple bir tek dev 
melidir. Öyle, sudan ve cok su rapa" derneğe jitelir; "suyrak" vardır. Jetin bütün rakiplerini ortadan 
götürecek gibi savsakça dejtil. kadehtir. kaldırarak, bütün milletleri bit 

[İşte, şu "sudan ve "su ı;(Ö- Fakat ben bu bahiste ileri ıit * * tek devletin, bir tek iktısadi pla· 
türecek., tabirleri de "su,, ke- mek ve iddialarda bulunm3k de H atta ben bu lugata - bam- nın içinde organize etmesi tazım 
limesinde ıyıce anlatılmağa recesinde bilı;(iç ve mütehassıs başka bir marifet ola- dır. 
muhtaçtır.] olmadı~ım için "su,. aslından rak - bir kelimenin ilham ve Bu düşünüşün neticesi olarak * * olup da İstanbulda ve hatta telkin ettiği diker kelimeleri de dünya birliği meselesi emperya-

sonra nebatattan: Su kabağı memlekette az kullandı!nnız koymak fikrindeyim. Mesela lizm ideoloğlanna bir Ultra • im 
k · · · veya hiç kullanmama"a başla - "su" faslında"'z·. "su" size nele-su erevızı, su teresı, su yon "' .1 • perialism meselesi olarak ıöriin· 

cası, su baldıranı, su fidanı, su- dı~ımız öz türkçe bazı lüzumlu ri hatırlatır? Üşenmeden bir dü. Emperyalist de\•letler arasın
lu zırtlak $itibi bir havli se.bze kelimeleri kaydedip meselenin kısmını sayaca,lım: Pınar, kay- dak: zıddiyeti1 mücadeleri kal • 
meyve ve ot vardır. Hayvanat başka faslına dönecdim: nak, menba, RÖZ. dere. çay; ır- dırmak için bütün dünyaauı tek 
da epeyce ver tutar: Su S'3mu- Sıvatmak = im.be,· sıvar • mak, nehir; sel. ya~mur, man- b. d ı t• ı· · it 

sab, munsab. cağlayan, şelale, ır ev e 10 emperya ızma a •· 
ru, su kırlangıcı. su ruhu (bir mak ve suvarım = irva ve damla, dal"a: "irdap, sathı ma'. na girmesi tezini müdafaa etti-
cins kelebek), su kertenkelesi, iska; sıvat= (eşme; sıvan= "'" "' ler. Bu noktai nazann müdafi -
su örümce~i. su kuşu (kurbab). lüzucetli; sölmek = teressüp · kıyı, sahil, akıntı, cereyan, ku- terinden olan tarihçi ve liberal 
su tavuğu (Ördek cinsinden bir etmek: sulanç = içki içmi· yu deniz,J{Öl, Okvanusı ~ırağıı -üctasat nazariyecilerinden •rofe • 
nevi ~öl avı), su avl{ln, su sı~ı- yen: sunak = riltubetU; 111• çiy, şebnem, jale, ter, Q;ozyaşı, sör Arnold Toynbee bu tai şö~le 
n (manda), su perisi. salak = susuz kalmıe adam; havuz, depo, bataklık, feyezan, tarif eder: 

Daha sonra: Gülsuyu, kurşun susun = meşrubat; susun • tuban, Nuh ve tufan. içki, rü- "Tarihi tetkik ettiğiıniz za • 
suvu. zemzem suyu, et, arpa (bi mak = susuzluiunu teskin tubet, meşrubat, buı?u. buhar, man, halline uğraştığımız siyasi 
ra), kolonya, maden, altın su- etmek: suvak =kanal; suyu· kanal, kanalizasvon, boru, sa- meselenin, bugiınku cemiyette ille 
hrı. Ya bazı unutulma~a :vüz mak = mayileşmek ıcibi... cak, vaha. musluk. cesme. se- defa halline ugrw ac:ıJan bır mesele 
tutan Sözler? Mesela: "İki su * * bil. selsebil, yalak, teneke. küp, l<' 

t tlı k :r. k olmadıgw ını görürüz. Dünya haki-
pırlanta,.ve "akar su gerdanlık.. zd b .. k ı testi, acı, a . sıca , so~u • d 

Simdi, dilimi e ugun u - serin, kadeh, sürahi. damacana, miyetinin birkaç devlet arasın a 
$itibi... Çelik haline getirmek ma !anılmakta olan tabirlere nacak, tulum, kırba, kova, inbik, taksiıninden doğan siyasi anarşı. 
nasına "demire su vermek .. ve d b d lk' · ti ~eliyoruz: litre. türbin, hamam. banyo i- en iz en evve ı cemıye er • 
cilalamak manasında "elmasa Yukarn.da "sudan cevaplar", de müteessir olmuşlardır. Bun .. 
su vermek,, tabirleri de vardır. "çok su ~ötürür iddialar" gibi lahB .. ı.'r takım masdarlan da koy- lar istihalevi mahiyette tesıı-ler -
"Bu pırlantanın suvu pek te- sözlerin manasına işaret etmiş- di. Fakat bugün kat'i tesirler kar 
miz,, denilir. tim. Diğerlerini bulalım: "A- malı: süzmek, taktir etmek, şısındayız. Bu tesırler, ya mil 4 

Sulanmak - ''Sütla<; sulan- kan sular durur" (su ~ötürür boğmak. ~arkolmak. fışkırmak, letlerin kendi arzulariyle, sulh 
mış", kadına sulanmai(a başla- tabirinin tam zıddı); "bin de- yıkamak, yüzmek ve saire ne- içinde rational ve kurucu bir 
mış., tabirlerinde olduğu 5(ibi i- reden su 2etirir"; "aralarında vinden ... Di2er taraftan suya gayretle (Milletler Cemiyetinde 
ki manası da anlatılmalıdır. Su- su sızmaz"; "kulağına kar suvu ait seslerden alınmış kelimele~: gördüğümüz şekilde) küçiık mil_ 
lu - ''Sulu süt" ve yüzsüz sır- kaçtı" (şüphelendi demek); "kö Sakır şakır, şırıl şınl, şarıl şarı • Jetleri mevcudiyetlerinı ortadan 
naşık anlamına "sulu adam,. da küne kibrit suyu" (beddua); şıpır şıpır ~ibi... Bir de suyun kaldırmadan, hakimiyetlerinden 
bö. Iedı·r Kuyu kazılırken ras- d enı"nı·. boyunu anlatan amivane k 

Y • "ağzının suyu akar"; "ez e su-
0 
.. 1,.u. Ier.· "Serf"#> parmanım ka _ uzaklaştırmak şekliyle müm un 

!anması beklenilen bir şev de · " (b ··zu·· manası meş .. ..~ "' olabı· ıı·r, veya maddi kuvvetlerın 
d "S k yunu ıç u 50 n ' Iınlııır..nda·, bilek, bel kahnlığın-"su damarı,. ır. u etme " hur: ,,., h d t gür, şiddetli, kuvvete dayanan 

kayıb su dolmak manasına bir Ey ~yhi Keramatfüruş, ez da"; (ıki elin baş ve şa a e irrationel bir tecavüzle yıkması 
bahriye tabiridir. de suyun iç! parmaklarını birlestirip bir hal şekilnde olabilir. Münferit mıllet 

"Su yürümek", bahar yakla- mısraında izah edilmiştir); ''su- ka yaparak) "nah, şöyle, bu ka- let hakimiyetleıinden vazgeçme· 
sırken ağaçların damarlarına u- ya, sabuna dokunmamak": "~u- lınlıkta!" yi reddederek birbirleriyle ardı 
sare islemesine denir. Su dök- lar kararmak"; radde yenne İnsan. bilhassa dara gelen mu sır:ı harplere devam ederler, bu 
mek. su vermek. su basmak ta- kullanılan sular, mesela "s:ıat harrir, - cok defa oldu~u Ribi - siyasi mevcudiyet mucadelesı 
birleri iyice ayırt edilmeli. beş sularında" tabiri ~ibi; ··~.u d!lini!.' ~cuna. takılı1:>w~a aklına kahkari bir hezimetle yıkılıncıya * * iktiza etmek, su dökmek, su do- hır turlu w 5(et~reme?ıgı,. a~yı~ kadar devam eder. Böyle olunca, 

" S u dan ayrılmış başka ke künmek" sözlerindeki farkları bu)amadı~ı bır ~elımeyı 0 su bütün hakim devletler (kuv -
'{ı ..... 1 ..... i ~ .. o:'"""lı"'· ~;-. ;,,.!°' .. w·:~1vaP'ı:fıa kara s'& ird~'eyo!~lın1e~ı~tı~susı m!~alle __ ba~~ vetli olanı müstesna) yalnız haki • i kıt la çın elbırlıgıy e ça ışmak ve ı • - . , , 
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Hasat 
Yapılıyor 

! tün sevdikleri ve arzuları elinden 
alınan bir mahkumdan kendi sa· 
iyle kazandığı 25 kuruşu da al
mak olur mu? Namuslu insanla· 
rın dünyası bu mu? Diyen bir ha
li var. Ben eminim ki, o 25 ku -
ruşun eksikliğine değil sayinin se 
meresiz kaldığına üzuh.iyordu. 

Dlinya Vaziyetine 
I En Faal Ticaret 

1skenderun 

Göre Memleketimizin 

Merkezleri Mersin ile 

YAZAN: 

Limanları 

HÜSEYİN 

Olmuştur 

i\YNİ 

Yurdumuzun her tarafından ı yolu değildir. Basra volu. Mer
ıelen haberlerde. hasat c;in - Portsait arasındaki yollar-

bayramlarmdan bahsediliyor. dan kiı.fi derecede istifade edil-
h Yeni sene mahsulünün merasim mektedir. Bu~ünkü sartlnr al

le pazara cıkanlması eski bir tında. memleketimizin en faal 
Adettir. Son senelerde bu ı;?Üzel ticaret limanları, Mersin, iskcn

lJ detin tıeklr defismiş., daha mü derun olmuştur. Bu limanlnrda 
nt~kamil bir hale Retirilmistir. şeker, kahve, kimvevi maddeler. 
aıl3elli başlı şehirlerimizde ticaret ham madde ~ibi muhtelif mallar 
borsa\anmız oldu~u icin. bu me- bulunmaktndır. Münakalat Ve

djnaim borsalarda yapılmaktadır. kiı.leti ı:?Ünden RÜne ehemmiveti 
UtBazı yerlerde de. ilk sene mah- artan bu limanların ısı.ahı ile 

aulünü cıkaran zürraa da ikra- messnıl olmaktadır. Vaktıvle bu 
miveter ve hediyeler verilmek· limanların işleri mahdut oldu

ir. Bu suretle yeni sene mah- ~ kin, o zamanki ihtivaca ı?örc 
Ü etrafındaki merasim bir liman tesisatı yapılmıştı. Bil

bayram man;arası arzetmekte- hassa İskenderun limanı. Fran· 
dir. sızların idaresindeyken pek ih

Her tarafta yapılan bu mera- mal edilmis bir haldevdi. bu li
~ıhnin faydalarından daha zivade maru tahmil ve tahlive vıısıtala
lbahsedecek del?iliz. Bunu yap - nna zenı;?in bir hale kovmak 

malda beraber, ne kadar mahsul Münakalat Vekaletine düsen bir 
yetişti.tini de ö~nmek lazım- vazife olmuştur. 

r. Bunun kin de istihbarat tes Münakalat Vekaleti İskende 
ilitına fötiyaç vardır. Buszün- run ve Mersinda'ki mallan· 
ü sartlar altında böyle bir is- memleketirlıizin muhtelif yerle 
ihbarat cihazı mevcut olmadı~ rine sevketmek hususunda bü
cin. ekseriyetle mahsul hakkın- vük bir j?ayret sarfetmektedir. 

da saflam haber almak hususun Fakat bu limanlardaı malı olan 
da müskülita tesadüf ediyoruz. tüccarın da, malını depolardıı bek 
Mahsul. tüccann deposuna. top- letmemesi, bir an evvel piyasa
rak mahsulleri ofisinin silolarına va arzetmesi lazımdır. 
l[e(tiii zaman. miktarını tesbit 
etmek kabil omaktadır. Halbu
ki mahsulün idrak edildiii za· 
mania. silo ve deı>0larda 2ecir
diti zaman aruında ela. miktarı 

mek meeburlvetlndeyiz 
Jlekolte hakkında mümkün ol
~u~ kadar daha evvel haber al· 
111 manın büvük favdalan vardır. 
.., Hev şeycfen evvel tüccar. bu 
~aene normal satacdını hesap 

ederek ona ~öre taahhütlere ıfri
sir elindeki stoklan rekolte va
ziyetine 2öre tanzim eder. Halbu 

'ili ki mahsul mlktan hakkında bir 
k fikri olamıyan tnccar, ne vapa
~catmı bilemediJI icin. tereddüt

ler icinde kalır, neticede. bu te
reddütler pivasada umumt ola
rak bir durRUDlub sebebiyet ver 

i~ olabilir. 
Rekoltenin bfllrimem@si, sı>e -

1 külis:von hareketlerine sebebf-
r :vet ·verebilir. fivatlan arttır

mak istiyen bir ticarethane, mah 
sulün az oldu~na dair. plyasa
-vı iknaa calışır, Bu vüzden, ha
ıra .relmiven yüksek karlar te-

min edebilir. Maamafih toprak 
ahsulleri ofisinin piyasa.da ni

zun bir rol o:ynadı~nı 2öz önün 
de tutarsak bu ~ibi spekülasyon 

areketlerine meydan verilme· 
Cfiii neticesine varabiliriz. Ni
tekim höyle olmaktadır. 

Piyasada Vaziyet 

Sovyet - Alman harbi devam 
ettili tein, merked Av

payla tJcart mün~betlere 

Dünyanın Siyasi 

' Manzarası 
(Baş. 3 ttncO<lel 

rlp edilmesi mevzuu bahsoldu · 
ğu zannedilmektedir. 

Benzin stoklannın tahribi ise 
daha ziyaae ehemmiyeti haiz 
bir meseledir • 
Almanyanın benzin stoklan • 

nın tükenmek üzere olduğu söy 
lenmektedir. 

Tahminlere röre Almanyanm 
harp zamanında bir senelik ben 
zin ihtiyacı asgari 15 milyon 
tondur. 

Almaayanm harpten eıvvel bil 
yilk stoklar biriktirdiii ve işgal 
ettifi memleketlerden bDyük 
miktarda benzin stoklan elde et 
tiji muhakkaktır. Bundan başka 
Romanya petrollerinin senelik 
istihsalih 6 milyon tondur. 

Fakat on beş gündenberi de • 
vam eden ve daha çok uzun 
zaman de\•am edeceği muhak • 
kak olan, on binlerce tank, tay 
yare ve diler motörize vasıta • 
1ann iştirak ettiği bu harpteki 
benzin sarfiyatı rözönilne reti -
rilecek, ve Kafkas yolunun çok 
çetin ve uzun oldutu düşünü • 
lecek olursa, Almanyanın da • 
ha fazla benzine ihtiyacı olaca • 
iı muhakkaktır. 

M.ANTEN 
· ·smde imkan yoktur. Piya
nın büUhı ümitleri, Rumeli ~ 
emiryotlannın Avrupa demir- Yurtd•F 

Arkadaşıma: 
- imkanı olsa da şu adamca -

ğıza parasını mektupla gönder -
sek, dedim. 

- Bu olamaz. Zira bu mah -
kumlar bölükl~re ayrılmıştırlar 
Her işi bölükleri namına yapar -
lar. Bu kazandıkları para da bö· 
lüklerinin kasasına gider. 

Imralı, halkın müşterek mevzu 
unu teşkil ediyor. Bir sıcak çay 
içmek üzere girdiğimiz yemek 
salonunda meraklı bir müşterı 
garsona soruyor: 

- Vapura dört beş kişinin bin· 
diğini gördüm. Onlar kimdi? 

- Mahkümlar .. Artık hürri -
yetlerine kavuşmalarına birka!) 
ay kalan mahpuslar imtiyazlı bir 
"ınıf teşkil ederler. Onlar muay
yen vazıfelerle Bursa ve diğer 
şehirlere gönderilirler. 

- Peki fırsattan istifade edip 
kaçmıyorlar mı? 

- Hayır, zira bunlar seçme 
mahkumlardır. Verdikleri sözü 
tutmanın kıymetini öğrenen bu 
adamlar, muhakkak geri döner • 
ler. Şimdiye kadar bunlar arasın
da hiçbir firar vakası olmamış • 
tır. 

Onümde arkamda herkes ayni 
mevzuu konuşuyor. Arkadaşım 
bana izahat veriyor. Bu mahpus
lar arasında kura çekerler kaza
nanlar buraya getirilir diyor. 

* * Salonun penceresinden bir de 
fa daha dışarıya bakıyo • 

rum. Artık ada görı.inmez • ol -
muştur. Onümde arkamda Imra
iının methini işıtiyorum. Müdü· 
rün bir arkadaşı olan arkadaşım
dan bizim muharrir Naci Sadul
lah tan hep ayni iyi sözleri dinle
miştim. 

Imralıdan sonra vapurumuz 
yanına kadar gelen mahpusların 
yüzlerindeki memnuniyeti hayat 
larının tabiiliğini gördüktl3n son
ra kendi kendime düşünüyorum. 
Kimbilir memleket hapishanele • 
rinde buraya gelebilmek için can 
atan daha nice vatandaşlar var -
dır. Bu nümune olarak yaptığı -
mız hapishaneden iyi neticeler 
aldığımıza şüphe yok gibi görü -
nüyor. Acaba bu nevi ceza evle
rinin miktarını arttırmak cemi
yetimiz için bydalı bir hareket 
olmaz mı? 

l_A_s_ke_r_lik_lş_le_rı_· ..... 1 . 
Şubeye Davet 

ı - Aşağıda isimleri yazılı Yd. Sb. 
ve AJJ. Me. lann en kısa bir zaman
da Veznecilerdeki 1. Tüm. AIJ. D. si
ne ya şifahen veyahut tahriren mü
racaat etmeleri ve 6204 No yı arama
ları ehemmlyeUe Hln olunur. 

l - Lv. Tğm. Mehmet ŞOkrtı otlu 
Ali Remzi (32754), 2 - 8. S. ıu. Me. 
Süleyman oğlu Hüseyin Hilmi 
(32756), 3 - 8. S. Ha. Me. Osman 
Remı.i otlu Abdllrrahman (32853), 

* Fatltı Aekerllk fabeefnden: S. 8. 
Ml. Snleyman o~lu Mehmet Kadri 
(332 - 96), Fatih Malta San Gilzel 
caddesi No. 72 de oturan bu subay 
çok alete şubeye milracaatı ilAn olu
nur. 

ollarivle bir an evvel irtibat Bir lokma ekmekteft ... pkarT 
mln etmesidir. Bu da ne za- Demlyeıım, lokmalar bir araya oe· Vedat Örfi Temsilleri 
an olacak? Bu hususta kat'i llnce kllo, kllolar bir araya gellnce 7 Temmuz Pazartesi akşamı 
ahimat verecek vazivette de- ton olur. Tonlar bir araya geline• de Suadiye Şenyol tiyatrosunda 

TAN 
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Milll Küme 
Maclarına Dün 
Devam Edildi 
Dünkü Karşılaşmalarda FAnerbahçe 

Maskesporu 3 - O Yendi, Galatasaray 

Harbive ile Beraber9 Kaldı 

~-- -

Fenerbahçe • Maskespor maçından bir estantane 

Milli kümenin son haftası maç rüldü ve Fenerbahçe ceza çfzj(i
lanna dün Seref stadında uf ak si içinde iki defa büyük tehlike 
bir seyirci kalabalı~ önünde baş haline 2eldiler. Birinde topa 
lanmıştır. Beşiktaş bütün macla-{ cıknn Cihadın yere düşmesi 
rını bitirip şampiyonluiu te· neticesi kale boş kaldı fakat An 
min ettiiii cihetle dünkü oyunla karahlann atakları bosa cıktı. 
rın ancak ikincilik ve ücüncülük 
üzerinde tesiri olabilirdi. Ayni 
takımlar bu2ün Fenerbahce sta
dında son m~lannı, rakip de
i?iştirerek yaoacaklardır. 

F. Bahçe 3 - Maskespor O 
İlk macı son zamatılarda mu· 

vaffak oyunlar çıkarmakta o· 
lan Maskespor ile Fenerbahçe 
yaptı. Oyuna .ı:?avet seri başla -
masına rağmen Maskespor takı
mı Fenerin ilk akınında sd a
cık Kadrinin tam zamanında ye 
tişip vurduğu kafa ile ilk .colü 
yedi. 

Ankara takımı üzerinde pek 
de büyük tesir yapmamakla be
raber, bu 201, Fenerlileri biraz 
emin oynamaT;'\ sevketti ve bu 
cümleden olmak üzere san la
civertli muhacimler Kadrinin 
kale önlerine 2etirip ortava yu
varladık! toplarla tehlikeler ih
das ettiler; fakat çok ~ol kac
tı. Diğer taraftan Maskespor 
da seri ve cesur hareketleri ile 
Fener kalesine sık sık indi ve 
orta muhacim Mehmet baslı ba
şına bir tehlike oldu. 

Bununla beraber 36 ıncı daki 
kada Fener sol acı~ Naci. sür
düğü topu :yanındaki beke ra~
men ve lüzumsuz cıkan kale
ciden istifade ederek ikinci ııo 
lü ctkardı. 

44 üncü dakikada Kadri kale· 
cinin önünden cektiği sütle ücün 
cü Rolü yaptı ve Fenerbahce 
ilk devreyi 3 - O ııalip bitirdi. 

İkinci devre bidayeti Fener
bahcenin tazyiki ile ~ecti. İstan 
bul takımı Maskesı><>r kalesi ö· 
nünü karıştırdı. Fakat müdafa
anın canla ba$1a calısması yü
zünden netke ::ılamadı. İlk on 
dakika 2eçtikten sonra Ankara-

15 inci dakikadan sonra Fe
nerbahce tamamen bakım oy· 
nadı ve devrenin sonuna kadar 
top Maskesporun kalesinden ay 
nlmadı. Son dakiknlarda Mas 
kespor 9 kisi kaldı fakat netice 
del!ismedi ve mac Fenerbahçenin 
3 - O galibiyeti ile bitti. 

Takımlar: .. (Fenerbahçe): Ci
hat, Muammer, Murat, Avdın. 
Zeynel, Ömer, Kadri, Yaşar, 
Naim, Rebii, Naci. 

(Ma~l:espor) Refet, Melih, 
Necdet, Resat. Osman, İbrahim. 
Ömer, Celal, Mehmet, Ahmet, 
Kenan. 
Galatasaray ı -Harbiye 1 

Oyuna, hakem Sazi Tezcanın 
idaresinde Galatasaray başladı. 
ilk dakikalarda top GalRtasarav 
kalesi önünde oynandı. Fakat bir 
netice elde edilmedi. Beşinci 
dakikadan sonra Galatasarav ha 
kim oynama,ğa basladı ve Har
biye kalesine yapılan tazvikler 
uzun bir miiddct devam etti. Sa
n kırmızılılar Harbive kalesi 
önünde bir cok fırsatlar yakala 
dı.klan halde santrforlarının bo
zuk ovunundan ve sa2 icin çok 
ızerilerde oynamasından 201 çı 
karamadılar. Devrenin sonlan 
na doğru Galatasaray kalesi ve
"ine 201 tehlikesini atlattı. Har 
biye sol açıkının cektiği şiddetJi 
süt kalenin yanından dısarı çık 
tL Bundan sonra san kırmızı· 
lılar tekrar hAkim oynadılar 
fakat Harbiyenin sert müdafaa
sı ve Bedrinin ıfjzel oyunu bü
tün tehlikeleri önleli. 

Devre bu suretle 2olsüz bitti. 
İkinci devrede ovuna iki takım 

da seri bir şekilde basladı. Ve 
bu devre Harbiyeliler derhal 
hakimiyeti alarak Galatanray iliz. Maamafih. memleketimi- •m,bartar dolar. K A N 

zin tiMlret volu, valntz Avru .-.-.. ..-~:...:;,.._ ______ ...;.........;;-;;....•:...;,·_;;;;•_;;;;-~· .;,;,· -~---.. .:..-_______ :__:._:•:....:.w_• ...;,··-·...;,·:_w_. -------------~ 

tılar. Galatasaray defansının bo
zuk oyunundan istifade ed~n Har 
btyenin acar forvertleri san kır
mızı kaleyi bir ~enber kine ala"' 
rak uzun bir müddet tehdit et
tiler. Nihayet 15 inci. dakikada 
soldan bir pas alan Sabahattin ta 
kımının ilk ~olünü cıkardı. 1 - O 
Ralip vaziyete J{eçen Harbiyeli
ler sıkı bir tempo tutturarak Ga 
latasaray kalesini zorluvor1ardı. 

17 inci dakikadan sonra Gala· 
tasnrav düzJ?Ün bir ovun oyna· 
ma_ğa başlbdı ve bir iki eüzel hü
cum Bedrinin iyi yer tutusu ile 
neticesiz kaldı. 19 uncu daki
kada kale önünde husule eelen 
karJ{asalıktan istifade eden Eşfak 
isabetli bir vurusla takımının be 
raberlik • j?olünü yaptı. Netice: 
l - 1. Oyun sert bir şekil aldı. 
25 inci dakikada ileri bir pas 
alan Sabahattin Galattlc;arav ka 
lesine kadar indi, cekti~i kuv· 
vetli şütü direk kurtardı. 30 
uncu dakikada Galatasarav da 
mühim bir fırsat kaçırdı. Meh
met Ali iki metre mesafeden 
topu kalenin yanından dışarı at· 
tı. 

Oyuunn sonlarına doitru her 
iki taraf kalesi de EıÜhim tehli· 
keler atlattı fakat savı adedi 
de~işmeden mac 1 - 1 beraber· 
likle nihayet buldu. 

Tak1mlar: (Galatasaray): Os
man - Faruk. Adnan. Musa. En· 
ver, Salim. Salahattin, Bülent. 
Mustafa, Eşfak. ·Mehmet Ali. 

(Harbiye): Bedri Hayri. Mü
nir. Suphi, Abdi, Nahit. Kemal. 
Sabahattin, Ertuğrul, Muzaffer 
{\li, 

Bugünkü Y eJ\cen 
Müsabakalan 

Bu~ün mevsimin ikinci yelken 
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9.00 M!lz.fk (Pl.) 
9.30 Evin aaaU 

* 12.30 Program 
12.33 Oyun ha -

va lan 
12.45 Haberler 
13.00 Türküler 
13 .30 Konuşma 
13.45 Orkestra 

* 18.00 Program 
18.03 Orkestra 

19.00 Şarkılar 
19.30 Haberler 
19.45 Pi,-ano 

caz (PL) 

20.00 Konuşma 
20.15 Şarkılar 
21.00 Ziraat tak 

viml 

21.10 Fasıl sazı 
21.40 Dans m 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
22.55 Kapan!f 

ÖLÜM 
Kansu ailesinin en ya~lılarm 

dan olup Darphane memurların 
dan Ekrem Kansu'nun babası v 
Deniz Binbaşılarından Cevat A .. 
karsu'nun kayın babası EmekU 
denizcilerden İbrahim Kansu v 
rat etmistir. Cenazesi bugiinkil 
oazar j?Ünü saat 11.30 da Kadı .. 
köy Yoeurtçu Hasırcıbaşı ~ıkma· 
zı sokağı No. 7 evden kaldırıla
rak Karacaahmettcki aile'kabri!Jo' 
tanına defnedilecektir. MevlA 
rahmet eyliye. 

Acıklı Bir Ölüm 
Muharrir arkadaşımız Şakir 

Sun~ar'ın kızı Gül çok kÜ('Ük ya
şında Kayseride hayata Rözlerl
ni kapam1$lrr. Arkadaşımızın ke
derlerine istirak eder, taziyeleri· 
ınizt sunarız. 

Mevlidi Nebevi 
musabakalan Moda kovunda ya- VaJron Lt Şirketi metm1rlam 
pılacaktır. Bu hususta ajanlı2'tn dan olup takn"ben bundan iki 8' 
tebli4'inl neşredivoruz: ı-vvel Bağdatta vazifesi başındı 

Su sporlan ajanlığından. iken şehit edilen Mahmut Zai • 
1 - Yelken teşvik musabaka· min ruhuna ithaf edilmek üzere 

larının birincisi buı:ün Moda ko· bugünkü pazar l!iinü öltl@ nama. 
vunda S"aat 14 de yanılacaktır. 7.lnı müteakıp Teşvı1dye camifno 

2 - 12 M. 2 şarpiler arasında '!e arkadaşları brafmdan m~ 
olan bu musabakaya bütün vel- l(ıthımı şehir Hafız Burhanı 
kenciler serbest olarak istirak e- ınevlı'.idü nrbevt kıraet ettirilP<'& 
debilir. &inden bütün akraba ve taallll• 

3 - Hakemler: Rıza Sileri. lcatmın. bilumum meslek arka
Hamdi Görkem, Naci, Harun · 1aslannın ve dostlannın ve ibil· 
Ülman, Behzat, Hüsamettin Yulk --ümle ihvııını dinin tesrifieri ricı 
5eref. Bekir. olunur. 

Devlet pemiryolları ve limanları işletme idaresi ılan lan 
Muhammen bedeli (5400) Ura olan 1500 kilo yağlı kösele 21/7/941 

Pazartesi gilnü saat (15,30) on bes buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahlllndeki Komisyon tarafından kapalı :ıarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu ı.e •lrmek ~enlerin ("05) liralık muvakkat teminat, kenunun 
tayin ettiği vesikalarla tekllfierlnt muhtevi zarUarını ayni gün .. ı (H, 
30) on dört bucuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdll', 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5425) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Arfflrma 

Ve Eksiltme Komisyonundan : 
Mu. FL Ekalltmenln Irk T•. tekli 

Nev'i Mile. Kt-8n. T. Q. a. LI. K. 

Prasa 2000 Kg. 8 
Lahana 700 .. 7 
Karnıbah- 500 Ad. 15 
D. domates 400 Kg. 11 
Y. domatea ' 1000 • 8 
Bamya 300 ,. 20 
Ayşe fasut,\ 1500 • 15 
Bakla 400 .. 10 
Havuç 300 ,. 8 
Kök kereviz 300 ,. 10 

17.7.941 
Perşembe 
saat H de 128 • 

-

Yeşil salata 3000 ,. 1,50 
Kabak (sakıZ] 1200 • 10 
Dolmalık bibe 400 .. 13 
Enginar 1000 Ad. 12 
Semizotu 500 Kg. 12 
PaUıcan 1000 " 15 
Limon 3000 Ad. 5 
IBpanak 2500 Kg. 10 
Hıyar 800 Ad. 2 

İstanbul B&ıe aanat okulunun 1941 man yılma tnahsuben 7111 1et>
zesi yukarıda yaz.ıldığı üzere eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Catalol
lunda Yük.sek Mektepler Muhasebecllllinde yapılacaktır. istekliler Tica
ret Odasının 1941 yılı vestkaamı ibraza mecburdur. İlAn olunur. (5188) 

« MUHLiS SABAHATJ'IN 
11 30 kisilik operet heyetiyle &nümüz. 

_ ~deki Snh gQnQ Trabzona hareket ede
cek ve gelecek haftadan itibaren el 

yeni eserlerini oynıyacaktır. 

"' te------.-------------------
f a Zayı - Kıtamdan almq oldu. 
"'~m terhis tezkeremi zayi et· 

im. Yenisini alacağımdan eskisi· 
-ıin hükmü yoktur. - Rizenhı 

Blemdemotl\ köyUnden Mani o
ullarından 17 doğumlu Hüse-

Ain oğlu Abdtlrrahman Manioilu 

KAYIP: $işli nahiye nüfU! 
ıemurluiundan aldığın ltilvivet 
ü7.danımı kaybettim. Yenisini 
lacaktmdRn eskisinin hükmü 
bktur. Feriköv Lali Şahin so

on•fı No. 53 de Karabet ollu Si· 
sının Kilerc1yan. 
boı----.----------------
vulALK'EVL ER IND E: 
da 

• Beyoillu Halkevlnden: UC{hıcft meJ 
mı - BıfUl temsru önOmOzdeld cumartesi 
d ilnil saat 18.30 da Mecidiye k~yün-

• Z:e verilecektir. 

1-::tfEı. 'J NEŞRiYAT: 
1 k 

re· PERDE ve SAHNE - Bu '"'lık sl
O}ema ve tiyatro mecmua mm Tem· 

- 118~uz ayın cıkmıştır. Selim NO?heı 
ı siyerçek'1n, Hikmet Feridun Es'in, 

elfuhıln Ertutrul'un. Vufl R. Znbu'-
- vaun. Mefharet Ersin'in, Servet Mo -

.,.,ı17'm ve Füruzan Cemall'nln yazıları 
U"d.lr, 
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Sovyet Tebliği Stalin'in Nutku Alman Tebliği Baıvekilin Son Nutku 
(Baş tarafı ı incide) M.. be+• 1 (Baş tarafı 1 incide) 

Düşmanın Berezina nehrinden Unase IJ e Bütün cephede muannfdane 
( Baş tarafı 1 incide ) 

kendine bir yol açmak için yap- ( Baş tarah ı incide 1 muharebeler henüz devam et -
tığı teşebbüsler kıtalanmızın a - mekte olmakla beraber Sovyet 

oprak !vıalıs1J.lier! 
'f isigenişletiligor 

(" ' KOORDİNASYON 

HEYETiNiN BiR 

KARARI 

teşiyle muvaffakıyetle geri püs- Fakat o vakit Rus ordusu ricat ıstihbarat bürosunun bu~nkü 
kürtülmüştür. Düşman suyun i- ederken arkasında düşmanın isti- tebliği Alman kuvai külliyesinin 
çinde ve nehrin sahillerinde a - fade edebileceği hiçbir şey bırak- bazı şehirlere vardığını itiraf 
ğır zayiata uğramıştır. mamış, Napoleon ordusu yiyecek etmektedir. 

Tarnapol civannda dün yaptı- gıda, yürüyecek yol bulamamış, Halen Alman ileri hareketi, 
ğı muvaffakıyetsiz hareketler- yazı sonbahar, sonbaharı kış ta· jl'eçen cihan harbinde şubat 1918 
den sonra düşman mühim tank kip etmiş ve nihayet Napoleon de varılmış olan son hattaki 
teşekkülleriyle taarruzlarını No- perişan ve muzmahil ricate mec- muhtelif noktaları ~eçmiş bu-

Giornale d'ltalia gazetesi bu ı.. 
yanatı Türkiye ile mihver dev -
letleri arasındaki siyasi münase
betlerin tavazzuhu için yapılmış 
mühim bir te~bbüs tel~kki et
mektedir. İtalya, Türk harici si
yasetinin aldğı yeni cereyaııdan 
memnuniyet duymaktadır. ttal -
ya Türkiyenin milli inkişafını 
daima müsait bir nazarla karşı
lamış ve bu hususta Türk men
faatlerini her zaman takdir et· 
miştir. 

vograd, Volinsk istikametine tev bur kalmıştı. !unmaktadır. Bu hudut, eski A-

Pamuk ve .. Ofise 

Bakliye Mübayaatmm 

Devri lc;in Hazırlıklar 

da 
Ankara, 5 (TAN)_ Güm. cih etmiştir. Bütün ı:tece kıtala· Şimdi Stal" ld 1 . vusturya - Macaristan ve Rus 

rük ve inhisarlar Vekaleti a- rımız ibu mıntakada düşman taktiği t . ın, Y0
. aş arına aynı hududunda ve Prut nehri ü-

lakadarlara gönderdiği bir ta
mimde münhasıran kendi is • 
tihsalatı için müktezi iptidai 
madde ve işletme malzemesi 
ithal eden sınai müesseselerin 
birliklere dahil olmasına lü • 
zum hasıl olmadığı hakkında
ki koordinasyon karannı bil • 
direrek bu karamameyt'I KÖ -
re sınai müesseselerin yalnız 
kendi istihsalatı için iptidai 
madde ve işletme malzeme -
lerini sınai müessesenin itha
lat birliklerine dahil olup ol
madığına bakılmaksızın yur • 
da ithal edilebileceğini beyan 

tanklarına muvaff. '{1vetle taar - mecbur 
0
.fJ:j'e edıyorİ d"Ri~~te zerinden Çernoviç'ten başlıva

ruz etmişler ve düşm nı ağır bir .. unuz yer er .. e ~u -. rak şimale doğru Kovel'in şar
hezimete uğratarak şarka do~ru tun yolları bozunuz, . koprulerı kında ve Minsk şehrinin ~arbin 
ilerlemesine mani olmuşlardır. atınız, ormanları; benzın ve erzak den ~ecerek müstahkem bir 

rek şimale dönen ve Dtnyester 
bölı:tesine ulaşan bir Sovvet mü
dafaa mıntakasıdır. Staltn h'3ttı 
yukan Dinyeper mecrasını ta
kip etmekte ve Vitebsk köprü
sünden J?eçerek Pleskov'a ka· 
dar uzanm~ta ve daha sonra 
Peisus ı:tölünün şarkına ve Nar
va'ya do~ru imtidat etmekte ve 
nihayet Finlimda körfezine mün 
tehi olmaktadır. 

nkara, 5 (TAN) - Toprak 
hsuUeri ofisi, hububat mü -

ın aatına hız vermek için teş -
~~ tını genişletmektedir. Bir 
kli d~ettenberi kursa tabi tutmak 
te- etıyle yetiştirmiş olduğu 60 
kil . müfettiş ile 40 muhasi -

ıtntihanları bitmış· ve tayin -
ı · . ' • ıne başlanmıştır. 
a• is, mübahaa olunan hubu
ls- •n naklinde bazı müşküllere 
;a düf ettiği için yeni bazı ted

ler almak üzeredir. Verilen 

abeşlslanda 

ltalyan Baş 
Kumandanı 
Teslim Oldu 

Bin Kişilik ltalyan 

a Ordusu 6 Avda 
e imha Eclildi 

alyanlar Malta ve 
Bombaladı 

~lirobi 5 (A.A.) - Habeşistan 
iti İtalyan başkumandanı Ge
raı Gazzera'nın Gallasidama 
lttaJcasındaki bütün İtalyan 
\'\>etlerinin teslimi şartlannı 
irlaştırmak üzere bir murah 

8 ~önderdiii resmen bildi -
ektedir. 

Telllbn oldular 
hire 5 (A.A.) - Galla ve 

zna'daki İtalyan kuvvetleri
tesllm olmuı üzerine şarki 
~ İtalyan imparatorlutun

ltı İtalyan mukavemeti bil-
~~~ .~yet bulmuştur. 
-'4Ulll'edeki İnailiz umumi ka 
l'~lJıı tarafından bu akşam 
b:r,.,et h~ında . neşredilen 
,,"&j(de deniliyor kı: 
llabesistanda kalan İtalyan 

\'\>etlerinin başkumandanı Ge 
raı Gazzera Galla - Sidama 

1lltakasmda bulunan bütün 1-
l'lJı kuvvetleriyle birlikte tes 
. ohnuştur. 
~~di İmparatorluk: ve Habeş 
"ltllJ>erverleri tarafından mu
' edilmis bulunan Gon -
daki J{arnizondan ve Assab
.~ubu aarbisindeki funda

. ~ dabnJk bir halde bulunan 
~ bir müfrezeden başka 

l'itre, Habeşistan ve Somalide 
bir İtalyan mukavemeti kal 

ve şarki Afrikadaki ha
iıt~ muvaffakıyetle neticelen

ır. 

100 bin ""' imha edildi 
~ire, 5 (A.A.) - Şarki İtal 

c\trfkuın.dald 200 bin kişi
lt.ıyan ordusu altı ay süren 

muharebelerden sonra 
tyle imha edilmiştir. İn

kuvvetıeriyle cenubi Af
llindi&tan ve Sudan kıtaatı 

it...: İtalyan Afrikasmda 3 bin 
.~etrelik bir cephede birbi

ayn 12 taarruz yap
,.. sonra anudane bir suret
ı..~Ukavemet eden düşman kı
~ muhtelif yerlerde sı -
lll' ll'arak teslim olmaja mec 

etmWerdir. 

ltalgan tebliği 
~ 5 (A.A.) - Dün Malta 
,~e t~ız ve İtalvan av 
~ ~~leri arasında muharebe
i1uet~ İki İngiliz tayya

llltı~lmüştilr. Gece, tay
. L.~ adanın hava üsleri
\> .:uınbarchman etmişlerdir. 
~arelerimizden biri dön -

:;:_br]:· adasında Famaaosta 
'an~ hava te~üllerimiz u-

11 te&iastmı ve demirli bulu
l!Jle~eri bombardıman et 
e~11 tdir. Diler İtalyan tayya
ıı~iliı takriben '1000 tonluk bir 
~ JJıuavln kruvazörüne ta -
il ~ederek bu aemfye iki tor
aıo bet ettirmişlerdir. Bu kru
'lbiı:: batmıt nazariyle bakı 

J~ı Afrikada münferit bir 
erı )ette kalan ve haftallll'dan -
U~i;~Ubasara altında bulunan 
~ llebra ıamizonumuz vi

ll)'ı kıiz kalmıs oldulundan do
iJtl ~~en; şartlar altında tes-

0&111uştur 

malumata nazaran bu sene için 
de yapılacak olan hububat mü -
bayaasında fiyatlar geçen sene 
kış mev:ll.minde arttırılmış oldu -
ğundan bir miktar daha yüksel
tilmesi bahis mevzuu değildir. 

Diğer taraftan pamuk ve bakli 
yenin de toprak mahsulleri iş -
tigal mevzuuna girmeleri hak -
kındaki koordinasyon kararı Ve 
killer heyetine sevkedilmiş bu -
lunmaktadır. 

SURiVE CEPHESi 

Vichy Hatları 
Gerisinde 
Sabotailar 
Beyrut 

Tazyik 

Üzerine 

Artıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Reuter'in 

sahil boyundaki muhabirinin bil 
dirdi~ne göre, Vichi hatlarının 
~erisinde mühim sabotaj hadi
seleri olmaktadır. 

\.etmektedir. ./ .. _ -

Besarabya mntakasında tank - depolarını yakınız. Hayvanları öl hat şeklinde Minsk ve Viln3 
ların himayesinde mühim piyade dürünüz, düşmana bir damla ben kasabalarının arasında Duna -
kuvvetleriyle harekete J{eçen zin, bir kilo buğday~ bir avuç .mı- burı? ~hrine varmakta ve son 
düşman Prut nehrini birkaç nok- sır bırakmayınız.,, dıyor. Iler~.ı~~- ra Duna nehrir.in cenup kıyı
tadan geçmiye muvaffak olmuş ~~ olan Alman ordus~u butun ·sını takiben Riga'nın şarkınd3 
ve bu muvaffakıyetinden istifa- ıhtıyaçlarını da beraberınde ge - Ri~a körfezine müntehi olmak-
de etmek istemiş ise de kıtaları- tirmiye mecbur etmek istiyor. ta idi. 
mızın mukavemetiyle karşılaş - Bu, ta 1812denberi Sovyetlerin Şimdiki cephenin ı:terisinde 
mıstır. takip ettiği taktiktir. Çünkü Rus- Sovyet _kıtalanndan ş_uraya b~-

Tayyarelerimiz düşmanın hava yanın en büyük müttefiki mesa- r~;va da.ınlmış m~htelıf ~e b~
meydanlannı ve motörlü birlik- fedir. Sovyet ordulan yüzlerce, v!llt aks~mın te~ızlenmesıyle ıs 
lerini muvaffakıyetle bombardı- binlerce kilometre geriye çekile_ t~l edılmektedır. 
man etmişlerdir. Düşman tayya- bilirler. Fakat onu takip edecek Sovyet tayyare f.Tlev?anları?~ 
releri av tayyarelerimizle yap - galip ordu ilerlediği yerlerde yi- ve tayyare tesekku~lerıne ezıcı 
tıklan muharebelerde ağır zayi- yecek ve benzin bulamazsa, mü- bir tarzda vurulan ılk darbeler
ata u,ğramışlardır. nakale yollarından istifade ede - de~ .son~a. Alman hava kuvvet= A. Darlan Ankaradan Henüz tamamlanmıyan rakam mezse, üslerinden uzaklaştıkça lerı şımdıkı halde. kar~d~ yapıl 
tara göre. tavyarelerimiz 4 Tem- zayıflar ve harp uzadıkça zafer makta o. lan harekata ıştırak et-

Dönen 
Nazıriyle 

Frans1Z 
Görüştü 

Vichy, 5 (A.A.) - ismen lnö
nü ve Türk hükumetine Fran -
sanın dostluğunu iblAğa memur 
edilen ve Ankaradan dönen Be
noit Mechin mareşal Pctain ve 
amiral Darlan tarafından kabul 
edilmiş ve vazüesi hakkında ken 
dilerine izahat vermiştir. Müte
akiben Mechin kabine içtimaın· 
da hazır bulunmuştur. 

Yarınki kabine toplantısından 
sonra bir tebliğ neşredilmesi 
muhtemeldir. 

muz günü 43 düşman tayyaresi kted 1 B k tl mu 
tahrı·p etmişlerdı'r. 27 Tayyare_ mağlubiyete çevrilir. me ır er. u uvve er _ -

harebelere doğrudan do,!!ruya 
miz zayi nlrnm:rlur. 1939 da Hitler Sovyet Rusya- 1• şt1·rak etmekte ve düşmanın Re 

Dünkü tebliğ ya, bu memleketi bir darbede ye- risinde bulunan münakale volla-
Moskova, 5 CA.A.) _ 4 Tem_ re sermek imkanlarını tetkik et- rını ve bilh3ssa şimendiferleri 

muz güniine ait Sovyet tebliği: mek üzere bir Alman generali tahrip eylemektedirler. Rusya 
Divinsk, Lorisa. Dobrovic. göndermişti. Bu general orada dahilinde bulunan demirvolları 

Tarnapol istikametlerinde şid - birkaç ay tetkikat yaptıktan son- az ve da~nık oldu~ için bu 
detli muharebeler cerevan etmiş- ra Berline dönmüş ve verdiği ra- harekatın neticesi seyriseferi 
tir. Cephenin diğer böl.llelerinde porda, . So~et -~r~usunun mağ - tamamiyle tatil etmekte ve düş 
is.ı;cal ettikleri mevkileri sıkıca ltlp edilebilecegını, fakat bu de- manın ricatini müşkülata uğrat 
tutmakta olan kıtalanmız ara - r~e geniş. bU: ülke~e .?ldürücü tı~ gibi ihtiyat kuvvetlerin ileri 
zimiz dahilinde kendilerine bir bır darbe ındırmenm guç oldu - sevkini de 2ayri kabil bir hale 
vol açmıya tesebbüs eden düş- ğunu bildirmişti. Mesafenin ge - ı.?etirmektedir. · 
manla muharebeye tututşmuş- nişliği Sovyet Rusyanın hayat Baltık denizinin başlıca ll -
lardır. kaynaklarına kat'i bir darbe in - manları olan Riı:ta ile Libau'nun 

Divinsk istikametinde vukua dirmiye mAnidir, demişti. zaptı ve Alman donanmasının 

Ecnebi kaynaklardan ~elen 
haberlere göre son beş sene zar
fında bu hat müdafaaya. eok el
verişli bir hale getirilmiştir. Fa 
kat inşası her tarafta tamamlan
madı~ı tahmin edilmektedir. Ma
cımafih Sovyet kıtalan. ne o~ 
tursa olsun. bu hattı mfidafaaya 
teşebbüs edece~tir. Fakat bu 
hususta fazla ümit beslivemi
yPl:ekleri tahmin olunabilir •. 

Fevkalade teblil 
Berlin 5 (A.A.) - Alman baş· 

kumandanlığını.ı:ı lev.lr.alAde teb .. 
liği: 

Minsk civannda muhasara 6 
dilmiş bulunan Sovvet ordusun
dan yirmi bin kişi siya.st komi
serlerini öldürdükten sonra or
dudan firar etmişlerdir. 

Alman tanklan M081iova 
istikametinde Uerlll!or 

----o<>-----
Askeri Vaziyet 

~elen muharebelerde kıtalarımız işte Stalin, ilk hamlede Alman- sarki Baltık~aki. mütem~~ hü -
dfü;man tanklarına ağır kayıplar ların kazandığı muvaffakıyeUer cumlan. net!c.esınde .duşm3nın 
verdirerek mevkilerini sıkı su - karşısında, Sovyet Rusyanın bu h~~t ":nkanı daha zıvade tah-

Beyruttan Rayaka J{iden bir 
trene bomba atilmış ve mühim -
mat yüklü vaJ{onlar tahrip edil- ' 
miştir. Beyrut radyo istasyonu 
da tahrip edilmiş ve Vichy tebli~ 
lerinin küçük bir mürsile ile 
verilmekte oldu~u anlaşımıstır. 

rette tutmuslardır. hususiyetinden istifade edeceğini dıt edılmıs bulunmaktadır. 
(Bat tarah ı incide) Yalnız düşmanın muharebeye söylüyor Şimdi umumi vaziyet su şe-

ihtiyatlannı da sokması üzerine- · kilde teressüp etmektedir: 
Minsk cephesinde harp devam 

ediyor. Burada cepheden sızan 
motörize kuvvetlerin Bresine su
yunu geçerek Smolens istikame
tinde ilerlıedikleri haber verili -
yor. Fakat Sovyctlcr bu kuvvet
lerin Minsk cephesindeki kuva
yi kiilliye ile irtibatlanm kestiklc 
~'Ye B~e önlerinde bu kuv 
vetleri tayyarelerle tahribe çalaş
tıklannı söylüyorlar. 

dir ki. kıtalanmız en yAkın veni Halbuki Almanlar Sovyet Rus l. - Sovyetlerin merkezi Av 
mevzilere çekilmişlerdir. Ayni yayı silratle majltlp etmek ihti - rupaya karşı taarruz projeleri 
?amanda Lepel bölsıesinde de a- yacmdadırlar. Ingiltereye biran tamamiyle ve kat'i surette ber 
~ır muharebeler olmuştur. Bu - evvel kat'i darbeyi indirebilmek taraf edilmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C. 1 
Stokholmdan ve Beme'den .re• 
len haberlere göre Sovyet kuv .. 
vetleri artık Alman tanklarının 
ileri yürüyüşünü durdurabilecek 
bir vaziyette delildir. Yakında 
Alman tanklarınm Moskovaya 
varmaları muhtemeldir. 

Eıir Sovget ıigasi 
komiserleri harp e.irl 

addedilecek Begrut üzerine tazyik 
Londra 5 (A.A.) - Reuter a

iansının müttefik kuvveteri nez 
dinde bulunan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

İn,ııiliz İmparatorluk kuvvet
leri kumandanı ile hür Pransıt 
kuvvetleri kumandanının birbi
rini müteakip ittihaz ettikleri 
tedbirler neticesinde müttefik 
kuvvetleri Tüdmür tayyare mey 
danını ihata etmişler ve Vichy 
kuvvetlerini öyle bir vaziyete 
sokmuşlardır ki bunlar icin t.es
lim olmaktan başka bir çare kal 
mamıştır Tüdmürün şarkında 
kain Nebek adındaki küçük Su 
riye köyünün iş,2ali Tüdmürün 
teslim olmasını temin eden baş
lıca sebeplerden biri olmuştur . 
Bu köy Vichy kıtalarının şiddet
li mukabil hücumlarına maruz 
kalmıştır. Bu hücumlarda Vichy 
kıtalan topçudan da müzaheret 
2örmüştür. Buna rağmen İn2iliz 
topçusunun J{österdi~i fevkala
de kabiliyet sayesinde Nebek 
elimizde kalmıştır. Vichy asker
leri cesaretle muharebeye devam 
etmekte olmakla beraber kuvei 
maneviyelerinin düştüğünü gös 
teren alametler de vardır. ---

HAVA HARPLERi : 

BREM EN 
Deniz Ossü 
Bombalandı 

Londra 5 (A.A.) - İngiliz ha
va kuvvetlerine mensup Blen
heim tipinde bombardıman tay
yareleri cuma sabahı ,ıriindüz 
alçaktan uçarak Bremen de -
niz üssünü bombardıman etmiş 
!erdir. Bu taarruz, İnıdliz hava 
kuvvetlerinin mezkur liman üze
rine ve di~er yerlere yaptıkla
n .devamlı bir 2ece hücumunu 
mütakip yapılmıştır Bu 2ece 
hücumunda Krupp fabrikalan
nın bulund~ Essen şehri de 
şiddetle bombardıman edilmiş
tir. 

Cenup cephesinde harekat in
kişaf etmemiştir. Besarabya cep· 
hesinde de yeni bir şey yoktur. 
Almanlann burada Prut nehrini 
geçtikleri hakkındaki iddialan te 
eyyüt etmemiştir. 

Alman tebliğleri bir taraftan 
Minsk&e Sovyet ordusunun imha 
edildiğini söylerken, yine ayni 
cephede Sovyetlerin şiddetli mu 
kavemetlerinden bahsediyor. Hal 
buki imha edilen bir ordunun 
mukavemete devam etmesi müm 
kün değildir. 

Alnian gazetelerinde de bir ta
kım şikayetler görülüyor: Alman 
başkumandanlığı Sovyetlere kal'JI 
evvelce tahmin ettiğinden fazla 
kuvvet sevketmiye, ve zayıflıyan 
hatları takviye için mütemadi • 
yen arkadan yeni kuvvetler ııe -
tirıniye mecbur olmuttur, diyor· 
lar. 

rada kıtalanmız düsman tank cü- ve harbi bu yıl sona erdirmek i- 2. - Hudut yakınlarında Sov 
zütamlarının bireok hücumlann1 çin Sovyet harbini eylule kadar yet kıtalan tarafından tesis o
muvaffakıyetle geriye püskürt- tasfiye etmek mecburiyetindedir. Iunan muazzam cephe varılmış 
miic:lerdir. Harp uzarsa, Ukraynanın zengin ve _paramparça edilmiştir..__Bu 

ÔjtleBen sonra hivVeW l:>ir 'tiulday ve mılll' tirJalü'i yermöe kıtalann esaslı kısımlan tama
tayyare hazırlık faaliyetini mü - bir çöl bulursa, Kafkas petrolle- miyle imha edilmiş bulunmakta
teakıp düşman cüzütamlanmızı ri tahrip edilmiş olursa, Alman- dır. 
sarka do~u bir\'ok kilometre Re- ya galip dahi gelse ikibeti meç - 3. - Sovyetler asker mev -
ri çekilmek mecburiyetinde bı - hul bir tehlikeye sürüklenebilir. cudu, mühimmat ve tayyare 
rakmıştır. Bütün ~ün Tamapol Onun içindir ki, Stalin, vazi • miktan bakımından, şimdiye ka 
yolu civannda hakiki muhare • yetin vahametini kabul etmekle dar cereyan eden imha muhare
beler cereyan etmiştir. Burada beraber, bedbin görünmüyor ve heleri neticesinde o kadar zayıf 
çok büyük düsman motörlü cü • vatandaşlarını daha çok tank, düşmüşlerdir ki bu zayiatın te
zütamlan kıtalanmızın cephesi- daha çok top, daha çok tayyare lifi edilmesine imkan yoktur. 
ni cenubu şarkiye doiru yarmı- yapmıya davet ediyor. 4. - $imdiki bütün Sovyet 
va teşebbüs etmiştir. Bu muha- cephesi, der hiıliı bir cepheden 
rebeler esnasında kıtalarımız ye- Eden Dedi k'ı bahsetmek münasebet alırsa, tam 
niden azim ve sebat gösterml$ bir ricat halindedir. Alman ve 
ve düşmanın faik kuvvetler tara- müttefik kıtalar düşmanı şid 

Berlln 5 (A.A.) - "Stefanq 
Alikadar mahfillerde bu~n be.. 
yan edildiğine göre, esir edileQ 
Rus siyasi komiserleri hBl'P esırl 
ukerlere yapılan muamele\._ 
tabi tutulacaklardır. 

Fin kuvvetleri ilerllgoı 
Berlin 5 (A.A.} - Alınan h• 

berlere göre, Finland3 ordusu • 
razinin müşkülitına ve fena ha 
valara raimen buz denizi boyun 
ca ve Murmansk sahillerini ta .. 
kiben ilerlemektedir. Sovyet kı• 
taatının muannidane mukav~ 
meti kırıldıktan sonra Fin ku'V' 
vetleri Liza mıntakasına var~ 
mışlardt? 

fından yapılan hücumları tar - ( Bat tarah 1 incide ı detle takip etmekte olup Stalin 
dedilmiştir. retlerini arttıraca~. Küreiarz hattı denen hatta yaklaşmakta • 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın üzerinde Bitlerin hş.yat şartları dırlar. Budapeşte 5 (A.A.) - "Macar 

Sovyet kıtalan 
takip ediliyor 

tayyare meydanlanna ve motör- ile bizimkilerin ayni zamanda Bu hat, Sovyetlerin Karade- teblili.. Ricat etmekte olan Sov 
1ü cüzütamlanna darbeler indir- bulunacalı bir yer yoktur. Sov- nizden eski Sovyet hududu ar- yet lrtalan takip edilmektedir. 
miş, bunlarin ileri hareketlerini yetler Birliline ve Hitlerle mü- kasından başlıyarak evveli Din Stanislav ve Kolome'yi iş2al e 
tutmuştur. Düsmana alır zayiat cadele eden lPrin }.onc:i""' v::ı .. rhm vester nehrinin şarkına ve da- den kıtalanmız Tniester üzerine 
verdirmiştir. Perşembe 2ünü 62 -·--•- =~= ıeı ~eyJ yapacağız. ha ötelerine Bitomi'den geçe- doğru ilerlemektedirler. 
Alman tayyaresi düsürülmüc - .• dllgı bir muharebe meydanı --=---=---=-=======-===---========---=-
tür.Alman zn••iatı mütı.ı. lizerinde Alman hava kuvvetle-

- 'Mf' rini Jeeçinciye kadar hava kuv • 
Moskova, 5 (A.A.) - Mosko- vetlerimizi arttırmıya devam e

Alman ordusunun Peripet ba· va radyosu Alman kayrplannm decdiz. Bizi ancak bu tatmin e
takhkları civannda sivrisinekler 700.000 den aşa~ olmadıiını ve debilfr. İn,{ilterenin tek bir harp 
den çok rahatsız olduğunu söylü Alman işRali altındaki böl~ler- "ayesi vardır. O da, milletlerin 
yorlar. de yüz binlerce Alman askerinin hür olması daha temiz ve daha 

.Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

KIRALIK 

Alman tebliği yollann bozuklu yerde serili bulunduğunu söyle- mesut ve ~ulh emniyeti içinde Semti 

EMLAt. 
Aylalı 

Lira Kurur 
ğundan bahsetmiye başlamıştır. mektedir. yaşıyacak bir dünya kurmak . i-

Nihayet Alman gazete ve rad En iyi Alman kıtalan çin elbirli~iyle çalışmak ve Hıt- Beyoğlu Kuloğlu Tomacıbaı ~ıfün~~n:aa- ~a':;1;u 
Yolan Kızılordunun Alman hat • ler zaliminin kudretini kırmak • 

tah • edild • Panıaltı Panaaltı Seymer 10 Ev 4 lan arkasmda köprüleri ve yolla- rıp ı tr.,, Beyotlu Hüaeyinala ötüt 19 .. IO 
n tahrip ettiğinden, benzin depo- Moskova, 5 (A.A.) - Pravda- Ortaköy Ortaköy Dereboyu 71 ,. 17 
lannı ve zahire ambarlannı her- nn yazdığına jlÖre, en iyi Alman Belediye Reislerinin İzin Beşiktaş Şenlikdede Yenlyol 4 " 12 
hava ettiğinden, bufday tarlala- kıtaları ve malzemesi tahribata Alma Şekli Beyoğlu Şehit Muhtar Tarlabaşı 44 ,, 27 
nnı ve ormanları yaktığından şi- uğramıştır. Faşist propaJlandacı- Panıaıtı Kocatepe Cum.hurıyet 65 DükkAn 9 
kiyet ediyorlar. Anlaşılıyor ki, lan Alman ordusunun yenilmez- Ankara, 5 (TAN) - Belediye Galata Yenicami Fermeneciler 116 ,, 17 

l. · tk d t · re· ler· ne suretle ve hangı· Büvükdere sn .. ük· dere Çayır 16/l Fırın mahalli 2 Sta ının son nu un a avsıye li~ini cihana ilan etmişlerse de, ıs ıne " ı.&J 
edb. 1 · rd d h ı 1:. k t af da ız· ın· verilece K, Pa"a Bedrettin Havuzkapısı 7 Dukkan 'l ettiği t ır erı o u er a tat- 11 J{Ünlük muharebe esnasında ma am ar ın n - " 

8 
17 

b 1 Al d ~ini bazı vilAyetler Dahiliye Ve- Galata Yenicami Fermeneciler 11 ., bike aş amış, ve man or usu Almanlar en iyi tümenlerini ve s ,. Kemankeş Camialtı aralıiı 5 ,. 12 
bundan rahatsız olmuştur. hava filolarını kaybetmişlerdir. kAletinden sormuşlardır. Vekl - " Müeyyetzade Aynalı lokanta 4 " 8/9 hisse 6 

Şüphesiz bu münferit hareket- Simdi muharebenin cereyan et- let belediye reislerinin mezuni- .. Yenicami M. Ali paıa han 41 Yazıhane 19 
ler, cephe arkasındaki çete harp- tiği muharebe meydanları, bu yet taleplerinin meclisin tasdiki- " ,, ,, ,, ,, 52 Oda 1 
leri neticeyi tayin etmez. Fakat tümen ve kuvvetlerin mezarı ol- ne arzedilmesini ve mezuniyet - Hask5)' Keçeci pirl Okmeydaru 106 Arsa baraka 1 
curası muhakkaktll' ki, on bq gür. muşlardır. terini, mahallin en büyük idare Ortaköy Büyük ayazma 12 5 oda 1 
'il - Al Amirlerinin muvafakatiyle tsti • Galata KemankCI 6 mcı vakıf han Kahve ocajı 21 lük çetin harbe raımen man • Bil••u"k g----•- . 
lar Kızılordunun mukavemetini - un9w....,,- mal eylemelerinin doğru olaca - Yukanda yazılı ıayrlmenkullerin 31/5/942 ıunu sonuna kadar kira. 

Lo d 5 (AA) "B B c ~m a 1.u-adarlara bild•--•..+ir va verilmesi be• --n- müddetle uzatılmı,ıır. İhaleleri 817/941 _güııl saat kıramamışlar, Sovyet ordusunu, n ra, . , - . . ... 6 ı ülA u.u~~ • l4 de yapılacal~d;;: isteklilerin Beyollu Vakıflar Mildürlillü Akarat 

Mahalleal &o kalı 

JZ 50 

No. Cinai 

garpte Fransız ordusunu yaptık- "D.N.B.,, ajansına ~öre, Sovyet Mümeyyizllline müracaaUan. (5457) 
Hava Nezareti tarafından dün ları gibi, çevirip imha ede~emiş askerleri bütün mevzilerinden 

zıl111I4hr. Bu teskilit hem İnj(i
liz anavatan muhafızlanna, hem 
de Sırp şetniklerine benzemek -
tedir. Bu çeteler 1812 ananesine 
uyııın bir hayat sürerek düsman 
isıali altında bulunan topraklar
da müdafaa, imha ve sabotaj fa
aliyetinde bulunmaktadırlar. 

akşam neşredilen tebliğde, dok ler ve hatta bili Sovyetlenn es- "ekilmektedir. Ufukta muazzam 
lar mıntakasında büyük bir fab ki hudutları arkasındaki ilk mü- vanıınlar görülmektedir. Stali -
rikanın çok alçaktan, ancak 50 dafaa hatlarına varamamışlardır. nin emri mucibince Kızılordu -
kadem kadar bir irtifadan ucan Bu müdafaa hattı Dinyester neh- lar, terkettikle~ yerlerde ne 
bazı tayyareler tarafından bom ri boyunca uzanır, Bresine çayın- varsa yakıp tahnn etmektedir. 
bardıman edildiii kaydedilmek dan yukarı doiru çıkarak Bıltığa Sovyetler müdafaa ~teleri 
ted.ir. Bir çok tam isabetler ne kadar dayanll'. Sovyet ordula~ te•kll etligorlar 
ti~inde yanıınlar cıkmış ve Polonyada cereyan eden harbı :ır 
infilAkler olmuştur. Şehrin şi- kaybetmiş, fakat ordularını mu • 
11'\all J{arbisinde bulunan emtea hafaza etmişler, ve mineviyatla
Rarı ile demiryolu iltisak nok- nnı bozmamışlardır. 
tasına da hücum edilmiştir. Bir ============ 
marşandiz treni ile bir tayyare 
meydanında bulunan tayyareler da da haberler alınmıştır. Bu
mitralvöz ateşine tutulmuştur. rada kışlalar ve top mevzileri 

Blenheim bombardıman tay- mitralyöz atesine tutulmustur. 
varelerinin Frise adasındaki he- Beş bombardıman tayyaremiz 
defleri bombaladıkları hakkın- kayıptır. 

Moskova, 5 (A.A.) - Stalinln 
millete hitaben söyledili nutku 
müteakıp hilkt\met merkezinde 
ve taşrada halk tarafından mi -
tin.iller yapılmıştır. OpolseVfa is
mi verilen ve ıerek ceohede. ıe
rE>kse de düşman ııerilerinde is 
v.örebilecek silahlı vatandaşlar -
dan mürekkep müdafaa ceteleri
ne simdiden binlerce 2önüllü va-

OOsman lşıali altına ı~en 
mıntakalerda Alman ~u ~uv -
vetlerini ta$1yan trenlerin dur -
durulması ve imha edilmesi 2ibi 
cete muharebelerinin basladıb 
evvelki 2ünkü teblilde bildiril -
mişti. ()polsevfa cetelerinin ~
hizatı ikmal edilince bunlann 
Alman kıtalarmın basına büyük 
ııaileler a~acaklar muhakkaktır. 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - İnönü - Kütahya yolunun o + 000 ve 6 + 350 kilometreleri 

arasındaki şose tamiratı esaslyesi ve fmalltı amalye lnşaab 3/7/ 941 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul
mu5tur. İhale 23/7/941 Çarşamba ıUnU saat 15 de VllAyet Daimi Encu
men toplanma salonunda yapılacaktır. 

2 - Ketif bedeli 15371 lira 21 kUI'UI olup, muvakkat teminat 1152 
Ura 84 kuruıtur. 

3 - İsteklilerin 2490 AYiiı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mu
cibince ibrazına mecbur oldukları teklif mektuplarını teminJt mektup 
ve:n makbuzlarlyle Ticaret Odası vesikalarmı ve lfln devamı mQddetJ 
ce tı bquıda bulunacatma dair mühendls veya Fen memurundan ahn
mıı taahhütname müteahhitlik veslkasfyle bu iş için tatil ıilnleri hariç 
olmak üzere en az üç gün evvel müracaatla villyetten alınmış fennJ eh
liyet vesikalariyle birlikte saat 15 e kadar l!!ndlmene vermiş olmalan 
lAzmıdır. 

4 - Bu ise aıt kesi1 evrakı Nafia müdürlüğünden ı&rülebflir. 
(3961) (5492) 
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RADYOLi·N · 
İLE SAaAH, ÖGLE VE AKSAM 

&er nmekten 10n.ra ründe uç defa muntazamar 
.islerinizi fırçalayuuz. 

.................. ~, 
Maliye Vekaleti Milli 
Emlak Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak üzere fen memuru almacaktır. Bu !en memurları köy
lerdeki hazine topraklarmm kadastral tahdit ve tesbit i:?lerinde istih
dam olunacaklardn-. 

Bu fen memurlarına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hükümlerine göre alabilecekleri ücret verilece~ 

ve yol masraflarından başka köylerde bulundukları g!inler için oe 
harcırah hükümlerine göre seyahat yevmiyesi tediye edilecektir. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuruştan az olmamak üzere ücretin tekabül et
tiği asli maaşın yüzde dördüdür. 

il 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak için !ü

zumlu ~artları haiz bulunmak, 
2 - Yaşt 60 dan fazla olmama 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat meı,. 

teblnden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü
dürllığünde en az bir sene mü<.ldeUe fen memur..; sıfatiylc istihdam e
dilmiş bulunmak, 

4 - Memuriyet yapmışsa sicilli itibariyle hizmetınden isti!ade e-
dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle ilişiği olmamak, 
NOT: 
Kadastro ve harita işlerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 

m 

Aranan Şartlar 
t - Aşaltdaki vesikalar ba~lı olmak liarliyle Maliye Vekfılet.i 

Milll Emlfık Mildürlilğüne hitaben istida, 
2 - Niltus hilvJyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resmt bir 

makamca musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (Altı buçuk dokuz ebadında) 
4 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi (Aslı veya mus.ıddak 

bir sureti), 
5 - Bulunduğu memuriyetlere ait vesaikin aslı veyahut musad

dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kafidir). 
8 - Sıhht durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mü

sait olduğuna dair hilkümet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C. Milddeiumumiliğinden mahkümiyeti olmadığına dair vesi

ka. (İstida zirine Müddeiwnumtlikçe tasdikli meliruhat verilmek ~u
retiyle de olabilir.) 

8 - Hüsnühal kAğıdı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez.) 
10 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem fse hu daire

nin alelusul muvafakatini göste:en vesika, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtasiyle Maliye Vekfıletine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum voktur.) 

11 - A§ağıda yazılı şekilde taahhütname, 

iV 

Taahhütname Şekli 
. Maliy: Vekfıletin~e toprak tevzi k~misyonlarında bir vazifeye tayl

nıın halinde bu vazıfeyi kabul edeceğımi ve en az 45 gün evvelinde:ı 
haber vermeden bu vaz.ifeden istifa ettiğim veya bu vazifeyi terkettl
ğim, yahut hizmetimden istifade edilmediği veya istihdamımm deva
mmm caiz olmadığı idarece takdir edilerek vazifeme nihayet verildiği 
takdirde, komisyon mesaisinin sekteye uğraması sebebiyle hasıl olına'
sı mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve ceza! şart ola
rak beş yüz lfra teminat vermeyi ve bunun için hakkımda dava ika
mesine ve flim istihsaline lüzum olmadan bu taahhüt.namenin icrayn 
vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan defaten takas 
ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit herhangi bir ihti ·
liıf için dava ikamesine lüzum hasıl olursa, bu davanın Ankara mah
kemelerince rllyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 

NOT: 

1 - Bu taahhütname Noterce resen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyet ve ikametgahı ile ha

len bulunduğu adresi taahhütnameye yazıla.caktır. 
3 - Bu taahhiltnameye, müteselsil kefil olarak resmt dairelerde 

veya ticari ve sınat müesseselerde nı-em•ır •1e rrüstahdem veyahut ti
caret veya sanatla meşgul bir şahıs da iştirak edecektir 

4 - Taahhütname yukarıdaki metni aynen ihtiva et~ez ve yuka-
rıki şartları haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4023) 

~------------·-----------' 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü llc1nları 

1 - Çamaltı, Yavşan ve Kaldırım tuzlalarmda 100 kiloyu geçen sa
tışlarda tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar ihtiyar o
lunan masrafa mukabil 3078 numaralı tuz kanununun dördüncU madde.
si mucibince 1941 mali yılı zarfında Çamaltı tuzlasında beher kiloda 15 
ve Yav~an Kaldn-un tuzlalarında 12 santim mahreç masrafı alınacağı ı-
IAn olunur. (4872) 

Maarif Vekilliğinden: 
Orta okullara matematik, tabliye, transızca, almanca ve lngillzce 

cıersleri için öğretmen muavini olmak istiyenler için İstanbulda; Yüksek 
Öğretmen okulunda, Ankarada; Gazi Terbiye Enstitüsünd. 15 Eylül 941 
de başlamak ve 25 EylQl 941 akşamı nihayet bulmak üzere bir imtihan 
açılacaktll'. Lise veya öğretmen okulu mezunlanndan talip olanlarm bu
lunduklan mahallin Maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara 
prme şartlarmı öğrendikten sonra 1/IX/1941 tarihine kadar Vekilliği-
mize bd.J?elerinJ ızöndermelerl ilAn olunur (311112 - 5119) 

~----------------------~, EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

6 - 7 - 941 

, , , ............................ , •• -.7 •• 
B E B E K Belediye B A H Ç E S i Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra
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Hergün: LA N T O S Orkestrası 1 · 

Muazzam 
Varyete 
Programı 

Alaturka ve 
Alafranga 
l\Iutbah 

.Lüks Servis 

Şantöz MERİ 

Yazan: ZJya Şakir- BeatekAr: Şefik Gürmerlç-Sahneye koyan: 15 sene Amerlkada Rejisörlük yapan Zenci Ali Rıza 

Alafranga Kısmı : GARD EN BAHÇE S.i 
~--------·"Zenci Alt Rızanın lştlral<iyle JAPON PAN DOM İM BALETİ 
#la ............................................................. _.~ . . . ~ 
D~ir AN~\UJIL AIMlın:~n~AN ~@lbın:Jn 
KIZ KISMI: 

ORTA 

Amerikan Kız Koleji 
Arnavutköy, Tel. 36.160 

Ki S M 1 - Robert Kolej ER ___ E ISM 
Bebek, Tel. 36 ... 3 ! K K K 1 

• K 1SM1 
İngilizce İhzari Sınıflan, Ticaret Dersleri, Almanca ve Fransızca Kurlan 

MÜHENDiS KISMI Elketrik, Makina, Nafia Mühendisliği mezunları 3458 sayılı 
Mühendislik kanunu hükümlerinden istifade ederler. · 

Dersler 25 Eyliil Perşembe Sabahı Başhyacaktır. 

Kayit G ·· 1 · . Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşembe_.günleri saat 
un er1 • 9 dan 12 ye kadar, 8 eylfılde n itibaren hergün. 

KIZ KISMINDA YENİ LEYLİ TALEBE İÇİN YER YOKTUR. 
Arzu Edenlere Pr08pektüs Gönderüir. 

,.- BiR HAKIKA T ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine ••, 

Pırlantalı ve elmaalı aaat demek, bir kelime ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan s 1 N G E R saatlerinde tÔp-

tanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalı.sınrz ve saatin üze
rindelti S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdır . 

Modayı takip eden her asri kadın için krymeili taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikulAde S 1 N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

SiNGER SAATİ ~:buıG~!~:~ü:e~ HEDİYELİKTiR 
No. 82 • A. Elmaslı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

ntkkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminön!l merkezindeki mağazamızda satılır, İstanbulda şubemiz 

•••••••• yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul Eminönü. No. 8 •••••••il' 

İstanbul Levazım Amirliği.nden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanlar1 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmclerı hızalarında yazılı gün, saat ve mahaller
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplannı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamele 
ri İst. Ankara Lv . .Amirlikleri satın alma komisyonlarında d·a görülür. 

Miktarı Tutan Teminatı İhale gün, saat ve rnahalU 
Cinsi Kilo Lira Lira 

Sığır eti 
Saman 
Kuru ot 
Patlıcan 
Patates 
Domates 
Sı,qır eti 
Sığır eti 
Sı,ğ1r eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır ctı 
Sığır eti 

545,000 
1,992,000 
?,988,000 

62,000 
62,000 
25,000 

* 

193,000 
175,000 
340,000 
120,000 
187.000 

70,000 
250,000 

207, 100 
59,760 

179,280 
15,500 
9,300 
5,000 

86,850 
78,750 
.49,600 
51,600 
80.410 
31,500 
55,000 

150,000 kilo kuru ot alınacak-

11,605 
4,238 

10.214 
1,162,50 ) 

697,50 ) 
375 ) 

5592,50 
5187,50 
8730 
3830 
5270 
2362,50 
4000 

25/ 7/941 
25 " ,, 
25 ,. " 
22 ,, " 

" " " 
" " .. 

31 " " 
,, " " 
" " ,, 

1/ 8/ " 
" ,, " 
" ., ,, 

23/ 7/ " 

15 Susurluk 
10 Susurluk 
16 Susurluk 
11) 
14) 
16 ) Bolayir civarında 700 Sa. 
15 Kırklareli Mrk. K. binası 

16 " " " ,, 
17 " " " " 
15 ,, 

" " " 16 ,, 
" .. " 17 ., 
" " 

,, 
15 Erzincan 

f274 - 5507) 

• 400 ton odun alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 8/ 7 / 941 Salı 
günü saat 14 de Hadım.köy civa
rında Muha köyünde askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. Teminatı 600 liradır. Ta
liplerin belli vakittP. komisyona 
ıtelmeleri. (282 - 551!l' -- --

' 

i L E 

f ırçalamahsınız 
Çünkü: 

!"I 

elClen bırakmıyarak 

dislerinizi sabah, öğle ve akşam 

ber yemekten sonra 

s A .1 
DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 

Eczanelerde Büyük İtriyat Mağazalarında Bulunur . 

ı ıenınıu:ı l:l'l.L 

lkramiye İkramiye 
tutarı adedi 

1 
4 
8 

60 
120 
150 
180 
600 
600 

.J.000 
:ıo.ooo 

40.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 

50 
10 
4 

:J4. 723 Yekun 

İkrami;,. 
miktarı 

40.000 
40.000 
40.000 

120.000 
120.000 

75.000 
45.000 
60.000 
30.000 
30.000 

120.000 

'fam Bilet Yarım Bile' 
4 2 

\1. M. YekCiletinden : 
1485 sayılı kanuna göre bu sene harp mallılleriylc şehit ye

timlerine isabet eden ikramiye miktarları asağıda gösterilmistir. 
Paraların tevzi komisyonlarınca da,ğıtılıs müddeti (4) ay ol

d u,ğundan malUl ve yetimlerin (Rapor. resmi senet ve ikramiye 
cüzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis
yonlarına müracaatları. 

Lira Kr. Lira Kr. 

1 nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 
2 
3 " 

" 
" 
" 

" 
238 95 2 " " 106 20 

" 185 85 3 " " 79 65 
4 " " " 

159 30 4 ,, " 53 10 
5 
6 

" ,, 
'. ~ f t t 

(Beher şehit ailesi 

132 75 5 " " 26 55 
106 20 6 .. .. .. 26 55 
de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.) 

(5512) 

ı------- BÜYÜKDERE • 

BEYAZ PARK ve yiizme HAVUZLARI 
AÇILDI 

Her cumartesi ve pazar CAZ-DANS-DENİZ EGLENCELERİ 
Konsomasyon 20. Bira 55 temiz hava. taze balık , ....................................... . 
İstanbul Bölge Sanat Okulu 

Müdürlüğünden: 
01.ulumuz elektrikçilik sipariş atölyesinde kromaj ve nikelaJ tşlerl 

•h\"f'n fivatl::o v,., ıvi olmak iizf'rf' vapılrr 15175) 

~ophanede lst. 
Evvelce alınacağı ilin olunan 

180.000 KİLO SADE YAGI İÇİN 
yapılan teklifler haddi lAyıkında bulunmadığmdan pazarlık suretiyle 
mübayaasma karar verilmiştir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 15 de 
Zonguldakta işletmenin Ticaret Müdürlüğünde yapılacaktır. Yukarı
daki miktarın tamamını taahhüt edemeyip kısmen taahhüt edebile-

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 7 / 
7 / 941 Pazartesi günü saat 11 de 
Eskisehirde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tu
tan 9750 lira. ilk teminatı 731 
lira 25 kuruştur. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür. Ta
liplerin kanuni: vesikalariyle tek
lif mektuplarını ihale saatinden 

1 

bir saat evvel komisyona ver -
meleri. (140) (4949) 

200.000 kilo sı~ır eti alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22 1 
7 /941 Salı günü saat 16 da İz
mir Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsi -
nin tahmin bedeli 64.000 lira, ilk 
teminatı 4450 liradır. Evsaf ve 
sartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel komisvonll 
vermeleri. (278 - 5511) 

~Dr. Şükrü Mehmet' 

1 
Gureba hastahanesi cild ve zUh- 1 
PVt hastalıkları sabık hekimi. ' 
ııergün saat 2 den 5 e kadar Be
""i'!lu tstiklal caddesi. No ııo 

Saraç Evi Md. den: 
İmtihanla alafranga nal yapa 

'lilecek sanatkar ahnacakttr. se 
•imiye. nalbat okulundan diplo 
,rnyı haiz olanlar tercih olunur 
T'aliplerin İshınbu lda Tophane 
ie Saracevi MüdürliP1;;,...0 nıürB ' cekler dahi pazarlığa girebilirler. İlk teminat y!izde yedi buçuktur.., 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 338 doğumlu olup evrakları tamamlanmış 

olanlar 7 Temmuz 941 tarihinde sevkcdileceklerinden bunların pazartesi 
günü saat 8 sekizde Kurumda bulunmaları ilan olunur. 5447) 

'z ,...,.,. dnoır: , 

Sahıp ve Neşnyaı mliduru !:!:mı. 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. S. TAN matbaas• caatlan (5262) 


