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A'lrupa ..._ Singapura nan Rus esirleri Al - mahfillerıne göre 

Fi!t <..tı 5 KURUŞ 

Lı 

100 
manyaya sevkediliyor 

~ıa. ricin,Je . Bir Macar kıtası Uk- Almanyac a lk l · · raynada bir şehre ,. 

. ~~ci Cephe Amerikan manevı 
'1'tı ~. • a vya re sı· dağılma bi tkıycnın ~ .. .., 
ku'llde bitara:lrnan Rus har. ---v--
liı \'vcue aznıe ka~maya n~kadaı q i tt 

1
• Rus har b t bı llıdur. Alın t.?rıış olduğu mP. I 

rı uahedrnanıan~arın da dostluk BU hAd"S . 
ile bir dCVfct~Sıle baglı Ofduk}r --O-- Q 1 enın 
~ıı~j:Uka:alk~~::c~~r~~: c:~~c ,J Japontar H:ndiçi- J Sovyet feblig~ · vukuunu tacıl veya ta ~klarr §iıp~m~tirıi hesaba ka· ı 

~~!: d10~.~~~~:~Cr~~~ nideki üsleri U · tehir eaecek 
lak\. hakıu:a::.rilbenln zarar. m a n J 
illa ıl'(! "{'der 

1
• mülahazala- takv ye edı"yorlar 

bi: nıara ka?lı· Bınaenalcyb Al. ' Ve 
leer-~Phenın 111 Avrupa haricindr> --<>---

'·~: akıırn,~~~ci~·:r~dileb·. B.rmanya hududuna S 01 k İ 
Avusiraıya;ı Kııaat 

gönutır.ıdı 
---0---

Avustralya bahriye 
nazırı vazıyetin kati 
surette fenalaştığını 

söylüyor 
Londra. 11 ( A.A.) - A vust. 

::. bahriye nazın King, vazi
yetin k. t'i surette fenel~tığynı, 
harp veya sulh kararı vermek 
mesuliyetinin tamamiyle Japon. 
yaya terettüp edeceğini, Avust
ralyanm hukuk ve menfaatlerini 
azimle müdafaa edeceğini söyle. 
miştir. 

J:::.ponlarm yapmakta bulun· 
dukları geniş ta.hşidat iyi ala. 
metler değildir. 

"' :./- . 
Tokyo, 11 (A.A.) - Ofi ajan· 

Si bildiriyor: 
Dömei ajansının Bangkokdan 

verdiği 'bir habere göre, Siyam 
ile Malezya arasındaki büyi k 
otor.ıobil yolu kapatılmış ve hu. 
dudun 15 - 20 mil gerMnde bü. 
yük tahkimat in.'.ıaatı yapılmış.. 
br. Çung - Kingden gelen 15 bin 
kişilik bir kuvvetin Bii'Qıanva 
hududunda tahşid edildiği de 
ilave olunuyor . 

Singapur'a yüz Amerikan tay. 
yaresi gelmiştir. Birmanya hu
duduna Avustralyalı kıtaat sev. 
kedilmiştir. . "' . 

Londra 11 ( A.A.)- B.B.C: 
Röyter' muba.birine gör~ Ja~ 

ponlar Hindiçinide elde etti~ler~ 
üslerde kıtaat ve harp gemılerı 
ta.hşidine devam edi:yorl~r. Ge. 
niş müstahkem .. ıevkıler ın.~ v~ 
hava üslerinin ikmaiir.i tesn edı· 
yorlar. Japon ba~vckili impara. 
torla birçok defalar gö~üş. 
tür. Bunlar, ehemnıiveth bır ka· 

-·-•. istikametle-
. ~- ·I İ:ir. de Şiddetli 

A L M A N YA 1 L 1 m.u ı·ıarebelef 
YENi BiR TiGARET ANL~ŞMASI M ..... ,.~!~0~ ... ,~, 
Mu•• zAKERES•ıNE BAŞLANIYOR B:v~~~:f~~man~:!~·ka!:::k~ 

Türk heyeti teşekkül etti, 
müzakereler istanbuLda 

cereyan edecek 
l\füddeti uzatılmış olan Türk • , müste.sarı Halit Nazmi Ki~frio 

Alman ticaret anlaşma ından riyaseti altında dış ticaret daire. 
sor.ra yeni bir ticarc:t anlaşması si reisi Cahit Zamangil, Harici. 
için derpiş edilen müzakerelerin f ye Vekaleti ticari mukavel~ler 
İstanbulda cereyanı takarrür et. müdürü, İstanbul mınta.ka tıca.. 
miştir. Müzakerelere iştirak ede· rot müdürü Necmettin Mete ve 
c~k Türk heyeti te~kkül etmiş.. ' bazı eksperlerden mürekkeptir. 
tır. Heyet, Ticaret Vekaleti Ticaret Vekaleti müsteşariyle 

- dış ticaret dairesi reisi ~riroi7.e 

Alman tayyareleri 
Din gece de 

Moskov.ayı · 
bombzladılar 

---0---

ıe, Alman tayyare
si dltlrlldl · 

gelmişlerdir. 
Alman heyeti azasından biı· 

kısmı, Bulgaristan yoliyle gele. 
cektir. .Şehrimi;M.e bulunan ve 
halen mer'i anlaşmanın tatbika
tiyle meşgul olan Alman Ticaret 
heyeti azasiyle Remsma tütün 
§İrketi mümessili de heyete işti. 
rak ed~ektir -
Kırkçeşme suyu 

bu sabah kesildi 

de §iddetli muharebelerde butunmll§ • 
lardır. 

Sovyet hava kuvvetleri, kara ordu.. 
ııu ile tetriki meaal ederek düımanm 
mekanize ve piyade kuvveUert.ııe ağır 
darbeler lndinneğe devam etml§Ur. 

LMdra, 11 (A.A.) - B.B.C. 
Bu aabahki Sovyet tebl!ğinde zlk.. 

redllen Solki Estonyada. Pakotun ~ 
kilometre §imali 1&rkmnde, Umanj 
.. UlcJ'&79ad& w ~--- '181t-ldlc
metre ffm~liDde kAfndlr, 

rarın ilk alametlerid· .• .;r_. ------====--<_v_a_zı_s_ı _4.,......:...:.:.:.:.:.:.:- . ÇERÇEVE 

· Alman gençliğin ·n 
halatı ruhıyes ı şimdıdan 

bozuımuş J 
. Lond~11.,. 11 (J\. A.> _ U: ._ 
Janııı · bıldiriyor: . 

1 
Sal&.hiyettar mahafil, ya:Jnq Al 

.manyaya münhasır Ölniak üzer; 
daha harbin vukuundan evvel bat
lamış had §~kilde bir dağdma"ha 
reketinin ilk safhıı::ıı muvacehe&; 
de bulunduğunu tahmin etmekle 
b~rabcr Alman dahili cepheı,.nin 
yeniden eski tesanıit ve aalAbeti
nl_ bula.bilmesi için icap Elden l . 
~il~erin eksik olmadığını kuıaatJ 
nı ızhar ediyorlar. Maamafih bu 
müşahedeler Rus mukavemet'.ı de.. 
vam ettiği takdirde Alman inhi 
damının içtinabı gayrikabil bir hal 
aldığını gÖ8te'!":mektedir. 

SalA.hiyettarlar bu inhidamın l· 
ni olacağmı ifade etmekle bera • 
ber bu hadisenin derhal vukuunw 
ihtimal vermemektedirler. İnhi • 
damın ilk had ııa.flıasmı tevlit "· 
dE}n Alman • Rus harbi. §liphe yok 
ki bu nihai h&disenin vukuunu ta. 
d! ,..~ tA!lılr ei!ebilfr. 

(Denmı 4 ""'Me) 

Bunun yerine 20 müeı -
sese ve 50 camie 

terkos verildi 
Tango Genç iği 

:\merlkadan ortaşarka müb•madlyen harp mal:ıemeııl geliyor. Burada ~fırı. 
ra çlkarılan taıtk lar görtilüyor 

Rus harbinde bitaraf kalmaya .ıe
kadar kun~tlc azmctmis olduğu 
maliımdur. Almanların da dostluk 
muahedenamesile bağlı oldukları 
bir de\ letin topraklarmı çiğneme. 
ye kallmnyacaklan ve Türk mu 
ka\ cmctlnl hesaba kataca.kl:ırı 
ıtiipheslzdir. Orta şarkta m\.him 
fn;:lllz kun·etlerinin bulunması da 
bu tecriibcnin :ıararlan hakkmda. 1 
ki mülahazaları taJ":lye eder. Bi 
naenaleyh Almanla.ra karşı \nu
Jl8 haridnıt<" bir C<'Jlhı:'nln naıo;ıl 
h"ı.is edilebileceğine aklımız ermi· 
yor. 

Besarabya ve 
Bukovinanın 
lm~rı için ·· 

Romc:nyada 
milli istikraz 
yapıhyor 

(\'azısı 4. üncüde) 

(Yazısı 4 üncüde) 

Meşhur dolandırıcı 
Mahmut Saim 

VE 
' 

Sislı vııd ·zı 

MEDiHA. 
~ 

Bu tefrikayı 'okumayı 
ihmal etmeyiniz; gÜ· 
leceksiniz, eğlenecek -
sınız, gunun bütün 
yorgunluklarını ancak 

1...,bu tefrikayı okumak · 
1

' la unutacaksınız! 

Tecrübe ediniz ... 

- Hasan Alı YOceı'e -

Dün akşam Büyükdt-reden \"S

pora bindim. Yanımda bir arka 
da§ ••• Vapur tıklım tıklım... Alt 
kamaraya indik. 

Malüm ya, bizde npıirların alt 
kamaralan, tunlar ~e hareketler 
Uzerindeld içtlmai baskıların nis
peten ha.fifle.diğl yerler... Malüm 
ya, bil.de potinler \&purlann alt 
kamaralarında çıkarılır, ko~mlu 
ayaklar teşhir edilir, ağız dolusu 
tUkrUJUr, yat.ak odatiı serbeııtllği 
ne kaYuşulur. 

Buna rağmen alt kamarada na.. 
dir ra<ılaııan edepli bir kala.bahı. 
bulduk; kalabalığın edep)l zlnriri· 
ne biz de bir halka olmak dikka. 
tile yerimize oturduk. 

Tam o anda karsnnııdaki bo" 
'>ırayp. bir ıı,enç ada~ ~<'idi. Güy~ 
şık \ ·e ı.arif olmak gayretindeki 
bu ~enç adam, henüz ~ .yüzünü if 
şa <'de<'ek bir arl<ada) ihtilat ma 
malik olma.dığmdao, sükiıt l('inde, 
fakat dünyanın en kfüıt.ah hıvn 
ile yerine tmruldu. YakM.•nda bir 
mekt~p rozeti ışıldı~·an (Bo~tı)) 
rPkı:'tini biri<&( kere omuzlarından 
ı-llkf.I. ~·aq c-ehindelJ cekrneee bli· 
~·ükJUğünde bir dgara kutusu çı· 

Necıp F azu KısakUrek 
kardı, dga.rayı kut w;una bet • 
kere çarparak suratımı• tlldlr
mek ister ~ibi ağuna aldı ve ..,. 
la.dı tüttürmeğe ••. Adeti, tdbrlt1nı 
ı;:akmamız için bize ferman etme
di diye memnunduk. 

~ihayr.t, il~ wy1& yüksek tah 
!->İl çağındaki bu ~en~ adUIUll, ay 
ni madde , e ruh kalıbından dö 
külmc do!itları ı;eldi, mes'at veya 
betbaht arkada-5 ihtilatı vaki oldu 
\'e kızıll·a kıyamet koı>t u. 

Aman Allahmı, yüksek seeıle, 
konu<oma adına o nC' lif edepslsff. 
ği, aİiika adına o ne mat·era 11eftl. 
fiği, mefkure adına o nr ba.,.bot 
hık a.-,ağılığı, kahramanlık _adma o 
ne ipsizlik ,.c sapı.ıılık dti!llkiinlti
iü nükt~ adına. muallimlerindPn 
ba.~Jıyarak bütün büyüklerini o nr 
ma-:ıo;karalıı.,tırma ahliksızhiJ! 

Birdenbire, ancak suda bolalan 
bir za\allmın marnr olablltte~ 
azami bir J.:ırtlak hamlesile batla 
dıtar "8rkı "ö~ lcmeğe... (Ah o ~t. 
yah ~61l<'r~. ), (Ceınlle. Cemile. .. ), 
(Balalayka ..• ), (Jö tatandrc •• O, 
rtrAn, f:tlsn. flşrnan ... 

\11.ıhın adma and i~erek mi· 
(J)e\amı 4 üncüde) 



''BoJlc dcınl'li, sö~ le denıcınc
d lt.ı doJnısu hocalıb"l, 
zch~le dt: n. b ··ku 

de go ı ıü r çn.rpma-

Gunl:ırın içinde baslı yıuılıJn. 

ra, dcf:<"n;lz zllhnllere de rashyo 
ruz. E 1 m, bu h:ıhl-. uz rinde bıı 
mdnr tltlz dın ranmnb. doğru mu 
dur'? Dllılcl;i yeri rl, imli nrş e~ 

ldllcrl esasen m:ıHinı olan 'e l>Iİ· 
elrşmlş ol:ın ciımleler \e tnblrler 

üzerinde durup "soyle dememeli, 
bOl le demeli!,, demek1 her ey<' 

~ şamaAae&ı-' ., __. ~ ~ ,.-, ,_., _.,,,,.. 

Yeni Sabah 
BUscyuı Cahlt. Yalçın müstakbel 

ulh etrafmd:ı muhtelif taraflnruan 
ks tını., olan mUtalcn ve projclt•ri 

his mevzuu yapmaktadır. 
" 'ulh ml'Scl il le knreıtuşmak u

m"lllı ~ kL1! tıl..""'3 lfn edllmC 1 11\.. 
ırı•nın zorluğu bütün uza • 

'tiyle 01.llnUnd eaıtlanıl or. Bir 
t~ mlistcbld otokmt başbafa vererek 

ı • ~a wrla bir nl7.am kabul ettire. 
ı 11 J r ve l şadıkhın müddf'tçe onu 
hl me e ma\"Dfla.I. olurlar. ı-•akat hlir 
mll!C'fleı1n dr.\ Jet ftd mlıırı tarafmdım 

mut rnza kıl1111 müı;terek müdafaa 
sı üzerine bir tmlh diizenl te8ls e

dil nce ıımdn.n bir batm geçtikıe.t 

onru )etlşccek lru :ınlıırı me!!ell U. 
uJ arkta y bat herhangi bir mtlıı • 
t • t.~ uğnındn bir harbe taraftar 

pabUm •I• Adeta lmkAnsız görülü -
r. Sulbll mııhnf zı\ edebtlıfıi>lt için 

dalma harbe tıaz:ır olmalı ve tıamtn 
kendi hodutlnramm lmyet etınesl 

lhthnal hıırlclnde görUndilğtl ah-,,ıaı. 

de btlı• bl'lt.ı de st>.rnp:ıtl duymadığı • 
nuz mm ti• r lchtııı lınya nnızı tCb -
ı ı..~· C' ntm!ık tN.'l:iktlrlığnu gfu;ttr .. 
ntPUdlr. 

Bu kabU olmli mca cııklSi gibi km· 
w••fer mU\a1.ene: ınıı avdet etmıck mec 
ırhetn kil ıla!!ırız. Kuvvetler mn.. 

\"nZenestnln Hade ettiği mıınııyı. da • 
1 endt,.-ı .. rı \'o !!llt\hlannıa )'al'llla.. 
rmı pek il\ blllyonı't. Her ey k& • 

lr. Faknt bu h rpten !'lönra km·. 
' .ıer mu,nzdıeııilır. ıwıiet etmok lh.. 
t m ı )Ol, gibidir. 

u h!lJde ne ynpıhu:akT 8'r kaç 

ylıl. dm lı•t hnk ve acıaı Un mu • 
ı utrondn ittifak eclerek hey-

' 1 .. ı nıalcavrm t kabul etnıes.. bir 

1 r 

ıt ı km~ etfnl 'Ôcuda ~tfrec:ekler, 
an li bir Wdblr olablllr ml'l Bir 

sho..set ndamlatuım hak ve • • 
t uıtnınd:ı tııınamen obJekttf bir 

dün)a lhtılMIBrmı haDea • 

nk1ıı ığnr mı" Röyle bir 
b !il ngıı,ıtn bUyfik bir blitlnl\ 

" it ııe tnnıft m dlişt\nlU8e btr ta.. 
m b urlar giSre ~rpıyor. BaJbu. 
ııtm bckJclD('f,e tellammtilD yok. 

B r Clakika hulm CdOOf'Jdfr ki iyi 
1 • bir ~ yaıımnk IAttm getecekttr. 
\ c lx .ı ğı , fa7Ja dU. Unmcğe im • 

ncalttır. 

Papas makt.:ıdmı gerek pa.pa ve 
g " onun a.mlarll hakkmfta bir 
ço yiiks~k sözler sö~·liyerek an • 
!attı: Kafirlerin padifla]ıı Fatih 
Sultan Mehmet, Belgtıid önünde 

nmL<ı ve çekllmi ise Btı çar 
l haçlı ordusunu çok kumf§, 
Knlfksttis buna çok üiii.lmüş; 

en büyük hristiyan dil ma· 
O ro lı Türkl rindcn lnfr 

almak ın ıimd1 Pa tmos ada 
ne gc-len doruınmnvı hazır -

, göndcrm ; biltun hristiyan 
n bu mukadd harbe çağırıyor 

u harbe g renlcrln gUnnh · 
fedUC'c kmiş; k ndilerl pa 
nfından Uıkdls edilecekmiş: 
te girccckl rmiş. Kardinal 

u Sknrnmpa, iyi bir bristiyan 
c-e ur bir d izci olan Viçenw· 
ı bu muk ld s harbe davet 
t"Dlu• ; E!!e denizindeki diğer 

hri tıyan korsanları lru da 
' henwn kabul 1'.ltmişler ve gel· 

· ler. Doı ar mmun ınl\ksadı Türk 
ti •r.ııin dr ni.,..de dolru:ınıalarma 
ı olm:ık. Ttlrk s.ı.hıllerini vur • 

f ruh cınu d eylemek 

Vıçenzo a et Uslü ve hararet 
h bır şekilde lenen bu l 
'1&.Ylc böy1 dl 1 miş; ha.ttfı J 
den amyn ln t t'l1an bir<;r' 
leleri emıfyerek karşı:tam.,, • kı::-3 
bir e vnp verm~I • 

- em hf"r wnn.ıı btttıu y_ tım, 
btıııı.t'lıın 6)!1Til daha çOk ya rnn. 

., 
üst perlloden hnkmnktnn ba.5lm 
lıir ey değildir. Bunun u\atncn 
lılr adı tla1 uknlahl tır. 

il ncc· lısun hoenlığı ) aıtunlnrın 
asıl UzerlmJc clurmıılıırı lüzmı~c 
IP.n se> hu dC'ğilılfr. Hlrtnlum nıİi 

ruısı1.. bilha."sn Türki)ede mul.n
lıllll'ri uırken, ecnebi k<-limelcri 
kull:ııınnlarla mUcatklr etmektir. 
Ve en ııcı hııldl,n t, "d <'meli, de
m o.meli,, dt•rslni 'erenlerin, dilde
ki ) erleri zaten manli .. ı.r. olan ''" 
limelert• hnnıt ı bi1tr kı) met \ 'C

rerrk b."Ullnnnııılarıdır. \'c bunları 
bir bilgi ml'sel<' 1 \ ıınııık lıllsbü
tlin sakat bir 1 1ir. 

Filhakika, dil b:ıhsınn truıllu~• 
eden i ferde, ynzılnrda, si>:r.Jerdc 
tftit. clnHanııııık \"e en hil~iik lıir 
zlilıule ~·er \ermemek lüzımdır. 
Çünl ü lisnnııı gUzrlliği, doi;'ru, 
yıııılı sız yazılmnsnıılııdır. F kat, 
bunda lı kalnnna talkın 'eıir
hC'n, salkımı yutn1Bmnk liizınulır. 
lnsallnh gramer isi bir ·oluna ı.,ri
rcr de. hirt kmı bilgiçlerin fuıuli 
üstııtlf.daruıdan 'e '.\ersiz titi:tlik 
ll"ıimlen kurt uhıru1~ • 

fü• ımet li Ccnıııı ~t'habcdıliııin 
lro.rdesl il. • u ret dil hoeasıydı. 
':Ntl:r., keliınr dli J,Unii bir dil ho
ca.sı. Ufak bir hafa)u, kiioiik bir 
cümle \'e krllnıe ~ ıınlıslığına t~ 
hammlil etmez, hü) le bir lilhnle 
ra8ladı mı, hatalı bııl<Juğ11 kelime
nin nzuıı U:l'.Ull i .. Ukakıııı raııar, 
darunlu. 

Bu tlUzllktc \c t.uı~upta o ka 
dar ileri :;ftmi ti ki, ()~tlan, mu
harrir arkada tarı, tnlcheleri o
nunla konu uı> gorüsurken, eih•bi
yat -,, e ligıı mlln-akaı alan yapar-

1 larken, hata yapmamaya, Ur~U Ji 
sıuıda bulunmamaya ou derece 
dik'kat t'lderJerdl. Hatti bazı dost 
ve arkadw lan ceplerinde bfttr 
küçUk lügat kitabı t:ısırlardı. 

Bu deierli llS!Uı hOCMr, bu k.3 
metli muharrir, büt:tin ömrüne 
bu 1ı:ıstalık1ao, grnmcrperestlUc -
ten kurtulamadı, kelimenin bün
ycslnc, lştlkakıııs • tabir caizse -
bygı gösterel'flk \'e hu husnta 
hiçbir mlisamaha '~ hata •ı kabul 
~tmlyer~ haynta gôzlerini kapa 
c1ı. ltaita Ölllm döŞ('ğfnde bllc ke
limeye \'e kn.ldeyc bağlı knldı. 

7ralHn bt.•ı o~un(lj. dolWttf 
demlerde ann~luln: 

- Bfd hay bu hasn hıraklp ne
reyt-, ı:ldlyorı.un? &\'nnn~ 

Diye ağhıilrğnn göriintıe, bu me
seledeki tllzH.ifnt ıtkfcreTCk, a
na mm ınıertnı !iliyi~ attzeıttı: 

- l'anhııı so,-lHyo""'un anne'.,. 
O, hın fm haMO dtif 1, hiUh\1 hi 
lnlfr! 

Vicdanını ta.Lbik < degor nzbi 
lieano. .•• 

J,i\tmRI 

Bir havrada bomba 
patladı 

Vışı. 10 ( A.A.)- Ofi: JXın 
gece musevi sinagotturda bir 
bomba infilak etmiştir. Kapının 
yanında patlayan bomba bazı ha 
sara ebc-p olmu. qada insan te 
lefatı yok-tur. 

"Barbaros 
mahallesi ,, 

---<>--
T ürbcnin bulunduğu 
mahalleye bu ismin 

verilmesi isteniyor 
BA!edlye, bUyUk TUrk nnılrall &u-. 

barosun tUrbC?sini meydana çıkartmak 
lçm Bc:Iktaş ltn.ymakamlık blrn\sını 

yıktırdıktan sonra ·rurbcnln deniz Uı_ 
rnfım kap tan \'C vapur lskelcsUe 
Kalafat Bokakıarı arasında uzann.n 
çatal ve bıçak fııbrlkasmı dn yıkmak 
Uzcre 13t1mlft.k ctm.lşUr. Şınıdı fab • 
rika tahliye edilmektedir. Fabrika ve 
mUştemlltitımn yıkılhınsın3 gcl..-cek 
hafta başlanacaktır. 

Bilindiği Uzcro Barbnro Hayreddin 
denize olan a§kmt türbesirJn deniz 
kenarındıı. yapılmasını UıUycrek son 
nefesinde de gostcrnıişllr. Filhakika 
bUyUk den1%Ci deniz kcnarımı tıefn<'. 
dllnuş fakat aradan geçen yıllarda 

geçen devirlcrın ihmali btı en bUyillt 
vazifeyi unutturmU§, tOrbc.n.ln etrafı 

binalarla kııpanmıştır. Sonra curohurl 
yet dcvrındc bUyUk denlzetmiiln tst"
~· yerine gelırllmektedlr. 

Barbaroe Hnyreddinln lilrbt?sinin 
bulunduğu mahıı.llenln ismi de Sinan 
paşa mahallesi bulunmaktadır. Sa.. 
zı §Chlr m clfısl azalan bu mnballe • 
nln Barbaros Hayreddin mahalleSi o
larak tevslınlni lsUyeceklerdlr. 

Akıam ticaret 
mektepleri açılacak 

Maarif vcktueU, blrlnctteıırlnden f. 
Ubaren akşam ticaret okulları nçme. 
ğa karar vermtıtir. Bu okullarm ga
yesi, ticari bnyata ablmış veya atı
lacak ota.nla.ra tlcarl bllgfler 'Vermek. 
tlr. Bu mekteplere 12 yi§mdan kllçUk 
"e 45 yaşından bUytık talebe almmı. 
yacaklır. 12-16 yıı.şmdtl olanlann llk
mektebl b!Urmelerl, 1G..4!S yaşında bu 
lunanıarm ise en az Ukmektebln U. 
çtlnc11 8mılmı blUrineleri 1'eya millet 
mekteplerinden A \l'O B kurslarından 
mezun olmaları tlı.zımdır. Tah.Sll mQd.. 
dctt, gubeyc gore bir ve iki sene oın .. 
caktır. 

Gümrük tatbikat 
kursuna hariçten de 

talebe alınacak 
Gllmr1lk, inhisarlar -vckAlcU, ;tındı.. 

ye kadar tamamen gttmt1lk mamur~ 
rmm alınıp staj gtirdWdcri hUBUSll bir 
kura' mı\hlyetmde oıan gOmttllt ~ 
murlan tatbikat kursunıı harıÇ~n ae 
ıuıe ve ortam ktep mezunları ilm .. 
rnasma karar verm~r. 

Tah8ll mllMOU bir .ilt'ne olan göm • 
rUk mcmurl&n tııtblkat kursuna bu 
sine 15 Use ot-ta mektep mezunu 
almn~aklır. :Kurs <ıylUIUn bfnnde ôelı.. 
rimızde ba~lıyaca.k ve gelecek sene 
ha%.U'an sonuna kadar davam Mecek
tır. Kursu ikmnt eden Hac ı:nczunt:ın. 
:nın 25 lira, ortamektep me.zunıannuı 
da 15 lira ıtl!lt mııq'la gllmrtlk me • 
tnurtukbrına tayini takarrür etml .. 
Ur. Fa'kat kursun d vamı mnddeUnc 
hariçten kursa i§Urak edeceklere bir 
Dcret verilmlyeockUr. 

Kun!a lfUrak fc;fn tallp olacak liBe 
ve oı-tamcktep mcz:unları arasmda bir 
nıllsabakn fmUhanı ya.pıtncakttr. 
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Kumanda altında hnrbetmf'ğe nlı~ 
kın değilhn; bunun için kardınal 
hauetıerinln yanında hrıstiyanlı • 
ğa hlzmC"tim nz olur. Y lnı.z olur 
sam ve serbest haı ekct c.•denıem 
daha ıyıdir. 

P pas Dominlk kardınallıı tekli. 
fuıı kabul ettlrnıl'k iein bin derC' 
elen sıı getiriyor; f·ıydasını göre -
me~ ıtıct> bunu bu tNtilf dcgıl enuı 

bi göfftenyıordu. V'c:;t>n1.o gil Uk 
çe sabtrsızluntyordu. Sön Sözlen• 
kıtdı Ve blrdMtb re 8\'8J;8 lrnlkaı k 
bağtrdı: 

- B~uıka BözUm yoktur Hicbir 
amır.ıl bu dcnii!er:I beninı kadar 
bilemez. ileıe Pnin Hendln gıbı 
kardinalden bozma. olurSa ! .. Benim 
ne nas!.hnt~, n de llua)n ihtiva. 
cım wr. Git ! .. 

Papas da.ha s6y ı e<: ktl. liıkin 
bunıı vnkıt kalmadı: VI enzo• • 
s !ondan ıkm:ı.k üzeı (' ) uı-Udı•Rü 
nll gu n P olino papası kolundan 
tuttu n.\ akları verden k{ sUhcc -
cıfnP kaldırarolc dı n götiirdU. VI 
rPnZO hamurdılnrlotdu: 

- Ö~ hciif, meslh bô ·le 
değildi( 

Papa donanmn.~ı v mtitlcfltlc. 
rı Semendire, Limni, Tll.§Oz ve lm 
mz adalan ahalisJııi foslim alınış· 
lıır, orada birer müfreze bırakdma 
sını kabul ettinni<derdi: fakat kar 
dın;ıl o sırada Tfü k donanmasının 
boğazdan çıkmak i in ha,..ırlandığı 
nı öğrendı; Ege denizind en bü • 
yük ve müdtifanSf kuw tıi liman 
otan R<>d<ıs.-ı çekildi. İsmail Pa..,,a 
kunıandasındaJd 'J'ürk donanması 

Hodosa kadcır gitti ise de muhare· 
heye resa,.et edemi) <'rek dönclii. 
Vfçenzo kendi Cilcmlntlı>, sık stk 
. urny:ı burayı ''ur uyoı ; gemilerin 
yollarını keserek zaptedlyor, bu 
felnkettcn artık Tiiık gcrni1cıi ~e 
Tüıli: sahili n de m ımn kalamı 
.}ordu. 

Cin Alinin reise tamamı) l iti • 
m f .tc>lkhı Pde1'"ek onun ~nph~ı n. 
kmbıa 1.§Un\k etini' i ı le bu ,..n 
mana düstü. Dcliknnlı unu kt ndl 
aı 1'İl1 bir tnl lzlik eri tdakki 
f'dh10rdu. l\arnnlık b r ~ ed . knr 
lr elinin s knl ve gi.lı 1 b r fi lıl • 
llııde, kendı Uzeriııe çok<'cek f la· 
keU n ha'b s~ u ı sn blı tll.Ht 
kö~fin kenarında beklij10rlar; 

: ............. ._. . ......._.... ....... ___ i 
f Onıvers ı te ve yüksek 
~ mektep kamplarma 

ı Bu saba.,ta· 
itibare kayıt 

başladı 
~ 

Kampa girmemi§ er -
kek ve atış talimi 
talimi yapmamış 

kız talebe 
Bu ders senesinde 

mektebe devam 
edemeyecek 

Üniversite ve yUksel< m kteplcı as.. 
lterllk kampları bu aym ylrınlsind 

başlıyacnktır. Bunun için üniversite 
talim taburu komutanlığı üniversite 
rektörlüğü ve y\\ks()k m kteplcr dl.o 
rcktörlUklcrinc bu ene k mpa. l!!U· 
rnk!erl lAZtmolıın talcben:.n kampa 
Iştirı.ı.klennl.n teminini fateml§tır. Di
ğer taraftan kamp için t.orUb::ı.t a • 
lrnmıştır. 

Bu ayın yirmisinde yaınız erkek 
yüksek tahsil talebesinl.n kamptan 
değil aynı zamanda yüksek tı:ı.hsil kız 

talebenin mecbutı nb§ tallmlert de 
ba§lıyacaktır. Erkek talebenin kılmp 
için mecbur buluııdukls.n bUtUn hu • 
sueata aynen atılJ talimleri için kız 
talebe de mecbur bulunmaktadır. 

Besili koyunlar 
saklanıyar 1 

--o
Cılızlar İse yüksek 

kalite fiyatına satılıyor 
Fiyat murakabe koın18yonu tam • 

tından mezbaha. pay mahalllnde .ıııı.tı.. 

lncak canlı k<Jyun sa.tışlarmm da nar. 
ha tabl tutulmasından sonra yeni va
ziyeUer meydana. Çı~. 

Ffyat murakabe komisyonu fiyat 
vazcderken en ytlksek kalite nzamt 
et fiyaüarmı tesblt etmi§Ur. Bu su • 
relle ancak en toplu ve iyi hayvan • 
lar komisyonca konulan fiyata satı
lacak diğerleri dert"CO derece bundan 
dabıı aşağı fiyatlıı.rda.n muamele gö
recektir. Fakat ceıeptcr buna da bir 
tedbir dUşUnmUşler, İstanbul pay ma. 
halllno kadar getirilmiş toplu hay • 
vanlıırı civar çayırlara ve ağıllara 

dağıtarak nlsbcten zayıf hayvanlan 
pay mahallinde bırakmışlardır. Bu 
suretle bu hnyvb.nlar §imd'ilk en yUk. 
sek kiıutc vasfını kaz:ındığiıidıuı a • 
zamt fiynUa satılmn.ğa ba§ltıml§tır. 

Fakat toptancılar celeplerin bu hUc. 
sl.ndcn şikAyetc b3şlarnı vllAyet ma.. 
kamı da. btltUn kaymakaınlıklara cı. 
var çayır e ağtllara dağıtılan sura. 
lelin miktarmm tcsbltlnl blldirmlgtir. 
Vllt\yet celepleri. bu sUrtııerı. pn.y nıa. 
lialline geUnneğe mecbur tutacaktır. 

Kampa. girecek talebenin Unlverıılte 1 

talım tab\ıru ı<omntn.rllığmcıc kaydına 

bu sabahtan IUbnren btı§lo:nmıştır. 

Nihayet cumarteaı günQ öğle tatiıı.. 

ne kadar kayda devam olunBcnl~tır. 

Sümer Bank umum müdürlü. 
ğü Hereke ''e Kara'bükte ya.'J)ıla. 
cak işçi evlerinden maftda Nazil· 
li fabrikası civarında da birle. 
şik işçi anartma.nlan inşa edil. 
mesine karar v~ir. Bu · 
için 800,000 lira tab isat vcrıl· 
verilmiştir. 

Bu sencrun kampma "ıJtirak ctm~ 
crkelt talebe ve atı§ tallnl1crlD1 yap.. 
mryan kız talebe ne §imdiy kadar 
kamp vaziycUerlni dllzcltmcml§ ta.le • 
be önllmil?.dekl ders yılma l§tirnk ede 
mlyccekUr. 

Posta merkezleri 
arasında na liyat 

otomobillerle yapılacak 
litanbul merkez po t.ashnnesı ile 

mUhim pô3ta merkezleri ıı.nıııındn. pos 
ta naltJıyatmm ktlçOk otomoblJler ve 
büyllk po8ta pa.kcUetile torbalar nak.. 
Uyatmm da lcamyonlarl& nakli tec .. 
rübemne bundan blrkao ~ne evvel t>q 
lruıtnl§ ve cok iyi neticeler alınmı§oô 
t.:ı Bu mOdem §(!kil fovkalA.dc iyi ne 
ticeıer vctdlğf Jçm İstanbul merkez 
pô.!U\lleııln( diğer kUçUk postA §Ube. 

!erini bağ'ln.yacak servisin kfimllcn o
toınobiJlerle tnnzlınI ve bu sun:Ue 
mektupla.mı naklinde az:ım '!irat t .. 
mlni takarrür etmigtır. Bu mnksaclı 

temin için lstanbul posta tee1mntına 
on kadar JtU~Uk tevzı ve toplama o.. 
tomoblU ile kamyon alınması için ta.h 
~t vertlmitUr. Du §ckil6 postiıluı. 

nelere mektup tevziatı dı.hn sık yapı. 
lııcak ve d!l.hll çnfıuk m<>ktuplar n • 
hıuıcak merkeze naklolunacaklır. 

ŞehrimlZde yalnız merkez post&nc
sınc kara yoluyla b ğlı olmıynn ve 
çok uzak olan postahane.terin posta .. 
ları tren ve vapurların gctt"ccktir. 
Taşra postalarına ~crkez po taba. 

nesinden mektuplar d otomobillerlıı 
yettştfrllecelrtir. 

* Beyoğlunda Taşkı la cadde lnd 
Yorgancı bah~s\ sahibi Matleos, mu
saı!dak fiyat tarife!!lnln fıyat kısmını 
keserek yerine iki misil 7.amln. 88.hte 
bir tarife eklcdığindcn btlbÇesl kn. -
patılmış, keııd!Si de adliyeye veril -
m!ŞUr. * SUmerbanka alt bulunan Unkn. 
panı değ!.J'mcli.lnitl makin" ve tesısatı 
ile kUçllk ve bUyUk değirmen blnnlan 
SOmerba.nk blrltı§lk yUn lpllğl ve do • 
kuma faôrikaıan taraf~an kullmıı
ıacaktir. 

* Fiyat murakabe bürosu. mektnp 
zamam yaklaştığı lçtn pfyaaadakt 
kırtasiye eşyllBl U~rlndc sıkı bir 
kOntröle b:ışlamtjür, BunlArı ell()rı.n.. 

de bulunduranlardan beyanname alı -
narıık aa:kl{nnıılllrmn m ydan veril • 
mfyccc'ktir. 

• Galatndaki lnhlüam hfı.disesl etra
fında ki tahkllmta mUddeıuınumtıık 
Bevam olunmaktadır. Enkaz henUz 
tamamen tcmlzlencmeml$tfr. DUiıhU 
temizlemede d 150h Ilı ı bulunmuş 
ıısbıb ne verlJml§Ur 

Bitişıkte duvarı, ÇaUıyatı binanın da 
tahliyesi bitmiş ve yıktırıhnn{:n bnl!e 
ı:ınmıştır. 

Cedde temlzlt>ndiğlndCn dolayı Uı,: 

g1Indenbt!ri knpı.ı.lı cıurnn yoı aı:tlmı~ 
tramı,.ay vt? otomobillerin geçn e!!ine 
tntısaade edilmiııttr. 

Yıkılan evlerdeki ııllekr karşı ltal
dırımda oturmakta ve enknz arasında 
eşyaları çıktıkça. almaktadırlar. 

* liehmct oğlu Ali isminde lS yaşın 
da bir çocuk, bundan bir mUddet c~. 
vel, Sirkecide Aydos otcı!ne girmiş ve 
otelin idare odasında, kAtibin uyumak 
ta olduğunu görmDştUr. Ali, lttıtlbin 

yanına sokulmu:ı ve cebindeki lmsa a.. 
ruı.hL'ırlarını aşırarak kaııayı açmış, 

40 lira parayı ceblne koy ralt kaçmış 
tır. Birkaç gUn sonra yakalanan kU. 
çtık hırsız nclllyeye v rllmlş ve y 
dinci sorgu h kimi tarlllınd ın t vk l 
edllmlştır. 

T agor'un dün 
Ytr...atı: Kadircan 

Uüyiik Hint ve 
l'ııgor adını '\'O eserle 
ebediyete venlikten 
Seksen ya.~mdaydı. ODdlll 
dan bahseden bir )~ 
lan okuduk: 

"Vatanperver ve rnil 
olan Tagor. ihtili.le ın 
nıeden, kan dökmeden, 
n~ rtalarla ~timai bir 
~alıştı. Bilhat;S& rootJilel 
daki sınıf faridannrn o 
dırılma..oıı için uğn.ştr.., 

O bir prensti, un~ 
her zaman kendislnJ .;..Vıfj 
fil halkın içinden ~ 
zlm bütiin kavgalann 
men insanlar '\"e millet 
dn yaratılıot5 olan fark 
geldiğine inanıyordu; • 
ortadan kalktığı zarnA'l.:.M, 

ulh \"e saadet doğa~ 
de kendi foprakla.n içi_. 
moktclıln i mi Ôııun g 
yet açık olanık anI:ıJır: 
sükiın C\i. •• 

Tagor'un aradığı dünııt 
sükfın diiııynsıydı. Ahliıll.,; 
r~dc Buıln. onun hoca'lı 
kn) mı~ı oluyorclu. 1,ııf,.. 
hnyatlan da biriblrinr 
ela da Himalııya dıığlarf 
Sııb."la . chrinde bir h 
oğlu olarak diinyaya 
(fonçllği ze,·k , e fhti"" 
g'ootl. Sonra mühim ın 
ona en kıymetli Şeyl<"r 
lil<: • ıhhat ve hayat,, ., 
!kıırsı•.mda birer h~ 
gosterdi. lnzh'tlya çel il .. • 
lUunf) 3anl Salıyah 
tanındı. 

- Brahman nasıl 
doğmu sa Pn.rya da o) le 
dn ı doğmucıtor: o heJdt? 
niçin n il ,..... temiı ot~ 
~a olm:ısm! 

'>erdi. "Solmk ı;upilt 
leneileri, rakat olantıırı, 
fer lçlndo 'lLtan kızfarıı 
tillcrl \e hırsızlan tal bfl 
yor; onlnra. t<emas <>f n1

" 

sini ldrletmelcten l<orl< 
tün bu sefiJ kafil ~Yt' 
t.alarmda, 8.(ık bir dflle, 
lcl'eklert bir dille. nnJıy 
rl misallerle n ..tlıaf te 
clu.,, .~ 

Oandlnin de takip ettrr 
diSfana mah!flls otan b'I 
leye Cfhtitatı iz ihtUA)) . 
ı.:un düc;cr. K dit t<' dı 
len ı a Pe ·~amher ele 
bir ~m haline getirl'tı f 

Anupaya, yakın q!r ·' 
hırınn Jcoca Homn Jınfl~ 
nıı hu <;i tc>lnln ı:urın 
knt ne ~ıııiptl; ld bn~li~ 
nıını t:ıo;ı\'aıı lllt'(}cnirt•t." 
me(leııi~·~tl. o;;;ullı 'e c:ii'lC .._ 
.,,,, nı, ''Tn~or'un clün' c 
fnıtkfıt prk ileri ~itrııl 
~ıtrinin gözleri ıır~ıcH 
fır! 

Çanta, par" 
madalyond 

vazgeçtif"1 

Meteliği istiY 
DUıı Ve lldcnar yarış <: 

tll 
para çnnlf!ın zayi oımu ll 
ııı ın içinde ufuk ptırn, h " 
tın rundnlyon ve bir ac bil 
tliye meleli~ vardı. çııııtıı 
madalyonu bulana h dlYt 
Yalnız metelltin n mı'11 
ondeı llmesınl tnMYJ ) t il 

edcrım. 

swbahm ilk ışıklnrile beraber, vak 
tıle Ovaclk köyilnc yapıldığı tıbt, 
bMkın veriyorlardı, Korsanlar o 
zuman lulır.larmı aıyırıyorlar. Ma. 
sum yavrulara, zavallı kııdrnla:rn 
müdafaaerz erkeklere birer cana ' 
var gibi ealdrrıyorlnrdı. Ali için 
Htinların arnlarmda bulunmak ve 
Tili'k değfun" glhi her türlü vnh 
"8ti işlemek felaketin en hü> Uğü 
lffı. Elinden geisc buna mfıni oln 
cuktı. Ka defa Martine.E ve VlçC>n 
zoya o clve.mald zengin hrlstiyan 
köylerinden lbah tmfa eann.varln 
ıı o taııı:fa çeıv:imıek' t.emJşti v~ 
buncla bn~ d fa muvaffak ol 
m mıtu. l•~.kat lbir gün gene böyle 
bit· teklif ya.plrğr Mmd:ı. Vıcenzo 
nun kasları kıvnhıu'!j, göım<>ı i bli • 
.} ümU t•e sorıııuşt:ü: 

HER GON BiR iSİ •1 

- &m nasıl olu)or da kimdi 
E-0ydaş VE' dinda Br·ın hakkında bu 
derece insafRız davranıyor VI' 
Türklf'fi hımay0 ediyorsun? 

Cin Ali heyecamnr ve hfoloı 1111 

gayet i,)i bir kild g11Jenti:ı, ŞIJ 
cevabı v11rm· ti: 

- Reis, biz sırlık o kotu ru;au 
topluluklarmdlın kovulmu :ı. ahu 
onlaıa kar ı harp il;ln etmı<ı b" ılu 
nu~ otm:. On 1 rın M\ ı ve d 1 bızi 
alakadar etmez. Bizim soyumuz 
Vl' din.mız sadece koı nlıktıı. N • 
t dc- m nfıınt bulur k oraya gi • 
lcı z ve ora~ cı saldıı ırız. 

(Dcvcımı vn1·) 

D A K 
• ın gunll'r bir aralık ııııııtulıır ı;lbl 

ul.ın Daknr l!!ıtılııl Jl'llklen meJdıtıııt 
~ıkardı. Son gcll'h telgrafllır Uıılıaro 

birçok Jm:ıtı mUtehll!l!ll!lfnrınııı gi'I. 
melitf~ oltluğumı hııdırl~ or. 

Diikar I• raıır.:ının gnffiı !\frlkatla 
bulunan mllstrmll'kl'lerlnlıı merke?:i 
\I' \fla;ı Okyanu!ıu UF.Nil ı1P Pn rııtı. 
hlm lltnanıdıt. hokar hlliıı nı kfın 
olrrlı)aıı lılr nukta!n tı:ıerlıtı> uı:n ıı 

kunılrnuıı utndk bir ı ıı...,ıılı 'ilı. liıt 

"ab:ı ı.;llnılcn gUııı• bU~ ilmlı im., 111 

O.oOO hllfu,.Ju bir sehlr <ılınu .. tıır, Hu. 
ı.ıırd ılcl lııırıı limanı Vt ... ııbıırıuı \ot .. 
kanii• ~ıırımndaiıının rPnııhiııı l ı Ko. 
r~ dıtrıı;-mın ı.arsı~ıııdıı vnııılını~lır. 

A 

Hıı~ uk lrir filo,yı:ı tıs \"(" i"tınnt not tası ı,ı>Jı•ı;Wir. 



B A B E R - Altsam ı>Ost8.s:r -HA VACJLIK BAHiSLER/ 

Pike uçuşlarında muvaflakiyet gösteren Alm an Stukaları 

Almanya ve ingiltere havacıhğında 
' 

Pik e bombardıman 

Va-Lii 
Dostum Vô..Nu'ya: 
( Vala ile Nureddin)den 

tc§ekkül eden adınm baı 
harflerinden ikı~erini ala • 
rak kendine ad yaptın, ve 
bunu foyadı olarak da tes • 
cil ettirdin. Eskidenb~ri böy .. 
lece vücut bulan ( Va.Nii)yu 
kullanıp gidiyormn. Gördük 
ki bir refikimiz. bunu (Va. 
La) kılığına sokmu§, yani 
kırk yıllık (Valci)yı parça _ 
lamış, tanınmıyacak bir hale 
getir mi§··· bu keyfiyet refiki. 
mizin yazısında bir defa va. 
ki ol•aydı div<>cektim ki sür. 
CÜ lisan, ama iıin böyle ol
madığı (Va.La)ların teker. 
rürüyle sabit . 

Adını böyle l iyme liyme 

görmek beni bümem neden. 
se çok çok üzdü. Bu kılık al
tındaki vücudunun bu parfa
lanmadan müteessir olup ol. 
madığmı öğrenmek arzum -
na kapıldım. Ses verirsen ra. 
hat bir nefes alacak, suikast. 
le çok şükür dostuma bir §ey 
olmamıs diye~eğim. 

isim, Nasrettin hocanın 
cübbesine benzeseydı: 

- Çok siikür içende ben 
yoktum! diyebilirdin. Fakat 
bu öv/,, m i ya? 

Hde ru (Va./..ô) •a ba -
kın! insan ilk bakısta bir 
yatağanla l!Övdesincl~n ikiye 
böliinmiiş bir vücutla l~ar§ı -
la~tığını sanıyor, ve bu ci. 
rıayeti yaoana değil, ona 
kurban gidene acıyor ... 

R. 

At yarışları m e v siminde __________________ ._. ____ ,_,, ____ ._. ________ ....., _______ ..,__ 

tayyareleri ve .fr'lli11etleri AGA N 
ı Yazan: J 

1 A . Ş1-RK_LJ _.ı 
Mihver havncıl•ğında Slukas n 

dmı alan pike bomb~rdrman tay 
yarelerl birknı: Uptedirler. Bunla.. 
rm b~ında Yunkcrs Ju 87 ve Ju 88 
ler vardır. Diğerleıi de: Hnnlkel 
123 ve Blekbern tayyarcll'ridlr. 

Pike bombnrdımanlar; müdafaa· 
sı kuvveUJ. görUnU§U kUçUk ve 
mutlak surette tahdp edilmesi is. 
tenilen hedefler Uzrlne yapılan V(l 

dUz uçur-:lu yapılan hava bombardı 
manlarma nazaran isabet ihtimal· 
leli fazla olan bir taarnız sistemi 
dir. 

Bu bombardıman tipinde dahn 
çok ehemmiyet kazıman taraf, yer 
miıdafaasmı §a.'irrtnıası ve taarruz 
edllc>cek hedefin hangisi olduğun. 
da hasmı tereddüde dUı;ıürmesidir. 
Bu maksatla taarnıza geçecek pi· 
ke bombardnnan tayynrcsi çok yUk 
Beklerden ve eğer mevcutsa, bu • 
lutlaıın perde kurmasından istifn· 
de ederek hedef üzerine kııdar so. 
kulabilmekte ve tnm bombardr 
man oooceSi hedef Uzerlne 
varıldığı ı;n.manda dikine dnlmak· 
tadır. Bu suretle yer mildafna~w 
nın en kuvvetli silhhı olan topçu 
tamamzyle işe yaramaz bir vazlyc. 
te dil!jlllektedlr. Ç'UnkU; Stuknlar 
çok serf alçalmakta ve topcu atı· 
şrnın mUhlm tarafı olan ;ıılşan nl· 
mn. ile, mesafe tahmini lmktimıız· 
'la.13maktadır. 

... Bu.ndan b"'cka' pike bombardı -"'•uv rrakı t ,..... d 
Yrak .\'C manların müdafaa tertlplPrin c 

ııı. '"rllml!li -ı çalışanların maneviyatı lizerinA 
'
1•Ue1 lJ de bUyUk tesirloıi olur. Çok st'rt 

ııor C 1 bir sesle ve saatte seki-: vUz kilo· 
tıı' ebeıuttarıkta 1 metreye yakın bir hızla çarpacak 
t,~11/0 (1\-4 aibi dalışı, no kadar alışkın olur 
ı"llıı~ı :ıı lqı .) - O!i n olsun, bir UrkUntü verebilir. ~u 
~ lıcıa~ ı:rı.yıı, bUyuk elc;Uıı da mukabele kabiliyeti ilzerlndc 
~l'ılı~tı~ı birPıutyoı hUkQrnetı. ufak da olsa. bir akse.Idık meydana 
~ "' ~ 1 lıpan otonıobıı ııo Ce getirmektedir. . 

)Ulı tuıı nır:oı tnııdıt hattın. İkinci olarak müdafaanın en btı· 
") tıtı.tı!ıı ~ktur.ııa l:irmı 1 

yilk unsuru av tayyareciliğin in 
b t 1 le~, Coebeıtıttarıktn 1 "· çok mUfi]tUI vaziyette kalışı ve 
.,~ tll:uuıc bdarıarııe görU n. mUd:Unıı tabiyesinde fazla muvnf. 
•b.. ca lr k ece. 1 . E. ·qıtlı rtı 1ll 1 

1 ınctten fakıyet gösteremeylıı. dır. ger 
~ ~re to rlne dair ra son_ mildafna avcısı, hasnn pikecislnin 

nıe1clt<tj ndraya gtctoru. seçtiği ve taarnıza hazrrlattığı 
r. cceğt hedefi kestirir ve teslrit edebilir-

se buruı nazaran mukabele vazi • 
y~tl almak fırsatını bclld bulabi • 
lir. Bunun için de, pikeye gcçmi 
bir tnyya.renin ya gerfsJnden ve 
daha yatık bir pike ile, yahut da 
ön tnrafmdan daha derin bir pike 
Ue tna.rruza geçmesi lilzumu var • 
dır. Ancak bu euretledir ki. hava 
muharobelerfndp znnırl olan atış 

~----::r-..,---,..---~~~~71 ~ Avrupalı karısile nasıl tanış
mış, nasıl evlenmişti ? 

Bir tayyareye t orpil konuyor 
hedef dUzeltmelcrlne imknn hasıl 
olur ve yapılan 'hava atıeından bir 

isabet ihtimali beklenebilir. Aksi 
takdirde av tayyareciliğinin p\kc 
bombardımnncılarn kQ.l'fiı olacak 
mukabelesi çok çelimsiz ve hattfı. 
ekseriyetle neticesiz kalmağa 
mahkumdur. 

BiltUn cepheler üzerinde ıılke 
bombardıma.n tayyareciliğinin kul 
lanılmasrnda vo bu hnvacılığm nz 
cok, diğe:rerine nazaran muvnffa • 
kıyet elde etmesinde fımil olan 
muhtelif sebepler vardır. Bunların 
~aııında isabet ihtimalinıı fn.zlalt _ 
gı ..gelir. Düz uçu.c;lu bomba.rdıınan 
nazaran YnPılacak bir mukayese 
bu hususu çok glizeJ teb:ı.rUz etti .. 
rebilır. Düz uçur.Ju bombardıman· 
!arda atılan yüz bombadan ~irmi 
tanesınin bir hedefe isabet etme • 
si ihtimaline karşılık, pike bom • 
bardunanda bu isabet yiizdcsl sek· 
sene kadar yUkseimiştil-. YUzdc 
u.!tm~ş ü~.tUn isa?et ihtimali piko
cılenn gun geçtikçe bol ve geni'} 
mikyasta kulln.nılmalnnnda amil 
olmaktadır. 

Harp çerçevesi içine giren her 
çek~ede: Polonyadan b3.§lıya.. 
rak Sovyet Rusya cephesine varın 
caya. kcdar hangi tarafta pike bom 
bardımancılar ~e başladılarsa mut 
lak surette az, çok bir muvaffakr 
yet göstermlşle:r ve diğer sistem 
bombardıman uçuşlarına nnznran 
ölçUsUz bir terclha hak kazıuınu~r 
lardır. 

Pike bombardıman tayYarelcri 
umumiyetle tek motörlil, hafif ve 
ıu yük taşıyan oynak tayyareler • 
den seçilmelidir deniliyordu. Fa • 
kat Yunkers Ju 88 lerln hafif mo· 
törlU ve oldukça ağır yük ta.'.lnnış 

nlması lbu cins rullı.htan v~ tn~e • 
sinden beklenen neticeyi hiç de 
aksatmamıştır. 

Tayyarede hafiflik ve oynaklık 
nrn.tnıyn SP.bcp olnn taraf, pikenin 
sonunda bombaların atılışından 
sonrnkl dUzeliş ve ylikseliş sıra • 
smda. emniyet paymı elde bulun. 
durmak hususudur. Tayyare ne kıı 
dar ağır olursa, pikeden o kadar 
fazla yüksekten çıkmak icap eder. 
Ahl<'t dolayJSile tayyarenin ze • 
min<' çarpmaması noktasından o • 
lacak bu yüksk düzeltiş bombanın 
isabet ihtimalindeki yüzde); nk -
satrr. Umumiyet itibarile p~e 
bombardıman irtifaı alb ytiz met. 
re Ile iki yüz metre anısmda ta • 
havvUl eder. Tayyare oynaklaı,rr, 
hafifleşlnıe bu irtifa azaltılabilir. 
Ufak av tayyarelerile yapılan bazı 
tecrü.belerde elJl metreden pikeden 
çıkan uçucularm soğukkanlılrklıı • 
rnıa ve uçuştaki incelikle edinmiş 
btılunduklan meslek cesaretine 
çok defn §ahit oldum. 

Bir de merak edilen taraf pi· 
kenin, yatµ tepeden inmenin dildi. 
ğldir. Alınan ve İngiliz tayyareci· 
lik tabiyelerlno pike krrk beş de· 
rccellk bir iniş ile, altml§ derece· 
llk meyil arasında tahavvUl etmek 
tedir. Halbuki, pike~i bu çeşit bom 
bardnnnnm vaftiz babalan dlyebi. 
leceğimiz Amerikalılar tam 5:ı. • 
kull, yani doksan derece olarak 
yapmaktadırlar ki, bu takdirde n· 
tılacak bombanın isabet ihtimali 
yUı:de beş kadar daha fazlalnşınnk 
ta ve müdafaa sitemi bir o nis • 
bette aksamaktadır ki, derin olan 
Amerikan pike ta.biyesi Britanya. 
lı havacıların ve mihvercilerln tat· 
bik ettikleri sisteme nazaran daha 
olgun neticeler alabilmektedir. 

Amerikan tnyyarclcr!nin Brltan 
yaya olan yardnnlan arasında mev 
cut bulunan pike bombardrmanlara 
elver 51l Curt:iss--75 ve bu tipin 
diğer serileıi doksan derece>llk da 
lışlam göre hazırlnnml!dardır. Bu 
no~tadan bUyUk Britanya bnpnrn· 
torluk tayyarcclleri pike bomb:ı.r 
donanlar da. blr av avantaja malik 
bulunncaldardır. 

Yeni harbin en mUthiş sillı.hı 
tayyare ve bu silAhm da en mu • 
vaffak tarafı p ike bombardonıı.n • 
cılığıdll'. Muharip mille1l"rdc lU • 
zumu olan ehemmiyeti vermekte· 
<lirler, 

At yım~ları mevsimindeyiz.. At ze tavsiye C'decck çok güzel tat • 
yarıııları deyince akla. bu yarqı - hlarımız vnr .. 
fara at yetiştirenler geliyor ve - Midemden mustaribim 
bunların başında da Ağahan... A - - l~ornmymız. Hepsim· ben 
ğahan bu at yetiştirer.lerin ba§ın.. kendi ellerim ile yaptım. 
da gelen adamm maceraları çok - - Öylo ise sizin intihap ede • 
tur. Fakat bunun en garibi, A. cc~'iniz bir §l'Y gelirin. 
ğahanın Avrupalı knrısıyla tan15 • Küçük şekerci, müşteriye çi • 
ma.sı ' 'e onunla evlenmesidir. kolatalı bir "Baba'' getirdi. 

''Arhk padı.,nh kızları çoban • - Matmazel bu tatlıyı re:ırrl -
lar ile cvlenmlyorlar!" me ~ıenzediği için mi intil1ap c• 

Bu cümle. Fransadıı k~ndi taba. tiniz? 
knlrurndan birisiyle evlenmek is· - Belkide öyle>; fnkat bu tur 
t emlyen veya zengin bir ıırlırtok • r enklerin en ho.~ıdur? 
ratla evlenmek hayalini kendile • lJintU, kilelik Şf'kPr·clnln bu 1 e 
rinde ~tan kızlara söylenir. Pn. vabmfüın fcvkalüdo m<'mnun kal . 
d.işah ikıZlan, orman perileri, köy- mış '\'e gevezeliğe baslamıştı. Yo-
m güzelleri bUyi.ik an~ Vf16 yavnş kızcağız kendis0 ne çok 
mıısallarmda artık yer bubnayor., oazibell görünüyordu. Bu arada 
Bununla bcra.ber Fraru!ız ka.dm • hiç haberi olmadan bir saat geç. 
Iıı.rınm. ma.sallarm bazım hakikat mi ~för içenye girerek yoluna 
olacağına inanmakla haklan var. devam edebileceğini söylemişti: 
dır. Çünkü bi'l" köy §ekercl~n - No ynzık burada b'ı- saat bn 
'küçük kızı diinyanın en zengın kadar çabuk geç.iyorumuş! diye 
bir prensi ile cvlenmi§ti. Bu o za· yerinden kalkan esrarengiz vn. • 
man Jngiltere sarayına resmen ka. hancı elini srkmnk suretiyle §0 • 

bul edildi. Kıymeti milyonlara ba· kcrci ku~ı. veda. ederek mas&nm 
liğ olan mücevherler ~ıyor ve iistüııo bir yü:z: franklık banknot 
Asyanın ortalarında tıısvır ve ta - brralup dısnrıya ı;ıkmıştr. Henüz 
rifi bin bir gece mıısallarmı andı • otomobiline girmeden biraz §ld _ 
rrr saraylara salıip ! detii bir tavır Uc şekerci kIZin sc· 

tşte bu kndına ondört seno c.>v· sini işitip arkasına dönünce: 
vel:ine kndar Adcla Karon denilir - Mösyil, :rica ederim. Para • 
ken beş sene evvel Ex depen ci • nızm nrtnnını alınız. Ben size pa. 
varında Ş:ıpery kasabasında ynea rn vermeniz i!:.in değil, cannuz ın
yordu. Bnbasmm meı: hur Ex de • kılmasın diye arlmda§lık yaptmı! 
nen kaplıcalanna giden yolun ü· Ertesi g1ln ayni ınıatte muh • 
zerinde küglik bir §ekercl dUkkii. · te cm otomobil kUçUk şekere! kt. 
nı vardı. Yanıba.şında otomobille_ zm dlikkl'ınmın önünde telı:rnr dur
rin karı:ıılaştıklan vo benzin al - muştu. İçinden cıkan bir gün ov -
dıklan bir de garaj bulunuyordu. vclkt Ya.hancı hemen dükkana da. 
Ç.Ok defa otomobilleri bozulan - larnk endişeli bakı lar ile ı;ckerd 
Jar bu dükkfuıma girip tamir bi kızı anyordu. ~ 
tfnccye Jcadar beklorlerdi.Şeke:rci Bu §eytan kız, Jıemcn ka~ı • 
nin o va.kit on se'kiz yaşındaki kı· sına çıkıp: 
zı dn. ha.basma yardım eder ve ek • - Otomobilinizin l?hemmiyetli 
seti müşterilere hizmet ederdi. bir tııınlre muhtaç olduğunu zan • 

1929 senesi sonbaharında bir giin netmem, demişti. 
Ddndi Uzeri bu fakir §ekerci dük· - Hayır, otomobilime bir şey 
kı\nma garip kılıklı bir adam gi~ olmndı. Falmt dün bana getir • 
mlşti. Şişmruı ve yaşlıca olan bu diğin tatlı o kad ır hO§uma gitti 
adam gözlerindeki büyük gözlük • ki tekrar dilkkfmrnızn gelmeğe k · 
ter ve çehresinin renk ve p:ı.r - rnr verdim. 
laklığı ile başka bl:r krtanm in • - Bu tatlı bu kadar zahmC'tc 
sanlarma benzeyordu. Kücilk şe. değer mi? 
.kerci kız iskemle vermek için he • • - Ya bunu yap:ın eller.. Bu 
men koşmuştu. Gelen müşteri cok zahmete değmez m.f? 
düzglin bir Fransızca ile: :.ı - Bu, esrarengiz Hintlinin ilk 

- Matmazel, otomobilim ta _ "itiraf"ı olmuştu. Yabancı d ğer 
mlr edilinceye kadar bir saat bu· bir adam diıkkiına gelinceye kadar 
rada kalmak mccburlyetindeyim. konuşma devanı ctmi,"?ti. Fakat.)" 
dedi. Kızcağız gülerek: n1 gelen yabıı.ncı uzun uzun Hınt 

- Burada canrruz sıkılmaya • Ilyrı bakıyordu. O gittikten sonra 
cağmı zannederim. DUkkftnnnızn şekerci kız·n yanma yaklsşara:: 
müşteri pok seyrek gelir. Bu sa. - Bunu tanımıyor . musun··· 
tüte ben de yalnızım size arka • Hiç olmazsa resimlerinı gn~C'te • 
d~lık yaparım! ' terde de mı görmcdın? Meşhur 

- Öyle ise ben de otomobili • Ağa ifan! dcmişt i. .. ilk 
min bozulması neticesi ile ele ge. Fılhnldkn bu kfiçuk şekerci t . 
çen böyle bir tesadüfe hayran ka- kfuuna "Baba" yemek ','e. plştclre 
lınm nin ellerınl sc)Tetmck çın r • 

G
0

arlp Hintli kllçük şekerci kı- rnr gelen yü~erce ~;:11 Hın~·li 
zm gözlerinin içine dlkkntle ba linin yeryüzünde n m ve ı . 
k rd K - • diye taptıkları efsanevi prensten 
ıyo u. ızcagız burada yaban · • .di 

cmm otunı.cağr masayı hazırla A~ ~'l?n 'H~ kUçUk ekcrci kı -
dı. BoşA bokğazl.s lrkbyapıyod rdk~': 

1 
zm k<'ndi şahsiyetini öğrendığini 

- z a m ura a wan n · k rcl dUkkA b. lınak b · ti anladıktan sonra şc c a • 
~n ldır f~Y a t merde urıye n • nma uğl'amnmağn karar vermiı;U. 

e o U1;unu unu UV'O um. b k he glin bu kT 
- O!. Hm- hnlde bir şey aJ • Fakot u A arıırı r . . -

malt zaru"rt değildir .. Mamafih si. (!Atfen 8ayfayı ~evınmz). • 



Anndoltı uj.ınsınm \'i.>rd l lınhPr. 
len- güre dUm" \'1lz.h•Ptinp h:ıln~ 

ar , ce h~ ~nde 
arım mı on 
lm n ask. rı 

.. lrnüş ! 
Göring ile ınuavini va
zif esind 11 affedildi mi? 
- lngiliz. tayyarelerinin 
faaliyetleri - Uz .!..sark 
vaziyeti - Vişi kabinesi
nin toplantıları 

Şa.rk cephesi 'hakl.ını:Ll. \ 
t.ebliğı dün oombardmı tayya
relcrınin bir Sov\ et tor itoounu 
batırdı;!ıru bild;m t'' · t ".iir müte· 
addit isabetler al.ırı torpito yana 
yatarak ka' bo rn r Bir Al. 
Mnn denfaalbc:ı .., r Şovyet 
evriyesıni tun.ııl •yıı r . L"''ld-

Ma.b.reçli h r h or 
'mır, kayna,...I k ceph~iııde 
ımdiy~ kadar yarım milyon AJ. 

nnn ölduğiinü bildirıncktetl1r. 
Yrı.rnlılarl t irlerin mil,tarı ire 
bildirilmem~.tedl r. 
Bir Alman zabitirıin 
Beyanatı 

Diger taıaftan Amerikan ~a
zeteleri de bir Alman zo:bitinin 
bcya.'latmı ne rediyorlar. Bu za

t Ri5yle demiştir: 
l~anlı bir faciava atıldık. Bu 

facia çok dnhıı geniş mikynsta 
Verdun•u hatırlatmaktadır-

Alınanlar esas:. altı hata işl.
mislerdir. Bunun b~lıc::ı.sı Rus. 
ların udet üstünlüğünü ve askeri 
tcchizabru istihfaf etmiş olmak· 
br. 

Bu Alman subayı şunu da iti. 
af etmiı?tir ki. Almanların Rus 
millctı hakkında malfunatlan 
voktu ve milli topra.klar:r müda. 
fan hu::.usunda. komünist nlcyh-
!.rl"ı L"In komünistl"rİe bir}eş. 
"vcc .Tini ""nnetmi!:;lerdir. 

Yeni taarruz.un hedeli 
Sark sc;1:.. ... i harekatı hakkında 

Londradnki kanaate göre Alınan.. 
ar en bUyük gayretlerini cenupta 
~enernl Bodiyenni ordusuna kar
. ı te1ts f etmişlerdi. Ancak bu 
arada ilk hedefin Kiyef mi, ''ol:. 
sa Odesg, mı olduğu hakkında 
h "nliz bl.r sey söylemenin kabil 
olmadığı bildirilm~ktedir. Yine 

• Londraya ,öre Almanların KL 
vcı i tccrıt etmek niyetinde ol
maları muhtemeldir. Bu takdir
de Ode.saya bilahare hücum et. 
me1eri muhtemeldir. 

Alıntın tcbl1ğl, merkez cephesinde 
Smolensk meydan muhnrebcsinln bu. 

cağızı görmek ve cazibesini duy -
mak his.'3ine galebe çnlnmadı. 

Kıu-ağIZI Ex lcpen ve eonra 
Parise götürmek için uğraştı. O -
rala.rtl:ı. kend'sfne bilyük bir dük _ 
kfl.n nça~ğmı vıındetti. Gönül alı
cı krymetli hediyeler ne kızı dost 
yapmağa uğraştı. 

Fakat her ne yaptı ise kızı kcn• 
disine cezbcdemcdi. Sonra şeker. 
el dUkldlnıno. gene dıwnma baş -
ln.dı. Artık her giln buraya gell -
yordu. Nihayet evlenmek teitli • 
finde bulundu. Kmn bütün istek
lerini kabul edip karılıırından hiç 
birini Avrupaya getlnnemck va_ 
dinde bile bulundu. Ve eğer sene· 
de bir lki ay ha.dar Hin:listaru:ı. gi
derse kanlarmd:m hiç birinin ya_ 
wnn gitmeyip ayrı bir sa.rayda ~ 
turacağnu temin etti. 

Ağrı. Han Sıı.pery şekerci dUk -
kiı.nmm ktteağızıyla evlenmesi bil. 
tün dilnyadn. top gibı pıı.tladı. Her
kes bunun ~abuk geçecek bir he
vroten iba.ret olup A~"O. Hanın kız. 
cnğızx brrnkacnğmr Umit etmiş -
ti. 

Fakıı.t bu tahminl~r boşa çıktı. 
Ağıı. Hnn Avrupalı knrısınr çok 
fazln SC'Vi} ordu. Hatta onu. lngi
liz sarayına bir prens:s, bir kra_ 
liçe gibi kabul <:>ttlrmi.ştl. Bunun 
•lzcrlncı çok muhafazakar olan ln
giliz aristokrssisı de ka.pılarmı, 
Ai;o. Harun yeni kar a açtı -
ln.r Avnıpadıı E}ekercl kızm emri _ 
ne üç, Hlndistanda dört saray tnh 
sis ed ldi. Af" füu.m kendisine 
ve~i mil PY erlerin kt}""!'Y\etini 
bu:?lln taktir cd<"lJilccek .iC:nse 
yoktur. Ağa lI olduk -
tan sonra ŞUtCrcJ ku;~0ız doğ -
duğu JUCJ""lı ... ı ctin1 "lutnuıdı .. 

Dam Ağa Han cBki şe_ 
kerei knyınlın.basma. ntlarmn isim 
seçmek '"İ.l:C'sln1 vermi<rt.i. Her
h:ı.n • t.:.r n'.! e;ıbaknda. n.tlardan bi
rlıı.ı ilqızanmca knvhipeder da _ 
madmtlan yeni ·r ~ alırdı. 

ll AGUS'i'OS-1941 

r ki Rus kıtalıır:nm çcnber içine 
ıılınmas!le sona erdlğinl blldlnnekte
d r. l • .. at Rus tebllğl mezkür mm_ 

1 SON HABERLE 
şıddctll muharebeler ce. 

r1..y n c.tt ındcn bahsutmektedlr. E-
l <'n Almanlar Smolenak bölgesinde 

knU bir netıce nlmı11 oıduklı:ı.nnı ilk 
de olnral>: 11An Ptmlyorlnr. Moslrnvn 
yolunun açılmış oldu~nu l> 1 mek_ 
ten bınıadıklıın lınlde A;manlar 'Moı:. 
ko~·nyn do~ bl· tUrm Uerlcycme

Slav memleketleri Bir Amerikan Alman tayyareleri 
mümessilleri deniz nakliyat Moskovayı 

Londra;~~~~l~~lantı k UmpanyaSI hombaladllar 
mektedirler. 

' Moskovn radyosu yen' mUtle!ik Po_ 
ıonynlıı:ırn hltno ederek kendilerini 
meınlekellcıinde dllşınıw önUnde 
bomboıı bir suhıır!nn başka bir şey bı. 
rakmnmak US'JIUnU tatblkc dnvet et
m!"tlr. Bu usulün yollnrı köprUleri, 
demicyollarmı b<'rhnvo. emek yiyecek 
mnddelcrlnl ve sair ihtiyat malze!Xlcyi 
ı;::ıklamak veya tahrip etmek suretile 

Londra, l l (A.A.) - n.n.c. 
BUtOn Slav mcınloketlt'!rt mUmes • Japonyadaki 

silleri bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda bir nutuk söyliycn Rus mu 
harrlrt Alelmy Tolcstoy, bıltUn Slav 
mllletlerlnl Hiherizml ve Alınan as
keri teakllrıtını imha etmek Uzcre 
mUttehlden ml\cadelede bulunmağa 

davet etmiştir . 

ş beier4nl 
kapata yor 

Japon müesseseleri ıfı as 
haı ınde 

PolJnynd ın geçecek olıu: Alman kl. .\'01,·york, 11 ( A .A.) - Ofı: 
tat rım daimn artan zorıu1t1ar1a knr§l Bir İngiliz torpidosu Tokyodan Amerika ajansla •.• 
ı.. ,•.}'n bıruh-ınrıktn.n lb ret olduğu batırıldı na gelen haberlere göre, Pasifik· 
malumdur. ı .. ondm, ı ı (A.A.) - n.n.C: teld deniz scyriscfer kumpanya_ 
Göring vazifesinden nı:ıhrlye nezaretinin bır t.cbııg·ınc tarının en ehemınivetlilerinden bi 
Affedildi mi? göre, Dcfander torpido muhrl1'1 ba • ri olan C:m:tdian Pasific Ste-

tırılmt,tır. 1nsancn zayiat yoktur. amshrp Compan.y Japonya:in bu. 
Röyterin bildıı uiğinc göre, lunan bütün şubelerine kapat. 

mareşal Görin,,. ılc muavini ge- nakkınd:ı.kı nlyeUerini tahaltkuk et... mak emrini vermiştir. 
neral Milh a.hl<eri vazifede affe- tlrmck istiyor, yalnız ycgl'ınc bir )Jı1erika menbalarınclan çıkan 
dilmiş olmalarına dair <'.lan Ra. çemberlcmedcn cndlşo et.mesı lıtzım haberlere nazaran Jaoon iş mu· 
yinlar. bu kumadanl::m~ isimle. ~cldlğini Jıı.ponyanın pAk tyi bllmesı bitleri iflfı.s etmek üzeredir. 
rinin hiç bir tebliğde necırcdilıne. ıAzımdır: Bu da, Japon taarruzınrmm Di~er taraftan Nevyorktaki 
mcsiyle teeyyüt etmiş oldui:'Unu tehdidi aıtmda bulunduklnrmı hisse. Sat!onal Cıty Bank blfınçosunu 
Moskova radyosu bildirmistir. den mllleUerin Japonyaya karşı ıttı. 356<:rl hadde irca etmek ve Ja. 

Londra, 11 (A. A.) - Mosko
va.da neşx-edı1en bir Sovyet tebl.i.. 
i:'ine göre dün gece Moskovayn. 
karşı bir ha.va. hücumu ynpılınrş
t1r. Alman tayyareleri kütle ha
linde taarruza teşebbüs ctmftjler, 
ha\"a bataryalarmm defi ateŞI ve 
~ovyet avcı tayyareleri müt.eca.. 
vlzleri da.ğıtnu§ ve ımcak mün!e
r~t bazı tayyareler, müdafaa ha.~ 
tını delerek şehrin üstüne gelme. 
ğc muvaffak olmuşlar, yangın ve 
yüksek lııf"ıliık bombaları atmış
lardır. 

Apartnna.nlarda ya.n.,,"llllar ~ılı:. 
muıtır. Az miktarda. ölü ve yara. 
lı vardır. Askeri hedeflere isabet 
olmamL~tır. ~imdiye kadar alınan 
haberlere göre, beş dlişnıan tıı.y• 
ye.resi dil.5Urülmiiatür. Almanlar, 
bir gece evvel Moskovaya. lk~ı 
yaptıkları hava nkmmda 8 de~il 
10 tayyare kaybetmişlerdir. 

Tebliğde gUndilzün Moskova. • 
ya uçan düşman istikşaf tayyare
lerindcn be§in.in. dilşUrUldUğü ila
ve edilmektedir. 

Göi-ing'in ne olduğu hakkın- faklnndır. Böyle bir lttltakm tahak- poııyada Kobe, Thanya ve hatta 
cia hic bir malümat yoktur; fa - kukundnn mütevellit mcsullyet man_ Tokyodaki şubelerini de ka;>..L.
l t Berlin civarında bir tnhas - basıran Japonyayn alt olacaktır. 1n.. mak mcoburiyctintle kalacağım 
~·it kampına sevkedildiği de söy giltere ne Blrleşlk Amerika devletle- !bildirmiştir. 
lcniyor. Genernl Milch'in de Ges rı Siyamda. ynpııacak her hangi bir Japonya tarafından blokaj Al d l 
tapo tarafından tevkif edildiği Japon harekeUnin Blrmanyn., Malez_ tedbirlerinin mer'iyet mcvkiine manya a manev 
bildiriliyor. ya. ve Felemenk Hind!stanını tehdide ~riş;ndcn beri National Cıty 

Yahudi men.seli olmasına rağ_ mııtuf olacağını ve olnnetıcc 1ngiltere Bank Japon makamları tarafın- dag""" ılma 
men, Göring'in sayesinde en yük ve Blrle§lk Amerika men!aatıerini fh. dan şiddetli bir tazyike maruz 
.. ek askeri mertebeyi ihraz et - ıa.1 eder mahiyette telAkkl edlleceğlnl kalın~ ve hatta Japon mevdue.t (Ba.~ ta.rafı ı nclde) 
miı; olan general Milch; Himler Eden ve Corılel l:Iul, bcynnatıarlle sahipleri ibile diğer bir Japon r.ondra, 11 (A. A.) - Afi a-
ıle Gobelsin Bİddetli menfuru i - Japonyny:l blldlrmlşlerdır. Böyle blr bankasına devir ve nakil edilme. jıınsı bildiriyor: 
di. Berlinde general Milch'in tev hareketin lUnbctt çok ciddi ve vahlın dik~e mezkur ibankadnki mevdu- a.flğibo bnma, Türk shrd shrun 1 
kifini müteakip Himlerin emrile olaenktır. Bu tı.kıbetıerde.n içtinap et- atlarını almaktan menedilmişler- ı Alman gençliğinin haleti ruhi. 
Gestapo tarmından idam edildiği mek Jnponynnm ellndecUr • ., dir. Japonyadaki Birleşik Ame. resinin çok bozulmuş olduğunu 
~ayial:ı.rı dolaşmaktadır. V k b. • · rika. büyük elçisi dün Japonya gösterecek ı:.larnetlcr eksik değil. 
lngiliz tayyarelerinin işi a ınesının ilıariciye ve m31iye na7.ırlarma dir. Alman gençliği arasında bu 
Faaliyetleri Toplantıları Amerika hükOmetinin Japonva mane-.·i gergınliği vUcuda getiren 

Dün avcıların himayesinde u- Vişiyc gelince, kabine ôün de ayın mukn.'bclei bilmisil tedbirle. sebeplerin yıllardan bc:rl devnm 
çan İngiliz lboınl>a:niıman tayya. toplantısına devam etmiştir. sa- rini ittihaz etmek istediği tak- ve yekdiğerini takip eden sefer ,.. 
relerı Fransa sahilleri açıkların. lahiyetli mahfiller müzakere dirde Amerikada !bulunan Japon bcrlik tedbirlerinin şiddetinden, 
da Alman gemilerine hücum et- mevzuu hakkında sıkı bir ketu- memurlarının mevduatına vaz Avrupanın bir ucundan diğer ucu 
nıiş!erdir. Bir iaşe gemisine iki miyet ~östermektedirler. Yalnız edilmiş blokaj tedbirlerini kal. na mütemadi gidip gelmelerden 
isa:'bet kaydedilmi§, gemi yanar. Ofi ajansının bildirdiğine göre dırmağa amade olduğunu iblağ ve devamlı olarak aile ocakların. 
ken bırakılm::ştır. Bir avcı ile iki başlıca mevzu Afrikanm mü- eylemiştir. dan uzak bulunmaktan Heri gelen 
bombar<lıman tay\:ı?resi C:önmc. dafaası meselesi olmuştur. bir netice olduğu kolayca anl~ı -

"' A!rlkanın mUdafı:ı.:ı.sma taallflk e- ı bilir 
miştir. Diğer taraftan Şimali den mUzakere Vl.şl hU~meU t.ıı.rafın_ B. Mı·ııet Mecıı·s·ı a . Afrikadaki lngiliz tayyareleri de au halc,t.i r:uhiyenln ,cx>k ciddi 
bir çok !talya.1 ve .Alman üsle- dan Amorlkn hU}d)metlne tevdi edilen \'C vahim olduğu Almnnla.r tara. • 
rine hücum etmişlerdir. muhtırnnm çergevest dahlJlnde yapı_ Ruznamedeki mühim . .rmaan işgal edilen memleketler -

Bu harekat !hnkJ.rJnda Ingiliz la.ca.ktır. yih l k de de çok aşfüar olarak göriilmck 
tebliği şöyle diyor: Bir Hind gazetesinin la · a arı görü~me tcdir. 

Trablusgarpta hücuma maruz lrana tavsiyesi Üzere Alman gençliği arnsmda efka • 
kal:ın doklar mıntnka.smda üç Hlndlstanm glmaU garbtıılnde inU. B f 1 rın çok bozulduğunu Norvcçten 
büyük yangın çıkarılmış ve bun· şar eden ve Hind mUB!Umanlnrınm en ugün op anıyor gelen misaller açıkça göstermek.. 
ları şiddtli infilaklar takip etmiş eskl gazetesi olan "Da..'ly Sartınd", ledir. Burada askerlikten knçmıık, 
ve ankaz parçalnrmm havaya uç tran hUlttımetı i~in takip edilecek en Aııkıır.ı ı ı (Telefonla) - Meel!s ~ayyüp etmek, mUtemadiyen 
tuğu görülmUştur. Elektrik sant mu,·nfık :rotun Alman tnb'ıı.larmm t_ hesapl.lrmı tetkik. divanı muhus~bD.t tekerrür eden fıdi umurdandır. A. 
ralı civarında çıkanları yan<!ın - randan çıkarılması oıac ğm1 yazıyor ve arzıbaı e:ıcUm.enlerl ougUn toplan.. hil"en transit geçen Alman krta -
!ar çok uzak bir mr>sai<>den !!Ö ve böyle yapılmadığı takdlrrle trıının mıştır. Meclis hcyl'tl wnumlycsi saat iarı arasında vukun gelen bu nc-
rülmckteydi. blH\hıre bir çok mUşkUll\lla karşılaşa 14 te içtima edccı?ktlr. Ruznıı.medc, vi hadiseler şiddetle sansür ediJ. 
Hava. kuvvetlerimize mensup bir ollcceğlnl ILO.ve ediyor nsker allcl.:rlnıı ynrdıın Jflylhası, ll8 • mektedir. Bunlara Alınan dnlıllt 
te.cıekki.U ve ayrıca bahriy" tay J • • kcrlik kanununun 4 Uncu madılcslnl cephesinı zcıyınntabilccek her ne. 

., . . . .. c - Bir ran gazetesının vi amiller ithal edilebilir. Daha 
yarelerımız Barchnya hucum et· • tncııı eden layıhıı. mamhıkctımize 
miıılerdir. Blenheim tayyareleri. Makalesı . hllrp dolnyıslle gelen mllıtecilerin ta- pek yakında 16 bin Alman çocuğu 
miz, motörlü nakliyat vnsıtnln.rı • Tahrand:ı çıkan en bUyUk lrnn gn.. bl olacakları hU!tllmlerl ihtiva eden Rc-ı:ı:ı.i:lcn Slovakyaya n kledil -

na Ve b·ır depoya 
1
• .. .,ı.. ... tıer lmv - zetesi Ettclaat, trnnıı. d.ıir kasten çr. miıslerdir. Dü3m:ın hav" teşckkUl. 
.,.,uc t 1 kanın Ui.ylhası ve örll fdnre kııounıı- 1 . ta -e d bo b dını cdl 

detmı . .,tir. Bu 1·5a-ı·-tler neticesin. kanlan şnyıalnm knroı vaziyc a - .____ dd 1 . 1 .. erı ıu.ıın an m :ı.r an -
~ .ın: nur. u=.; mn c crıni dct.ştırcn hı- le tak 1 rd _, k d 

de 1·m1·ı,,•-ınr mıkubıılm""' ve bir ınaktn ve şöyle yazmaktadır: 1 n mııı a a a Ç<4>I§an n m a .. 
w;. ..., k yihn vardır. !:!deki işler ç~knnldığı I mel !er arasında i':ıtiF•I harek"t _ 

ka" yan~ın "lkmıştır. Bahrive ıran eCkl'ın umumiyeırtnı kızdırma k 11 ,. 1 d ..... ... 
"' .., "' y1 ta c rde ..,ıec l3in bu toplantısın a ini "Ikrnaktadır. 

tnyyarelerimiz bir sıra pike hü- mnksadlyıc çıkanlan bUUln bu §a - ,. 
cumlan vapmışlnr ve muhtelif alnr tekzip edllmek zahmetine değ. bir ny ltadar dahıı tatil karan ver • Mwıster ve Kolonya gibi Alman 
yangınlar çıkarmışlardır, ınemckle beraber 1rnnın noktaınaza. mcsi kuvvetle__:~~~ şehirlerinden gelen insanlnrın söy 

Ağır bombardıman tayyarele. rını tasr h etmek ıazımdır • •

1 
I( 

1
. . ledlklerinP. göre har gün mUtead-

riıniz de Bin..,<PClZi. ve Derne liman trnndn hallhn.zırdıı. gcıyn büyUk mlk ıngı lere ra ·çest dit katarlar yaralıları t.aşımnkta, 
lamın hUcum etmişlerdir. Binga· tarda turı.st bulunduğunu söylemek I her yerde ölenlerin listesi görül _ 
zid" dPmiryolu üzerin.de infilak" vakıaları bilerek tahrif etmektir. Gösterdıkleri yaraıma mcktl', birçok aileler ··arpte o'an 
iar ve Dernede müteaddit yangın Zira !randa ikamet eden t:UtUn e~· evl5.tlarından Jııtbersiz kalmakta • 
!ar kaydedilmiştir. bllerin muayyen bir iş sahibi olduğu teşekkür maksadı le 

Romanya 
milll istikr~ 

Bükrfıt 11 .AA..) - ~ 
Rumen devlet retsi g ~ 

nesko, muharebeler neU W 
rlp edilmiş olan :scs:ı~ 
vlnanm. im&rmn. sarf )tı' 
mllıt bir istikraz ak~ ._ 

ml§tır. General .Antoıı~ 
saUa memlekete bitatıeıl, 
yıınnamede §()yle deıııetd 

1 !I t DU§mandım ı.-· ~ı.arı s.ı ~ 

zerinde adalet naın~ :,cı 
dele esnasında mfllcUD1"'"" 
rum. Kahraman nskerl oı" 
kArlıklarlle kurtnrılJXl!Ş .. 
ve arazimlzl muhafoıa iJi 191 
ktllıet ve tsUkrarl tcııı~ 
milletinden devletin ~~ 
rmı talep ediyoru.nı. ~ 
edecek ta.ıebime ışursle,.. 
yorum. Paranızla nıi111 ı;~ 
mal ve itmamı husu~~ 
sino 5ahsan nezaret ed 

Diğer taraftan RuJlleııtJ 
ZU"1 tarıı!mdan :ııııı.tlJU~ 

beyanatta Rumanya.~ 
400 milyon mark ynııl $· 
a.ktcdeceğl do blldır0~~d 
mUnhasıran ordu ih~ 
dlleccktır. ,rJ 

Rumnnya ba§veldl ~ ~ 
Antonesko bu akşBDl ~ 
.vo ile Rumen mU1ewU i(St 

dn.vete~ 

l<ırkçeşme 5. 
bu sabah k~ 
Sıhhiye vcktııeti, g Jıı1 

?.um Uzcrine, villlyet. )"J'ıJ 
Undckl kırkçeşınc sll eııP1 
Ur. Vekdletten geletı ~ 
sulıır idııresino tcbUC ?e 
ınr mUdUrlUğU, kırltı:cıdıııtl 
kcsllmeslle bu su ıtcs! 

..,el 
hasıl olması muhto .... 
fındn tedbirler nl.Jll.IŞtıı'' ıı 
birlerle kıl'kÇe§me r.U'?,.,,t 
essesclerin susuz :lt~ 
dilmiştir. 

Esasen kırkçeşıne sU~tt' 
sene knd!lr evvel çefl1 ıı> 
mcğe başla."'lml!ltL O ı3'11 
su, 20 kadar rcsıxı1 # 
kadar camiye vcrıııt1 B!JrP 
tur. Binaenaleyh bU _... . __ ..,,ne•· 
ren bu hına ve ._... ~ 

ÇCfllle suyu }«:'!lllıtıW :ı:ts 

~ 
<hr Bii tün bunJartll ~ 
kı~ın 'e gençli&.;nl~ ıİ)..ı+ 
yeteri üzerinde pc dilet" t 
icra ettiği inkar c. }>it 
mafih bundan anı ,-ıı 
geleceği neticesine! .~ ,.,,e 

Her şeyden ~"'. Jlıl' 
sunun kend:.Si 1gın 1>~ 
mat meselesi ~l?'°dıl t ( 
yeü cephe geriSiII tef 
bir ınhilii.l olmad~ll 
ğini unut.mamıı.lıdır~ 
İtimada çok eıı~ıııı' 

dediklerine göre n'lf 
pelx ynkmda + ıırıtn ı;ııı!J 
ilan edilecek ol.sn 0ıııı 
nın hemen nrknsJl1 Jl' 
otmlş bulunmııktıı.d · 

Yunanistanda, ağır bombarrlr blllnmektedir. Amerı· k a 
man tayyarelerimiz Eleusis tay. DiJer taraftan, gUmrl\k ıııaresı ve 

ÇERÇEVE , 

Tango Gençli~' yare meydanına hücum etmişler hudut muhafızları, her tllrlU kaçakçı.. 
ve orada müteaddit vnngmlar er lığP, memlekete tek blr tnbanca ol_ k d 1 
karmışlardır. Burada müteaddit sun kaçak suruı ithat cdllmesıne mn- a 1 n afi 1 a 
ta.yya.renin tnıhrip edildiği saıul. nl olmnk için hududu ıııkı bir nezaret 
ma'{Uıilır altında bulunduruyorlar. Binaenaleyh bı·r mesaj• u ;,aks~rk vaziyeti iddia ec1lldlğl gibi ecnebilerin trnn da.. 
G • h!Unde slliUı ve tır.lformıı tevzi et. _ 
ergın mckte bulunmalnn aldın kabul ede· neşretti 

Hasan Alı Yüceı·e ~ 
Necıp Fazıl 

ı;tıı' ~ 
leriJc felaket ~jl: aıJt'' 
n~ız tak<Iirdc._.efctl ~',) 
lilyorum, bUtilJl rdo8 4' 

Uzak Şa!'kta vnziyet gcrgın mlyeccği bir şeydir. Memleketlerinin 
olmakta devam ediyor. Fakat or.. cıı~er mıııetıer tarnf'mdan lmrnnlık 
tada ani bir tehlfücden hahset· bir harp sahnesi haline sokulm:ı.sına 
tirecck hususi sebepler yok gibi 
gözüküyor. Herhalde, Birleşik nzn gösterecek lranlıların bulunması 
Amerika ve h~iltere teyakkuz.. mUmkUn ôcğlldir. 

BugUnkU 1rnnı tnn yanınr, lrnnm 
larım gevŞf'tmişlerdir. 

Ancak Avustralya başvekili artık bu glbl cntriltııl:ı.ra mnsaıt bir 

Men-zi vazh etin gerginliği gÖ7.Ö· yer olmadığını bilirler. 
nundc tutnrak seyruıatini yarıda BUllin bu pı'Opaganda tahrikleri ne. 
bırakım" .1elburna dönmüştür. tice.sız kalacalc ''e bUtUn bu gayret_ 
J{abine ibugün fevkaHid ... 'bir top. ıer boşn gidecckUr. Zira lran hUkö-
lantı yapacaktır. meli kuvvetine ve vıı.ta.npcn•erll~rtne 
Avustralya hariciye istinat cderclt katt bir bltnraflılt mu.. 

hs.fnza edecek ve bu blt.nrnflık prcn. 
N az.ırının beyanatı siblnln cUz'U de olsa lhl~llne musaade 

DiJ1er taraftan Avustralya tmlyccekUr. 
l riciye nazırı -tevard beya.,...,t_ 1nmm siyaııetı, hUkUmranlığmm 
h iıJ1 1hımnuş. ezcümle demiştir ve merlyette olan ı:uılnflllalar mud

m yeni bir h:ıroketc geç 
m ctUğlnl gösteren altı.met. 
ter vıızly ttclrt gerginliğin dcva.m e. 
d ceğınl tahmine mtlsalttlr. 

Japonya Hindlçlnlnln fııgnllni hnk. 
h gostermek iç!.n çember içine Im. 
dığtndan §!.kAY.ct etmckta.dıı. Şlmdl 

d~~~lcrl öı:ııo~aın 

bln~ kanun! hnkl:ı.rm.m muli:ıfnzam. .. 
dır. Bu siyaset sarsılmnz bir tarzda 
tesblt edilmlştlr. 

Bu sebebe b!llaeııdlr ki, ıran mem. 
leketin emnlycUnin mulın!nza ~tmek. 
ve hop gltrniyecek Mdl.selerin vuku.
una mani olmak için hf'rhangl bir 
tedbiri ittihflrl: etmekten çel:~ 
c.e:idtJ:. 

(Baı tn.ra.fı 1 nrldc) 
Lontım, ıı (A.A.) _ B.B.O. haFiğa etme<liğimi temin mccbu-
1ngiıterc kraliçesi, Amerfün kn _ riyetindc oldu~nı bu k\'ha kn.r . 

dınlarma lnglltcrcyc göstcdlklcrl yur- .,ısında ben. Türk 'atanı ve l.;tlk-
dımdan dolayı tc;;el:kUr mııksııdlle hali 7A\ iycslnderı katil olma.ya ~;a· 
radyo ile bir mcsajıla bulunmu~tur. lun bir öfke cehenneminde yanar· 
Krallı;e ezcümle demiştir ki: l«~n, lıir de bal.tını ki, bütün ka. 

"Amerikalılar, tnglllzıer gibi suı. nııı.r:ı lıalkı, menfi t.anı.fınllım bir 
hU sevenler ve tahrip edici gayeler mucize ı.f'yreder<.•c.;ino donmuc;ı, 
takip ctmez.Icr. Şimdilik harp lmnlll. _ kask~ kesllmlş, apıs~l'I k.:ılmı!:ô-· 
tında dllşmanlıınmızla avnı seviyede 1 fi Derk,cn Jentc,:lerdenlarnbırlkbu•·~t~:. 

• ı mn<' zeJ. .amanı a .,.. '"'.., ı, 
değiliz. Fnltnt Brltunya milletinin kuv •. .. •• •· k d . sıranın usr:une yuı;u oyun uı.an c, 
v'Clinl etrafımızda. toplaynrak Alla • h • 1 f i ı 1-1. ti 

\'O Cl'KC5 n ç nı e, t ""· c c yu\ a-
hın yardımlle sonunda galip seleceğl- 1 d f lam .. lerin - ·· el 

a.rııı an ır ı::- ~oz onun e, 
m!zcren eminiz. GilçlUkler, kalplerfml- bir nrlmtla.ı.ını -.ırtına. ~ıkartarak 
zi çellklcşUrmiş ve mctanetlmlzl kuv omuzlarını~ ve helini oğdunnaya 
vetıendirmlr;tır. Kudst b:.r gaye uğ .. 1 başladı. Ancak öldüresiye bir da-
runda harp ediyoruz, Yftb'ln knrta.nıbllceeğl bu ommlsr 

Kraliçe, Amerikanın §'('!kat ve mu_ ve bel oğulurken de, hiçbir Iô~ 
habbetinden lngt.llzlcrin pek mUtclıas- Un, ha.frzanm, lıa.tJrıuım, lıayl&Jin 
sis olduldnrmı söylemi§ ve mesajını kaydetmediğ1 idil.lider ••• 
§Öyle bitirt!l'~tır: Elmas gibi Türk gen~ğfnl bu 

Slzln, yanımrzd:ın ba§ınızı çevir • mahdut tango gcnclljl ubcsln\len 
mcksl.zin geçtiğlnl.zl görmek 1.ıizc kuv kortaramadığunız bu tango genı:
vet bahşediyor. Bize gösterdiğiniz Jli;fnt mefkiire v~ nizam hastanc
gcfkat ve,yardınıdan dolBY,ı te§ekkilr l lerinde ısübJUmcli banyolardan 
tde.dm.. ~ğimlz, lth.lye otomobil. 

istikbalimiz<' J>3) / 
gcıeccktir. ~ /. 

Kendimize ~o ,tı ~ 
lirn, a<'ı dü::üoe~ ııD 
lim efendiler; . rıı1~ 
nıilc miilılet- ,e tı9"'" 
vlldelcr ta.yill e ~ 
ı;~mlstir. bd .~ 

Slzo !;lzdi_b-iın ~ O, 
levhada., maa1Jl1 • ı'eJ.Vf.. 
han~i bir l<;tJıılll' f~ 
sebebini ,.""' ~ok l[.JC 
ait ruh ,.e ~ı .. ı 
da ilk oeüce- .Jı 
niz. 1 ti'/ 

Hasan Ati 1:il~ ~ti~ 
Koca ,·e ha'ld10 tr.~ 

lesine eş oıara1' ~ '1. 
tasfiye ye cJnl~ ~.l 
liğlnl nlza.mlaJld ı.ıııı t"~ 
no limit Ye t~..U~t' 
tındaki müthiş ) it ,.,- ~ 
l Uk ta{jmı, anCS 11141' 
na gih'enıliğbn ~ 
daha ağlr~ 
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. 4~!0k Milli RorTıan 

~ıar;ıan da" Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
Gts ~tlerinı du J{}aı'8, akseden ti!r ~Y görooilnıde imkatı yoıt. 

Un ~ l'in'lıza ıuyoruz. tu. Yalnız bru? a.ltıooa dolu :iç 
·a.~1 l'a~ın~ MU\ Kar • fişeklikl bir filintamız vardı. 
rırd bir Y-011 I kızıUığı var. - Kaptan v:.purundan ayrıl. 

....... ~ 9sİnan~ Btanbula döni.i_ mas diyerek Osmaru motorda bı. 
n ahu bur· raktık ve Thsa.nla karaya çıktık. 

:urada Ra:!_va kadar ~elmiı;. Esrarengiz bir adaya ~ıkmış ga.. 
ur~a lı al :ı.kl>:ra~dan bir da. :np seyyahlar gibiydik. Adımla. 
llu edı . Enfe bir rrmızı ihtiyatla atıyordu. 

ıtı defa ku - Ye~ yatalım ve flMİ dinli. 
rrı M l'ak <!t:1 vemeclik azi. v lim dedim. 
r etrarta b e su :ırnavız Şimdi daha vazıh şekilde inil. 

• dı \'a..ı. u kadar m:~:ıt" · k B k tu •r;en Jfa b .... u u tıyi duyuyordu . u ses pe ya. 
t l1t cıJınaı di ~.~;a ~tlunarr kmlaroan bir yerden S?eliyordu. 

!f ~nla O~~~y~~ndım. Fa. - Bu su b~ından ~eliyor 
1~tın Ol'ilar .. ır olunca Kemal. 

. C11rü1~~:~ .ıneebur Ot'a.ya do,zyu yütfidGk. Ve bir. 
...... Vanaştık - ..... bır dere den irkilerek durnuk. ç.aıı deme. 
rı?, u Yakın 'mı bu ti gibi siyah bir gölge gÖ7Jerimi. 
ş raya Os. zin önünde kıpırdıyordu. 
rı ~.ileride R"ö 

11 
- Hey .. Kim var orada. 

'>l.ıan'~rıde :Si~:~ bü~'Uk Yerde yatan insan boğuk bir 
e f ıti "ll' «:aka! 1 a.m • inilti ile: 
, 1 adı. u uvarak il • - Ölüyorum diye cevap verdi. 

ı §'te bu h Hemen yanına koştuk. Siyab 
c~~1~i.rn. ayra alamet d~l bır öattô.niyeye yan 4Jl)lak sa. 

l lllı:ı: nlmış sakallı bir ihtiyarla kar. 
~-.:İJratıarttırz t- şılaştık. Kucağında ufak bir kız 
ı at; Uıiilırı ." hayli kôk. ~ocuğu vardı. Otı kı sıkıya sa. 
i ~ ~~kal bu Ytn ki Tavşan rılmşt. X bizi görünce doğnıln • 
ar ek l(lin d~ ~nlar böyl istedi. Fakat muktedir olamadr. 
~ıi .. &.gızla.ruu a. Ve yine yere yıkıldı. 
· soıutn·· b' - Baba burada 11e arıyorsun? 

~ · $u~.rı u ıtirıniştim ki ~- Uzaktan hala 1·rzıllığl gökleri 
d "'" kı?.artan "KaramUrsele'' işarc~ 

llldtıY'U~o~'ıklar dedi. B~r ederek: 
a~ en derine .. K.u~ak Vel"l..i . - Oradan geJi"orum dedı. E.. 

r ~ar'$ısındabırısınin b{iyük vimizi yaktılar. Bu <;<>cukctıfazm 
tık ır haıs· 1' C'rkard•ğı sese anasmn ba.ba.smr ôldUtdüte.r. 
.:a~ b' . ız ıkJe inlediJHnı Ben dedesivim· Buray& kadar 

bi ır ınc: kaçtım. Artık yürüyemiyorum. 
~ı. r ka~n '*8i dedim. Dizlerim tutmuyor. 

:a · Yıtrdın1 et. - Evinizi kir.ı yaktı baba. 
t~tı ~SU - Çeteler vaktı. Oğlmn muh. 
tıi~ cıırnala ôüsürrnek i~in tardı. Mustafa Kemal çetelerine 

...... -.,..,..._~ı~auı dın! yataklık yapıvor dive onu öl. 
... ~ırı k aVranatnn :. aranı .. · curdüler .. 

[) 
1.crtnda etrafb (Devamt. 1~01') 

e\'f flt o . 1 Umıryolları ve Limanları şletme 
~ ~. l---=::::--: mum idC\resi ilanları ~~lOtıe:t:m._....,.._ ________________________ __. 

~ Cll bedeU " Alüdürliığündm: 
ı:ı ht ){o, 2ox0 c.tir bl.ıı ı:._. )~ ura olan, 
~~lı \!ön bı' 20 ebaJtlld'.l yQz metre mlkt\p çam azman w mu. 

becı lı 0.ao Xo .,0 u~ ytız lira olan, 
i.....~lb1tı tk'l .. G ebadınd ı y\)% metre mlktı.p çam amne.ıı n muham.. 

bta • .,~~~·20 'X~ em tiea oJan, 
~ btıı :ıu '2tl ebadın3a elli metre mlkAp çam e.zmRn ve muham. 

bt~:~IJ.25 )C~ llra oiao • 
1 ltı bin "llz. :lb ebad::ıfı'l eıu metre miktı.p çam azman ve mubam.. 

ıı. 5>co,ao \. eıu ura cı n. 
• '!ltı)ı .... o. 80 "'· ... 1 ~ IJt }'U e-.ur.ı'lıı. t>lll metre mlkA.bı çam aıı:man •e muhanı 

rı be '<Cl..09 ..;; k.rk lira oınn 
tl~ıı '' t\ h() eb ~ "(;~ betbln 3dtnaıı Y•R:Ol metrE" mikfibı çam ala& ve mu. 

1'111aıt:lt\ .05-.o ~:UZ fi .. ~ oınn 
• 'l>ttı eıı b ceıı "'·XO, 2ı>-r:,seı eoodıncıa yüz mcttt mıkı\p c;anı kolu 
.,,-9,. 0~0 ..... ~bin .,.... ,,.,_ 11 ili'~ • a>co ""'Y J "" rEt olan. 

t f... "ll'l: ... ' 2o--0.30 ebndmda çam tahta kapalı zarf uaull· 
•t~ '"ll "'•lD!j 

la~ l\'ır01 1 
eaıı.t 1 1'.: ~e Erzunımda 10 işletme blna!tnda 11atm 

r 1,,? tttt((ı :: !atıye.:ııc· ıı ı 20!SO.Ml Ur alık muvakkat teminat ile 
~ 1~1·. ' alkaJarı \C tekllfl rtnl aynı ı::-ün sant 14 e kadar 

t l "7 '"rrıt terı ın.~ıtııdır 
• \t•u.. • 

• " trıulcrı.bl.ınde E>rzurum veznesinde 11atrtmakte.dır 
(f\51<9) 

1 61" ••• 
,. f>.--0 1.ra wr.ti 24 ton putteı demiri 20.~.041 çareamti8. 

' 
1 'ıart uı:u•o ~le Ankarada ldal'e 1>tnasmda satın alı. 

şa efendimiz bana yılı bık ca. 
riyelerinden birini hediyP- et 
sin· Ben de bir yaa•lığa batı
mı onunla beraber koyup Y•· 
tayım. Dünyada bundan bAş 
ka bit dileğim yok. 

- Allah ıahit olsun, Muı .. 
lafa: Çıkar çıkmaz sözümde 
duracağım. ilk işim seni se
vindirmek olacak. 

- Pekala. Oyl yae ıen 
dur burada! hen gidip haber 
vereyim · P•!• efendimize .. 
ve yalvarayım. 

Mustafa hareme girdiği za 
man çok telaılı1dı. Pa§amn 
kahyası onu haremden koi· 
mak istedi: 

- Haydi. Senin ne itin 
\'ar burada? Defol git itine! 
yağ kokulu ~lbiaeni ,ura.ya 
buraya silrme sakın .•. 

Mustafa bagırmağa ba~la. 
dı: 

- Pata efendimizi sel'in -

'il X B E R - XQanr ,.,,_ 

işli Yı lc;lız ı 

ftled li. fli.a YE NAHNUf) SAIN 
l 'azan \'e oy:nı 18.n: oodamet c-den rne§hnr dolaııdıncı Mahmut Saim ,\J,TINDAG 

'!a§rollertle: Msdiha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan efendı. Agop,Meddah Kazım vesaire 

Bir gün evvel Büyükde eye gitmiş, oralarırı gözde 
geçirmiş, planınııı azırlamıştım, hazırhğmı yapmıştım. 

PERDEYl AÇIYORUM: 

-3-

otzu BİR GECE 

l&tnnbulun elli seneHk sev.imli 
güldürücüsü komik §Chir (Kel Ha· 
san) Efendi benim çok samimi bir 
dOftlumdur. Şişli yıldızı Medihayı, 
Hasan Efendinin tiyatrosunda ta· 
nımamış mıydım? 

HattA komiki §ehlrimi.z bana~ 
- Dikkat et.. bu senin bildikJe· 

rine benzemez. Sansar gibilctinin 
derisini yUzer de kendisine gecelik 
kUrkU ya.par! dcmi§tl. 

Ne Yapayım ki Mediha ile çetin 
bir mücadeleye giriş:mi§tik. 

Bunda yn nıağlfıp, ya gaJlp çı. 
kacakbm. 

tık geceki felaketi He.san Efen· 
diye tafsHAtlle anlattım Bana: 

- Mahrem baZJ: şeyl~r söyleye· 
ôeğfm dinlo beni! dedi. Bu ka.dmı 
avucunuıı içine alabileceğini dUşU· 
rıüyorsan aldanmmı O elindeki 
~~eğt 'liZAll:tan g~tdetı nev'in. 
dcndır. Setı:ı yinni defa oynatır •. 
tlHmw ik1 bir defa da sen onu şn· 
&rrta.blltniln ! Beni dinle <de bizim 
~cı KUmı Beye rica e~. sana 
bır H~ versin!.. 

- Akıl 11Atı mı! 
- Hayır, kuvvet şurubu! 
- :N'asrl kuvvet şurubu? 
- Dirue de ne llAcı olduğunu 

anla. "Mediha seninle gezınef e ge· 
ll.ror, detfl :mi? 

- Geliyor!, 
- Beraber bfra da içiyor mu! 
- İ~iyor. 
- F.czacı Klt.ım Beye rlea edip 

alacağı iU.cı o ~rmeden birasmm 
iÇhıe at, S:l.tlıoş olur •.. HAlıl anla
madın nu! 

- Anladım.! Aman, Hasan E. 
fendi!! Bu tepeden inme bir mu
Vf!! ıyat o~cak..! D~e ki ikin. 
ci kônu§mamndn partty'l ben ka. 
zanaca.ğım. 

- O kadar dıt kendine güven· 
me! 

- Ned n .Rnsan Ef Pndi ! 
- Sen ağzını açmca.ya kil.dar o· 

nun gözilnU ll.l}trlMıt fütimali daha 
lt U'V'Vetlidir. 

... "' . 
cebimde ufıik bir ~işe var. 
fçinde üç dört damla blr mayi. 
llnsM? Efendi ile beraber bHet 

gi§esinde otunıyoruz. 
Göucrlih klmseyi gömıüy<">r, o. 

nu bekliYO'?'Utn. 
Hem ne heyecanla, nP. intikam 
hrrsile.. ne klııle 
Nihayet, bfzme

0

tris!lc beraber 
göründü. ~ 

Glşenlıi önünde iki ·dakika kô
nu.5tuk. Oyundan sonra BüyükdC• 
reye gfdecefiz. 

RileUni alrp !etti girdi, 
Hasan Efendi sordu: 
- Ne oldu? Bu n~<:am yin Ar 

nın1itka,Yünc mi te tlfl ~nliııne? 
- Hayır. Arnavutköy ime gel. 

miyor. Orada kendUıiiı.J tanrvorlat 
Bü~dtıreye giaecl!ğlı! 

0

Yaln~ 
şaştıgım bir nokta vat. G~en hli.f· 
~ b~n~ oyun 6ynndığı Mldô ı,1m· 
dı nuyükdereye git..nıeğe ııasıl mu· 
vrua.knt ediyoT? Acaba inUJtıım 
alibilcccğimt dU Unmliyor mu? 

- Sen merak etmo. endcın bir 
fonalılı: gelmiyeceğtııı o eoni bir su 

Artık şüphe yoktu: Şişlinin gözdesi, yıldızı Me
diha avucumun içinde demekti. Bu ne muvaf 

fakiyetti, ne muvaf lakiyet olacaktı ... 

gibi mlit.h' bir u ·ku çöktü •• 
dalyeme yaslnndnn ... 

• .y. • 

Göz.Umu açtıt'Ull zrunnn 
doğmuştu. Otc1dc yntn·ordum. 
tnktan do •ruldum. Ycrvnnt 
dı ,Knrşundn oturu~·or.. Allııli 

-----o~------

Bahar gcldJ hnydin k1'1.lıu 
Giyinelim hep beyazlar 
T"lltilcrden neler çıkar 
·azık dilber göbek atar oynar. 

(Komiki !Jehir Hıısa.n Efendi btr 
çiftlik sahibi beyin yanında uş~· 
trr. Kırdn beyle gezerken çlngene 
krzlarma tesıidUf cdlyorlıı:r. Bey 
(Penb<ı) denilen kıza il.§ık o1ııyor. 
Halbuki 'Penbentn nişanlısı (Tho) 
var. Km çiftliğe ka.çmyorln.r. Fa. 
kat dağlarda, kITlaroa hemcinsle· 
rile beraber serbest bayata alış· 
rnış olan çingene krZı ev hayatın· 
t'lıın soolrruı.ğa ba.şl.lyor. NLsanltın 
da arltasmda tıildp ediyor. Hane 
halknım arasmı:la (P nbe) nin 
slilbcsilt çingene olduğu da mey. 
dana çıkıyor. B y (Penbe) d n vaz 
geçiyor. YJne n~ll'St (100) 
verlYoı'la'r. 
Da.llıır a~ıt da yol v r bl'le 
VürGyellm IZden lı ! 
Dağlar kapan da l.:u nçmMfll: 
f ersfln 'kePVıHı ,;~ in!) 

"' ·~ "' 
OYUZ,\dan sonl'l\ mıntell(!f bir o· 

tomobIUe BüyUkdereye indik. 
Aman! Burası mahremdir. 1t1m .. 

se duymasın: 
Bir gUn evYel BtıyDkdcreyc gtt· 

mlş, oraları gt-zden gcçlrm , ha. 
zırtık yapmıştım, Bir btrııhane var. 
Üstünde de otel! 

Otelin §efi, Yervant · inde il~ 
kalbli hır ad~tdr. OM h.lltaşemı 
anlattım. Etine de bir onluk ldL 
ğrt sıluştırdnn. Artı1c bana acıdr 
ğındıın mıdır, önltık klğıdın cıı7j· 
besinden midir. nedir: 

- Ahbnr! dedi. Ben pişkin ada. 
mım. Yarın a:kşrun birahane de se• 
nin, otel do •.. Yerva-nt derl rsc ne 
~liMna.p bir aClam oldUP•tnu yarın 
ak am ağnayl\Cııkıım. tnsnn yet 

hhmıct etmeli seven l 'r adrunrm hıh! Hani Mediha? YcrvmıUa 
drr. birimize alık nlık bakıştık!. 

Ne diyelim? O da insanlycto iş· • - Yerva.nt, hu ne hnl? N 
te bu ekildc ( ! ) hizmet cdi.yol'du. , o? diye sordum. Çnbuk s5ylc. 

ÖnUmUze iki bira, birçok meze. nn olmıyalım .. Yoksa sen de b 
!er geldi. Mediha. resimli mı>cınıun O~rlk Efendi gibi kedi bildi. 

. mı okudun? 
lan çok severdi, Müteaddit mcc· K · 
mualar da almıştım. Onun mecmu· -:- a ... nasıl agnntnyıın a.hb 

dcdı. Bu kndnr dn nbu luk ol 
nlnra dalışmdan istifade ederek Ben btifedeıı lıakıyordunı. K 
ll{ıçtnn birnsınm içine üc damla eline mecınualnn verdinse yat 
damlattım. çns bfra bal'dnğına dn bir şey 

Bir aralık çantasını açtı, mendi· tm. Böyle bir §ey yapaca.ksm, 
lini çıkardı, Kolu nıısdsn m a ü~ na ver.miş ols:ıydnı, ben büfede 
tUne koyduğu çruıtnyn çarptı; ye· rasmn koymuş olsaydım ol 
re dllfftü. İçindekiler döküldU ... E. - İyi ama, benim blrasma. 
ğildim, topladon ve kendisine lL ey. att.ığmu o görmedi ki •• 
zattım; - Nn.ıııl gönncdi? O, BU:-.·ük 

- Teşekkür ederim.. diye aldı, rede bu gazinoda oturur iken 
Sonra, blrasmı son damlasına dıköyUndı•ki .Moda çavırım se 

kadar irti, Muvnffa.kryetinden emin dior. Sende olan iki göz onda 
ikidir. 

bir bok.kaba.% gibi seviniyordum. - Sonra! Çabuk nnlnt. Öl 
Nihayet J te hazırlııdiğnn oyunu ğlm. 
oynamıştım. Yarım sa~te varmryn - Sen her ynptrğm cnaylli 
cak, kendinden geçecekti. ölürsen sekiz ynı;mda öbür dUn 

Bundan daha güzel bir muvaffn· ya gitmeliydin! Danlmo 
kryet olur muydu? bar ... 

1kl Uç kadeh btrn dahn içti. - B adnm öylescn" 
Gazlimiln önünde bir bay 1 per· oldu., 

• f .1.. Saat baktım Ba - Ben büfeden hep bakrvo oes aÇu./or... c ... . . ., 
yılına.sına on beŞ dalrlkıı; var. On Çantasını actı, mPndilinl aldı. Ç 

b,,., dakika. sonra o kollarımın ara· tayı masadan a.ı:nğı mahsus dfüı 
"" dil. sında. olacak! ŞU,!inln mfüıtesnn 

bir gllUllik telakki ettikleri mıınıf - Ey.. Bundan ne çıkar? 
yıldız on dakika sonra benim kol· - ~c çıkacak. Sen nbuş 
Jarmırn a.rasmda sabahlamağa mnh eğildin. Çantadan dölrlllenlert to 
kfırrı olacaktı. "Kendinin rakı içi- lariken ° da yavam;:ıs önUnde 

kadehi senin önUne, senin önünd 
"i" hikt'ıyeslni ona sormak srrasr 
benimdi. 

Ne rnuvn!fnkıyelti bu? 
işte 1stnnbulun :rnnstesna ;Silzc. 

li; Şışlinin yrldm... Elindeki .ta.· 
ranfili yalnız uukt.an gösteren 
kndm; bu gece Mahmut Sahnin 
bir esiri olacaktı. 

Hııy bu Y el'\•nntııı eh kmlsm ... 
Bann galiba slyah bira vermiş 

olmalı. Göz kapaklanma kurşu!ı 
akıttrırşlnr gffii... Uykum ınu geldi! 
Saate bakııyon, dedim. Ellini cebi· 
mc ve santime kadar götUremediği 
mi biliyorum. Her ha.ide vakrt ta· 
mam .. tamımı ama .. Bana da k&bus 

ki kil.dehi de kendi önüne koyd 
Seni Agobun kn7.t gibi honıl ho 
uyuttu. O da, gUlC' gule otomobil 
bindi gitti. 

- Eyvah .. şimdi b n nı> Y&Jl 
yur" Ne yapmnlı? 

- Ne yapaca.ksm? Şu balko 
c;rk ... Ağzını porynza doğru aç. 
Ben elli beş yaşmdaynn. Bizim el 
y~ındaki Takuhi ile basa çikaro 
.rurn. Günd ~'irınt beş yulan !9Ö~ 
1or. S<ın ise on sekiz yaşmda 
lan nasıl oyuna kalkarsm '?' 

'.\fnhmut nim Al,TU1''D 

(Devamı uar) 

Y aoı ve imar işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
GRETA 

1 - Ekıııttn1<ıye "otıu.latl ış: At.kara bulrul< fakllltesıne nakıed11inlı bU. 
tunun Maarif nıntbaası IÇ!n Baru geçen bl.ııa1a ıuzum g!Srlllen Kapı, merdi. 
ven ve dö~emc ~ıerllc yatnkha.nc k:enımdakl atıpp böıme ve tea~tm ikttıa. 
il f• lcrlcllr 

Keş f bt'dell· ::.0215~.f! liradır. 
2 _ l!:kslltml! 20.S t:4l çarşa~ba gilnU ııaat 15 te n lia ~ktlctl yapı ve 

imıır lşlcrı eks!ltme ;rnmisyonu oc·•Uıınd& kapalı zarf usu ,le ynpılaeaktır. 
3 _ F:ks!ltme rt.namc8! ve tna~e. mUte!errl e\·rnk (ıl) kuruş bedel mu. 

kabfünde yapı vo me.r iıılerl rels:ığlııdcn nlınnblllr . 
" _ Ek ilbtıE-)'W.i girtbllmek l'.t'U• lsteklllero l769) yea yür altmış dokm 

lrn 16 kuruşluk m\lvnl<kıH ıo:nıı~·e. · vcrtnelci'1 la.ıtmdır. 
:; - hteklllPr teı'1lf mekt:ı;:ılımnı ibate sUnU olan 20.S.941 Çal'§amb& 

g1lnü @aul ı -ıe kQd&r makbla tr1iko.bUlnde komisyon rdsılğ'rıe vermeler 

1A7. mdıt. 
Posuıtıo olset.k gcdkmeıer .,abUl edilmez. (5024.6:J70J 

Paıa hiddetle yerinden fır 
tadı: 

-Kim hapsP.ttİ o dildade. 
mi oraya? 
Muıtafa bir kelim~ ile c.e. 

vap verdi: 

İlMçrentn tmımınış halta tra§ 
btçakları 

1 T<a~:~~!,~,~~ !oto,mh 

, OPERATOI< 

Halid Ziya Konuralp 
lhfNt,t CUmAHJ IJOÇU.TJ 

""'~ocıu tstıkuıı Cadd Elbnmra 
Apartmanı ı Nwnaraoa 

l(!J ~'i.ln ÖffPdP.n !Ullll'8 7 Jl! kadU 
f PIPfon: 422().1 

- Peki, ,imdi Mari nere -
de? 

Diye sordu .. 
Mustafa korlrnrak geri çe

kildi: 

ıYazanı lskender F. SERTELLi 
• 97. 

- Fatma ... 
Ahmet pa a ·ıldırımla be} 

nind,.n vurulmuş gıhi \İtri . 
yordu. 

- Külhanda yatıyor za • 
vallıcık. Ona hen acıdım. ve 
kendi kt'ndime: bu ışten P•· 
şa efendimizin haberi var mı 

direeek bir haber getirdim. 
Bırakın1z beni .. · 

Haremağıtları Ahmet pa • 
şaya haber verdilP.r. 

Mustafa bu sıradıı Fatma. 
nın tuzaklarını iyice anlamış 
h. 

Paşanın hıtzunınn girer 
girm~z: 

- Devletlim, dedi günler 
denberi arattığınız Mariyi 
bulursam, kulunuzu sevindi • 
rir misiniz? 

Pa9a sevinçle gözlerini aç. 
\.ı: 

- Ne diyorsun; Mustafa? 
benim ciğerparem, nuruay. 
nim Maridğim meydana çı • 
karsa, dünyaları Mne veri • 
rım. 

Mustnfa, ilk önce Fatma
nın yaptığı fenalıklardan ve 
kendisini rın ıl aldat.tığrnda n 
bahsetti. Ondan sonra, Mari. 
nin wrdiği sözü hatırlıyarak, 
sevinçle pa9aya döndü: 

- Gözdeniz kaç gündür 
hamam l1ülhanınm rkasm -
daki bodrumda mahoustur. 
devletlim! dedi. 

- Fatma mı dedin'/ o be. 
nim işlerime ne ceaarelle ka . 
rışabilir '! Sen benimle iıtih. 
za mı ediyor~un? Bu i~in aslı 
çıkmazsa. nlimallah . der:\ıi 
yiizer;m ıenin ! 

- Paşn efend'miz cmh 
buyurmuslar .. Fatm& onu ge. 
tirdi.. kUlha a attı. anahta . 
rım da kendisi aldı. 

Pn§anm gözleri ciönmü . 
tü. H"Ja bu habere imı.nmak 
i~temiyor. hidd tinden mii -
temıuliven dişlerini u.a.ırJ., • 
tıyordu. 

yok mu? hele unu hir gidip 
kendisinden öğreneyim, de • 
dim. Kalktım, aize geldim. 

Deyince p şo odadan çık · 
lı.: 

_ Haydi, clüt önume ba • 
kalım .. 

Mus-..afa yol gösterdi. Pa -
fanın elinde h,.r ?a,mank" 
meshur kar11çısı v~rdı. 

Pasa bahçeye i~1erkerı hid. 
detinrlcn tıtt iyur. b.tnıı: de • 
lik-lt-ri ,ft'mirci körütfi ~ 
ar,ılın kapımyo':"dt9 · 

(l.~ ı tllrl) 
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At Y arışlaı ı 
DUnkü koşular nor
mal net· celer verdi 

DUnldi safkan arab atlan koşusundan heyecanlı bir görünü, 

At yanşlannın bcgincl hafta koşu. 
lan dUD Vcllefendlde yapıldı. Btiyük 
bir kalabalık tarafından takip edilen 
yal'I§lar mu:ıtaum ve heyecanlı oldu 

-.e mU§terek bahla normal meblO.ğlar 
verdi. KO§uların neticeleri gunlardır: 

BtRt.Nct KOŞU : (Satı, Koşu u) 

Oç ve daha yukan yaştaki sa! kan 
İngiliz at ve kıeraklara mııhsus. Me. 
8a.fesl 1400 metre. 

Bu kO§Uya Dr. Scfcrofun Komlsarjı, 
Fikret AUınm Mis ve Roi S. Karoıı. 

ma.nı !şUrt.k ctU. Koşu başlar başla. 

ma.z Mis ve Rol öne g'13Çcrek çeldşme. 
ğe ba§ladılar. Son metrelerde Rol Bt.. 

kt bir hamle ile başa geçerek birinci, 
Ml8 ikinci, Komlsarj UçUncü oldu. 

Mil§terek bahis ganyan ı liraya mu. 
kabil 400 kunııı ve !kili bahis l lira. 
ya mukabil 950 kuru§ verdi. 

DUNCt KOŞU: 

Uç yaıımd& ve hiç kışı kazanma. 
mq 11af kan Arap at ve kısraklara 

mahsu8. Mesafesi 1600 metre. Bu ko. 
§Uya da. Uç tay l§tlra.k etti. Neticede 

Preruı Halimin McllketUfhavası çok 
gilzel bir koşu yaparak dört boy 
ara ne birinci. Kurug Udnci, SUieyk 
üçllncü oldu. Mügterck bahlBte gan. 
yan 100 kuru§ verdi. 

'OÇt'l'NCtJ KOŞU: 
İki yaııında yerli saf kan İngfüz 

erkek ve dl§f taylara mahau8. Meaa. 
fe8l 1000 metre. 

Bu koşuya yedi tay yazıldığı halde 
aıtı tay tştlrO.k etti. GUnUn en heye. 
canlı koşularından biri bu oldu. Her_ 
kes bir sUrpriz bekliyor. Fakat F. 

Simsaroğlunun '13uketı çok güzel bir 
koşu yaparak rahat bir birincilik al. 
dı. Sadun ikinci, Ali Şıı.h UçUncü oldu. 
Müşterek bahtıı ganyan 150, plAse 
120, plAse 175. 1km 3~0 kuruş verdi. 

DÖRD0SC1) KOl;'U: (Beykoz; koşusu) 

Bu koşuya Said Halimin Romansr, 
Huma Hatunu Jle Ahmet Atmanm 
Karanfil, Goncesi lştirAk etti. Yarı§ 
iki ahırın bir imtihanı oldu. Karan,. 
m çok sıkı bir çeki§miıden sonra bi_ 

rincl gelerek hakikaten bu senenin en 
kuvvetli İngiliz atı olduğunu bir da
ha Ltıbat etU. RomanB ikinci, Huma 
Hatun ilçtlncü Qldu. 

l'dil§terck bahis: Ganyan 170, pilse 
130, plftse 100 kurug verdi. 

BEŞİNCİ KOŞU: 

Dört ve daha yukan yagtakl saf 
kan Arap at ve kmraklara mahau.a. 
Mesates! 2600 metre. 

Bu koııuya on at lşUrAk etti. Her. 
ke8 yine Umltıerlnl Bozkurda bağla_ 
mi§. Fakat tamnll Hakk· Tekçenin 
Sanası birinci, Bozkurt ikinci, !§ık 
üçUncU geldi. 
Müşterek bahis ganyan: 300, plA~ 

125, plAsc 100, plO,sc 700, f - 5 lncl 
ko§ular Uzerindeki üçlü bahis te 525 
kuruş verdi. 

İstanbul yüzme şampiyonasında Galata
saray 169 povanla birinci, Beykoz 

58 povanla ikinci oldu 
lata.nbnl Su BPOrlan ajanlığı tara. , Sutopu: l - Galata aray takımı. 

tmda.n tertip edilen ve Cumartesi gU. K'OÇUKLER 

nü ba§layan lstanbuı yüzme şampı. 200 be t ı cu •· ı 2 ~s 3 ser s : - uey,.oz ,,. . , 
)'onluk mUsabakalanna dün de Moda 2 - Necdet (G.S.), 3 - Lnzu ıBcy. 
havuzunda devam cdllmlş ve mUsa. koz). 

bakalar nlhaycUenml§tir. BUyUk bir 100 Sırtüstü: 1 _ N"jad (G.S. 
kalabalık önünde ve 102 sporcunun 
·c-+-ıraJcty 

1
1.53.2, 2 - Adnan (G.S.), 3 - Ba. 

'il"' le yapılan müsab:ıkalar çok haddin (Beykoz). 
muntazam o~uş, bllh883t Galatasa.

1 
800 Serbest: l - Kemal (G.S.) ray ile Beykoz yllzücUierinfn çekiş_ 

rl ki 13.8.4, 2 - Ömer (G.S.) 3 - Refet mele :rıev c takip cdilml~tlr. 
(Beykoz). 

İki gün devam eden müsabakalar Tilrk bayrak: ı _ GalataBD.ray ta_ 
neticesinde Galatasaray 169 puvanla 

kımı 4,20.6, 2 - Beykoz takımı. 
tatanbul yUzmc şampiyonu olmuş 1 Kule atlnma: ı - Saltuıattln (G .• 
Beykoz 55 puvanla ik!nci, Haydarpa_ S.) 24 .54, 2 _ Bahaltln (G.S.). s -
p Lisesi 84 puvanla UçUr.r,U, latiklAJ Sarıton (Beykoz). 

1iBes1 26 puvanla dördüncü, Sen Jozcf Su Topu: 1 _ Beykoz 2 _ Gala. 
g puvanla beşinci. Kadıköy halkcvı 5 tasarny. 

puvanla altıncı ulmuşlaröır. Küçükler Son olarak mavi ve beyaz takmılar 
de yine Galataııa.ray 214 puvnnla bi· arasında heyecanla takip edilen bir 
rtncl, Beykoz llS puvanla ikinci gel. 

Sutopu müsabakası yapıtmı, ve ma. 
ml§tlr. Dünkü müsabakaların teknik vl takım 6-4 galip gelmiştir. MUsa. 
neticeleri şunlardır: bakaıarı mUteaklp ajanlll< tarafından 

200 eerbeBt: l - Mustafa IG.S.) kazananlara mndalye ve tild mUkA. 
büyükler 2.38.2, 2 - İl!mnı' <Beykoz. rauan verllmlııtır. 

a - Mehmet (G.S.). ı--------------100 Sırtüstü: ı - Fuat (H P.), 
l.25.f, 2 - Necati (G.S.) 8 - Glll. 
tekhı CK.H.). 

1500 Serbest: ı - lbrahlm (İstik. 1 

it.O, 23.11.4. 2 - Osman CG.S.l, ~ 
1 - Mehmet (G.S.). .-

Türk Bayrıtk: ı - Gaıatnaaray ta. STA il:' i 
llmıı 6.611.4, 2 - Beykoz takımı. ~ • ll~~ 1:. 

Kule atlıun&: ı ·- Fuat lBeykoz) "'~: 
64 .~. % hl (G.S.J, 3 - Rıza ·, ~ -'""""---- - _,._, (GA• 

---- -- -

HABER-Akşam~ 

Lik 
maçları 

\ 

Hangi tarihte 
başlayacak? 
Haber aldığımıza göre, futbol redt. 

r88yonu yrudun her yanında ilk maç. 
larını, te§rlnievveı ayının ilk hafta. 
smda başlatmak tasavvurundadır. 

I<'akat tstanbul bölgesi ajanlıUı, fe. 
derasyona müracaat ederek maçların 
daha evvele, mesel! eylUltin ikinci 
haftasına alınmaaım iBtemiştlr. Buna 
sebeb olarak da ajanlık İstanbulda 
birinci ve ikinci ilke i§Urak edecek 
klilplerln yekununun 25 1 &§masını 

ileri sUrmllştUr. Ajl\Dlık aynca yeni 
bir küme daha teşkil ederek faallye. 
tini geni§letmek tasavvurunda olduğu 
için maçlıı.nn eylfıl bidayetinde olma
sını istemektedir. 

Futbol federasyonunun hcnti.z bir 
karar vermediği ııöylenlyor. 

Ortada dönen bazı rivayetlere gö. 
re, bu sene milli küme maçları kaldı,. 
rılacağı için lik maçlarınm tcııriniev. 
velin' ilk haftasında b&§lamaamda bir 
mahzur yokmuş... geriye kalan za • 
man zarfmda da federasyon mi111 kU. 
me yerine lemaW maçlar tertip e<k'. 
~ktir. 

Futbol kalkınmamızda muhakkak 
ki çok faydalı olan milli kUmenin kal,. 
dınlmaııı haberine inanmıyoruz. Bit.. 
akis milli kümeyi daha canlandırmak 
1Azımdır. 

Diğer taraftan §Chrlmlzdeki k!Up. 
lerde antrenman hazırlıklan bitml.§, 
bazı k!Upler çal.ı§male.rma başlaml§ • 
tardır. Bir :rivayete göre ilk bu Bene 
eyl~ltin ikinci haftasında muhakkak 
ba§lıyacakmııı. 

Ankaradakl hAdisell maçtan sonra. 
Beşiktq klUbU hakkında da henüz 
bir karar verilmem~ olduğu için, şim 
di, tutbol merakUları arasında, haki. 
ki bir merak ve heyecan vardır. 

Birkaç gün içinde henUz meçh<ll 
oıa.n ba.zı noktalarda a.ydmlanınca.. 

yeni sene faaliyeti hakkında doğru 
fikirler edinebilmek kabil olacaktır. 

Atletizm 
müsabakaları 
Atletizm müsabakaları 

Atletizm ajanlığı tarafından tertip 
edilen Pentatlon ve Tiryatıos mUBıı. 
bakaıarı dün sabaiı FenP.rbahçe ata. 
dında yapılml§tır. Teknik neticeler 
ı:ıunlardır: 

Bayanlar: 1 - Nermin 439 puvan. 
3 Uncü katagori erkekler: 1 - Ce. 

vat 2044, 2 - Cevdet. 
ı lncl katagorl erkekler: 1 - Mu.. 

ı:affer (F.B.) 2184', 2 - E<?rkia. 

Boğaziçi tenis 
kupası 

maçları 
BoğaZlç! kupası tenis müsa.bakalan 

dün Tarabya kordlannda oynanmış 

ve bu suretle dört gündenberi de. 
vam eden maçlar nlhayetıcnml§tlr. 

Netlcede: 
Erkeklerde Fehmi (Ankara), tek 

bayanlarda Muallli. (İ.stanbUl) çift er. 
keklerde Lohner, KırisUyan (1.rmlrl. 

Muhtclltte Hasan, MuaılA (1atanbul) 
birinci olmu§lardır. 

1 1 Ağustos 1941 
12.S3 Sar. eserlP.rt 
12.45 A.jan5 
1s.oo Hafif 

şarkılar 

ıs.IS Kıınşık 

program 
18.0S Dalı!! 

mürl~ 

ııuıo ~rbcrı;t ı o 
dakika 

JP. • .:r Oda mür.I~ 
19.00 'Mehmedln 

SMtl 
19.15 Ki\y 

·o. ıı> Radyo 
Gar.et em 

•o.~;; Bir halk 

Ttlrkıi!IU 

lt;renı,·oms 

%1.00 1.lr.ıat 

takvimi 
!1.10 Solo 

p.rkılıv 

21.25 lfonu~ma 
(D<~beti 

J.11> Rou-.l 

~'°"' 
ıı.ıo Daq,a 

ha vnlıl"' M ıızıır 
19.3-0 Ajan• .!%.80 Aja-
1-e.4'6 F'Mıl bey.,U l%.4/i O..lıen41 

{Gazetemlrlrı bfrlnd •yfaam• 
başhk yao.mdald tarih Çerçevesi ııu. 

ponoyla blrllkt.e gönderilecek) 
EVLESME TEKLiFLERi. iŞ ABA. 
MA, tş VER~iE. ALIM.. SA TiM 
gibi tl<'Al'f mahiyeti balr olnuyaıı kö. 
çilli Ublı r p:uaaız netrolanOJ'. 

Evlenme teklifleri 
• 27 ya§IDda, kumral . -r11 bir KIZ 

Boy 160, kilo 50 dir. Lise tahaillldlr. 
Temiz bir aileye mensup ve mulld t.e. 
mizdir. Yüluıek tahsllll 30-'38 ya,ela 
rmda dllrü.st ve kibar bir bayla ev • 
lcnmek IBtemektedlr. (li&ndan Si
ber) remz.lne müracaat • 264 

t ş ve işçi arayanlar: 
• Tecrübeli, iyi franınr..ca bilir bit 

rurk mürebbiyesi yeni 1oğmuıı çocuk 
veya 3 yaşından yukan çr.ıcuğa bak 

ı!ll&k istemektedir. Taraya gıder. 8 
ya§ından büyük çocuk olursa birden 
fazlasile de uğraşabilir: Bakırköy 

HUsreviye sokağı 8 numarada Daya.o 
Makbuleye müracaat • 

• Eski Veta sultanisinde okumuş, 
müteaddit devlet dairelerinde kltlpllk 
yapmış, tecrübe as.bibi 9 kişilik 4~ 
yaşında bir aile babn.Bı, allcslnl geçin. 
dirmek mecburiyetinde bulunmakta • 
drr. Şoför ehllyetnamcsin! hRlz bulu 
nan bu dinç adam, herhangi blr ışı 
yapabilecek bir iktidardadır. 1atıyen. 
ıer!n Boğa.zkuende Karaba.f cadde • 
ilinde 79 numarada Yaşar &dreelne 
müracaat. 

• 19 yaşında türkçe, tranııızca ve 
daktilo bilen bir bayan 1§ aramakta.. 
dır. (Narin) remzine müracaat. 

• 24 y119mda tilrkce, franaızca. nım 
ca okur yazar bir bayan iş aramakta. 
dır. Tezgahtarlık yapa.bUlr bir daktllo 
yanında çalr§abWr. (Rahim) remzine 
mUra.ca.at. 

• Almanca bilen yU.kııek talısU ta • 
lebeal fizik, riyaziye almanca dersleri 
verir. (H.N.E.) remzine müracaat. 

• Alınanyada ve Amerikan kolejin. 
de yüksek mühendislik tah.sll etmlf 
bir b&y, ehven ve müsait ıartıarm 

ve iatl!adell bir oekilde, almanca, h. 
gtUzce lisan ve riyaziye dersleri ve. 
rir. İstanbul Fatih • Fatih cadde.af 
numara 98 N. Bcrkanta müracaat. 

• 27 yaşında ıuıkerlikle ala.kası bu.. 
lunmıyan, llkmektep mezunu eski 
türkçeyi bilen, hesapla Unstyetı olan 
bir genç iş aramaktadır. (F.K. 86.l) 
remzine müracaat. 

• Ortanın ikisine kadar okumuı. 

iki sene kadar bir müesseaede çalı' • 
ını,, biraz daktllo bilen 17 ya.e--mda 
bir genç it aramaktadır. (Muammeri 
adma mektup!& müracaat. 

• TUrkc;e, frtlJUIZC& t!ztk kimya ve 
orta.mektep talebeır.ne riyaziye denle. 
ri verilir. F.K.R. remzine müracaat, 

• Ehliyetli bir §oför taksi, llUSUI) 

veya kamyonetlerde 1§ aramaktadıT 

(G. Akdal) remzine müracaat. 
• Ayda on lira. üc:-etıe Anadoluds 

dol &.§M&k Uzere 35.AO y&§mda bir ba. 
yana ihtiyaç vardır. tatiyenlerln Fa. 
Uh S'lraçhaneba.şı Horhor caddesi ve. 
ııil tekke sokağında 4'0 nı.marada dok 
tar eeıa.ı Kayabaya müracaatıan. 

• Bir buçuk yaşında bir çocuğa 

bakmak için bir dadı aranmaktadır. 
NamU8lU olma8t, COCUk yetiştirmiş 

bulunması tarttrr. İstiyenlerin Tak. 
simde Takaim eczanesine müracaat. 
lan. 

• L1ae taıebelertne franS?Zca ders. 
ter. tık ve orta talebeler!nı ikmal im. 
tlhanlarma hazırlar. (K.B.T) remzine 
ınUracaat. 

• Almanca deraler için küçUk moda. 
bostan sokağı numara 13 te bayan 
Noa VolbrUck'e müracaat. 

• TUrkçe Cranaızca cız:hr kimya .,, 
orta talebesine riyaziye tarih ve cog 
rafya ve yurt bllg18! denııt.rl CM..S.S. ı 
remzine mürRcaat. 

• Türkçe ve fransızcayı mükl'mmel 
bilen genç bir bayan sahıtb veya öğle. 
den sonralan terctıme tşlerınde <;aııo
mak Uzere tş aramaktadır Almanca 
dan tercUmeıer de yapabUır. <R.B.T.) 
remzine mUracaat. 

• 26 yaDmda türkçe, Cransızca 

rumca okur yazar blr bayan le ara. 
maktadır. TezgA.htarıık rapabillr. bir 
doktor ya.ıımda çalışabllır. (BayaD 
öaeı:ı ı remzine müracaat 

• 17 yaftllda biraz dakUlo bilen bir 
crta ı:ıelı:tcp mezunu t.ş aramaktadır 

(Uçman) remzine müracaat. 
• Orta t.ahslll\ eski yazıyı mükem. 

mel bileD w daktilo kullanftll bir genç 
if aramaktadır. !ııl. R. remzine mür~ 
caat. 

• Btr mUesscsPn!n, yazıhıuıenin. 

mağazll.Jlın razı ve hesap işlerini der 
ubte edPbilecek bir bayan iş aramak. 
tadır. (Rılb1aı remzine müracaat. 

Aldırınız: 
~da nunıır.Jnn yuıh 

lmyncalannıum namlanna 
mektuplan ldarehanrml7.den 
lan dabD) ~ sııb:\htaa 

olBn o 
gelca 

(Pazar• 
öğleye 

kadar ""~a 'lllAt 1'1 doo ııonra aldır. 
malan rtna ı•hı.nur. 

(Rabia) cs. ası (Sanatk&.rl CB.K.) 
rn .. 5'.) tSeverıı (ll. N. E.) (.M.M.) 

<H.N.B) <1-l lltnıriıı 33) !P.ıyaziye) 
(88 Mln,.l (<X\n!t 2%) (Pcmbcı zart) 
(R.R.) (i'.K R.) Boga.ziÇ'l -i9) 

BAYLAN 
Sirkeci m'!ti~n I !! y!.~!."!n!: en -' 

··------·lokantasıdır.----~~ 

Yüksek Deniz Ticaret 
• 

Mektebi talebelerıne "1 
ı - lkmaı ııntibanıan e)'lültı::ı aon llaftasında yapılacak~ 

!ebelerin nihayet lE E:yUu 941 pef)embe günU mektepte bul _vf!I• 

2 - Derslere ıH,te!Jrlnln b!.'lne; pe?'§embe gUnli ba§lanac;;;-
3 - Son smıfın ıalbikata b.ı.şiayacağı tarih yakında a 

lecekılr. (64~ı 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Derl:ıcrde bulu,an bir deni.z U§ekkUJUnde muamele ınenııJtll 

de UcreUe istihdaın <?dı•mek üzere b'r memura ihtiyaç vardn'· 
ı - Llse mevzuı.u ve lhtlya-. BUbay olması. 
2 - 30 yaşın.ıan yukan olmaması. . . ~ 
3 - Sıhhi vaziyclının ııağlam elmam "Denncede çalt§&bil 

te bulunmuı,. 
f - Yazı, evrak, dosya ve hesap !§terinde bilgili olma.il• 
ıs - Plln çtzmt~e kabillytlli olma111, 
6 - Kanunen lh.: .. geıen diğer §arUarı haiz bulunınast. 11' 
Yukardaki ta:.-t:ı!!ı haiz bulunacak isteklilerin bir dil~çe 

den!z komu!Bn.ığına mt1racaatıaı .. (e871) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü Hanları 

•f 
11 Ağustostan 18 ağustosa kadar muhteli 
h.Ta khlkacak vapurların isimleri. kalk•! 

saatleri ve kalkacaklaı-ı rıhtımlar~ 
K.UtADENİZ İIATTINA Pazartesi 17 de ('fartl• tıll 

de (Karadeniz). GaJa.Ul srt-1 
BARTIN HATTINA Çarşamba 18 de (J.n8 f ~ 

nht.ımmdan. NOT: .BU ;f 
dönüşte ilt\veten A kÇ!ıl< 
caktır). ti 

lZMİT HATTINA Salt 8 de (Merııln) . ~dl' l'I 
ıBartm). Tophane rıbt~ııı ~ 

MUDA...~A HATl'INA Salı 9 da. (Saadet\, pe ııl 
martesı 9 da cçana.t<I<• G'1' 
de (Marakaz). postalar 

• 

BA!lı'DIRMA BATTINA 

KARABİÔ:A R\TTTh.A 

lMROZ BATI'INA 

AYVALIK HATTINA 

tZ!\ltR BlRtNct SORA' 

lZ~ltR İLAVE SURAT 

mından kalkarlar. ft 

(NOT: Sau, per~mbe j!l~ 
ı;Unlerl esas poı<taıara 

11 
l'İ 

10 da Galata rıhtımırı~~tff 
vspur kaldınlacaktır .ıı 1 ~t 

16.J" 
aynı gün Mudıınyad&ll t'ı'J 
bula döntceklerdir. BU su~ 

.....ıırı yadan tatanbula her., 
~~) t 

ııı"" t Pazartesi, sah. ~rşa rıJı il 
de t-Marakaz) Galata cıılll~ ı 11 
Aynca ç&f§amba ve ı.ı'- ı ~il 
(Konya). Tophane rı?ı ~ 1 
Sah ve cuma 19 da ese • ..1 1~ 
ne nhtımından. 1,,pıır lf 
Pazar 9 da (Barun>· t 
mrnda.n. 1 

rsB'' Çarşamba 12 de <BU el rıtıl 
12 de (Ml'rl"inl Sirl<t 

0111
,11 

Pazar 16 da ıtzrıılr) 

dan. 13tı Salı 13 te rTırhıın) aıı 
dan . 

l~llR tKJNci ~URAT perşembe 13 

tımından. ~ 

NOT : Vapur ~ferı. rl hak '" ld:, her tUrıtı malumat a"'1 
marahrı y&zıh acP.n· 0ıerımi.zd-en otrenllebil!r. 

111
,., t~ 

Glllata Ba, Ac~nh>liğı Galata rıhtımı. Liına ,.ııtl'" 
mum Miidürlllğll binası ıJf 

ta"' Galata Şu bı> AC"P.nt~litl Galata rıhtımı. M.In uııd' 
man rciııli~i blna~ı 81 

~irkeci Şube Aocntcliğ'i Sirkecı, \"olcu salonu 
,~ı 

latanbul Belerliyesi 

Alevsı:nllk IMası !lk tE-mlnau t#e ~ 
500.00 il'i,l)O ~.ıhı~ tiyatrosu dram knırrıı '/ ısıU 

'>Un.ın kıraya vertJme.si (a.IU a ~ 

Fatı .H~ Zeyrekte İbadethane 11~11~ 
ıı 2'onbilll AU efendi mc'ktctıi ,1. 

Yıllı .< kira~ı 

36.00 

veriln.esı (bir sene müddette) fil"{. 
Kira bedeli muh-ı:r.'tl,nleri il" ilk teminat mlktar•arı rd'''f' 

.;ayrimenkuller k!n ya verilmek U:zvc ayn ayrı açık a~tU 
1

'6t4tl 
tur. Şnrtnamelerı zabıt ve muan•eltt müdürlugu kalemırıdt ,;ttıl' ı
le 21.:...941 cuma gUnU saat 14 te c!aımi encümende yapıllJC D ,

ılk temınd.t mai•buz •ıeya mektupllôrile ihale gUnU muaYY' 
encümende bulunma13."1, (6763) 

Yıllı l: kira~. 

370.00 

. ~ . 
nk t~rr.lnatı 

2i.15 Keroatecilerde kA.!n merket: .ııı 

yazıbı.ne. . d' I"~ 
600.0Ci t:> 00 Takaimdt CUmhuriyet caddeıtıı ,.?", 

kapumdl\ 22 No. 1ı gazino b11~-" 
Yıllık kira becieli ını...hamır.l!nlerı ile ilk teminat mtl<t.&r 

11
Qi'J ',J 

~ılı ik! parı;. gayrimcnl-'ul ayrı ,.yrı kiraya verilmek u~ere 'f-'1',J 
konulmuştur. Şartnarr o;i'ri zabıt vı: muamellt mUdUrJilgil ııııPcı:J 
lebillr. İhale 14 ~.941 per§embe gfü u aaat 14 t.e daimi encU ıd"".~tl 
tır. Talipler:n ilk temıı at makb•ız veya mektup:an, hal bi~J f"'.J 
ne işi için şBrtnamt m:ıclb!.nce Oruı IAzımgelen vesaik ll(!oı.l 
caret od&sı veıılkala • Uc lhale '{tinU muayyen saatt' d•l 
ıunmalan. CE390) 

.,s 
İnhisarlar rU. Müdürlüğü11d~.1 
- ~~p,111" 

1 - l<.:vaaf Uıteeı :uuclbinct oıaa motör 2 adet ıantt / 
lıklıı. aatın ıılınacaktrr. ti 1 

2 - Pazarııı· 19 8 941 saıı ı•ıı:t! !aat t0.40 da KaNltııf ·"' 
alım koml.ısyonuııda yapı aeaktlr, ~.,,,.. 

1 - Enetı baklnn~• ba!ııR g~n fUbeden maıama.t 


