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ediyor 7 
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~ trkaç gün evvel Anadolu 
llıUı Ajansı, Times gazetesinin 
llıakafr~nsipleri hakkındaki bir 
tetti ;sıne dair bir telgraf neş
~ı:rı ·id~lgrafın tercümesi müp
yıı.ııun 1

• liüseyin Cahit Yalçın, 
~llş b fransızcasını arayıp bul
~Ya Urada, Şarki A vrupada 
1iı1iğ~~n rehberliğinden bahse
) ta ! ~nlayınca cŞarki Avru

ala.rak berini ~oğrafi bir manada 
~ b' alkanlarla memleketi-

\Pe ır nevi Rus hayat saha
~ lt~a nuruz mmtakası hali

llet·Ulınasından bahsolundu
~llceyıcesine varmış ve bu dü
"an d e göre pek haklı bir is
~::n bir makale serisi 

~d~ki meselenin cidden 
~6ilte bı~ ehemmiyeti vardır. 
~a ~enın Rusya için Balkan-

: t e llıemleketimizde bir ~z 

Sovyetlere göre 
Alman 
yıldırım 

harbi iflis 
etmiştir 

Almanlar hiçbir 
cephede muvaff a
kıyet gösteremedi 

Hava kuvvetleri 
Alman zırhh birlik
lerini mütemadiyen 

bombaladı 

Meclisin dünkü 

Toplantısı 
Meclis cuma günü yeniden 

bir aylık tatil yapacak 
Hariciye Vekili bugün parti grupunda 
harici hadiseler hakkında izahat verecek 

- geçilmiştir. 

Meclis, B. M. Meclisi ve mUştemi· 

Ultı ile milli saraylar ve köşklerdeki 
eşyalar hakkındaki Meclis Hesaplan 
Tetkik encUmeni mazbntasma ıttıla 

peyda eylernlf, fenerler ldaresıne ve
rilecek tazminat karşılığının temin 
sureti ve Hazinenin ortaklığı bulu
nan .şirketlere alt hisse senetleri sa
tın alınması hakkındaki kanunun 
ikinci maddesile bUtçe kanunlarının 
bu baptaki maddeler.inin tefsirine 
dair BUtçe encUmcni mazbatasıle 

devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadWüne dair kanuna bağlı oet· 
velin AdU:r,e Vektlletine e.it kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki ka· 
nun layihasını müzakere ve kabul 

Hariciye \'ekili Şükrü Saraı:oğlu eylemiştir. 
Meclis, Ç&JF.mba sünü tekrar toplana. 

~~ ehberlik vazifesini kabul Rııı.ların tamamile tahrip ettikten 50 nra terkettiklerl Mlmık şehrinden bir sokak 

gaı~:e }lu, münferit bir İngi- ===================================== :le11 .esı tarafından müdafaa 

Moskova, Londra ve Stok
holm membalarından gelen tel
graflara göre, Alman orduları 
dün de hiçbir esaslı muvaffakı
yet gösterememişlerdir. Hafta
lardanberi Smolensk. Çekof ve 
Kief istikametlerinde devam e
den muharebeler yeni bir inki
şaf arzetmemiş, buna mukabil 
Sovyet hava birlikleri Alman 
zırhlı kuvvetlerini şiddetle bom
bardıman etmekte devam eyle
miştir. Yedinci haftaya giren 
Alman • Sovyet harbi hakkında 
gerek Moskovada, gerekse Lon
drada çok nikbin intıbalar mev
cuttur. Esas kanaat Alman yıl
dırım harbinin iflas etmiş oldu
ğudur. 

Ankara, 4 (A.A.) - B. M. Mccll-ı c.aktır. Öğrendiğime Göre, Büyük Millet 
si bir aylık bir tatil devresinden son· l\lecli!i tatil müddeti esnasında Meclise 
ra bugün Şemsettin GUnaltayın ~- gclmi§ olan kanunları çar§&mba \e cuma 
kanlığında toplantılannn başlamış- sünü toplantılarında miir.ake:rc edecek "c Almanlara göre ~ b:ır dü§tince şeklinde bile 

~ ta.b~.a. kulak kabartmamız 
lere !1 ıdi, Çünkü bizim tn-

lııgi1!le ittifakımız, hakikat- ihata edı·ıen 
l, tll .1z adalarile ittifak de-
la!i gilterenin milletlerin is-
dığı llaınına müdafaa ettiğini Ruslar imha 

ittir ~ız bir takım prensipler-
~ıı. a tr. d•ı• 

~·1-~~~~--~~~~~----------~----~~~-ı_. 

HARP VAZİYETİ 

Yeni Sovyet tankları 
~aziyete ögre, işin esasını e 1 ıyor 

~~ }'l nıerak ettim. cTimes> Mevcudu 9 bin bilinen Sovyet tankları tahrip e'dil-
~ sırıae çıkan makalenin in- Ukraynada düşman 
tııı. e asını aradım buldum. diği holde, Sovyetler meydan muharebelerine gö-

lılıanıı arııadım ki, ingilizcede için hayati ehemmi- rülmemiı. bilinmemiş yeni tanklar sürmüşlerdir. 
'~n §ekli ile cŞarki Av- yeti haiz demiryolfarı 

~ı aı:ııa birinden Balkanları ve Bununla beraber Estonya ve Ukranya cephelerinde 
~er bınıya sebep yoktur. tn- muvasalası kesildi Alman taarruzları inkişaf etmektedir. Sovyetler 
"U Şa u;alardan daima 4.Ce· [Alınan tebııtıerı bermutat Iha. 
~Jel', Şrkj ~vnıpa> diye bahse- ta edilen SO\ıyet ordulanrun im· artık bu bölgelerin elde kalan kısımlarını ancak 
~aitı:rkı Avrupa, Lehistan- ha!oma devam edUdtfını kaydet- sevkulcey§İ taarruzlarla müdafaa edebilirler! 

"lltıı ınemleketleridir. mektedlr. Yeni ileri harekı\t hak· 

~i h~~>, .?u «~ehbcrlik> ta- kında hiç bir iddia serdecIUme- 1 Yazan: İbl&D BDBAN 1 
\ı' anı ŞUphesız son Rus - mektedlr. Bu bU!lUl!ltakl ajans tel. 
~latıll\ı aşınası münasebetile graflarımızı 4 üncü ~yfamızd8 • ) 
~lll "eştır. İngilterenin, gerek buJacaksımı.1 (Askeri muharririmızin yazısı sayfa 3 te 
~ı~ 01 gerek rehberliğe ihti- =================================== UbesiFadığını Balkan birliği 
4 ~Otne göstermiş olan Bal-
1'~a ile :lanmız hakkında 
~ a lıaz Yle bir anlaşma yap 
~ faıı ll'landığını farz etsek 
.~da Vehbamlık olur. Yal
J'~t lı 1tnızın gösterdiği has
~tıİn. er halde Şarki Avrupa 
~İl' Yanlış tefsirinden ileri 

· ~Uni ;:aıtıt11 a beraber «Times> ga-
t!a değe makalesinde çok dik-
t Yiyar bir nokta vardır ki, 
~:~U,,.a~ na ~ongresinin, kuv-
4 ~i \t~nesı~e d~yanan pren 
~lag'dişj rayın ıdeale daya

tıı bu~ en daha üstün ve 
li! ll11t /\. Inası ve yarınki Av
~t>lt ~tn~nyaya da bir rol 

1·1' eııiııe ?tile bir kuvvet mu
i~ · ''llrn dayanmasını isteme

kah?ıtiııet' e~>in bu fikrini İn
tıı !atın 1~~n fikri değil, Ame

'a.\lııda u:unvanın yarınki ni
'l na~ bir :roıu oynamasından 
ılll Uşuııc ,ınuhafazakar azh
. ~:. hı e~ı diye karşılıyoruz. 
4~li~!Uı?{~deaı T>rensiplerinin 

v 111'?Qesi 111e Vf'rsav'ı misal 
~Ilı lılhu. h_?k ?aksızdır. Ver
~~t4~ol'du ıç hır nrensipe da
~4 tı le • Aınerikanın mesu-
:haıet~ç!t1ası, Loid Cor
tıı allllatı ?tin 'Ve Fransız dev-

ııvıı. ahsuıu~!~ ifratkarlığının 
iır ~i~rn u;.. E~er yarınki 

ııı 1 ol'ıteıcı ıcın Viyana kon
~ "t'ı.ıhund tutacak ve Taley

ı:ı aı,ı dU an nıedet umacak 
v~tıla~Yanın haline ... Kuv 
'l ~tıl'ı;i~İ·~uvazene namına 
ıı "i~"la 1 ler ve türlü tür
t>llleıctr devam edip gide
Ah ır. 

illet I:'_ • 
'"illin YALMAN 

Talebelerin 
nazarı dikkatine 
ilk ve orta okullar.la liselerin 

bütünleme imtihanları 
ve tedrisata başlama tarihleri 

Ankara, 4 (A.A.) - Maarif Ve· 118, 20, 22 ve 23 eylQJ tarihlerinde ya-
kUliğinden tebliğ edilmiştir: pılacaktır. 

1941 _ 42 ders yılının başlıyacağı I<' - Talebe kayıt ve kabulllne 22 
ve talebe kaydının, bütünleme lmti- eyltllde S<?n verilecektir. 
hanlarile talebe kabu!U imtihanları- 4 - Öğretmen okulları: 
nın yapılacağı tarihler hakkında allL Meslek! sınıflann bütünleme imti· 
kadar Maarif müesseselerine şu esas_ hanlarına ı ey!Qlde başlanıp 16 ey-
ları ha\•i bir tamim gönderilmiştir: ltllde son verilecektir. 
ı - İlkokullar: 5 - Mesleki tedrisat okulları: 
Vilayet ilk tedrisat meclislerinin Bütünleme imtihanlarile talebe ka. 

kararlaştırdığ"ı tarihlerde faaliyete yrt ve kabulüne 25 ağustosta başla-
başlıyacaklardır. nıp 20 eylQJde son verilecektir. 

2 - Ortaokullar: 6 - Talebe kabuıu imtlhanhm: 

A - Sanat ve ln~aat Usta okullaA - Sın~ bütünleme imtihanlari-
rına alınacak parasız yatılı talebenin le talebe kayıt ve kabulü 25 ağustos. 

ta ba..şlıyacaktır. 

B - üçUncü sınıf bütünleme imti
hanları 2 eyltllde bitecektir. 

C - Devlet ortaokul imtihanları
nın eleme kısmı 4, 5 ve 6 eyltll ta
rihlerinde yapılacaktır. 

D - Devlet ortıwkul imtihanının 
sözlU kısmınaı 9 eyltı.lde başlanacak 

ve 19 eyltllde nihayet verilecektir. 
E - nk sınıfların bütünleme im

tihanları 17 eylftlde bitecektir. 
F - Talebe kayıt ve kabulüne 22 

eylıllde son verilecektir, 
3 - Liseler: 
A - Sınıf bütünleme imtihanlari· 

le talebe kayıt ve kabulü 25 a~tos. 

ta başlıyacaktır. 

B - üçUncU sınıf bütünleme imti
hanları ı eylulde bitecektir. 

c - Lise bitirme imtihanlarına 2 
cylQlde başlanıp 15 eylO.lde son veri
lecektir. 

D - İlk sınıfların bütunleme imti
hanları 27 eylftlde bitecektir. 

E - Devlet olgunluk imtihanları 

imtihanları 20 'ağwtostaı yapılacak-
tır. 

B - Lise ve ortaokullara alınacak 
parasız yatılı talebenin imtihanlari
le Sanat okullarının elektrikçUik şu
besi dördüncü sınıflarına alınacak or _ 
taokul mezunlarının imtihanları 2 ve 
6 eylfıl tarihleri arasında. yapılacalc
tır. 

7 - Ortaokullarla liselerde ve Öğ
retmen okullarile bütün mesleki ted
risat okullarında. derslere 25 cylQlde 
başlanacaktır. 

inhisarlar Vekili 
Sıvasta 

Sıvas, 4 (A.A.) - Buraya gelml§ 
olan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün tuzlalar ve lnhl· 
sarlar idaresinde t etklkatta bulun
mu' ve cer a telyesinl gezmiştir. 

lnhlso.rlar Vekili bu akşam .şehri 
mlzden ayrılacaktır. 

Vişi nihai 
kararını 

veriyor mu? 
Fransanın ordu ve do
nanmasile mihverin em
rine geçip geçmiyeceği 

merakla bekleniyor 
«Parl~te çıkan gazeteler daha 

ziyade artan bir l!'lddetıe "\'işi 

hUkOmetlne hücumlarına devam 
ediyorlar. Alman a'-kerlerl şark
ta çalıı;oırken Alman diplomatları 
da gurpta faaliyette bulunu)·or
lar. Almanyaıım Vişl')·e bir nota 
\·ererek ba7.r teklifierde bulun
duğu &Ö)·lenmektedir. 

Röyter'in söyledJğl gibi, vı,ı

nln bu yeni dilekleri yerine geti
rip getlrmiyeceğl, askerleri ve 
donanma!lile mlln·erln eınrincı ge 
çlıı geçmlyet·eğl büyült bir me
rakla beklenmektedir. 

Amerika Hariciye Nezareti 
mü teşan Sumner \\"elleıo'in, A· 
merlka. hükumetUe Vi~l ,.e ma
halli J'ran ız makamları araı.ın
tlakl münasebatın bundan bö,yle 
.Fransanın kendi topraklarını ec
nebi tlc,·letlerin tahakki.inı \e 
mlirakabcsinden kurtarmak hu
su~unda g~tereceği illi mukave
metle tayin edereğinl &Öylemesi 
lnglllz gaıetelerlnde müsait a
kisler uyandırmıştır. 

Diğer taraftan Kanada hüktı
metl Ba,vekJll M. Godbout, l "ran 
!llz mllletlııe hitaben bir nutuk 
a;öyll,yerek demiştir ki: 

«- Kanadalı Fran ızlıır, ı~ran 
·anın tekrar lngllterenln faal 

miltteflkl olma-.ını son derece ar 
zu etmektedirler. Biz İtalya ve 
Almanyanm dü,manıyız. Sizin 
de onların dfüpnanı olduğunuzu 

biliyoruz. Onları kapıdı';lllfı et
mek zamanını bekledlğlnW Uınlt 
ediyoruz.. •• » (Radyo Gazetesi) 

" I 

tır. cunıa günü yeniden ıaıil kararı verecektir. 
Bugünkü içtimada mlizakereye Hariciye Vekili ir.ahat vcre<-elt 

Bu husustaki mufassal ajans 
haberlerimiz 4 üncü sayfamız
dadır. 

b~lanırken İktısat Vekili Hüsnü Ça. Ankara, 4 (Telefonla) - Yarın (bugün) 
kırın sıhhi sebepler dolayIBile i.stifa Bu)iık Millet M,..cfüinde ı;rup içtimaı \&rı 
eylediğine ve yerine Trabzon mebusu dır. İçtimada Hariciye \'ekili Şükrü Sa· 
Sırrı Day'ın tayin edilmif olduğuna racoğlu, Mecli&in tat.il olduğu muddet :zar• 
dair Rlyaseticilmhur tezkıresi okun- !ında cereyan ed,.n hidi!elerin Turk eira· 
muf ve bunu mUtcakıp ruznameye seti uzerindeki tC!.irlerıni izah edecektir. 

Portekiz Et ·fiyatlarını 
tehlikede yükseltmek için 
Almanlar Portekizi 

zaptetmek için 
haz1rhk yapıyorlarmış 

Moskova, 4 (A.A.) - Afi: Tass 
ajansı, Hltler'in Portekize hlicum et
mek Uzere Fransız _ İspanyol hudu
dunda asker tahşit etmekte olduğu
nu haber vermektedir. 

Kabzımallar aralarında 
bir anlaşma yapmışlar 

Daha şimdiden bir çok fırkaların 
Bordeaux ile Bayonne aruında tahşit 
edilmiş olduğu 5öylenmektedlr. 

Yeni tip ekmek 
hakkında Başve
kaletin tebliği 

Halk, kusurlu ekmek 
çıkaran fınnları ih
bara davet ediliyor 

Ankara, 4 (A.A.) - BaşvekA

letten tebliğ edUml~tır: 
Toprak :.'1ahsullerl OfM tara

fından imal edilen ekmeklik un
ların ı:a,·dar ve arpa katılmaksı
zın yalnız buğday~an imalJ ta
karrür etnıi~tlr. 

Bu yeni tip unlar yüzde 00 
randımanlı olacaktır. Muhterem 
halkmuzın fınnlardan ııatm al
dıkları ekmeklerde görecekleri 
her kusuru derhal mahalU bdo
dJyeye haber \:ermelerini blllıaa
sa rica ederim. 

Birkaç satırla 

Güzel bir teşebbüs 
l\lulıııln .Ertuğrul, Perde ve 

.Sahne mecnıuasımn son ı.ayısmda, 
çaluµtmıyacak derecede lhtlyarla
yan, hayatını devam ettlnnek için 
ııaraları bulunmayan b&natkArlar 
J~ln bir d:ıtıeldl -.anatkArlar yur
du kurmnğı düşUnmektedlr. An
<'ak, bu çok yerinde düşünce B&hne 
münteı;lplerlne münhasır kalma
malı, bütün gil:ı.el 8anatlar mllnte-
lplerlnc teşmil edilmeli \ 'e bu te

tebbüsün başarılnıa"ı için devlet, 
milli ' e mali müesseseler ve mat
buat eJden gelen yardımlanıu es!r
gememelldlrler. 

thtıkAr mevzuu yapıl mak ist~neo ko),ınlar 

Son günlerde toptancı kasapların Fi. 
yat murakabe komi•)onuna istediğini )ap
tırrnak için tehdit )ollarına bile faptılcları 
görülmektedir. Mezbahadaki toptancılar 
Fiyat murakabe bürosunun ıeı;bit ettiği 45 
l.."Uru~ fıyntla et \f•rmemi~ler, ihatti hay· 
van kesimini bile dUT~urmu,lardır. Bu §C· 

rait dahilinde dükkinlannı kapamak \11· 

:ziyetine dü~ perakendeciler de niçar l;a. 

]arak 53 kuru, üzerinden et almak mec· 
buriyctinde kalmı,Ludır. Fakat faturalar 
ısözde 45 kuru' üzerinden ödenmekte, bu 
vaziyeti ihbar eden perakendeciler de kara 

listeye hlıal edilerek kendilerine lıl.'r ne 
auretle olurııa ol un et verilmemektedir. 

Perakendeci bir çok k"8plar kendile
rinden bu hususta malümat iMendiği hal
de kara listeye ithal edilmek korku51]e 
hiç bir §CY söylememi§lerdir. Fakat def. 
terlerinin tetkikinde eti 53 kuru~tan aJ. 
dıkları tesbit edilıni:tir. 

Halkın en büyük ihtiyaçlarından olan 

et me5dcsinde en ufak bir mü•amaha gös

terilmemesi \'e bu hareketi yapanların er 

ağır cezalarla tecziye edilmesi lazımdır. 

Görülmemiş cür'et 
Tenha bir yolda rastladığı kadına teca
vüze kalkıştı. Yakalanıp polise teslim 
edilince kaçmak istedi. Fakat polis müte
cavizi tabanca ile ayaklarından vurdu 

Elmadağınılıı oturan Melek adında hir mcnıurıınun elinden kurtulmak jçin o~ 
kadın, ıllin )oldıı gidı~fen. )eri )urdu nıanın üzerine saldırıp tabancasını almak 
belli ulmıyan, Kayserili Ali oi;ullarından istemiş ise de O man tahaııcasını 
Arif isminde hiri kadına ımtaşmı~ ve 
kim enin bulunmııma ından istifade dec. sıkı sı'kı tutmıı,tur. Suçlu Arif bu i.in 
rek kadına el ile sarkıntılıkta bıılunmu~ de çıkar )Ol olmadığını anlayınca kaç· 
tur. Du ııırada hadiseyi gören 6 ıncı §ube., mıya ba~lamıftır. Polis O ınan Arife ar. 
seyrüsefer memurlarından !:ilbri Unutmaz kasından durması için bıığımıı~ ise de, 
yeti~rck kadını bu 111.gın harfendaıdan Arif durmamı~ \e O man da tabancası ile 
kurtarmı~ 'e adamı Elınadağı mıntaka•ın· iki el at~ ederek Arifi iki bacağından yara 
daki 303 numaralı polis memuru Osman lamı.ıır. Yaralı uenjorj hastahanesine kal· 
Tunccre teslim etmiştir. Fakat Arif, polis <lmlmıf \e tcda~i altına alınmı§lır. 
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Eyüp Ü Halidin 
j Maceraları 

Anlatan: Eyüplü Halid -12- tf 01.an: Mim Srfır 

Kain pederle tanıştım 

trler iş yoluna girm işti. Selaniğe gidecek, 
nikahımız orada kıyılacak tr 

_ Ben kocama Dikran TWbentçl- b~mı, heyecandan inip k&lkan göğ· 
yıın adını !Ayık buluyorum amma, ıüne bastırmıftı. 
bilmem ki hoşuna gidecek mi?. Sorovlç ho~ma gltmı.,tı. Küçücu'k 

Dedi, yanıma sokuldu, yanakları- gölU, güzel kayısı bahçeleri ve hele 
nı yanaklarıma dcğdlrdl ve: bağlık bahçelik bir köy olan Ekfl.su· 

- Söyle kocacığım, diye sözüne ya yakınlığı tle de can sıkacak bir 
devam etti. Sevdin mi bu ismi, amma 

1 
yer di!ğildl. GUndüzleri Mari ile göl 

benim ba.ljım için doğru söyle? kenarında, bahçelerde gönUl eğlendi
- o halde sen de söyle bu isim rlyor, ak9amlan ailece içiyor, veı-

neredcn akbna geldl bakaynn?. hasıl tallı blr hayat geçiriyorduk. 
Şeytan Mari mııkBadrmı anladı. Tabii Mari ile kura.cağmuz yuvaya 

Bunu bir kıskançlık tıdrlle sorduğu- alt görüşmeler de olmuyor degildl. 
mu sandı. Kıvrak bir kahkaha attı Buna ait kararlamnızı da vermlştik. 
ve: Soroviçte bir ay kaldıktan sonra, 

( ş E H 
Gelecek 
mallaı· 

H arp dolayısile 
Bombayv giden mal

larımız Basraya 
getirrecek 

Amerika ve lngtltereye siparlf 
edilerek Basra yollle gelecek malla 
rnnız harp vaziyeti dolayısile Basra 
lbnanına geldiği halde Bomba.ya ge· 
tlrilm19ti. 

İngiliz hUk~etUe yaptığımız te
mas neticesinde bu malların tekrar 
Bombaydan Basraya getirilmesi için 
mutabakat hasıl olmuştur. Bu mali&. 
nn bir ay içinde :memleketimize gel
mesi kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Bundan başka !rana giden ithalat 
qyamız içln de lran hUkQmeUle te
masa geçllınlştir. 

-o-- Anladığln gibi değil sevgilim, Marl ve Makruht ile birlikte Sela.nı..

diye bağtrdı. Bu isim, bizim istasyon ğe gidilecek, oradaki ermeni kUl..ee
memurlarından tam senin yaşında slnde nikAbmıı:z ıı.ktedllecekti. Sonra, Belediyenin dikkat nazarına! 
birinin idL Hükfllnetten glzJi Ame- Marl ile lzmire gidecek, beş altı ay 
rlkaya gttU. Giderken do nüfus kAğı. kaldıktan, bUtUn emllk ve akanmı 
dmı birçok kitapla ve ewaıan Be satıp para yaptıktan sonra, SeIAniğe Kısıklı çeşmesinden 

su içmek 
teh:ike~i imiş !.. 

birlikte odıuıında terketti. Sonra b~ dönecektik. Parala.nmda.n bir kısmı· 
zlm elimize geçU .. Şlmdl evde ve bU- nı bcuıkayıı. verecek, ayıracağımız 

yük hemı;iremdedir bu. lcabmda... dlfer bir kısımlıı. da Seh\nikte bir 
Bu nUfus kt.gıdı meselesi doğruau evle birkaç parça emllk, Ağustos 

ya çok hoşuın& gitmişti. lıılarinin ya.- veya. Vodinede bir çiftlik edinecek· 'Osküdar Belediye ba.tdoktorlutu 
nağına bir buse kondurarak sözünü tik. Bu iŞ!er bittikten aonra. kayın !Ağım sularının karışmasını ileri •U· 
kestim. peder de işinden çekilecek, ailece Se- rerek Kısıklı çeşmesinden su içilme-

- Bu ismi de kabul ettim Mari, llnikte yerleşecektik. Kışlan Sell· sini menet.ml.J ve çefmenln Uzerine 

dedim. Bu andan itibaren ismim Dik- nikte, yazlan aJacatıınız Çiftlikte «Kısıklı çeşmesinden au içmek tehl:I· 
ran Tülbentçtyandır. Söyle dnha baş- geçirecek velhasıl ailece dörtbaşı kelidir> diye bir de kAğrt astırmış-

mamur bir ömUr sUrecckUk. tır. 
ka dileğin var mı?. 

Makruhl gösterdiğim bu fedakAr· 
lığı kuru kuruya beğenmekle kal
madı. Hemen yerinden fırladı. Bol 
mezell bir sofra hazırladı. Şişeleri, 

kadehleri sıraladı. Hakikaten cUm-
bUşlU bir muhabbet başladı. Gece ya_ 
rısına kadar içtik, söyleştik, dert
leştik... Makruhi uyuduktan sonra 
da Mıı.ri ile sevişe sevi~e sabahı et-
tik. 

Ne o gWmeğe başladınız ya? .. Fa
kat, funa emin olunuz kl, aizleri gül
dUren bu parlak vaadlerin, gözlerini 
hırs dwnanlan bUrüyen Marl ile a
nası, babası, büyük ve küçük kar
d~lcrl, düpedüz bir palavra olduğu
nu anlayamamış, hep haklkat san
mışlai'dı. Elden kaçırmamak ılçin ba· 
na dört elle sarılmışlardı. 
Şunu da ilAve etmeliyim ki, onlara 

verdlğtm bu kanaati kuvvetlendir· 
O &abah Manastırdan kalkan tren mek, sözlerime itimat ettirmek bana 

öğle vakti blzJ, bilhassa beni kayın pek de ucuza mal obn~ değildi hani. 
pederime kavuftürdu. Ellni liperken Mari de ba.flarında olduğu halde aile. 
parmağındaki iri pırlantalı yUzUğU nin bUyüğü, kUçüğU hep gözU açık, 
gözlerimi kamqtırdı ve lşçll!k zevk fildrleri ve fiilleri dolaşık lnsanlar
ve başladun. lzmlrdekl konak ve ma. dı. Hiç biı;ı öyle kolayca. loloya gele
ğazalar:ımd1ln, Mu(;lııdaki çifUlğim- cek, ka!eııo girecek, tongaya. dU9ecek 
den Manisadal<i bağlarımdan, Aydın. kabiliyette değillerdi. 
dakı inclrllklerimden ve bilhassa kim Buna rağmen münasip amıağan

sesizllğimden bahisle adamcağızı ilk lar, yerinde komplimanlarla ailenin 
hamlede bUyilledim. Bir münasebet bütün efradını ayn ayrı tavlamış, 

bulup Dtkran TWbentçlyan ismini varlığıma bağlamIŞtım. HattA, da· 
kabul etUğbnt söyledim. Zavallı, bil- hasmı söyliyeyim mi, Marinin kUçUk 
tUn bu palavralıınma inanmış, gös- !eri olan Anjel ile Suzanm da gönUl
tcrditfm saflığa ve samimiliğe kan- terini, birbirinden habersiz çalmış ve 
mıştı. Duygulo.rmm ne olduğıınu pek ktyıköşe oynaşıp kokl~ağa bile \
bilmem amma, bana şefkatli bir ba- lıştınnıştıın kl, bu muvaffakiyette 
ba heyecanilc sarılmış, muvaffakfye- tatlı dilimden daha ziyade eU ~ıklı· 
tın verdiği sevinçle dönmeğe b~lıyan ğnn amil olmuftu. (Arkası var) 

Bir çok kimseler bu k.a.rarm eııaslı 
b1r muayene yapılmadan verlldlflni 
iddia etmektcd.rler. Yalnız şu var ki, 
eğer hakikaten bu çeşmeden su iç

mek tehlikeli ise ktı.~ıt asmakla ka-
hnmayarak başına yıı bir memur ko
nulması ve yahut da suyun kesilme
si lcııp ederdi. Çünkü okumak bilml
yen herhangi bir kimsenin de bu su
dan içmesi ve bu sureUe bUyUk bir 
tehlike ile karşılaşması muhtemel
dir. 

Bu noktaya Belediyemizin na.zuı 

dikkatini celbederiz. 

Basın Birl :ği 

azalarına 
Basın Birliği lstanbal Mıntakası Reis· 

lijinden: 

Ankaradan öğrendiğimize göre ba!ın 
kartı :nizamnamesi kntJ ~eklini alıp yürür· 
Jüğe girinciye kadar muayyen cvaııftnki 

kanuni Azilarımıza mııvakknt basın kart· 
lan verilecektir. Azalarımııın taahhütl~ri· 
ni ifa hum unda bir iliıikleri kalmamak, 
adlarını listeye almak için fafttır. İlerde 
bir gecikmeye mahal kalmamak üzere key 
fiyeti arkada~larımıza bildiriyoruz. 
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1 
Yeni tip 
ekmek Hattatlığın ölümü 

Hattat Halil Nuri ile bir konuşma • Bii 
zamanlar hattatliğı nasıl tabuta koy.7. UŞ
lardı? - Yeni T ~rk kaligrafisi meselesi 
Hatttatiık llemlmtzln en soo 

dej'erll uzvu JUmll Akdtk vefat 

edince muJsa.rrlrlerimlz -u a6nen 
aanat haklunda ... rıılyelerlnl 

yazdılar. 

Halen bu sanatın ebll bir k.nç 
mütevazı eski yazı u&t&ları

mız bulwnzyor. Geçen gün bual&r

dan llalll Nuri tJskUplilyü gör· 
düm. Bu hususta .konuşuyordıık. 
O teessür dulu bir IJaanla: 

- Artık öldü, bu sanat bitti 
diyordu. Hattatlık bundan 80D1'& 

~lr daJı.a ihya edJJemez. Bu bir 
devrin ll}l ldi. Bacı KAmll Akdlk 
OD beş Y&!lDd& bqladı yetm1'lne 
kadar çalı§tı, bir hat, bir yazı 
Uzerlnde. O b\lyük kıymetli bir 
hattat idi, fakat ondan çok üatün 
Jıattatıarınuz da vardı. 

memlekette hatt&Uık ltlr meslek 
ve sanat halinde gell!}Mi!, ııerıe

mı, bulunuyordu. 

Rakım latanbulan ı.ttatıamu 

bir araya topladı. Ve hazırl&ttıtı 
blr tabutun lçlne battatlıp &lAka
dar eden ne.kadar a,ya , dlvlt, m ü
rekkep, k.unJf, ne varsa keyııp 

doldurdu. Ve bwll&r tabutu omuz· 
ları ü.atünde sarayın önllnden ıe

çlrdller. Padl,ah kafileyi ıörllnce: 
cHanr;I. hattat ölmlltıt diye sordu· 
ruyor. RAkım padl,aba: cBtr hat
tat değil bütUn hatt atlar, ve bq
hbal}ın& hattatlık öldUl:ıo cevabını 

ver iyor. 

Haıtathk ilk darbeyi o v&klt 
ycm.,tt. Utln barflerl kabul 
edilince de l§l tamamlanarak aona 
erdi. Bundan sonra bunun d.lrllme
alne ıı.e lmkAn. De de lüzwıı var. 
Bu ,ark aanat taıiblııde bir de
virdi. Ne.fta meyvalar vererek çat
layıp geçtl .... :ıt 

Bugünkü tecrübeden 
sonra yarın 

piyasaya çıkması 
muhtemel 

E>mıefl.n yüzde yUz bufdaydan ya. 
pılmıun hakkında vertıen son karar· 
dan sonra bütün değirmenler yeni 
un imaline devam etmektedirler. Yal 
nız eldıe buJW\an eakl tip ekmek unu
nun bitmeal beklenmektedir. 

Dün aabah değirmencilerin lştira

klle Toprak otlııln mUdürtl Hamit'ln 
b8'kanlıfl altında. bir toplantı yapıl· 
mıf, bu yenl ekmek tipi etrafında 

bazı kararlar alınını~tır. 
Verilen kuıı.ra göre yüzde yUz 

buğdaydan bir ekmek nUmunesi tec
rübesi yapılacak ve iyi netice verdi
ği takdirde yarın piyasaya ağlebi ih· 
timal yeni tip ekmek çıkanlacaktır. 

---o--

Bir suç;u mahkeme 
salonundan 

kaç:na ~~ isle :li 
Ewelki gec~ mana'I' Sabri isminde biri 

ile enittesi İıınail, Ç&l'fılr.apıda Bitonun 
meyhane.ine &itmiıler ve ülzurna earho, 
olunc:aya kadar itıni§lerdir. Bu mıada 
Sabri, fazla taıkınlık göatermiye başlamı§ 
ve meyhaneyi blribirine katmııtır. İte mü· 

Bir hattat, rC89&1D.dan başk& ve 
h&ttt. ondan illltün bir şahsiyettir. 
Ressam alh&yet bü.tUn sanat kod· 
reWe bir eser, bir parça verebUJr. 
Fakat ıaattat meeelA ayni kıymet
te ayni §ekil ve biçimde binlerce 
barftell eserler yan.tabUlr. O yU.z 
milyonlarca «V» yazsa hepsi ayni 
ölçllcle eıur. Sanatta aoneu.z bir 
yaratıcılık ve lttoa mevcuttu. 

Eauen aıııl hattatlık tbrahlnı 

Müteferrika zamaıunda ölmU,t U. 
Yani matbaanın icadı buna son 
verml'tt. O devirde m8fjhur hat
tatlanmızdan RAkun ,·ardı. Bir 
giln el ile ya:ı.mıl} olduğu bir yazı
nın matbaa usıta.cıile teksir edil· 
mit ~eklini gördü; şaşırdı. cA.man 
nasıl olur, ben bundan yalnız bir 
nUsha yazmıl}tun:ıo dedi. Neden 
sonra lşl anlayınca acı hakikati de 
bütün çıplAklığlle sezdi. Teessüre 
kapıldı. ÇünkU bıı zamana gelin· 
ciye kadar yazı el ile yazılıyor, 

Halil :-i'urlnln 9ÖyWiklerlne 'bir 
şey llAve etmlyeceğim. 'l'alruz bir 
aa.nat perdesi kap.uurken ortaya 
ç.ıkmıf bulwum. bir meeelenln mev 
cudiyetlnl aöyllyeceflm. Bu da 
«yeni Türk kaliırat.ialdln ... Hat
tatlık yerlnl ona verdi. Ba Y'lal 
yan ~kllmlı: met.ot.az, karmaka
rışık bir şekilde kullanılıyor, Av
rupa yazı kataıoılaruun zevkimi· 
ze uygun olmayan kopyacılıfı b..., 
ladı. 

ı 1 dalıale eden nokta polisi Mumfa, urho. 
1 

fa kendine ıelmeaini ve etrafını rahatsıı 
etmeme.ini aöylmıit iae d, Scahri bu mü· 
dat.ı!e1e kıınııt •e Mustafayı tahkir ettik· 
ten eonra tokatlamığa ba§lamıftır. 

Karakteristik Türk ,ahslyetlni 
göeıterecek bir yeni Türk kaliıra
flsl bnluonıası zarureti kar§l&ında
yıı: • .Bu bence Tü.rk grameri, Türk 
lnıh\ ı derecesinde bir ebeınmlyet 

ifade eder. 
.NERl.)fA!'f B1KMP.lT 

~---------------------------"' 
* OM>bllaler muayene ediliyor - metrelik bir ııaha kaldığından bu ifm 

tatanbul Belediyesi Makine şubesi ıu:amı on gUn zarfında bitirlleceğı 
müdürlüğü ile 8eyrlli!efer, otomobil söylenmektedir. 
ve otobU.Slerin muayenelerine devam * A~ yollarındaki kaııapeler -
etmektedir. Otomobillerin muayene- Adalardaki imar faa.liyetJ. devam et
leri ikmal edilmiş ve dünden itibaren mextcdir. Bu meyanda Adıılar yollıı
otol>Uslerln muayenesine ba.,lanmıf- rmın asfalUıı.nmaa1 ifiııe ç&lşılmak-
~ ~~ 

* Halk hallUlmlarındn yolsuzluk- 1s~nbul Beled,yesi asfaltlanma 
tstanbul Bele<ilyesi tarnfındıın açıl- işinin devamı sırasında yollar üzerin. 
mış olan halk hamamlarında yapılan de bulunan banklacı kaldırmı9tır. A
son teftişlerde bazı yolsuıaukıara te- dalar ahalisi İstanbul Beiediyeaıne 
sadUf edilmlştir. müracaat ederek bu bankların bır an 
Hamamlaırın idaresine bakan me- evvel yeı·ıerınc konması ricasında bu. 

murlıırdan bazılarının çarşamba gün lunmuşlardır. Asfalt 1.fleri ikmal edi_ 
ıeri ha.mıı.mlar kapalı bulunduğu hal. lir edJmez bütün bankiar derhal yer. 
de, o günler açık göstererek o gün- !erine konacaktır. 
lere isabet eden kömUrleri kendi nam * Telefon malzemesi için verile
larına aldıkları ve diğer blr hamamın cek beyannameler - Fiyat MUraka· 
da kurşun borularının .satılarak. bu be komisyonu dün topianarak hUi<Q
paraların zimmetlerine geçliği tesblt ınetin el koymağa kaa-ar verdiği. mu
edJmiş ve bu hareketleri yapanlu habere vasıtalarına ait mesele etra· 
hak.kında taki~ta geçibnJ.wtır. fında kararlar vermişlerdir. * Bakırköyüne dort canavar düdU. Bugün gazetelerle ilAn edilecek bu 

Suçlu Sabri yakalanarak ılün asliye 6 
ıncı ceza mahkemesine verilıni~ ve d~ru.
ması yapılınııtır. Durllima sonunda Sab
ri tevkif olunacağını gürünce toparlanmı~ 
'l'e mahkeme salonundan kaçmııtır. Sabri· 
Din peşine dÜ§en miibatlr Ulvi ile adliye 
pvlisi Sadettin Şener suçlUT11 bir müd· 
det kovaladıktan eonra yakalamıtlar -ve 
hikim huzuruna çıkarmı.larJtr. Sabri tcv 
ki( olaP,u~ur. 

Adliyeye verilen 
muhtekirler 

Fiyat MUrakabe bUroşu dUn yeniden 
blr kaç muhte~lrln Adliyeye verilme. 
aini kararla.flaınıttır. Bunlardan biri 
ııi !stikW ca.ddeslnde tuhafiyeci Al· 
berto, diğerleri de Galatada Mende 
radyo mağazası ile Beyoğlu tııtiklAl 
caddesinde saatçi BUrhandır. 

* Alacak yUzllmleıı bir yarala-
111& - Kawkuyde, Baldat caddesin· 
de, manav VAhitle Şük.rU, dün alacak 
yüzünden kavga etmişlerdir. Kavga 
eanasında Va.bit eline geçirdiği b.r 
ekmek bıçağlle ŞUkrUyU ağır surette 
yaralaınıştır. Yaralı imdadı sıhhi o
tornobllHe Nümune hastanesine k.al
dırılmıf, suçlu y-.J<alanmı9tır. 

* U akUd&r ııahlllerlnde bir eeset
DUn sabah üskUdar sahlll önlerinde 
sandalla gezenler, .suyun yüzünde b.r 
cesedin yUzdUfünli görmllfler ve der. 
hal zabıtaya haber verml.Şlcrdir. 

~ - s. un __.../; 

JDJE~ 
,, ~ 

&llJ~ 
•oder arP 

1939 eyliıliınde başla.yan rJ 
bugune Kaclar gc)ı.U<6' Jl1 
6 ınaların teU.00 oeuoeıı!iınd 
yanın nsKcra nı.111arriricrl ıı.;
lann «.) ııaırun .ı.ıru-ım> ndJnl 1 

leı·i ınouerıı tıa. oı ~o.).ıC ıeslll 
ntl,ierdır: 

Mu:uz:ım mıı..-tnrdn tıın~ 
he gerı!>inde liu.) ıcii ,ıdi 

muııll>(ale \e d~mıryolin.rını ıl 
dan bomi.mla.) .K ııer t~ 
nlk doğurmag~ !;al•şm;:ıKtaM' 
si.,tenıatu;: boıııbard...ını::.nı liJJ~ 
he gc.rheııne panışu ı;uıeriD 
ınCSl ve bu p aşut~uıcrın pı 
re 'e mUn ... ale.)i kesmesi, PJ 

nı~·tlanlnrını lşgnl ctroe5l, ô 
ra \ e asKeri mucs eseıere 
nuısı tnkiı~ etmektedir. BtıJl(!JI 
rn akırtoprunun duşm~m 
rlne, guz Çtırmayan ş•dde~ 
teşi başlanuıktadır. lin t0.1" 

ıcırlığınwuı sonra baklki ti 
glriştlmektewr. Bu taa.rruı 
mutosm te .>erle tlrllı:nlŞ ti 
mıtraneUerile durııınuan ~ 
rek mua:u·en blr d rin ğe 
dlz.iler halmde il rlenıe!iıle 
maktadır. Bunları ayni d 
kadar erlemek üzere .>-uıl~ 
fıf tank takip et:oı wdl"· 
taDklar hedeılerlne 'ardJğl 
ağır tanklar harekete g~nıt 
bwd.ar iki kilometre der.ıııl IJI' 
yelpar.e şeklinde )'ayılara!> 
dil< açmaktadır. Bunları dıt 
seri kamyonlara bl.nd!ri!ııVf 
de efnWı takip etme:Atedlt· 

!' 
l'olonyndan başlayurak ~ 

Rotanda, Belçika. l"rnnsa . ..J 
lmnlarda bU.>ük muvaffıı.Wr 
b.i.k edilen bu modern ~ 
dunya a kerl muhaırrlrler~ı.ııJP 
slııe güre. yalnız Rus.> ıı.dn -' 
yaffnldyetJe tatbik edil 

\j 

ııatta bir ~k yerlerde Jll 

yetsizliğc uğratıln:uştır. V ,ıl' ~ 
scbebl Mw lann böyle bir:;Jll 
lmbclo edcbllecek kadar asi' 
)'llJ'e ,·e tanka malik bul 
dan bıışka Polorıyn ıınr~ 
Almanların b:ırp tanını 

kik "e tctcbbü e<..erek bt:ııı' 
nıuknbll tctblıler hnz.ırl 
tedhirlerl tatbik edece" 
fe&illerl 1)1ce 3etiştırml~~ .. 
ndır. Çete ııdı 'erilen t , ) 
hakikatte e;Urntle ilcrıcye';i ı 
lıı.rm ~tıklan gedlkleri d ~ 
patmak, Alınaııuırm nrldl ~ 
vasalnsını kesmek, Alnın-_J , 
rllerlnde harekette bulııJIP"J 

re çok iyi Jıa.z..ıdıınınış ' 
kıtnlardır. liu kı:tnların ~ 
kö,>lerl, deılo.arı. onun 
mak, küprWerl nınk, P t6 
lcri imha emekle mukeıw·,, 

" nınnlnrın şimdiye ımruır 

Uklerl harp sistemi gtııı!,ı 
ruz.. gece ı tlrolıattı. 1111 
da mel dan "ermemek ıçf.111 
taarrıızLırını wnwnlyetıc 

makta.dlrl r. 

Bwıun içindir ki nıısS9 
de gecC'l güııdia ve ccpue 
len hattın llcrlslnde \C 

huı • her yerde şiddetli 
beler olmaktadır. 

lıattô Yt:l'IY'l tar:lanmız birbirine ur· 
muyor. Ba vaziyetle kurızcağımı: yuva
nın ona da, bana da pek de hayırlı ol· 
nuyacatına ktnW.m. Ba kırı çok ı~ 
tim için ayrılmatı da ıöze alamıyo-

11uıı. Şa lıı:lde ben ne yapayım?, 
Cf.l' AP - Mademki görgü ve ı;Q. 

ru,lcrinlzde. yapyı§ tarzınızda bir ay. 
kırılık. nrdır, ve mademki evlendip· 

niz takdirde ~t bir yun kuracağı. 
nıza kani değilsiniz. Şu halde bu b4ııi. 
üurinde artık darmamalısuuz. Ayni· 
mayı göze almalı, gönlünüzü avutınıya 
çalıımalmnız. Ayrılığı müteakıp Y•· 
§amıyacağınıı hakkındaki kanaatinize 
iştirak etmiyorm. Çünkü, görgü, görü,, 
ya~yış farklarını birer kuaur ~klinde 
pirmcniz, menfi hiikümler 'l'ttıneniz 
aranızdaki eovgi duygu ve bağlarının 
pek knnetli olmadığına dcliıleı ettiği 

\'A.KlT 

GÜNE.'): 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 

ZEVALi 

6,00 
13.20 

EZANI 

9,38 
4,58 

tü kondu - Pasif korunana tedbirle· karara göre elleri.nde bu malzemeler. 
rinden olarak Bakırköy için yeniden . den bulunanlar bir hafta zarfında. be. 
iklai elektrikle, ikls~ de elle mütehıı.r. yanname verecekler, aksi hareket 
rik dört canavar dUdüğU alınarak edenler ı;!ddetU bir surette cealan-
yerlerine konmuştur. dırılacakla.rdır. * t)' · klldar • Kısıklı yolunun aıı- * Ot fiyatları teıı;blt edl.1'1 - P'.i
faltı - Üsküdar - Kısıklı yolunun 

1 

yat Mtlrakabc bürosu kayıkta ve va
aııfaltlanmaaı işi ikmal edilmek Uzc- gonda teslim edilecek ota ~ kul'Uf 
redir. Asfaltlıınmamı9 olarak 200 fiyat koymuştur. 

Zabıta cesedi sahile ç1kıırarak te~ 
his içln ıuım gelen tahkikatı yap
m~ ve cesedin Ankaralı Ha.san iS· 
minde birine alt olduğu anlaşılmıştır. 
Hasan bundım b.r kaç gün evvel kay 
bolmWJ ve akra.bala.rm.ın bütUn araş
tırmalarına rağmen bulunamamıştır. 

Cesedi muayene ede.n Adliye dok- 1!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!11!!!!!!!!11!!!!!!!!11!!!!'!!!~!!!!!!11!!!!!!!! 
toru Morga kaldırılmasına lüzum pn amele Mehmet, ocal<~ 
gördüfün.den ceset Morga kaldırıl- bir esnıı.da. b:ışına bUyU!( ~ 
mıştır. mtış ve ağır surette Y11 

. . ~ "· . ...,,. ,, ... , . ' 

:H·.E-:R GuN 
~,.BiR FIKRA 
. "· 

Bektaş:nin cevabı 
1179 aenll6l Kurban bayrammın 

llçündl perşembe gUnli t tanbulda 
ı:lcldetli bir zelzele olur. Fatih ca
mllşerlllnln kubbesi yıkılır. Cami
de dalmn cemaat elct1lk olmQdığı 

halde, uızeıe esllB8lnda k1mSb bu
luıunaması, HOful:ı.r \C hocalar a
rasmd türlü. türlü tclAkld ,.e ri-

vayetlere meyllaıı "'erir, Zelzeleden 
biraz e~"\·el o güne kadar camlde 

hlı; görlllmiyen bir fQhsm camiye 
geldiği \e cemaate, Sultan Fatllıln 

kabrinden rıkıp caınldekllerl 

tilrbe bahreslne davet ettJğlnl bil· 
d.lrd1ğl do dillere düşer. Bu riva
yet-O lnananlal', o zatın kim ol hlle-
ceğlnl corüşnıcğe ba.'}larlar. o 81· 

rada, ıtöze hiç kanşnnyan ve nar
gilesini tokurdatmakta olruı Bek· 
taşı güler ve: 

Bu hazret no hncıdır ne ho

ca. Ol olsa bizim bektıı.şl eren

lerinden biridir. MalQm ya, bi

zimkiler camlde hl9 görüıımozler. 

:r.annındayız. 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

- Eğer davet olmll§ olsaydık, kocam muılakn 
ılmdıiye kadar eve lco§ar haber verirdi. Ailenize 
oWı hiirmetim böyle konuımama mini olmalı, 
ama yine eöyliycceğim: Du davete ptmediğime 
mcmııannm. 

- Fakat btı davetin hUBusi bir manası nr. 
Udaigor sultanı Rahayang'a gelmif. Dnvet onun §e· 
refine \eriliyor. Ne oldu, neniı var? 

- Hiçbir feyim yuk. 
Odrtıy ilk defa olarak Lady Brandmor tarafından 

da\Cl edilmediğine c,cf ttti. 

-9-
Seyahate çıkacaiı aabahın gecesi Odrey rahat 

uyku uyuyamadı . Saat altıdan evvel uyandı ve 
hemen pancuru aralıyarak ufka baktı. 

Sabah &Aarryordu. \ azifelcrlui tam:mılamı§ gibi 
yıldızlar biret birer eönüyorda. Biraz sonra ha~ 
metli bir kwllık etrafı &ardı, sonra güneş, parlak 
ciliılı Japon tablolarındaki güne~lere bcıızlyen ha· 
liyle ortaya çıktı. Ani bir kızıllıkla eafak sökm* 
tü. Bu kızıllık eVl·cliı gÖk)üzünü &arml.§. sonra 
mercan tlalgaları halinde eırafa yayılmı~ı. 

Hizmetçi bavulları hazırlarken aoru)ordu: 

- At pantllonwıu da hanıla mı koyacağız? 
- Hayır, üstüme giyeceiim. Koyma". 
Böyle söylediği halde yine tcrcddüd ediyordu. 

Pıuıtalonla 11e kısa kollu gömlekle &itmcğe çeki· 
niyordu : 

- Herkes bana bakacak, diye dü~nu)ordu. Fa· 
kat ııabG.hm bu saatinde ortalarda. kimse olmıız. 

Motörle de ııidcceğiı: . .Sonra hemen ormanlara dn· 
lacaiız. 

Karar çerdi, Kale'den lmıJ olduğu bir hasır 
uokayı da batma giyince hazır olmn§lu. Aynaya 

17,14 8,52 
20.21 12,00 
22,0C) 1,47 
4,01 7,3C) 

ED~l ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
haktı: Şip~irin idi. Büyük f&pkanın altında yüıü, 
çocuk rüzü ı;ibi köçüciık görünüyordu. Narin vii· 
cudune, ince kalçıılarına '9e uzun bacaklarına bu 
kıyafet pek yakı~mı§tı. 

- Bir genç ol;lana henı:edim, diye <lüşünılii . 
Fakııt bir genç <>Alandan ziyade }H!k genç bir kıza 
daha çok benziyordu. Parlak ve taze güzelliğile göz 
kam~tıran bir genç kıza .. 

Hizmetçi bile şu sözlı~İ söyledi: 

- On sekiz yı,ında imi~ gibi duruyorsunuz. 
- Acaba efendi kalktı mı? 

- Bilmem, gi<lip bakayım. 
Biraz sonra §İ§man yanakları içinde kaybolan 

küçücük g(;ılrrile gülerek seldi ve haber verıli: 

- Mister Robert Lin<lston &,"llğıda .• 

- Ya cienıli? 
- UyanmıJ. 

Çinli kadın hila gülüyordu. Odrcy: 
- Ne var sanki b<iyle gülecek? 
Diye söylenerek kocasının odasına giıti. llcrhert 

tırq oluyordu. Karıııını bu kıyafetle görünce hay. 
retle eordu: 

- Udaigor'a kadar hu kılıkta mı gideeekeinb? 

TEFRtl& ~o. a6 

Ç eviren: Rezzan A. E. YALMAN 
O S:"<;e Herbert'i odasına almamıştı. 
- Kılığımda ne var? Bana yıkı§mam ıt mı? 

H6l'b<:rt cevap olarak karısını kolları arasıııa al· 
dı ve clııd;,ıklanndan uıun uzun iipıü. 

- llıırikulıidcsiniz. Fakat sizden böyle ayrılmak 
bruıa bir tuhaf geliyor. Belki ilk defa olduğu için· 
dir. Sizi herhalde ôzliyeceğim. it 

- T~~kkür ederim, fakat paı.artesi ak,amı 

döneceğim, çok kalmıvacağım. 

Odrcy odadan çıkarken kocası, uzun uzun ve hiç 
te ho§nut görünmiyen bir tavırla arkll$ınıl11n lıaktı. 

Odrey kota ko,a salona gitti. Orada Robnt'i hu· 
lacağını zannederken karşısına milli kıyafl'tle bir 
Çinli çıktı. Elinde ahın yaldızlı bir yelpaze tut· 
mu~, gözlerinde sözlük, siyah ıçlı, turuncu yüzlü 
bir Çinli .. Fakat hali ve tauı Odreye yabancı gel· 
miyordu. Çinli hürm~lc esilip adıim vecdi. 

Odrcy hayretle dedi ki: 
- Ben ~füter Robert Lindston'u horada bulaca· 

ğımı zannetmi§tim. 
Şen bir ae~ bu !(izlere cevap verdi: 
- Aldnuım, nldattun. .. 
- Olur şey depl, Rohert ... Hiç farkında ohıv 

* Ba§Dla ta, clüterek yaralan- Yaralı oradan geçen bir 
mıt - Bakırköy, Arslan çimento Yedlkulc Ermeni hastpı~ 
fabrlkaamda, U.. ocaklarında çalı- rılarak tedavi altınıı. olızl 

dım. 

- Sta mutlaka hir ı;ün aldıtPCağımı aöylcm~ 
ntlş miydim? İ§te oldu- Beni hu kılıkta tanımıya· 
eığınıza emindim. 

- !Ju eiyah saçlar ne? 
- Boya .. Turuncu rf'ngim de boya_ So01u•nma 

da eavabun giydim. Haydi gidelim, bekliyor. Ba· 
vullar otomohile yuleeti hile.. 

Odrey lı:ota kota evden "'l'e bahçeden çıktı. Bir 
nC§CI '9e hürriyet hansı içind..- idi. 

Robert, Wıerindeki Çinli dbisesinin eteklerini 
toplıyaralı: koJllY!)rdu: 

- Aman eakın muhterwı aileme böyle 'kıyafet 

deği§tirdilimi eiiylmıeyiniz. Böyle pkalarda.n hiç 
anlamaıler, df'rd anlatamam. Halbuki ben bunu 
aıasıra yapıyorum. 

Otomobile yallqm.ı~ardı. Odrey, Lcn-Su'ya hay· 
ran oldu. Tatlı bir yüzü 'l'&rdı. Uzağı pek iyi seç<> 
miyrn gözlerini hafifçe kışmıştı. O<lrey'i görün<'o 
geni§ bir teb~iiın yÜZÜJIÜn manasını dclii~tirdi: 

- Roben ~n bana o kadar çok bahsetti ki 
bau hiç yah4ını:ı f!:elmediniz, dedi. Siz de yuı ya. 
zıyorıunuz, değil mi? Fakat biiyle meslckıa~lara 
her .ıaman rutlanmaı. 

Robert Sabırsızlanıyordu: 

- Haydi bininiz. İhifatları arabada &avuranruıı. 
Büıün otomolıil yolculuğu eımıusında üçü de gül· 

düler, aöyll)difor ve taltal §tılnr. Mektep tatiline 
ltavupııuf talc:Mlere benziyorlardı. Robert yolun 
dönüm noktalarınaa arah.yı hızla 5Üruyor, Len-Su 
ile Odrey top gilıi yrrlerindı:n sı~rırcırlarJı. Hc:r 
&ı~rayıfla lflDÇ Çiııli kahkahalarla gülüyordu. 

Odrey baykırıyordıı: 

f Deııamı ııar J 

irmik tatlısı 
Ynrrm kilo 11UU1 Jı!l~ 

biraz ıstıttıktiı.n sonrt'> ~ 

ince lmılfl, l'a\'81} )'8\ıı~ r/ 
~ kıı.rtştuıu·aık ı;Ut" 
Katıca blr homur bııll11" 
tencereyi ateşten alıtlıJI' 
gram çam fJ5hğı, kll,uı tı, 
buğu ı;ıkarılnmı , e uf it, 

~ ~ 
t.k, bir yemek ım.,ığı 1: ıı./ 
dört kaşık toz şeker 1"~ 
az karıştırmalı ,e .)ili 

tepsiye dfklip yaymıılI· I 
~\ 

rop katıın.,.cıınca bukl•' 

mell lçlne berganıut d~ 
f.3lknnmış yumurta silf 

talil hamr<:.tli bir rırı~ ~ 
Yanm saat sonra çıKll ti; l• 
ıle yanm kilo eker eri ııt 
gram sütU üzerine dlil'_:;I 
fırıruı ' ""111cll. mr ~ 
sonm çtlcarmıılı, sıı~ ~ "' 
bakbra alm iL Çol: O 

Jıdır • 
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Mesut olmanın yedi şartı l=il som nAııRııR 113 
/Jısa:~~RAN Harry Hopkins Uzak Şarkta 

... ~lebllfl••••• .. P•ypu•gölll Bunları temı·n e-lebı·ıen 'ere Moskovadaki temas- Japonya Siyam ııııı llıda.kı ~ovyet .K.ıı.alıı.rınctnn 10 U ~ ı ~ 

~~~:p~::~ı/~=ı~:~ ~ı~k~;:ı~ mes'ut ,,Jenz•T. sz•z Je -'eneyz•n.I Lfarını bitirerek hududuna asker 
''111 •ur. Şark ccphcsının diğer kı· Uı U~ Uj ondraya döndü tahşit ediyor 

@v ASI ICM6fj· 

Japonyanın 
petrol taarruzu 

iYazen: M. H. ZAL 

J aponyada hudutsuz bir to ... 

Qc.,:ndıı. harckAt muvnftaıuycUe Londra, 4 (A.A.) - Roosevelt'in Bangkok, 4 <A.A.) - Reuter: 
.. 0• etınel{Ledır. Hava. kuvvcLlcı·t Saadet denllen nesnenin epeyce k t • t '"'"st H dar 
q' ~ıtova Le a mes u vardır. Mes'ut, 8aadetın .,...... mtıme:ıslll M. Harry Kopkins, er ne ka Japonya ~imdi)e kadar 
-'lurzn • rungro.d ve Moskovn - komik bır kuruntudnn ib~ret olduğu- Keşfeden : menfisini elde edene derler: Sıtmam pazar gUnU, gece yarısı MOı&ko\•adan rcsııü bir tebliğde bulunmamışsa da, Si· 

rak lttlhası bulllDduğuaa şüp 

he yoktur. Korke. Mançu ve Mongo. 
Uııtaıı bu iştUıayı teskine kA.Q gel· 
memı,. Japonlar bu yüzden Çha ma. 
cerasına allrUk1emnlşt1r. Fakat ba 
defa Hlndlçlninln işgalini. fınattaa 
lstJfade ederek biraz daha toprak 

elde etmek maksadına atfetmek 
doğru olmaz. Japonların Hindlı;lııi
den bir basamak dlJ e istifade et
mek btedfklerl aşikardır. Etrafı 

durup dlnle<Iikren 50nra ,-azıyetl 

mllaalt görürlen.e Holanda llind1s-

llılf B.nsk demıryoılarını bombala- nu bilirim. Hem yarım asırdanberl. yok amma, kinlnim var. Çorbanı yok Londraya avdet etmiştir. yamın .Mançukuo 'e 'ankin hükumetle-
""'ıatdır. l'.ı~kornva dıı. teKra.r ha· Zo.rif Fazıl Ahmet Aykacın otuz AKA Gu· ·Na·u·z k ıı.. rint ., ııu ~ amma a~.,m var. Servetim yok o tanıması için iki taraf arasında ı;ayri 

ISo curnu Yapturuşcır. yıl önce Taninde çıkan mizahı bir amma, alm terim var. A "k 1 "f resmi müzakereler cereyan ettiği malum· 
lıeııtıılYet ıeuuguıtı gore; Estonyo. cep manzumesinden şu beyit haltrı.i'laa Saadet ~nJlen komik kuruntu tc- merl a, ngJ tere 1 dur. fyi haber alan mahfillerde uınnedil·' 
i{or de Ve lSı.nun ha.ttınd:ı ısmoıensl{, kalmış; doğru· kalmamışsa hoş • l. llkklye bağlıdır. Aşağı yukarı mcs- ve Sovyet Rus ya diğine göre. SiylJll bu iki hükü.meti ta· I 
rııllhO&ten, Zerkov tstıknmetıcrlndc sün: j gün çerçeve içinde yumufak bağ. ut otmak da teltl.kkiye bağlı değil nıdığı \C arada bıışka bir iınil ruhur et· 
lıa., lreoeıer devam etmlşur. So,·yct «Methüsena kaplarını artık verelim (İstitrat: Sevı-lli dostum Ameri- .midir ya? Fakat aralarında • yuka· elçilikler imİzİn ınediği takdirde ,·aziyet l!üratle inkişaf c-
~ kU\'\'eUcrı kara. hıı.relttltına iŞ· /kalaya, kanın da O çerçevesı.z ve batsıı: hUr· rida dediğim gibi _ ipinceden biraz tahs~Sabna zam deoektir. Siyamın yalnız: ba~ına kaldığı 
bo etınlş1,.- ve Kö .. tence tekrar Benden aııo, bekllyenler a\"Ucwıu riyetten paçasını kW't&nu.atnı dile- daha kalınca bir fark bulunmakta· iddia <'dilmektedir. Avnıpada bir hayat %~ 1 atııııaı ~tır. Baltıkta bir Almıın yalaya!.» rlm.) dır. yapı.ıyor memat mücaddesine girmi~ bulunan İn· 
.\bııa tulle mUh mınat yük!U bir Bunu komik kuruntuya da 9öyle Sakın ha! Çok rica ederim, yanJıf Bir bası.t &Şna!ifn& için cennetten Ankara, 4 (Telefonla) - Hüküıneı, lıarp giltereden ıaalılıutlerini geni§leımesinin 

tarundakl petrol membalanıu 

gcrlrınek ınakısadile mutlaka 

ele 

ls n nakliye gemisi batırılmıştır. çevirebiliriz: &nlQ.9ılma.sın: Ben Wa.l}ların maddi, kofulmak eaadet mi? vaziyetinin bir çok memleketlerde ve bil· bcklenemiyeceği eöylenmekteclir. Buna 
hı. 11 

teblit lıwusalarındau ruuarıla- m8'lev1 hüviyetleri üzerinde, saadet İncir yapralh k k .... ad-• t a· l ·k A 'k So R mukabil diledig"i takdı"rde Amerika Sıva. 
taarruz açacaklardır. 

-o{ ıun "' Ben, saadet.. kendlm verdim c.• uşanma ....... ... ıassa ır ı:şı merı a, vyet usya ve , 
t~ llnıi netice §Udur: E!>tonya kaplarımı kalaya, aleyhıne menfi bir tesir vllcude ge· mi? l İrıgiltcrcde normal hayat ıartlarını değiJ- mın istiklilıni garanti edebilirse de Ame-
.\iııı. dekJ. mubıırebeler şlmdııtk Mesut olmak istlyenler a\·ucıına Urmefi .ı.stemiyorum. Herkes kanaat ManikUrcU güzel madmazel durur- tirmiş, C§ya ve gıda mllddelerl fiyatlarının rikanın böyle bir harekete müteına);l bo· 

Harpten enel Japonya yalnız ea
Da)1 llttıy~ları için senede aeld& 

milyon hektolitrelik petrol w..aı 

ederdi, bunun yüzde ye~ beti A· 

merlkanın elinde Jdl. lhtlyaç ıa.

men Holanda Hlnclötam.adan ve 

Borneo adasından gelınekle berabet 

buralardaki petroller de Standaı'd 

011 ile Şd şlrketlnbı inhhıan al 

tında idi. Bn suretle Amerika ve 
İJı&1,lt.ere her dakika JapoD.yalllll 

bofaznu sdukak bir mevkide ba· 
lwıuyorlardı. 

llıtl( lllar lehine bir inkişaf göster- l'etirdifi methuma bağlı kalmakta ken tırnakları dağ tqma sUrtmek nisbcısiz derecede artmı~ oldoğomı nazan lunduğu hakkında bir emareye te38düf e-

tcıı11tedır. So\;\etler burııda l'eypus yalaya! •. ser~ttir, saadet mi? itibara alarıik bu ür memlekcıt-'·ı·l -'rı·lik dilmemi~tir. Si)amın küçük bir devlet &ı· ee Bununla. beraber saadetıe mes'ut " .,.. 0 • 

"1ııı nubundan garba doğru bır ta- olına arasında soğan zarından biraz Ben, aaadet yoktur, diyorum, sa· Limon kolonyası kokan berber du· ve konsolosluk memurlarının maddi uzi. fatilc rcali t bir tarzda hareket etmeği ta-
ltıu l1lpabilıı ler5e 'azı) eti kendi daM. kalınca bir fark vardır. Buna na ne? Sen, vardır diyorsun, bana rurken saçı sa.kalı • bügtlnkü bazı yetlerini düzeltmek zaruretini hil!8CtmiJ4 ir. Eavvur ettiği iddia edilmektedir. 

tllJıe duı.eıtml!j olabilirler. dikkat etmeli. ne? Onlar hem va.rdır hem yoktur, 1 bayanlar gibi • 8ÜpUrkeleştirmek aa· Hu itibarla ba üç memlekettcld memur· Şimdi müthif Japon kuvvetlerinin Si· 
lltı "'°lensk meydan muhıırcbcsl ıw.m İnsan; ZUmrUtanka kutunu gaga· dlyorlu, bize ne? Blz Ba&dete ne ka- adet mi? lann maa, ve temsil tahsisatı a•ıllarınıı yamın ~k hudaılannda toplandığı her-

arıı ett,r. nd .. • nı .. _ \e rıfryo.n!!unuz ! diyor, ai&e ne? Anaforcu apartmanı dururken ısel· - d .,~ d Jet tar fıııdan k"ırıılanan ,~ k~e nuılümdar. iyamın komşularile do& ile ile S "' en ne .nımıı arua sından yakn.lnyıverir de, saadetı tu· yuz e ""• ev 8 ~ 
""~ 0\')elıerde bir bezginlik ,.e tamaz. Ben, sadece, menaup oldufum ce- !erin açtığı tilki inlerinde gecelemek ya yaptırılmı§ olan binalarda oturanlara kalmak için elinden geleni yapacağı SÖY· 

Ctıni•••• nlo~ cdlr mlyetl komik kw-untula.rd•R kurta- eaadet mı•')• - d 20 • b • d b• k lenmeL."tedir ~ ..... -..metı gi.irWmcmekt • İnsan; promete olup ciğerini kar- -· yuz e nıs etın e ır zam yapmayı a· • 
Ouı~llıl' &atebenin lla ıa ilk günlerinde tallara peşkeş çeker de, Saadet sot- rıp realitelere bağlamak iatiyorum. I Hollvutta koktey partl dururken, rnrla~tımıı§lır. Hazırlanan kanun Jiiyihuı 1 f·ynm • Hlndi~lnl müzakereleri 

~ .. ıer " ı t kla kul'h ı Bu bir cUret mkllr, bir kUlto.hbk Serendlp ada.s-"a maymunlarla dı"· Meclise ı;-'mi"'ı·r. Uyiha siiratl<' müı.ake· Tok)o, 4 (A.A.) - D.t\.B.: ....._ .,en an · r .... ıunı' ar, rasınm yağı kesllml.ş, tanesiz ho9a· uıu " • "' •· 
'• fdarınıta ustUn silu"lı \e ,,·asıtalar . d . k mı? Yoksa. iyi bir niyet m1? Her U·ı dize Hmdcevizinin suyunu içmek sa· re eclileccktir. Liyihaya konmu• olan lıü· Donıei ajan,ının Şan;ondan verdiği bir • .., tın an bır aşık içemez. ü • 
~ıt ~e alışnıanm~ olan Alınan aa· Saadet neden iyidir, niçin herkes ç ~ kar,,ı da. bir itirqnn yok. adet mi? küınlere nazaran milli müdafaa, ticaret vr habere göre Fransız Hincliçinisile Siyam 
~ rı, taı ııatı gazete ı.ülunlarıııa ist ., B'l . yatta saadet yoktur, Realiteleri Fakat mes'ut olmak böyle değll. m:ıarif vf'kiletleri de hu üç mtmlekettr arasında hudut tayini hakkındaki müı.a· 
, ~kınlık gostcrml<ılerdl. Bu· ğt.ı d · ... r um Ua .. nu yemezm f, Onun yedi şartı var. Kim temin e· bulunan memurlarına yüzde 20 • 25 nis- en· er e) u un 1 .,un rı a. • ~eıı ı• er· 1 me.;ı zor mu? Yok oldu· vardır -a1ısatı d ıı... ı k 1 J"J" 'lk ,, .. lt' ·n.ıe b •lı)·acak 
,~rııe Yayılan habcrle;ılen anla- ı:s:··yasağa karşı hırslı olurmu~. bulduğunu yermı. .. Hayat ta böyle· derse mes'ut olmu~ sayılır. Ben te· betinde fazla tahsisat verebilecektir. Ka· tır. Hudut tayini komisyonunun ilk top· 
"~ı.'11& gure, ı:;o,·yetlerdekl Alınan Yasak en çok yedi gUnlUk, muvak-j dlr. U~du~nu defli, buldufunu ya-J min ettim, 9lmdl mes'udum. nun 1944 mali senesi nihayetine kadar lantmnı 10 ağust~a yapması muhtC'rnel· 
"·liQı, .ıratı iyi ralışamamış, SO\"J·et kat bir yokluktur. Ona kar,ı böyle far. Misa.tır nasıl buJduj'unu yemek· Şart: 1 - Yakmadığuıız elektrik muıelıer olacakıır. ldir. 
'lliıdakı tank malzemesinin Kı· hırs beslerse, knlilbelAdanberl yok O· le doyar ve memnun olursa, hayatta için mahkemelere dUşınektt-nse elekt Japonya, Amerlkaya seyahati 
'ıııeıı~Ci&aıdakı geçit reslnılcrlııde gö_ Jıın saadet için haydi haydi kara sev- da bulduklarımıza, bulacaJdarımıu riğinizi ba9kasının UstUne yazdırınız. Atla::tikte bir A~man menetti 
""cı.. ~ Up tanklardan \e 51Jah- dalara düşer. k&l'f~ .memnun olmuuz: • biç olmaz:· Artık, ne avukat, ne dava, ne !Uraz, To&.·yo, 4 (A.A:.) - İyi malüınat alan 

11 
ibar t ı t1 sa görünmemiz • gerektir. ne tem'"" ne misi yaka .. andı Amerika membalarından öğyenildii;ine gQ. .qı,,_ e olduğu znnuedllm Ş r. Başbaşa verip aylarca saadet arı· ~-··· F-

'll~lar OO\')·ctıerln 46 tank alayı yan genç Aşıkların saffetlerine ne ka DUnyada saadet var lmlf, ya ki Şart: 2 - Kullandığınız su için Londra, 4 (A.A.) - İngiliz Ami· re Japon gemilerinin Amerikaya seyahat· 
• ı..~u \e butUn tank mc\·cu<lunun dar hUrmet edersem, ga.tletlerlne de yok olmUf ne umurun? deyip geçme- habre kırk lira, habre yirmi sekiz ralhk dairesinin bildirclitine göre 1n- ]eri tamamen tatil edilmi§tir. Japon ma· 
•..-.ı. """tn ibaret lıulwuluğunu t bit 0 kadar "RŞakal cı . d t l lı. Hayat var mı hayat? Yeter o! la· lira altı kuruş otuz para vermek- gtllz tarassut gemileri ablokayı yar· kamlıırı bu husu!ta hiç hlr mütalaa ı;er. 

t•eı-111 " ınm. cım, saa e ·· •-- k •~•- Dl 29 t ı k Alm detmemcktedir. 'i'l · halbuki Alınan kuman· Civanım, 'Saadet.. CülUm, saadet.. .._re ara, "'."ı.erae beyaz olsun, • tensı-, kullanacağınız suyun parasını mağa çalışan 55 oon u . an 
'llıht llındlle kndar 9 bin kadar BUlbUlüm sUmbUlllm, saadet.. deyip l~rse tatlı, dilerse. acı ol.tun. Olduğu yeni ev sahibinize havale ediniz. Frank!urt gemiSini yakalamışlardır. 
""ıı e\t tankı tahrip edil<liğlni talı- dururlarken birkaç ay sonra bir de gıbi kabul edeceksııı, ve iradenin sağ. Şa.rt: 3 _ Yerlerin, göklerin, de· -o-
"'·~ •i'. halde meydan muharebe· gorürsilntiı ki bu köşedeki avukatın larnhğını zedelemiyecekain. Mesele nizlerln allahları şahit, aylardanben Amerik:ıdaki J r pon 
~ı lıeıı )'et1'en };o,·yet tanklarının ar· odasında birisi, öteki kö!ledeki avu- burada. tek de!a konuşmadığ.nıı: çifte tele-
., tlınenıiştir; ,.o bunlar «görül- katın odasında öbUrli bo,,anma arzu- Şimdi bana diyeblijrler: tonunuza avuç dolusu konu!lmu.ş pa· Vapurları 

.,<?.'' bıliıunenılş1> yeni tanklıtrdır. hallerini imzn.lıyorlar. - Hem saadet yoktur, diyorsun, ruı! vennemek için evi terkedlntz. Tokyo, 4 (A.A.) _İtimada şayan mem 
-...:ı~~larımızda ·ovyt't mukave- Yalnız aşktıı. mı? Hayatın diğer hem mes'ut olmanın yedi prtuıdan On be' kilometre ötede bir dere içine lıalardan Öğrenildiğine göre, Birl~ik A· 
"'~'°'' tankl:ıra, motörlı.i birliklere, sathalarmda da böyle. bahsediyorsun. Bu zıtlık neden? kaçtınız. Şimdi telefonunuz değil ya, merikadan Japon vapurlarının hareketi 
""" )'tlere \e mnnc'\lynta dayandı· Mesela. Ucarette: Saadeti, masum Mademki saadet yok, mee'ut da ol· kapınızın çıngırağı bile yok. sayTi mııan-l'n bir zamana bırakılmı:tır. 
""1ı"-lırnı,tık; bu hususta bluıra. bir mllletl soyup soğana çevirmekte mamalı detll mi? - Hayır azız o· Şart: 4 - Taksitle alış verişten Japonlar bu hu~uıta ıükü.tu muhafaza et· 
1
t "e"-. Uın \ernıış olduğumuzu ah, al sananların neticelerini gördüm ki kuyanım, hayır! S-.aclel y~tur, fa· (De~amı: Sa. 4, .Sü. 4 te) 1 mektedit. 

Bulg:ıristanda 
buğday mahsulü 

mebzul 
Sofya, 4 (A.A.) - Ziraat Nazm 

Kircheff bu sene Bulgarlstanda buğ· 
day rnııhsulUnUn kemiyet ve Jı:eyti

yet it:barile gayet mebzul \'e iyi ol· 
duğunu söylemiştir. 

Halbuki Dolanda Blndlata.ıımııa-

ki petrol meınbaları, Amerika, Bm 

ya, \'enezllel.IA \'e !randan sonra 

düoyawn en zengin petrol koyula

ndır. 19S7 ele '7,%63,500, 19S8 de 

7,898,000, 19!10 tıene5lıı1.n l.k altı a

yında 11,1100,000 \e 1941 'CIDe8lalp 

ilk altı ayında 4,700,800 ton petrol 

iııtlJuial etmlJtl. hponya 1Nuaaou 
ele geçlrlnıc Amerlkao _ 1ngWz fk

tısad.l laAklmlyett a.liuadan kurtulup 

petrol danwmıı hallet.mı, ohll'. Ba

ta,-ya, Yukohamad&n 2720 mD mak 

tadır. Bata,-yadaa Aıner1ka7a olan 

mesafe bumm JJd mJslicUr. Blndlçl· 

Diye l·erleşmekle .Japonya, petrole 
...&. 

bir kat dalla yalıd~mrştır. Dıiaya 

\'az.lyetfnl mtısa.rt • görtlr gtirmes 

llolanda petrollerine el atmata ra
bpcafını muhakkak 6aymalt Jcap 

eder. 
~11 lı.bat etmiştir. DiliilcU ya- birbiri nrdmca a ııan cambU takla.· 
'~~a malzeme \'e 5l1Ah~ l>Jr lar1 gıbi top atıp l!IAs ettiler. Bu· 
' ' haııı olduğunu, muharebe- dalalıklarından, beceriksizliklerinden 
'::ae\1Yatı sarsılmayan tarafın değil, hlışfı.! Sadece saadetin yok o
~~ını du~uıunı.iştiik. :Bu <lil· luşundan. Bir de, bu millete fenalık 
~~~ . 
, l,t0~ e ,de yanılnıadığıınıı.ı zan- edenlerin ergeç bellılarınt bulacak-
' rn · l cnı So\·yet tankları mu- larına dair bir !Uı.hi sırrın var olu· 

Gı ~UrneYdana getırml~tlr; eğer ar- şundan. 

Milli Piyangoda 
~r aı eı.ae bu muvazenenin AI- Meseld. ziraatte: Saadeti, s11>ka Ö· 

~it 01 eyhıne olarak b<>zulnıa r da kllzle karasabanda sananların kari!l· 
''-4e ~lr. tşto . molensk bölge- ıarını deşmişler, kırkar tane (gele
~ 'tırıa .. n llert lureketinin bu ka- cek sene) çıkmış. 
~ ')tt&e -ıhlatıının bir ısehebl de Mesela. polltıkada: SaadeU; akra-

'11 ~in kullandığı bu meçhul bıı. kızlarını prenses, prens enl.şte
t'ltr,. zenıesldlr. !erini kral, kralları at u'l&tı yapm&K 
~Ylıada bir Alman ,.e müttefik ta bulacağını sanan NapoJyon koca 
~t bir iki gtındenbert tekrar .Moskovıı.nın, koca yo.ngınm, koca a· 

'~ ı:r. So\')"et tebliğinde geçen !evleri karşısında bile ıaınamadı da 
~L ıı rne,kJı §imali garblslnde ve tazece kesulp yUzUJmUf bir beygir 
ilet "'11\ıla 70 derisine büründü. 

. ' klJometre cenubunda- San.det olsaydı, dUnyalara hükme· 
'-e ların bu lld istikamette den Kayzcr İkı.ncı Vılhelın, Dorn ,a. 
Iİfıt ~e llllllıarebdcrln de l'ııkarı tosunun ormanlarında odunculuk et'tt rınden şarka doğru taarruz der miydi? 
' ~ Vaktıle millt ticaret inkişaf etsin 
'- "~hu ılıyor. Tahmin ettiği· diye hcl'kes bu· bakkal dlixKAnı aç-

' e, takviye ku\'\'etlert getı- mıştı. Bskıler hatırlasalar ıerek. Bi· 11 ilQ"~et lllara karlJı durmak için ye_ zim mahallede de blr bakKal açıldı. 
'-t~ ktın•etıcrl durmııksızm mu Adt da parlak mı parlak! vmUr mU 

"lı ~e.)"<lanına yetişmektedir. Ar- ömUr: f:ıandet bakkaliyesi! 
4e.ı .. _"." '1e1 meydan muharebesi Elli alırsınız, iki y~ elll yazar. 
'~ ll Ses çık3l1JlaZ8mız, mllll tica.retuı in· oı... _ _' u lllıılıarebe Klet mer-
' ~ ~ kişatına toz korunasın içı.n! 
'- lfe 0 re nı&d kutru 100 ki- liir gUn :rnaha.ueli baktı ki bakka· 
tı._ '~'ıt.1-Q bir yarun daire üzerin· luı elliyi iki yiız elli yazan aag eıine 
tı '-·~ etınektedir. Acaba bu ya-1 cılık mayasıldan sonra inme mı.t··· ve 

t.tıı n eeııllbu garblslnde. Aşa-1 bir gece kalb1nın bq damarı ı;at di-
c.ı... ~tııte,. bo ye çatladı. 

'""41 Yunda kn.lan :SO\."J·ct 
.ıı... ite \a Bır komşumuz vardı: Saadet ha· 
. ' ı.,yettedlr" .~·•-·-nıar 
t ı -~ · '1>.1.1.1& nım. Ne iyı hanım hanımcıktı. Ko-
'tııı lırıaK lçlıı l'CJılıe<Ien taz- ca.sı dıı. öy,e. Uıil.·evveı rU~beslnde ol· 

111 d- liı.t1 g 
1 ~ ""' bıaııllr unrıu.) orJıu; işin doğru- duğu için saadethl Mes'ut Bey der· 

' • liunun içJDdlr kJ 1'lgloa leı tlı. :::ıw·ışuı kızının adı, DUrrUlaa· 
~ ~ıı. lehirıerinin tahllye ve,>a iş- det, yant saadet incisi. Kıi.ğıthaneye, 
~'lu,_ "'"rın eski adı ile (::SAdabad)a. ya.kın otu

ı..._~. laka e daır bır maıumat rurlardı. Oğlu (Bahariye) mevlevı 
"~ cı t O\.)·ctıerlıı Uıata teb- tekkesinin kudUmcUlerindendL Adı 
1t1 ıc '~lüıe.rek ~rka ~1lmeler1 da: Yelyeperek Mes'adet elendi !Qi. 
ttı.~.)!ı ~lbr. lKl şehrin terkinde Nüfus tezkerelerinde de doğum yer-

~°"': t:ı. r ırıahı.ur yoktur. lerl: (Dersaadet) yazılıydı. 
~ ~ LOnlacıa ,.e \1krayııada Yine eskiler hatırlarlar, blr ıün 
~'~IQ.Iarında bir lnklşat \'ar .Mercandaki (Valde lıanı) nın bir 
~rllit bu topraklara o kadar kısmı yıkılmıştı. Sa.adeUtl Mee'ut 
~t tiq Uııı kt IU'hk Estonya sn.hll· Bey yıkıntı altında. kaldı. Saadet ha
~ ~r~e 'Kici ancuk se\kul· nım yatalak oklu. DUrrüsaadel1 ar-

• rJa ınlld:ıtaa edllebl- ho~ kocası boğdu. SAdabaddaki evle• 

Y enı·--...::::::, ==== 
aers yılına 

~ hazırlık 
~l,4(A • 
1~1 tchlit e :.\·~ - Maarif Vekille
~~ • 1942 djJIIli§tlr: 

~l'dııı dtta Yılının ha•lı•ac:ııı.ı 
ti).,-. lr.I - 111 b • ' ı; ' 
• '.'4':t ~ iı:ıuıı:::;:lcmc inıtıhanlaril" 

1 kkı11da ının yapılacağı ta· 
ile hı, 1 • .ıikadar maarif müeue-

lllniııı gönden1mi§tir. 

rl yandı. Yelyeperek Mes'Mlet efendi. 
yi LbdUlhamidin cuı-nalcısı diye Mah. 
mut Şevket Paşanın ihtilAl mahkeme 
sine verdiler. Zarzor yakaaını kurtar. 
dı. Yakasının kafasının bu k.urtulu
şuna saadet mi diyeceğiz? Ne mü
nasebet! Kelle kurtuldu amma, göv· 
de Sinoba 6tlrilldU. 

HUrriyet çok iyl bir şeydir, fakat 
saadet değildir. Hele artını öl;Uaü 
olmazsa. Susturucu bir misal gÖŞte

reyim: BugünkU Fransaya bakınız! 
Hürriyetin en iyi tarifi şudur: Dlla 

Taurruf Bonoşu almak, memleketin korunmasını, ~mniyet ve selametini 
mek deınektir. Kendiniz için çalıtırken herkes için çalı§mıt olumınuz. 

..... ref•ll•••s •••l•ll•tl• r.........-. 
M..ıellttla relalu ll&la relalu.iııAır. 

• T&ı&••vr •••osu 
Heın liıin, hem memleketin refahıdır; kuvvetidir, 

Mal: ye V. kilimiz diyor ki: 
cTasarruf &ııoJarı, paralarını elinde tutan tasarruf erlııbına yüksek faizli çok 

ınüMit bir plitman tetkil edecek, ayni zamanda her gün daha çok artan ve hep 
linin qormal ~ço dahilinde temiei mümkün olmıyan Milli )füdafaa ihtiraçları 

mı;n kumıerı kartılıyabilecektir> 

Bir Tuarruf Boootu alıraanıı paranıza yüksel bir feiz, yun! müdafaa51na da 
bir çelik zırh veya bir çelik kanat ilive elmi§ olununuz. Cebinizdeki: 

• 5 lira ile 
25 

100 
500 

1000 
Jfü Tuamıf Bonosu alınız. 

" 
" 
" 
" 

" ,, 
" 
" 

PARA!\ .. IZ DAiMA PARADIR 
Bono almak için verdiğiniz para bai}annııı değildir. Paranız: cebinizde kaldığı 

halde üatcük liıe faiz: getirecektir. Vi·dc dolmadaıı paraya ihtiyacınız olursa her 
hangi bir bankaya müracaat ederek bonoyu derhal iskenlo l'ttlıebilirsiniı. Danka 
lar, Taaarrof Boaolanaı hıtaını vide kıymetleri üurinden: 

3 
6 

12 

ay vi.delileri 

" 
,, 

" " 

cro 4,5 
5,5 
6,5 

Hadclile ve mu.~Je veraiel kendilerine ait olmak üıere i~konto edeceklerdir. 
TUf.rruf BoMIU a4ııak için derhal bir bankaya, banka olmıyan yerlerde Mıılıandıklanna müracaat ediniz. Ta&amıf 

~laıını Milli Piyaqoaun r~ satıt ıitcılerinde de bolabilimniz:. 
Bir .....,._, .....__ ile v.-.. aaraa mödafaa z:laclrlne siz de bir halka DAve ec1halz. 

isabet nisbeti beşte birden fazladır 

7 Ağustosta lstanbulda çekilecek 

Miri Piyangoda 
Talihinizi tecrübe ediniz 

At yarı}ları daima büyük rağbet görür. Halbuki bir at yarı~ında guyu • 

pli&e. bu iıı için yatırılan parallın ancak üç, dürt mislini verir. Pek ümit edilmi 

yen bir at birinci aelirı;e o zaman getirdiği paranın yckUııu bi.nız daha )üksck 

olur • 

Fakat lıir piyango öyle dt"ğilclir. İld liralık bir biletle hu paranın (10,000) 

mislini kazanabilirsiniz. 7 AğuHosta çekilecek Milli Piyangoda büyük ikramiye 

20.000 liradır. Bundan başka iki tane (10.000) liralık, dört tane (5.000) lira

lık, kırk tane (2.000) liralık. kırk tane (1,000) liralık ikramiye varılır. (500) li· 

ralık ikramiyelerin miktarı &1.'kscn, yÜJ liralık ikramiyderin i c 400 tanedir. 

İhtimalleri göze alsanız dahi ııetice yine lehtedir. Çünkü 7 atustosta çekile

cek Milli Piyangoda isabet ihtimali b~te birdeıı fazladır. Yui yüz bilette 21 

bilet muhakkak ikramiye kazanacaktır. 

Talihinizi gCBi§ mikyasta tecrübe etmek için Lir piyango bileti 

kifidir. 

Amerika ordusu 
Amerika ordusUDda htzmet mlid· 

cleUDba JJd baçak seneye Çlkanta
catı Jaaher verilınektedlr. 

H baz1raa 1775 te miistaaleke 
Jlo~ blrle,ik müstemleke
ler b.lametlnde bulunmak üzere mey 
clua getlrUmesine salibiyet \'erdi
ll ufak blr allAbeodaz kuvveti, A
merika muntazam orduellllllll nUn. 
•l olnıa,tv. O zamandan. ııonra fe
denl hikamet önce mllla ve .sonra 
mllll :muhafız nanuu alaa munta
zam bir erdu meydaııa getinltlftlr. 
Fakat o zaqıanıar mecburi aııkerllk 
yoktu ve milli mubatıslar dalma 
gönWHt kur'a elrad.Ue UnDal edWr
dL 1802 de Jlirietlk. Amerika Aaıke
ri Akademlal namı altında kllJ'ulan 
Harbiye mektebi, askeri mesleğln 
1ak.lfaluu temin e&mi§tlr. 

1916 da mllll müdafaa ka.umUe 
m11D&azam ordu 2800 subay ,.e er
dea miltefekkll fırkalar haline lôo

kalm~ • 6 nl11&11 1917 ~ Blrle
flk Amerika, Dlinya Harbine girdi
li :ııaman ordu llçte lldsl muntazam 
orduya, üçte biri mllli muhafızlara 

meıunıp olmak üzere aeo.ooo 
idi. 

1917 de koal"'flden &'eç>en bir a
nanla milli ordu kurulmu§, sUAlı al. 
tında bulıınanlann aayuıı 4 nıllyo

na çıknuş ve bundan 42 1ırka AT• 
rupaya sönclertlml§t.ar. 

1917 nisanında Amttikannı 61 1 
kadroclaıı çıkarılınq 65 taUm tay
yaresi urdı. Umuınt Harp bittiği 

zaman ise Amerikanın ba\:a kuvve.. 
ti 200,000 ha,·acı subay ve efrat lb· 
tl'\'a eden 4.6 tayyare böllitllne ba
liğ olmuştu. 

Umwııi Harpten sonra mtDJ ordu 
llt,·edllerek 1920 de ıeç.en bir ka
nunla muntazam ordu, mWJ muh&
tıı.lar ve lbtıyatlardan ibaret uafak, 
fakat lyl talim görmli' buari bir 
kun·et muhafaza edllml~tt. 

Okuyuculanmız hatırlarlar ki 
1989 harbinin clofurdufu ,·aztyetler 1 
üzerine mecbuı1 a8kerllk lhdaıı edil 
mJş ve tedricen orduya alınmak 

üzere askerliğe el\'erlşll 16 rnllyon 
Amerikalı askerlik şubelerine kay-, 
dolunmuştu. 
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Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HE.KlM 
Dalıiliye Mötdauaısı 

Divanyolu 1 04 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hcrgÜn 2.5. Tel: 23898 

Alman yıldırım 
harbi iflas 
etmiştir 
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Devlet Demiryollan llanlırı 
luhammcn bedeli (5500) lıra olan 1000 tun demir için dökmeci kumu 22.8. 

9~1 cuma gı.inlı Eaat 115) un h(1le Haydarpa~ada Gar binası dahilindeki komis

yon tarafından kapalı zarf U&ulilc &atın alınacaktır. 
l3u iee girmek istiyenlerin (412) lira (50) kuruşluk muvakkat tl'minat, kaııa· 

nun lll)İn ettiği ~esikalarla tekliflerini nıuhtc:'i zarflarını ayni gün sut (14) on 
durdc kadar komisyon reisliğine verıııeleri liizımılır. 

Bu işe ait şartnnmcler komi5}ondan parasız olnrak dağııılmaktadır. (6637) 

KUŞ TÜYÜND~N 
Yastık, Yorgan, Yatak kullıuunak bom kesenize "ehem de 

:~::~:;~ Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
Yastık, yorganları da. pek ucuzdur. Adres: lstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş TüyU Fabrikası. Telefon: 23027. 

Beyoğlunıla sat., yeri: Beyoğlu BURSA Puan 

Peru 
Ekuatör 

Muhasamat, müta-

ihata edilen 
Ruslar imha 

ediliyor 
Mosko,a, 4 ı A.A.) - Ofi: k v Bcrlin, 4 (A.A.) - Alının ba~kuman· 
!:iovyet orduları umumi kararguhının 4 re eye ragmen danlığının tebliği: 

ağustos BBbalıı tarihli tebliği: devam ediyor Ukraynadaki çevirme hanketini yap· 
3 •l ağu tos ı;cce!i kıtaatımız. Smolensk, makta olan seri Alman ve Macar t~ek· 

Korosien, Bjealja, Taerkov \e Estonya mm- Lima, 4 {A.A.) - Peru harici)e ncza· kulleri ılü~an için bayati l'hemmiyeti haiz 
ukalarında harbe devam etmi~lerdir. Di- retinin bilılırdiğiue görr, cumarıc~i ak~n· liemiryollnrının muva ala~ını keenü~ler· 
ğer cephelerde muhim harekat olmnm•!· mı mutarckcye rağınen Ekuaıör - Peru hu · dir. 
tır. dudunda munfcrit çarpışmalar olmu,ur. !'molen•k'in şarkında ihata ıodilmio olan 

Tayyarelerimiz, kora kııV\etlerimizle me- Diğ"r taraftan hariciye nezareti, bir Eku· 5<ıV}et kıın-ctlerinin kmnı kulli i eimdi 
aai birliği yaparak duşmanın zırhlı \C nıo- atiır ınemhaından gelen ve Pı•nı kun .. t imha edilmi§lir. Bu mıntakaılaki So'·yrt 
törlü cuzutamlarını, pı)adc \C topçu ku\- !erinin miıtorcke ahkamını ıhlôl ederek kuvvetlerinden geri kalan J.:ı&mın dağıl-
retlerini izaç etmi,lerdir. ilı-rlcmc:ğe devam etmekte oldııkl:ırı şek· ması bundan sonra gecikmiyecekıir. 

Mo kovaya hiicum tcşehhiisiim1o lindo olan haberi tekzip etmektedir. Savag tayyarelerimil dün gece Mo!ko-

bulunan tayyareler dağıldı Hudut boyunda vada ia~e \C mühimmat tı-sisaıını '"' Duna 

Moskova, 4 (A.A.) - O{ı: Quitc, 4 (A.A) - Oii: nehrinin membaı mıntokasında münakalat 
~\yı•t tebliğine gÖrt',, 3 4 ağıı~tos ge- l::kuaıör ho:kıımanılanlığı dun bir teb- yollarının mııhiın bir düğüm noktasını 

eesi Alman tayyare fıloları )cniden Moır liı; neşrı-dcrek Ekuatör'un müıareke ahkô- bombalamı§lardır. 
koı;a ÜU'rine hucum teşebbu•undc bulun· mına na}et tlmı~ olduğunu \e ba,kuman- Çe,·ırme muharebeleri 

VA '1' AN 

Devlet Denizyollan ilanları J 
Devlet DenizyoHuı l§ietme Umum Müdürlüğünden: 
Gemilerimlıdeki ıemi duktoı:lıillau miiııhaldir. Bu miiııhallcr Jçtıı duktor ah· 

ııacak.tır. 

Kendilerine verilecek laınni ücret no llrııılıt. Tlyin ndycb blmn kamı.mı çer· 
çevcsi Uhllinde y pılacakıır· 

• Talip (ilanların bu hueuşta l&xım olau leeniki ha.mil ola:ık iduoıııiz Zat itleri 
Müdürlii~ii.ncı milra1::aaıları lıizwııu ilin olunur. (6585) _ ... , 

Galata rıhtımı üzerinde bulunan merkez ,.e tube acentalıklarımıı gi,elerinde 
Yapurların hareketlerinden bir hafta e-.veliue kadar bilet tedarik edilmesi müın· 
kundür. 

Mevsim hasebile yolcu nakliyatıııın ziyadeleşme~inden dolayı vapurlarımızın ha· 
roket gün ve saatlerindr. izdihama mahal kalmamak üzere ııayın yolcularımızın bir 
kaç gün evvelinden bu gişelerden biletlerini almalarının mümkün olduğu ilin olu· 
Dut• (6614) 

* 
Mudanya Postaları 

Mudanyayı ı;iden fazla yolcunun esbabı istirahatini t!'mİn ıruıhadile ealı, per· 
Şl'mbe ve cumartesi günleri saat dokuzda kalkan ~s po•talııra iliı\'.-:t~n ıyni gün
ler sut onft& lıir~.- vapuı daha kaldırıla< aktır. İJa,·e vapurlar Mıufanyaıbr. ay 
ui gün ... aııı 16,:ll) ıle İ stanb ıla döneceklerinden :\tııdar.yadan hıanbula her gün 
vapur temin cdilrn:tir. (664!ı) 

* Burgazada İ5kclcsindc yaptırılacak tamirat işleri kapalı zarf u ulile eksiltmeye 
kıınulmuştur. K~fi 0442,'.;,40) on dört bin dört yüz yirmi hC! lira kırk kuru~ olup 
muvakkat teminatı {1081,91J bin seksen bir lira doksan bir kuru~. Ek~ilıme ida
re merkezindeki alım satım komi•yonunda 11 ağustos 941 tarihine müsadif paıar
tesi günü saat on bc;te icra edilecektir. Bu işe ait evrak komi•yonda her gün gÖ· 
rülchilir. İ•tt'kJilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde vesikalarını hômilen 
yukarda yazılı ı;ün ve naııen bir saat evvı-line kııdar kapalı mühürlü urflarını 
komisyon riyasetine makbuz mukobilintlc tevdi etmeleri li:ı:ımdır. (6250) 

M es'ut olma nın 
yedi şarfl 

(Balı 3 üncüde) 
kat'ı surette vazgeçiniz. Çıplak gezi 

niz, taksit çukuruna düşmeyiniz. 
Şart: 5 - Apartman yaptrrmayr

nız. Şayet bir dalgınlığa gelip )ap- 't 
tırmağa kalkışırsanız lütfen ihtar H 5 
ikaz buyurulmanızı rica ediniz. 

t 

J 

6 
Şart: 6 - Hususi otomobil al~a

mağa söz veriniz. Gaflet edip alırsa- 1 

nız, kendiniz binrncyln.z, arkanızdan f 
dedikodu eden sözde dostlarınızı '. .. - 3 

lunuz onları biııdirinlz, belki dlidüğU. ıo 

ntizU çalarlar. 
Şart)\ 7 - Benim kızım olmadı~1 

için gUveyim olmıyacak. K!mJl v.ır

it 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Bir buçuk aeneden 

sa Allah bağışlasın. Dıkk.ı.tll olunuz. bir ay noksan; Bir hayvan. 2 - Eeki !\11-
GUvey.. Yarabb,! O nedir o? ·Il'ıe 

biraz adresiniz, ı..-;ıinlz derli top~!! o

lunca; o ne çek.lmez zatı şeriftiı i.-y
le! 

sırlıların bir m udu; Yemek yiyerek. 

3 - İki tarafı noksan atlas; Güzel. •1 -

Şarkı \C çalğı makamı; Taraf. 5 - Ek-

1.1.Gtı ~ 

latalnd Lnuua Amlrlliladea 'ferllen ı 

Barlol .lıkel'I Kıtaat btalan • 

.Afeiıda yadı mevadın .kapalı zarfla cUilımelcri hizalarında yazılı gÜll ~ 
ıaaılcrde Uıfada a.skeri aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin klfl11111 

neikalarile teklif mektuplarını ihale eaatlerindıon bir !!&at evvel komisyona yet· 

meleri. Evııaf ve ~tnamderi Ankara, foaobul Lv. Amirlikleri eatın olma J,:oıııi" 
yonlarında da görülür. 

CiıW Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira Kr. 
Teminatı İhale ı;ün \e &aatİ 

Pirinç 
Pirinç 

Kuru fasulye 

Kuru fasulye 

60,000 
60,000 
72,000 
72,000 

19,800 
19,800 
17,Ui 80 
17,344 80 

Lira Kr. 

1485 
1485 
1300 
1300 

______ _...,,,_ 

28ı 8ı9U 9 
28/8/941 10 
21 8/ 941 9 
21/8/9U 10 

(774 - 6433) 

* Pazarlıkla Ml,000 liralık idi makine yağı ve 20,000 lir~lık madeni ınaki~ 
Jağı !'atın alınacaktır. Ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. lstekJilı-rin 12 8 9-i. 
Salı günü saat 15 de Anlı.arada l\1. ~ı. V. Satın alma komisyonuna % 15 k• 
teminatlarile gelmeleri. (778 • 6491) 

* 80 T11n karpuz alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13 "8/!lil günü yat 14 dl 
Hıdımköyde •~kefi aatınalma komi&yonunda yapılacaktır. Evsaf ,.c prtnaııı& 
komisyonda görüliir. Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınnca1'111 
Taliplerin belli vakitte komisyona ı;elmeleri. (790) (6549) 

* Aşağıda miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmu:tuT· 1Jır 
l~i 25/8/911 Pazarteei günü hizalarında yazılı ~aatlerde Ardahanda ukeri 6'1' 

alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalnrile teklif mckıurlatııı' 
ihale saatlerinden bir saat cnel koml&yona verml'leri. - -

Miktarı Tutan teminatı ilıale saaıt 
Kilo Lira Lira 

312,000 59.280 4446 
120,000 22,800 1010 

* 

9 
11 

(776 • 6489) 

Aşağıda miktarları yazılı sığır etleri pazarlıkla satın alınacaktır. ilıale5İ ı' dl 
9'1 günü hi7.alarında yazılı eaaılerde B baeskidc a!keri sıı.tın alma komisyoııoJI 
yapıla<'8ktır. Taliplerin belli vakitte J..oıni•yona gelmeleri. 
Miktarı Tutarı Teminatı 

Kil.o Kr. Lira Kr. 

132,000 
253,000 
132,000 
77,000 
77,000 
55,000 
33,000 

4ö 
35 
38 
38 
38 
36 
3:i 

4890 
5677 50 
3758 
2194 50 
!?194 50 
1443 75 
866 25 

lZ 
ıs.ıo 
ıs 
16 

- 17 (796 - 6591) 

* Aşağıda yazılı matzı-meler lcapalı urfla eksiltmeye ko~nmu§tıır. Ayrı arrı ıJ 
!ere dt ihale edilı-bilir. Eksiltmesi 23.8.9+1 cumartesi gıınü uat 11 de Ank 
L'f. amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsi1'ıJP"1 
teklif mektuplarını ihale aaaıinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tuta" Temintıl' 

Sitil ipi. 
Gl'rgi ipi. 
Tepe urganı. 
Erkek kanca. 

Metre 11,000 
> 40,900 
> 27,000 

Adet 15,000 

Lira J,ird 

4400 
8998 

----330 
675 
sil 
338 

mu~lardır. Çok yukseklı-rdc uçan munfc- ılanlığın 26 temmuzda ateşin kNıılmet\İ i· Zıirih, 4 (A .• \.) - ~aıinnal Zt"itung i,_ Kızı olanlara tavsi'-'e ederim: GU- leı: Tatlı hir madde i olan; Bir harfin ., Di~ kanca. 26,000 
18,000 
20.000 

11,610 
4500 

650 
9000 

15,000 
19"0 
2700 

49 
6i5 ıit bir koç tarrarc ~!'hir uzerine gf'khıl· çin emir 'LTmi, bulııııduğıınıı hildirmi~· ,içre gozl'IC!İnin Rırlin muhahıri diyor ki: 

mi~tir. Diğrrleri l\Cı tanarclerimiılc ta)" tir. Bu teblığdt" Ekuator kııneıkrinin mü 1500 kıloınetrelik lıir cephe üzerimlr. iki 
yare dafi batal'}al rımııın at~ılc daJ;Jtıl- ıorekr.dt"n eonra hı .. luı bovund11 bir ıakıw. lıaftadanbrri devam ... ır.n c:.etin ıuub.arcbe
ııışlardır. Bazı evinde Hıkua selen )Bil· harekat icrıı etmİ~ oldukları ~ıırt>tinılr J>c lrrclt", Almanlar nıu,·affakıyrtli bazı Ç•'

gıolar derhal ba tırılmışıır. \ kcri hrdcf. ru ınembalarından verilen habl'rlcri red ,irme hnrekcılcri )&pmı~lanlır. Fakat hu 
lerin hiç birine isabet kaydcd lmc.-mi~tır. detmekle, lıilmukııbele Peru kunrtlerin" çemberleri kırmak için Ru•ların yaptığı 

vey mi? Alft! !Ufınm rutısı. Cemiyetin okunuşu. 6 - Bir hayvan; Ba~ı kopmut Şcrid kolan. 

varlığına ve sonsuzluğuna. dUşmnn pire.-; Çoluk tocuk. 7 - Teni: Çocuk hiz- Kaıı .. ,içe. 1125 
147 
203 
ıOS 
9(lO 

de&ıhz. lt'axnt ö e nı naı.cnln, ute u- met ·ial{ luIU euir! 8 _ Uzak itueıi; Tahta kop1 düğm~t 

cundaki C.\'C! • 
1oterdcn de telli pullu 1 G • 1• \ .. 1 s ı 1 . _ .. Yiıvarlık halka. 

180.000 
180,000 

. .ar ıı ' naı:ıı ıı; ~e,·aa ı. 9 - Bır olçu · 
bır mukavele: Sen sana karış, ben , . ,. • . ' Balmıımu 
bana.' 1 1 crsı: \ılayt:I. 10 - Bır renk; Ter~i: 

Kilo 700 
Adet 200,000 

1400 

Almanların li!,' haftalık za~·latı 31 temmuz tarihinde hudut boyundaki §t' le,elıbü l('r her zaman mu\'affnk olmıı~tıır. 
lo kou, 4 (A .. ) - Ayda hır defa lıirlcri bombardıman \C bazı noktaları i~ 1 Alman ha\1l kuHl'llıori. et,;evirme muh:ı-

ası §Qylc yazıyor: • "ır '8zifell'l'i lıafılletmek Ye mutı-madıyt.n 
çıkan_ cKomuni t Enterna yonal> mecmu 

1 

sol etmi: olmakla itham l')lemcktcdir. rebdrrinin~ kora kuvvetlerine ).~ıkkJi~i a· 

Rus - Alman lıurhmin ilk üç haftasında . k" :clmekte olnn takviye kıtıılarmın akınını 
yılnıı Alınan ka)ıpları olu, )aralı \C e- dıa ve ima edilnıı-kıedir. Bu seni İp ı· durdurmak için muazzam gayretl"r !'ollrfct· 
ıir olmak uzere hır milyona baliğ olmuş- faycl!ızliğinin neticesi }eni model 'e tip- kt d"r 

300 · · Al te Ru~ tanklarıle kaJlıla~ınaları olmuştur. ın<' • e 1 
• ııır. Ayrıca ::!. ta)Yare ve rn t)ı man St kn tavyardcri içinde Ru•ların, Al-

ı ok h · d"l • Evvelce Berlindc Ru•ların ceınan 46 ala) ~ 11 
• tumen erinin 3000 ta ı ııı rıp e ı mış· manlnrı taciz cımek vl" gerilerine hücum 

· tank t~kilôtı olduğu \C butiın tank me\· 
tır. edrrek onlara kıymr.tli bir uman ka)"-

c; 1 B" ı·x· ·1 cudunun 9 biııdm ibaret bulunduğu n·~· Mrcmııo)ıt giire. ~ovyrt er ır ıı;ı ı e lwıtirınrk için kıı'"·r.tli me,-ziler işgal rl · 
B.. k B • d k" 1 ll "t mi memlıalardan temin edıli)ordıı. Diğer uyu · rıtanyıı ara ın a ı un aşma, ı • tikleri uç•uz bucaksız ormanları taramak· 
in Alınanyn•ının a keri \C siya•i }alnız· taraftan Alman )Ük ek kumandanlığı har 
lığına gebep olmııştıır. bin hida)Nind!'nhcri 9 binden çok f11Ja tadır. 

tunk tahrip veya zıırtt-ılilmiş oldu~ıınu id 

dia etmektedir. 

Kanlı bir yarı' 

Bı-rlin, 4 (,\.A.) - D. r\. 'R. bildiriyor: 
Almanlar Klerı zaııtetmek için 
hüylık bir harekete haşladılar 

ıokholm, 4 (A.A.) - Ofı: 

Crnııp ı•ephesinrlcıı ı;elcn 1111 lıulırrlere 

göre, Almanlar Kief'i i•gul etmek uıcre 

mühim bir lıar~kı-te başlamışlardır. 

S<nyetler ınuknhll taarrtna Kief'in cenup mınıakasında, kaı;mağa ve 
Alman Çt'mherine girnıemi)e çalıj3n S<J, . 
}et t~l'kkiillrrile çok ileri gidrn ve l'!'lı"i 

Londra, 4 (A.A.) - Afi: Çember kapamağa memur ,,,1ı1,,n Alman ıe,ekkül · 

ge!:nılşler 

içine alınmış olan cUzUtamlan kur- Jrri onı-ak en ;:on andadır ki, kaçmakta 
ı;ıbi tnrmıık Uzere Sovyet kıtaatınm Kl.I olan :::>ın)ct kıtalarının )olunu kC$ebilnıi}

Kief'in büyük straleJik clıernnıi)etİ olma· ef'ın garbında mukabll bir taarruza tir. 

rn3 ına rağmen. hu şehnn zaptı prcsııj geçmiş oldukları Berllnde söylen· lczkilr ,\lınan tı-şckküllrriııin yüz mct· 

Almanların lıizzaı itiraf ettikleri 

dwplı-rindcn doluyı Almanlarca zaruri ııd mcktedir. rr kaılar ilı·risinılı· bir yol hıılunuyordıı 
-dedılnwkte<lır. , 0 Son<'t kııaları lııı )"Ol ün·rinde kay-

Kierc karşı yapılan hu taamız bir kı . l'ılılırım harbinin iflitııı • 
naşıyordu. Bir Alınan t~r!..külü bııNyll 

laç hıırekcıi r.klinde inJ...i,af rtmektc.-dir. Londra, 4 (A. U - l\lotiko•adan üi;re· hôkim yiıksck bir me,·kidı- rn~zi almıt
·ıira Alman kunctlcri hır taraftan Kirfiıı nıldiğinı• giirı-, 6 hafta e~ren onııılanc t ı. Alman muha51ıra topları Sovyet kolla· 
hatı §i11L1lindc bulunan Kro tı•n"den dii';<·r mulıarebelerd!'n eonrıı mü!t•ca\iz Alman- rına kar.ı direkt atr.J açmı~ "e lıu ale§e 
ıarafııın da Ulran•ıı merkezinin cenubun· 1 k ı · d k • b" · )d 1 k · · E ' ar şar cep ıesın e aıı ır netın• e e h:ım dafi topları da i,ıira - eımıştır. n· 
dan 70 kilometre mesafede bulunan BJ&· ctmcğe muktedir olmodıklıırını i•bat et· koz u'tıİ•le yığılıyordu. Yeni Sovyet kol. 
laja T5crkov'dan ilerlemektedir. mişlı-rdır. i'iihııi cezadan kurtulmak üzen• }arı mütemadiyen göıüküyor ve derhal top 

Alm:ın başkıımandanlığının diğer bir he· yaptıkları ümit iz ga)retlcrc rağmen Al· at~i allına alınıyordu. Uzaktan ıı:öıükr:n 
dl"li de Buyiik Rnsya ile Ukrayna ııra ın· m:ınların \"&Ziycıinin üniimüzdeki ahı &) dolu bir trl'n de direkt at~ile imha eJiJ. 
daki münakalatı ke ınektir. Bu mıntak:ı· <'.SUB!ında gittikçe fenalaşacağı anlıışılmok· mişıir. Nihayet So\')'etler geri dönmiye mec 
da Rus tiımcnlcri rieate devam edi)orlnr· taılır. ç ı 
ia da bu Ct"phc clıin ıuıulm:ıkıadır. 

SoV}et ordu u duşmanın kuvvetlerini e· 
Diğc.-r tarafıan Marcşııl Budieni orduları· 

111 ihata tehlike!indı-ıı kurtarmak mak a· en•lı üç !ı!'dı·finden, )ani Leningraıl, .\los-

lile hu kuneılcrin rical hareketini ICYie kovıı ce Kicften uzak tutmaktadır. 

ıalı,ıyor. Maamafıh Ru )arın yeni nıe\· r İngiliz askeri heyetinin azası ~»yel ar
tllerini a,.rede işgal ı-dr.ccklrri hc.-niiz nıa· kndıı~lıırının kendi ndi lı-rine olan itimot· 

Aım değildir. Çunkü Don nehri mıoıakosın 1 tarından dolayı memnuniyetlerini izhnr et
ian enel coğrafi bakımdan mudafoa)a el· mckıedir. TCC"ruhc ile de sııbit olduğu gibi 
~erişli olan arazi )Oktıır. 

aııcak piyaıle \C motörlıı ~iıziitamlnrla, tank 
Alman haYa kuV\• tleri mulııırehclerr İ~· 

tirak eılrırk Ru•ların rical )'ıllarını tah- lar, toplar \e lıu'a kunetlcri arasındaki 
.. jlıe çalı,maktııdır. 1 birlik sa)t'Sİndcdir ki,0 Hı'. lar derin bir en· 

S<n-yet tanklarının sırn haJa ınıılıarehe 'erchılnıış '" mcslııır Al-

I..ondro. ~ ( \. \ ) - D('}li Ek prrsin m:ın zırhlı tümenlerinin lııicumlarını dur· 
'lbkholındekı muhabiri tarafından bildi· durup tardedcbilmişl('rdir. Alman kılcının 

iriliyor: ucunım kiırlcndıği şımdiden sorlenclıilır. 

So'> rt ıı•kcri talıiyrsi lıııkkındıı ancak 
umumi mahimalın nıümkun oldugu a,ikür-

bur knlmı~lardır. .e.mber tamam anmı~tı. 

--<>---

irana 
verilen 

nota 
Almanyada nas 1 
tefsir ediliyor? 

Bcrlln, 4 CA.A.) - Yarıresmt bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
lranda bulunan Alman tebaalarına 

Geline gelince ... Doğrusu o başka. Hazreti peygamberin katırı. ll - Kır 
Onun lç.n ılı: bir sek.zınci şan koya-, ba)"raın; · Abide. 

bilirim. B.r du linlız: Dal)an gıbl o- Yukardaıı cqağıya: l - Mı-ydana koy-
ğul, sUIUn gibi gelın ... .Ma .... a Uç kişi- mak 2 n-. · k d n· d . - ..._,ı;ır un urası; ır gı a 
lık; dort değıl ha! .ı:.:ırı bardaK u~atır, dd . '"' .1 3 

T h . 
. . nın ~ı: ramı )a. - a os ur edatı. 

bırı çatal verır. Püf desen kravatını 
çözer •. Puf desen gccelık cakctin. J - Baba: Anıt. 5 - Ccu k~ik dil, Bir 

giydirir. Paf desen güler, söyler... hat üstünde ı;idip gelen. 6 - Sonuna bir 

Hayattır yahu! Mes'ut olmanın şart. (nl gelir~e (içeri &<>kan) olur, Merkez. 

!arını sekizlemeli. 7 - Cet; lsım. 8 - l\fannaranın hili 
Ben yedis;.ne muvaffak oldum. 1-

liklerime kadar ınes'udum. Bilmem 
seklzincl ekleme şartı da sağlıyabile 
cek miyim? Oğlumun ifade ve iddia

sına göre .sağlamak mümkün olaca
ğa bcnzıyor. Tahml.nim g.bi mızmız 

değilmiş. Çok hem pek çok iyi imiş. 
Benden başka; tanıyan bütün kom
şular, blltUn bildikler, bUtUn dostlar 

böyle söylüyorlar. 
Saydığım yedi esaslı şartla seki

zinci ekleme şnrtr iyi bellerseniz 
korkmayınız, benim gibi yüzde yUz 
mesut olursunuz. 

Floryada · denizde 
kalp sektesinden 

vefat 
Dün iiğleden sonra lıir kn~ arkacla, ban· 

)O almıık üıı:rc Flor)aya ı;itrııi!le.rdir. 
Fluryada denize giren kadınlar lıir mÜıl· 

dc.-t sunra yanlarında hıılıınan llüsni)e is
mindPki arkadaşlarının olmaıl ığını gür
mü,ler, etrafa baktıkları halde Lir turlü 
kendisini bulamamışlardır. Bir müdJet 
sonra deniLdc yüzc.-ıı çocuklar sığlık Lir 

yerdıı bir kadın cesedi görerek polise lıa

kr \ermişlerdir. Kadının yapılan mua
yc.-nesi nı-ticesindt• kalp acktesinden ,efat 
ı-ttiği anla:ılnrak defnine ru!ı•at \crilmiş

t.ir. 

it.bone 
TUrkiye dahilinde: 

Senelik G aylık 

ücreti 

8 aylık Aylık 

aJnlarından biri, Bir nota. 9 - Kasık, Is· 

lak; Şöhret. !O - Bir )emek. 11 - Bu· 

luşma. 

DtJNKtl' BULMACANIN HALLl 

Soldan sata: 1 - Em; Afi; Ye. 2 -

Ma)o: Apar. 3 - Çabalamak. 4 - Akur; 

Sarı. ;, - Arasana. 6 - Kul; Stb; Cem. 

7 - Akıl ili',. 8 - imar; Yaka. 9 - Sa· 

pa gelen. 10 - Çakı; Enin. 11 - İl; 

Aza: Be. 

Yukarıdan a1atıra: l - Em; İki; Çi. 

2 - )!aça; İııal. 3 - Yakalamak. 4 -

Ohur; Kapı. 5 - A:ıalıiye. 8 - Am-.n; 

Lıi.lc. 9 - Para çeken. 10 - 'ı akı; :\iha 
lBina). 11 - Er; İma; l\'.e. 

-GONON 
ı_BORSASI '] 

4 AGUSTOS 91~ 
Sterlin 

100 Dolar 

> İb''i!:rc Frc 
> Pcçeıa 

> Yen 
> İ Sleç Kronu 

Eüam •e ru.nt 

1933 Türk Lorcu I 
1918 İstikrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1931 Sıvas - Erııınım 

Anodnlu Dcmiryolu tahvili 
T. İ§ Bankası ınüc,sis lıi~sı; 

5,24 
JS0,025 

-.-
12,9337 
31,1375 
31,0050 

L. iL 
21 70 
22 00 
20 10 
20 10 
47 50 

13.> 00 

1400 750 400 
NUK UT 

1150 K. Türk ,\!tını {Reşat) 26 00 
2ı 30 

113 50 
ll7 50 

3 41 

Ha r iç memleketlere: Türk Alıını (llamit) 
Kalın lı~i lıirlik 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık > > <Rt'..şat) 

24 ayar alt ııı gramı 

::-.0\)ct Rus)antn Kızıl nı<'ydando )llpllr· 
ılığı a keri rnanrHıı \e ı;cçi1 rwmlcrinde 
"•ki tankları hu mrrasinıc i,tirıık ettire· 
~rk et'nehi otıışı-mılıtcrlerini aldatmı~ ol
duğu Bnlinde eöylenmek1.edir. lutl'ha• ıs 
l:ıra kar,ı &enelt•rcl' rnanl'Halnr \c ı;cçit 

rr.ıo;iml~ri için her ayni ı ki tankları kııl· 

lanmı;lardır. Alın:ın dkürı ıımumi)ı-si, Al· 
man gençliğinin kutle hal nd,. uğradığı za. 
yiat ın mesuliınün kim oldu •unu l!llrmak· 
tadır. 

dır. Malüm olduğu veçlıilc bu ıôlıiyeniıı 

esas va fı şudur: Du ınan zırhlı ciu.iıtım· 

lırı ı;eçıiktcn wnrıı muharebe mr)danında 

müdafaa \Bzİ)ctiııde kulan Sov)~t nmı· 

tamları, 5oY)et grupları ıırasıııdaıı geçerek 

karşı lran hUkQmetinin hattı hareke. 2700 

ti üzerinde lngiltcrenin tazyik yap-

1410 800 K,. l' oktur 

flL:RHA:"lTl'İ~ TEP~İ TE~ISİLLERİ 
Bıt ak~am Ü$küdarda Bizim Sinema 

Bahçesinde 

ene1ı-rce lo kovada oto,c:militer ol ın 'e 
i ıihlıaraı eni,inin hutun m~ıı)iyetıni ta 
~ıyan Albay Kı-ll<'r şimdi lmanya)a &\· 

det etmek üzcrrdir. Alman i tihbaraı cr
•i!inin Ru yada iyi işlı-menıi, oldu ıı id-

ilcrl mc.-k t• hhu ünde hulunan duşman 
pı)ade \C moı(ırlıi pı)nde kunrılcrini İm· 

ha ctmc.-k ıızı-re makas ote~ini <leriıı 

sahada tek if dmt-.kıedır. 

hir 

Bu tôhi)cnin digH hir \a fı da, pıyade
ııin kısa hır nıe~afı-de nııımkun olduğu ka· 
d r miı!.'S!İr, oldurücu 'e devamlı bir alto~ 
açm:ısıdır. 

mak teşebbUsU hakkında bugün Ber. Gazeteye gönderilen enak derce-
llnln siynst mahfillerinde Alman mat il.isin edilmtıflln iade olunınaı:. 

buatının bu husustaki neşriyatına =============== 
işaret edilmiştir. llyor. Irandaki hfidiselcrln inkişafı 

Şu cihet de kaydediliyor ki İran Almanya tarafından bl\yUk bir t\la

htikfuneti İngiliz mutalebatına. gayet ka. ile takip ed lmektedır. 
sarih bir cevap vermiştir. Blnaena- Bugün ..Alman Hariciye Nezaretln
lcyh 1nglltercnin lrnn hilkfunetı U- ~ de beyan olunduğuna göre bu İngiliz 
zerinde ne dereceye kadar tazyik fantazlsı, trıının hükümranlık hakla. 
yapmak niyetinde olduğu merak edl· 

1 rını hiçe sayıyor gibidır. 

rarın al.~m Bıiyükdue Sıntnıa 

balıı;esinde 85 inci defa ufarak 
BABA Il \:\!İZ (Piyes 4 perde) 

Cuma günü. ak~mı Beykoukı • 
KADI\' DE..,.İZ GİBİDİR 

Komedi 3 perde. Yazan: Se11iye Tepsi ı·e 

iisıaı Abdülhak Hamidin asarından 

E;-BER - 2 inci perdesi 

Tahta ~elik. 12,000 - ... 
72,208 

___.,;' 

s.sıs 
(814 - 6(i6ll 

* 51. d Tüınen muhabere börüğü tarafından tanzim edilen 84 kum ıorha!1ıı'1 
24.6.941 larih ve 38/139432 uyılı ayniyat tesellüm makbuzu zayi olınu~tLll'• 
nisi tanzim edildiğinden zuhurunda hükmü olrnadıAı. (306 - 6653) 

* 15,000 ton muhtelif mevad tahmil ve tahliye ettirilecektir. Pazarlıklı eJ.;eilt 
29.8.941 cuma günü Nil 10 da Ezinede askeri &atın alma komisyonunda )'11P1 

tır. Tahmin bedeli 30,000 lira, ilk teminatı 2250 liradır. Taliplerin belli ' 
komisyona gelmeleri. (808 - 6655) 

* Taban '" dingil demiri müıealılıide verilmı-k şartile bclıerine 175 lirn tah1 
dilen 200 adet çift allı nıkli>e arahı•ı pazarlıklı satın alınol'aktır. İlııılesİ 1 

perşeruhl" günü saat 10 da Erlllnımıla askeri satın alma komb;onunda >•P11 

tır. Tahmin tutarı l.'i,000 lira, ~ati teminatı 3250 liradır. ~ırtnıım~i konı1' 
görülür. (810 - 6657) 

* Dingil ve taban drmirleri müteahhidine '<erilmek şartile heherine 1751ir,f 
min rdilen 200 adet ~ift atlı nakliye ıraba&ı pazarlıkla yapıırılor.akur. 

35,000 lira, lati ~eminatı 5250 liradır. lhalefil 6.8.941 çaJlarnba giinü ı;a~t ~ 
Emırumda asken satın alma komi&yonuuda yapılacaktır. Taliplerin belli 
komisyona gelıııeleri. (812 - 6654) 

KiSARNA ÇiFLiGi 
8.IDHL.I TAZB MADE11 S1JYU 

Tereyağı, Tra bzon yağ, Urfa yağ - Her şeyin iyisi, nefisi. 
P ostahane arkaamda Fermeneciler cad. 140/142 

Kütahya Vilayetinden : 
Temdiden açık eksiltmeye konulan vilıiyet merkt.z hastahanesi il.İÇ 

ihale&i günü talip çıkmamı' olduğundan 2490 sayılı ihnlüt kanunonıııı 43&' 
maddesine tevfikan bu ilaçların '12/7 /941 tarihinden itibaren bir ay :zarfıJI 
zarlıkla ihalesine karar \'erilınittir. 

Muhammen bedeli 3991 liradır. 

Muvakkat teminatı 299 lira 50 kuru~t, 

Şartnam~i ve ilaç listesi Sıhhat Müdürlüğünden Ye)a daimi nıcüıll~ 1 
mindıon istenebilir. Talip olanların bir ay müddet larfında pazarlık yopıl ,,.? ı.. b 
re vilayet daimi encümenine muracaatlıırı iliın olunur. ~ <\ 

-;:=========================::::::::.;:::::7 ~I 
İstanbul Belediyesi ilanla~ ~ 

Yıllık kiraJı 

240,00 

156,00 

ilk ıı:minatı 

18,00 

U,70 

Biiyükadada Altınordu cııdd~ııd 
metre murabbaı &ahalı arı;a. 0 
Rumeli Ka,nğında i kele cadd~iO 
numaralı dükkôn. 

Yıllık khıı btJ,.1i mulıammı-nleri ile ilk tc.-miııat miktarları )Ukıırd•I; ı 
gayri menkuller bin·r sentı müddetle kiraya verilmt·k ÜL•'re ayrı ayrı oÇ• 
maya konulmu~ııır. Şartnameleri ı.abu \C Muamelat müdürlüğü kıılcın•0~r 
lebilir. İhale 20.8.9U ç.aqaınba günü Nat 14 de Daimi Encümende >•P

1 

Taliplerin ilk teminat makbuz \Cya mı·kıupları ile ihale gunu mua»Y'
11 

Daimi Encüml'nde bulunmaları li.ıımJır. (6645) 

Sahibi "e N~riyat Müdürü: AHMET E~IIN YALMAN 
Bll!ıldığı yer: \'ATAN MATBAASI 


