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Rumenler 
Odeıa ininde 
96000 ölü 

verdiler 
--<>---

Almanlar Krım 
mmtakaııaa yeni 

kavveüer 
glnderdller 

---0--

Murın<.nsk civarında iki 
Alman alayı mağlup 

edildi 

Londra, !i {A.A,) - (B.B.C.) 
HitJcr nutkunda mua1.zam askeri 

harekA.ttan bahsctml§l!. Fakat §imdi _ 
ye kadar bu husuııt.ı. malClmat alın • 
mamıştır. Londraya gHt!n haberlere 
göre vaz!yet §Udur: .Lcningrad cep • 
besinde Almnruar hiç flerllycmemlş • 
lerdir. Bllil.kiB .Ruslar tu mıntakada 

mukabil taarruzlar :rapmı§lnrdır. Rus 
lar Kronştandm ceLubu farldsinde 
karaya asker çıkarmıııınr, Finlcre mu 
kabil taarruz yapmışlardır, 

Ruslar şimalde, Murmanakın gar _ 
binde bir muvaffnkiyet ko.zanml§lar .. 
dır. Burada 2 .Alman aıayını muhaaa. 

K ızılaq lıaf tası 
başladı 

ra ederek mevkilerinl terketmeğe 1 c • t• 25 •• • f d"' k•ı 
:~.~~~::1~~~~e~::~1:ı~~:~~ emıye ın gun zar ın Q 

dl~:;~ezde mareşal Tlmoçenkonun yardımı 106.068 lirayı buldu 
(Denmı 4 üncllde) 

Bugün Kızılay haftası başlamış 
bulunmaktadır. Hafta içinde kuru· 
mun varidatını arttırmak için tc · 
berrular kabul edilecek, muhtelif 
yerlerde konferanslar vcrile<:ek, 
dUklutn vitrinleri Kızılay vecize • 
ieriyle &üslenecektir. l 

Anlau'a, 4 {A.A.> - Öğrenci· 
ğimlze göre, t.- 'Yflii ~ ta -
r.l.hleri arasında Kızılay Cemıyetl· 
nin yaptığı nakdi ve ayni yardım. 
lar yekünu 106.068.89 liradır. 

Bu milddet za.rfmda Cemiyet 
imdat ve muavenet hesabından 
12.371.89 liralık bir yardmıda bU• 
lunmu§tur. 

Bu pa.rarun 296,89 lirası muhte
lif yardmılara sarfedilmiş, Borç
ka ve Şarki Karaağaç seyl&p.zedc
lerine 900 askeri harikzedelere 

Şark cephesinde 
Harbin 
şiddeti 
gittikçe 
arlzqor 

--<>---

Yeni taarruzun 
lledell .. ıtaoıkova 

oldap zanaedlllyor 
\'i~i. 5 (A.A.) - Ofi: Alınan 

haberlere göre, Rus cephesinde 
harbin l}iddeti gittikçe artryor. 
Bu cephede bUyUk hareketler ya· 
pılmaktadrr. 

(D. N. B.) Alman ajansı şimal. 
de, Leningrad cephesinde Rusla -
rm bir çıkış yaı»nağa. teşebbüs et
tiklerini ve geriye tardedild.iklcr.i. 
ni bildirmektedir. 

Londra, 5 (A.A.) - United 
Press: 

Askeri mahfillerin aldığı haber 
lere göre, Almanlar KurSk istika. 
metinde bir hamle yapmağa çalı· 

(Dennu 4 üncüde) 

Çinliler 
4 Japon flrkasını 
mağlOp ettiler 

---0--

lr lapon general 
IDtlllar etti 

Diğer general de öldü 

I.ondra, 5 (A.A.) - Çunking
dcn ~len resmi h~berlere ~öre, 
Şang • Sa'ya karşı yapılıp akim 
kalan taarruza iştirak etmiş lbu-

. luna.n döf,t fırkad~n ikisinin ku. 
mandanlan ölenler meyarunda

(De\'amı 4 üncüde) 

Çekgada 
Sabotaj 

hadiseleri 
büyüyor 

Bir çok fabrllla
ıarda ameleler 

grev yaptı 
Dondra, 5 ( A.A) Moskova 

radyosu Çek f.a.brikalarmdan bir 
çoğunda grevler çıkttığını haber 
vermektedir. Spiker Prağ civa
rındaki bir tayyare fa:bıikası iş
çi •erinin, keza Prağda Valter 
tayyare motörleri fabrikası iş. 
çilerinin grev ilan ettiklerini 
söylemistir. Tren seferleri sık 
sık fasılaya uğramaktadır. Ba. 
zı ıtrenler yoldan çıkmıştır. Mü
himmat fabrikalarında infiIB.klar 
olmuştur. 

Lozovskiye göre 

Moskova 
konferansı 

Almanya için siyasi 
bir darbe olmqtar 

KADIKÖYONDE BiR GENÇ KIZ 
1 ırnaklarile diş doktoru 

Fikrinin güzünü parçaladı 

175, Erz~ ve Ercişte son zel· 
zelede za.ra.r gören yurttaşlara 
3000, 1.etanbuldaıki Fener yangını ( 
dolayısiyle evleri yanıp açıkla ka. 
lanla.ra 8000 liralık yardan yapıl-

mıştır. l Tahir ile Zühre 

Doktoran llallallatt, kardellnln manevi 
evlldı olan genç kılla llalluı 

, ara11Ddakl mtlnall8f8Ja karı .. aııdlr 
varmış, mane\1 kızwıı bir hayli bağı. 
rıp çağırmağa başlamııJ, mUnakapya 
di§ doktoru Fikri de kanşmış, Yüce. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bundan ıbaşka. yine bu devre i · 
çlnde Eı-7.incan valiliğine, hasta
ne ve memur evlerinin ikmali için 
10.000 ve yeni Eı-ı;incan şehrinin 
yer isUmli.ki için de 30 bin lira -
Irk olmak üzere cem'an 40 bin Ii· 
ralık yardımda buhmuhnuştur. 

Eylül ayının bu yirmi beş gün. 
lük devresi içinde Kızıla.ym yap· 
mış olduğu ayni yardımlar ise şu 
dur: 

İzmirde Kıztlçulhı köy enstitü· 
ııiine ve Erzincan hastanesine 91 
liralık ilaç gönderilmiş, bir zelze. 
le feli.ketzedesine 30 liralık ınel-

(Devamı 4 Uncöde) 

Diln Kadıköyde bir yaralama vaka. 
aı ol.mu§, bir genç kız, tırnaklarilo 
üvey amcasının gözıerinl yaralıı.mııı, 
yüzünU parçalamıştır. Yapılan tahki. 
kattan anlajıldığın& göre vaka. şöyle 
cereyan etmiştir: 
Kuşdilinde maka.racıbaııı sokağında 

48 numarada di' doktoru Fikri karde. 
§i İrfanla lıirlikte oturmaktadır. 1r. 
tanın yanında evl!dt manevi olarak 
bUyUttUğU 18 yS§md:ı. Yücel adında 
bir genç kız bulunmaktadır. 

Her nedense, genç kıZ, Uvey amca. 

81 sayılabilecek olan diıt doktoru ile 
lyi geçinememekte ve sık sık kav., 

galar etmek~edir. 
YUcel biraz mUsrlltlr. Geçenlerde 

barÇbğı kalmamş, tumuş, mancvt 
babası trtarun bir elbl.Aesinl almJ§ 80• 
kaktan geçe:ı eskiciye ucuz blr fiyat. 
ıa satlllI§tır. 

Tasarruf sandıkları 
nizamnamesi 
hazırlandı 

Sandıklara bir kaç yumurta 
ve /;lir kilo buğday vererek 

Birkaç gün 90Dr& İrfan i§tn !arkına 

tahrlkit n tayyare bombardunan" 
lan \"&SltMile nihai zafere eriştir 
mek mümkünse bu çarenin kabul 
ve tatbiki şüphesiz ki pek makul 

hesap açılabilecek· 
Nlla11111ame De çocülann da saadlll1ar· 
da beıap açmalarına lmllb verlUyor 

.Ankaradan biJ.dirikJğkıe göre, Uca. 
ret, maliye ve adliye veklletıeri mU.. 

olar. meuilleriııd'!I• mürekkep bir komlsyo.. 
Ancak bu tedblrin uzan sürme~i nun baZlrladtğı tasıırrut sandıkları 

çok mümkündür. Bundan başka. Al· kanununun talblk ,eklJnc alt nlzamna 

maıılann fiituhaikl t. dairC8llerd geoı.şl Je.e· me bugilnlerdc devlet §(ltaama sevke. 
dik~.e zaptett en yer en Y Y dil kUr 

• • ham madd terin çoğu· ece · 
ceklenm Ve e Nizamnameye nazaran kUçUk ta. 
nu tedarik etmeleri de kabildlr. ' 

h bhı tle bi•---~- aarru! erbabının olduğu gibi çocukla. 
HMılı, ar ne sure ....,.;;c•• ı ı h 

lal · imdid ~-&lam bir kanaat rm bile bu sandıklan a eaap açması. 
net r !? en - kA- ril k .... ,u~ S Dd klarda ediımıek heoqz zor görtiımıek.tedir. na im cw ve me -...,a ' 

yalnız para ile deği~, ıneaell ild yu. 
murta veya blr kilo bUğday vermek 
aureWe de hesap açılacak, bU suretle 
verilecek .mcdın !.ugünkU plyua :fi. 
yatı para oııırak satldtğ& yatınlacak. 
tır. 
Sandıklar bUliuı mrmlekete şamll 

bir ııekllde çoğaltıi.acak ve aldıkları 
mallan satacak teşkı!Ata malik ola 
caklardır. 

BOYOK AŞK MASALi 
Yazan : ISKENDER F. SERTELLi 

Yeni telrikamızdan 
bir parça: (Zühre söylüyor 
__,__.......... --- .... -. .--..,;:, 
sııunı kapımda durmaz çalanırn. 
Oözyaıtınla hnrgUn yaram saralllııı. 
Çanllllz dertıP.re çare ararsın. 
Gel benim Tabirim, gitme kal hurda 

Hicri altıncı n•nr .. ~talarında Dl· 
yarbakırda hUkUm suren Atabek 
devletl hUkUmdar Kutoettin zamo.· 
nmda yaııadıklan todla olunan bu 
halk masaımı o devrin bütUn harp. 
teri, akınları, ve e~lence filemlerlle 

9 Blrlnclteşrtn 
Per,embe glatl 
HABER 
utunlarında takip 
. e~eceksıniz 



il 
Odun JıilWyesj lınft.ıının yılaıı 

mnsn.lı halinde ı'!n1h .. m1ı, buılaklaıı
dı. Blifün gazeteler bu mesclııyi 
dillerine dolruhlnr, nt~ pliskürii· 
yorlnr. 

Yerinde bir batarya ato5i değil 
•o 

mı .•• 
ifa acı hn.klknt <le gösterdi ki, 

fiyat mur~~ koml~onu ın• cim 
tnm:ımllc unliyemiyor. nu, itiraz 
göttirmt.'Z bir mavnka.OOır: En bariz 
vasfı nlclruımamnk, da.ima gözii 
bir dei;il, dört l•ere ncık bulunmak 
vnzif i olan bir ~şekkülün dnha 
ha kn tlirlü Qalı<tmnsı gerelctlr. Ne 
kn<lnr çalısıl ıı, ne lm.dar uğnı,ılsa., 
bu 5cldlde tlynt terfilerine, ~otsuz· 
luWn.m, mUrn.bah~ <blı.wcrclerinc 
mani olmnk milm'1rlln olamıynrok 
fll'. 

Odnn fncla.sındruı sonra, insanın 
lmlbinl bir flliphe kurdu kemiriyor 
ve kendi l<endlnc soruyor: 

- Komisyon ncaba bn."kn 15eyler 
do aldanm:ulı mı, aldntllmndı mı?. 

Yunıın csa.tirinde me hor lılr 
nınsal vıırdrr: Efsane\i lmıl Danao· 
sun eUl lım olmu~. Bunlar evlen· 
dJJderl gece korolamu öldürdük 
leri iç.in il~hlnr tanı.fmdan <'.eben· 
nemde dibi <lelik bir fıçıyı doldur 
mıya mnh'küm edilmi5ler. 

Bn masaldan lıila yasıyan bir 
mesel doğmu5tur: Danaidlerin fr 
~ ... 

Bu tabir, Tümçcde "dipsiz kile 
boş ambar!,. sözüyle ifade olun· 
mustnr '\'C sonsuz, beyhude zah· 
mcUcrc alom olmu5tnr. 

!Başmakale fer .. ~'-'~ ,.... ,_, .... 
Vakıt 
Asmı Ue "Rusyadak1 devler harbi 

buhranlı bir safhada , b:ı§lıklı maka. 
lealııde. Rustnrın son bUdlrUen kayıp 
llsteslnln hayli mllbıı.Uitnlı olsa bile 
gene mUhim tcl~kki edllcblleceğinl, 

yeni Alman taarruzunun ne dereceye 
kadar muvaffak oıacugmm belll ol • 
madığını, eğer Almar.ıar Rostod ge:b. 
rln1 ele geçirirlerse Rwılarm Bakü 
petrollerinda.'l mahrınL'I kalacaklarını 

anlatarak diyor kl: 

''Böyle bir nı.ziyete düşecek olan 
Sovyct.ler Birliğini tn~lliz ve Ame· 
rikan yardımı kurtarabilir mi? Ta. 
5DDA su Ue değirmen dunmez, C:er
lcr. tJç aylık bir harpten sonra 
Rnslnrm Ub"TtUlığı zayiat o derece 
biiytilrtür ki bunun Okyanuslar ar. 
kasından gel<"ct'k yardnnlnrla nasıl 
telifi edilebileceğine kolayca alal 
erme%. Ol ıı olsa Onı.I dağlarma 
dayanarak uzuncıı. bir uman Asya
da bir harp cephcs.I tutulabilir. Bir 
şartla ki mUşterck bir İngiliz • 
Rus cephesilc l\afkas bölgesi mü
Clafaa edllebllsin. Aksi takdirde 
Asya.da bir Rus cephesi muhafaza 
etmek Jı;i zorlaşır. Bilhassa uzak 
fJ81'ktan Sovyetlerin Asya Ulkele. 
rlne bir Japon mild.alıaJesl o1Ul'88 .•• 
Ondan sonnı. harp sahasında ylııc 
i\merikayn dayanan İngiliz impa
ratorJu~ ile lıemen bütün Avro. 
payı nufu1u altma alan A J"'anva 
ermez. Olsa olsa Ural dağlarma 

Ve, işe giri§tik ... 
Ben, bu hususta öğrendiğim 

auaıan tekrar cdi:yordum. Zayıf 
adam da cUssesinden umulma. 
yan bir mukavemetle kazma 
sallıyor, gecenin sessizliği, evin 
boşluğu içinde bodrumun sülill. 
netini muntazam bir tempo ile 
noktalayan kazma sesi. çukur 
derinleştikçe daJı3 tokJaşarak 
neticeye doğru ilerliyorüuk .• 

Va.kit ıı;eçtikçe sahırsız'anan 
dökmeci Hayrullah sa.at başında 
bir defa bodruma uğruyor, ona 
parmağımı dudai{mım üzerine 
bastırarak konuşm~asııu ihtar 
ile omdan savuyordum. Uzat. 
mayalım. Sabaha karşı, toprağı 
derinleten kazma taşa çarptı~ 
çıkardığı bir sesle belli etti. Ar· 
kMm.dan kazı işiyle meşgul olaır 
zayıf adamın sevinçle haykırışı 
duyuldu: 

- BuJduk .. Hazineyi bu1duk! .. 
Hemen omuzuna dokundum. 

Döndü lbaktı. Kasl..:ıımı çatarak 
yüzümü buruşturdum. Ses çr. 
kardığı için bu adamı azarladım. 
Işc devam etmesini i.sarcllc an
lattım Yanın saat kadar da.ha 
işe devam e::ttik DurmMan ton. 
rağa dalıp çıkan kürek n enner. 
den bir la11d meydana l"Jirn.:-dı. 
~unun ağız kapat:rını açtık .. t
~mde ancaı~ kemik kırıntıları 
bulduk .• Dökmed IIa~Tullah da 
son uğra..<;masında lahdi rörmü!), 

Efsanenin doğurduğu bu tabir, 
imdiye kadar fiyat munı.kabe Im· 

misyonunun haline pek yıı.lıısır ve 
müb:ıliiğnsız, -eski bir Uı.birlo-
blj:llmiş knftnndır. 

Doğruyu söylemek lüı.ımgeli~, 
komisyonun faaliyeti, dibi delik 
bir fıç~·a benziyordu. Ve komisyon 
bu fıçıyı doldurmak için de müte· 
mnd.iycn tellyor, zahmet ~dl or
du. nir taraftan döktüğü, öbür ta· 
rafın geni~ clclİ'.tlerlnclen akıp ghli" 
yor, heba oluyordu. 

t te odun 1), 1 te kömllr derdi, 
iste paltoluk h-umnş dırdırı, i~tc 
ynğ, pirin!(, peynir U, ay sayabil· 
diğin kadar ... 

Koyun eti tir l~ ay C\'Yel 65 
knnısa satılıyordu, o Z3Dlan beyni 
on iki buçuk kurusa alıyorduk. Bu· 
giln de altını besc satılıyor, fakat 
bc)in yirmi beşe fırbdı, 

Uaha sayayım mı! •• 
Neye yarar ki değil mi! .• 
Söziin kısn.sı: 
Şiddetli kararlarını günü günü· 

ne vcrccelı, her gün, her saat, pa· 
zar yerlerini, dükkanları kont rol 
edecek, belediye <'Czaları gibi ek. ... 
pres ~ez.alan kesecek bir komi -
yona ihti;r.ıcı Yar bu şehrin .• 

t tırabı nabchengiım, istemez 
tah lii güm, 

MC\ kiincle bi t.el•ellUf, kfır 
kendin gösterir! 

J.AEDRi 

Yeni Saba1a 
Hüseyin Cahlt Ynlçm lf'Qhreriıı 

nutkunu mevzuubah.s ederek "Führe. 
r1n bir hatasını kabul etUğinl, yazmak 
ta, Führerin muazzam Rus hazırlığı. 
nı tahminde nıuıuıdığmı, böyle~ bU • 
tun hesaplarının ıUtUı»t olduğunu, nl. 
hal zaferin bir serap t"fbl dalma uzak 
18§ma.snu bunun intaç ettiğtiıl n.fila • 
tarak §Öyle diyor: 

''Meselede asıl ehemmiyeti hafa 
olan nokta Filhrcrlıı kabul ettiği hu. 
truım ne glbl netJN•lcr tevlit ettlğlnl 
veya etmesi mtimldin olduğunu bll • 
mekUr, Eğer bata 8'>vyetler oophesln 
de B&dooc harbin uı.am:ısına ve Alman 
milletJııin bir kı"' harbinin öahA sıkın.. 
tr ve fedakArlddanna katlanmıı ına in 

hisar edecek&& bu bUylil< bir felllket ad 
dOOilemeLÇünkü tcl!irlsl pyrlkn.bll de 
ğlldlr. Fakat harbin u~ Alman.. 
ya için zaman bakımından mUhllk o.. 
lablllrsc o vnlclt iş dt·ğlşlr. Btındnn 

ba~ harbin u2'.&ln&'lı dernek, yalnız 
1ııglltercnfn sllMılanıwığa vo t\kslkle. 
rinl tamamtamağa vnklt balması de. 
mek değildir. Alman ordusunun biraz 
daha yıpranma!lı ve Alman Zlllialmm 
biraz daha IU'tmam demektir. Daha 
olmdiden Çör~U Alman hava kuV\ cUe.. 
:rlnln nlsbi zaanıo memnun oluyor. 
Buııcla 6Bl'k oophoonoo Alman tayya. 
ro zayiatının bliyftk bir rol oynaml?f 
oldofu 3UphesluUr. Heıbaldo Alman. 
Rns harbi c;ok mera!< ve aJAkA ile ta
kip edllmeğe değr.r bir mahiyet al • 
mağa OOşlamı,tır." 

HABER ........ ~am nostasr 

Değirmenleri 
kontrol için 
Toprak mahıulleti of isi 
mütehauıı memur alacak 
'l'opnı.k ma.bsulleri ofisi, işlet. 

me hakkı topra.k mahsulleri ofisi
ne verilen değirmenler imalAtmın 
daha iyi kontrolü için değirmen. 
cllikten anlayan kontrol memurla· 
rmı kadrosuna. almağa karar vcr
ııılş t:i.r. 

Bu değirmenler, ofis hesabına 
çalışmakla. beraber değirmenlerin 
s:ılıip veya şirketlerine ait işletme 
kadrosu olduğu gibi değirmenler 
de bakl kalmaktadır. 

Bu itibarla, ofisin kontrol isini 
sıkı yapması zarureti bulunmakta· 
dır. Ofisin yeni alacağı değirmen 
kontrol memur1an münhasıran 
değirmencilik, buğday ve un işle
rinde bulunmuş, bu işlerde vukuf 
ve mUmarese sahibi, bu hususta 
ves"ka ibrazına muktedir kimseler 
olacaktır. Bunlara, liyakatlerine 
göre, 60 liradan 100 liraya kada.x 
ticret verilecektir. 

Alınaca.k değirmen kontrol mo
tnurlarında.n tahsil vesikası isten. 
mekie beraber. eğer değirmen iş
lerinde ihtisasları müsellem ise 
tahsil dere::elcrine bnkılmıyacak· 
ttr. 

ilk tahsil çağındaki 
focuklarm sayı mı yapılacak 

Her sene olduğu gi-bi bu defa 
da ilk tahsil çocuklarım tesbit i
çin teşrinisaninin sekizinci günü 
bir sayım yapılacaktır. 

Son yapılan nüfus snynnmda 
elde edilen neticelere göre, mem
lekette jlk tah..~il çağında 3 mil. 
yon 749,909 çocuk bulunmuştur. 

Bunların 2.006.720 si mecburi 
tahsilini 1kma.l etmiş, 884,709 u 
balen iık okullarda okumakt..'\dır. 

Diğer taraftan, 935 doğumlu 
çocuklardan gÖ6'lcrişli olanlarmm 
Uk okullara kabulUnc karar ve
rilmiştir. 

Etibba odatrı idare 
heyeti seçimi 

Etıbba oda.si idare heyetinin 
her iki sene<le bir yapılan intihap 
müddeti bittiğinden idare be. 
yeti son jçimarnda inihahm ikinci 
teşrinin birinci günilnde yenilenme 
tiİnc karar vermiş, bunun için in· 
tihap hazırlikle.rına başlanmıştır, 

İntihap Etrbba Odnlan nizam
namesine göre, sa.dece bir gün 
devam edecek, o gün odaya kayrt 
mecburiyeti b-ı;lunan bütün hekim 
lerle dlş tablpleri, ve, eczacılar 
reylerini verecektir. 

Etrbba Od.ası İdare Heyetinde 
şimdiye kadar bulunan bazı aza, 
bu defa idare heyetine girmeme
ğe sureti k.atiyede karar vermi~ 
olduğun<lan bu sene yapılacak in· 
Uhabm çok hararetli olacağı an. 
l~ılmaktadrr. De.ha şjmdiden ya -
pılaca.k yeni intihap jıçin hekim • 
ler ara.sın.da temaslarda bulunul -
duğu görülmektedir. 

• Elektrik, Tramvay ve TUnel 1da. 
releri umum mildilrU Mustafa Hulki 
dUn aa.bah Ankaradan ~hrimize dön,. 
mll§tilr. • 

lstanbuiun 
kurtuluşu 

arın böylk 
merasimle 
katlanacak 

Yarm lstanbulun kurtuluşunun 
yıldönümüdür. Bu mühim gün bü
yük merasimle kutlanacaktır. 

Yarm bUtün resmi, husu.si bina.. 
lar gündliz bayraklar ve gece elek
trikle doruıtılacaktır. 

Bayram münasebetiyle yapıla. 
c:ık büyük geçit resmi Sultanah -
met meydnnınc.lnn baıılayacaklır. 

Merasim saat tam 10 da, lsmn· 
bulun iklncl Fatihi kahraman ordu 
muzun Saraybumunda karaya a
yak bastıi;;'I anda atıla.cnk toplar -
Jıı başlıyncaktu-. 21 pare topu mU
teakip lstanbulu kurtuluşa ka\'U§. 

turan şehit kahramanlar için bir 
dakika silküt edilecektir. Bunu 
müteakip alay en önde motosik
letli polis mUfrezesi olduğu hnl· 
de hareket edecektir. 

Alay tramvay yolunu takiben 
'I'a.ksimc kadar gidecek ve bura
da vali ve İstanbul komutanı ö
nünde geçit resmi yapılacaktır. 

Bu geçit resmine bayrak çek
me merasimi ve lsta.nbu\ beledi. 
yC$lnCe abideye bir §Ükran çelen
gi konulması ve Şehir .Meclisi na.· 
mma söylenecek nutku müteakip 
yapılacaktır. 

Öğleden sonra s:ıat 16 da Bele
diye reisi, Halk Partisi reisi, Şe
hir Meclisi azalan, Parti Kaza 
reisleri vo cemiyet mümessillerin
den mürekkep bir heyet 1stan. 
bul komutanlığına giderek lstan -
bulun kahraman ordumuza. olan 
şükranmı arzedecektir. 

Yarın gece Taksim gazinosunda 
vali ve belediye re.isi tarafından 
kahraman ordumuz şerefine bir 
ziyafet verilecek, ve bUtiln halk 
evlerinde hususi programla bu 
gece tes'it olunacaktır. 

Rektör Ankaradan döndü 
;Bir mildd~tter!lcıi Ar.karada bulu. 

nan Universtl.e rEktl.ırll Cemli Bllael 
dün §ehrinı!?.c dcnmu, ve Ankaradakl 
temasları etrafır.da ~zctc.cUere §Un • 

ları ııöylem~ştlr: 

- Her c:Nrs yllı b:tşmda Unlversl.. 
teyi alG.kal:ı~dıran işler için vek!lct. 
le temas etmek C.Zere Ankaraya git. 
tlğim cibt, bu defa da bunun lı;in 

gittim. Gc.-e!< y~nı açı·acak kıtnUdcr, 
gerek lltwe ~dilecek ıırotesör, doçent 
ve asistanlar, tal::bc lcJn yurt mesele. 
teri etrafında val:! olan mUracaaUar 
ve tegebbUslerln neticelerini sayın 

\•ekillmlz izah ~dPt:'ektlr. Aldığım 

neticelerden memnun o\arnk döndil • 
ğümU kaydcdebll!r~ı.ntz.,, 

Bir kömürcü tevkil .edildi 
Tophanede, Tulumba sokağında, 

3 numara.da kömürcülük yapan 
Ahmet, toptan kömür nlmn.k iste
yen birisinden fazla fiyat istemiş 
cUnnü meıihut halinde yakalan· 
mrştır. 

Ahmet dUn ikinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılan sorgusu so
nunda t.evkif olunmuştur. 

Büyük Röportaj serisi - 28 - Röportajı yapan: R. YAVUZ 
arlık bodrumdan ayrılmamıştı .. 
Lahdin çıkması cannnızı sıktı .. 
Etrafını .kazdık, bir şey ibulama. 
dık. Nihayet yorgunluktan ka:ı
mayı bir tarafa bırak~n zayıf 
adam çukurun başına oturdu .. 
Yüzüme baktı .. Artık iş bitmiş. 
ti. Söylendim: · 
· - Defineyi kay.bettik ! . 

Dökmeci Hayrullahın korkunç 
sesi duyuldu: 

-Neden? 
- Bu a<lama tenbih etmiştim .. 

Tılsımlı definelerin etrafında i. 
şin sonuna k~ar dünya kelamı 
edilmemesi şarttır. Kazmnnm U· 

cu çarpınca bu adam konu.'.}tu .. 
Tılsım hükmünü icra etti .• Ar. 
tık bu defır.e toprağa teka1üp 
olm~ur. Bundan hayır kalma. 
dı ... Ben gideceğim. 

Hayrullah ~alut bir kin sa. 
vurdu. Z~yrf adama uzun uzun 
ıııö~'"Clü, saydı. 

Bana da tılsımı iade etme.n 
için ısrarda bulundu. Artık bu 
lrnrkunç ve dalavereli evde fazla 
kalam~ım. Tılsımı iade imkanı 

bulunmadığını güçlükle anlat. 
tım Kabadayı müthiş bir hidde
te kapılmıştı. Beni evden çıkard. 
Şafak sökerken Balattan ayrtl
mış, ~ç. bela eıtd~rik ettiğim 
sandalla Kasımpaşaya evime 
dönmüştüm .•• 

Birkaç gün sonra Ba1.a.tta, 
Tahtaminare mahallesinde cinle. 
rin taşladığı evi satın alan yeni 
salıibinin evin taşlığmda ölü bu. 
lunduğunu öğrendim. Birkaç 
sene ev met.rlık kaldı. Tekinsiz 
liği sade muhitinde değil koca 
tstanbulda meşhur olmuştu. Ni
hayet bir kaç yıl sonra bu met
ruk ev yıkıldı. Şimdi arsası bir 
bahçeden ibarettir .. 

Ü?.Crinden kırk uzun yıl geç. 
tiği halde BalaUaki 'J)erili evin 
bu galip ve esrarı.?ngiz vaknsın. 
dan ilk defa. size bahsediyorum. 
Define macerasının ertesi günü 
evin yeni sahibi olan zayıf ve 
cür'etkar adamm t:.p.şııkta ölü o. 
)arak bulunması cinlere atfolun. 
muştu. Fakat ben hiç de .Cu fi. 
kirde değılim. Lakin ibu hadiseyi 

kurcalamaktansa bir daha ha 
tırıma dahi gctirmemeği gerek 
kendi selametim gerekse san'a. 
timin icabı için elzem sayml§
tım ... 
Şeyh, bu noktada durdu .. Yeni 

bir sualle anlatsın mecrasını 
ba.5ka bir mevzua sıçrattı: 

- Tılsım, sihir ve efson h~k
kmda fikriniz var mı? 

Cecap vermeğe hazırlanryor. 
dum. .Meydan bırakmadı ilave 
etti: 

- İn3anlar, eşynda bazı hırsın 
mevcudiyetine kanidirler Bu ka. 
naat uğur, tılsım, siıhir ~e efson 
çerçevesinde tebarüz eder Me~ 
sela bazı eşy~nm sahibine 'uğur 
ve saadet getirdiği bazı bccin 
mücevher, veya buna benzer eş: 
yanın da uğursuzlui;t şayidir. 

Bu kanaat bizden ve ~arklı. 
)ardan ziyade araplarln. Avru. 
p.alıların çok ehemmiyet verdiği 
bir meseledir. Sokakta bulunmuş 
bir para. biblo yahut at na1ı fa. 
lan gibi bir şeye maskot adı ve. 
rirler. Bunda bir u~ur tcn~hlıüm 

Belediye gazinosunda 

Din Dede Elendın·n 
eserleri çalındı 

Konserva.tuar tıı:;llıl konserler he. 
yetinin tegekkülıl münasebelilc ilk o. 
tarak best-:air Hl1m:ım! zade tsmntı 
dede konserl dtı.:ı saı.t 16 da TakJim 
dekl belediye g .. zlno3Ullda verllml§ • 
Ur. 

Konseri <!i!lllyeu davHtller arasın. 
dn orn idare komutanı korgeneral 
Artunkal, Eerlln bUy'Jk elçimiz Hüs_ 
rev Gerede, •)rg, Falucttln Altay.vali. 
miz LO.ttl Kırdar, matbuat erkanı 

daha birçok ~Uzl<!c ze~·at bulunmuştur 
Konsere !orahvez;ı. peorevlle ba~lan 

mış !ırasile ı..oes~ ve yürUk ıv..mal.si 

çalındıktan 3onra kP.:nan! Sadi tarafın 
C!nn gUzi'l bir l{emnr. t.<ı.kslnıl yapıl. 

mıştır. 

Kemani Sıuii Qift ecele HUseynt ve 
SnbA nağnı3lGrlndf'n 90nra gayet kuv .. 
vcUl perdclllrle ·•1·urur Bu.selik" de 
karar vermlş \'C h,·~·d taratmdan 
Tnh!r buse~ık ağıı semaisi çaımmı§tır. 
Bundan sonra kc-z.-:.,rc dedenin meşhur 
güllzar makammi.'la!l be:.teledlğt meş.. 
bur iki köçe,;çeı;Ue r.lbr.yet verilmtlUr 

Konserden 3onra ~air Yahya Kemal 
kendisinin yazdığı "ttrı.. lslmll şl!rl 
okumu,, çok alk~:aı~mıştır. 

Yani~ ilaç iren bir kız 
hastanede öldü 

Beyoglun•1ıt me{rut!yct caddesinde, 
santral apartımıo.nıı:<la oturan All a • 
dmdn. blrisinln 15 ys.~mdakt kw Me. 
IA.hat evvelki gUn ltl.!ı!n yutmak lçln 
illç vl§elerinı kıırıltır:rken bir kom. 
prime bularak yutm:ıııtur. 

Genç kız hiraz soııra ılddetli bir aan 
cıya tutulmug ve knlC:ırııdığı Beyoğ. 

\u hastanesl:ıde l\lmUştUr. 
Vakaya nıuddclumumllik elkoymug, 

genç kızın da yat:lı§ U&.çla zehirlendiği 
anlaşılarak cesedi mcrga kaldırılmış, 
ıaç da tahlilbaneye gl:Snderilml~tir. 

• n * DUn ':llr Reşadl~e aıtmınm !tyatı 
2!S liraydı. 

• Taksllerc ~apııan yllzde elli zam. 
dan aonra ot?bilsc;Ul<'!' de belediyeye 
mUracaat ederek zam !steml§lerdlr. 
MUrncaat tetkik edılnıckleyse de o • 
toblleı;Ulerln ayakta d:ı. yolcu aldılda 
n dll§UnUlcrek zammı:ı verilmeme.si 
mcvzuubahStlr. 

• Maarif vektUetı:ıe devredilen yük 
sek mUhenıJls okulu mildUrlUğUne 

aynı okulun d~mlryolu mühendisle • 
rlnden 'l'e\•!lk ı{ayıaı.ı, Teknik okulu 
mUdUrlUğUne de aynı okul öğretmen. 
lerindcn Atıf Tansu tayin edllrnl§ler. 
d~. 

• Fiyat murakab~ bUrosu yarm 
şehrimizde umumt bi= IHlkltr tarama. 
sı yapmağt kararla~tırmıı:tır. 

• MUll hudutlar lçtrıe alınması yeni 
olan Hatayda yenl jıuıdarrna karakol 
lan yaptlm\\81 talmn Ur etm!ştir. Ho .. 
tay vllAyetinL"l inşa et tireceğı bu ka.. 
rakollar inlç plAnlar hazırlanmıştır. 

Karakollar clUveydlyc, Katikll, Şen. 
göl. Sıçanlı, Gtlzclce, Çengen, Erzin 
ve Sankayada yap·ıacaktır. 

• Devlet sınat mUe~selcrlnde iç • 
Umai yardı!ll için yPnlden teşkilat 

yapılmaaı tnkar:rUr elm!.ştlr. 

ederek beraberlerinde taşırlar. 
İ§leri yolunda gider ve şahsi is. 
tifadeleri fazla olu~ bunu 

uğnına ;hamlederler .• 
Bilhassa kumarbazlarla bazt 

zayıf sinirli insanların bu kana
atİeri ço!t köklü ve dev'1.mlıdır. 
Uğursuzluğu, ;şgale ait malQ. 
mat edinmek yani fal yoliyle 
geleceği zamanından evvel öğ
renmek telakkisiyle çok sıkı bir 
bağlaşmaya maliştir. Size, bu 
hususu belirten bir vaka ile 
mevzuu daha iyi anlatabilece. 
ğim! 
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Kı\BJ• SAKAL :MEHMET 
PAŞANIN İKBALI VE 
tSTlKBAL E. 'DlŞES! 

PAŞAYA 1DAM OLUNACA(H. 
Nl KİM VE NASIL İHBAR 

ETM1ŞT1? •. 

Abdülhar.ıit devrinin sayılı nii
fuz sahiplerinden birisi de Kaba
.sakal unvaniylc maruf Meh. 
met paşadır, B3Sit bir amelç 
iken padişahın lfıtfuna uğrayıp 
nmbeyne verdiği jurnallarla kı. 
sa zamanda (paşa) riispe ve 
unvana kavuşan bu adam ama 
olmal;ı. beraber (uliıınu lıafiye} 
ve körü körüne inanmış bir 
( devletlu) idi .. 

.<DeYaıaJ var) 

ı~ 

;;~ 
Blma~ay~ 

veaedlv· ıı 
içinde bulunduğ~1r 

adı bir h~yli g~ıı' sıı.t 
:nerak etmez mi~~n · cd b, 
merakınızı tatın~ r.:. bil 

d .. ;;.11111..- d•" 
mahiyette g-ör u,... •ııırır. 
yı bir seyyahın ~o· ! 
yoruz. okuyayım-. disWI ' 

İngilterenin Hın 111:.ı ' ,, 
lemlekesinden Jııl1l ~~ 
mirin payitah~! 0~: 5c!ı1' 
dünv~mn en yuk5~ JJ.111'' 
den biridir. B~!:a~~· 111 kalbi ve Venedı~td· uc b ıı (.i 

Deniz vüzünde~ ?ırill ır 
vüksek oları bu şe 11 • e'' 
İhı dağ. binlerce sc -~nst'. 
nızin dibiymi~. su~ ,;ı 
yüzünden üc bin :'Jaı:ır ' 

Otomobilimiz ınltt ' 
ler döndiiren _ucu~rlİ'"(lr ~ 
dan şehre do_ğ1"U .~ bitı ;1 

~in, iki bin. uc y~I l°' 
Dı.ııma yu.karıyn ııeriyıe ~ 
Yol i nsa.nların ~eıı s<J ıı " 
mış. lki bin met jyle b \ 
mobilimiz tn.ın.nn1ic;ta11'!1 n 
icinde kaldı. J-Iınd - f!Ot'Jtıl 
güneşini r.oktan 
ka vbetmişti k ! .. urrıııı ot 

İçinde bulundu~a:oı dt ',_ 
adeta bir su d:r~ ieı~ ~ 
tamamivle ıstakl1~11 bil' ~ıJ 
tı. Deniz dalgalar~·ve d d ' 
ne evvel döve 

0 bırer .sı 
k~valar korkuM1 rııı s~ıı benzıyorlar. Builn !rcıc '"' 
bazı parçalar d S· , 
k . . o 
esıyor. ~ır . ' 

Bu ırtifadan I{ ı;eııeı:l'0~ f. bakanlar binlerce bir c .,. ' • "deJl \"V 
dünyay3 l!'CllP gı ;oıtııt1 ~' 
!etlerin, ırk~arın ,.8 b\I ~ 
defleri oldugun~ rrf11 ~fi 
kimlerin yaşadıkl~tirir. 

9
, ı 

tiyari ~özönüne S! r.ıdll ~ ~ 
Yavaş vevnfJ b~ilc. pı~~e 

laNa temasa l!el etli erite ıııı 
uzun boylu kuV\' ·ıtli ..,. 't 

k "b' beyaz cı . 111 ve ar gı ı .. 1 eırııı~· ı1r.ı 
azaları tekcn:!l1~ 1':laııılll 
sin end;.ı.mlı guZC '" 
rüvonız. ıar ,·ııPıc! 

Burala.<da sara;e bntıC~ 
net g-i'!>i uarklar " rntorl 
ran M<-nuol inıPn ıvııde1c 
halde bizden da.hda fllls.(ltl •· 
-· ta'·d" eden a a d.,_rıı 1 gı K ır . ırınıı- 1'· 

Buradan bı: ginıııl,'ııı'1 
gaşyetmekte~ır: :__ :f{tı~· 1 .~ 
çe mana ı FJım;ı. ·tir. ) ıJlt • 
ikrunct.guh dcllie~8ğın. tı;Jt' 
dan ev" ve bu <:'~ıtitl 
"G"") d"si'' J,,otoS.111 • .eU ,u va ı . vı .... ,. :ıırı 
bahçesi, Kaşnı~r a.f!!lr sf
vitahtı olan .srın noct .. ~f 
net içinde bır ccııt~rd:t ~ıt 

Vaktiyle bur 111 S! o 
i mpar:ıtorl~r~ nl<:~.1sıfld:.,ı ~ 
tarken nehırı n 1151ıı Jtfl r ~.ı< 
rak çatgı ve da •J111isıe ı;şt"'~ 
mesut olarak ~-81~11d1J riP A 
gar şehri Hin ıs flluıtf' iti r 
ten ve sıtmadan ,.e iiJ1leııt 
palıların rüyası 8ıcıııı ııfi~· 
Bugün burad~n nın ti crı(' 
tarafını Hind_ısUl rerıiı> ı dolÔ 
leriin ve tngılte ıarı 1 ~'ti~ 
nerallerinin ~ser ~j 
yor ve UZU..° .~.ltııtl sC~t\ 
yıklar ıışagı YLA-'" F w:cı: 
hareket ediyorl.~~ıı c rf'.~ 
fırçaıarmın ı:aoı bllttııfter ş 
tablolarda b_'~aJl 1<0P~11ıı 
ğaçtan ve twı.. r rf-J!i te 111 t 
dan uzanıyorlıı · wb1• ıl~ 
rutubete atrşnılSdsf1 ~~t i~ 
virn sert ağ°aclaf J{flt 1' f',« l 
\er ve S3raYlllr n;ıırıll~ie~ 
hevbetnUma. g6rd 1jj ~$1 
manıarı~ bi~~ ~o~llı.) sert -
yüz, sekız _)''1lz. f{eP51 J3 ı 
zarif camıJer.. _..ı rl 
tan!.. c:ıtiıl~rıSt.~9 

Hele kapalı aııir ?';,Jıı>' 
Asyanın en ırı.nıış cŞ) t t ,ıı 
nın elinden c:ı~.ı:ı ~-~et1 
lu. Altın, gü(~~'der~1e. ıt ~~ 
kepe ve yak. ..J<tell ~ıııt'·· 11 ıı/. 
e.şya •. Ya 1'?w ı<utxl9\11J1~'91 
ruyla işlenr;11f bir ~ıııl .A \ 
yete göre l;>~Y ~ııdııt' ıcıı)<tj ~ 
damı. gelesı)~·ıUJlii ıJ>• 1' ,-1' 
insan bir ~o .'0 ol~~ rı ıı\11 
muş Onun ıçı 111~.~ dıl 

· . . ipek kU • iitiJl1 171ı 
mınn d ~1. t> • ıe il 
Kaşmirde Cr\rıı1' t' "rl 1 

tanınmıştır. ·rıer )~ı ~ 
kumaşları esı t.ı t 

------- asat1<1" ~ 

~ 
~ 

~ 
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Tayyarelerin ateş kabiliyet- ı 
./eri üzerinde bir mu«.agese 

.ır• 
e±n ttl!.21 

HAZlN 
FAKAT GERÇEK! 

Bu serlevha Nadir Nadi __ 
nin fıkrasının malıdır. Sayın 
meslektaşım, sağdan soldan 
itirazlara uğrıya'! bir yazı • 
sından dolayı kendisine hak 
veren meşhur ve münevver. 
ler arasında geçen bir konuş 
mayı kaydetmektedir. Bu 
münevver kendirine itiraz e
denlerin menfaat zorile ha _ 
reket ettiklerin: söylemiş la. 
/tat fıkra muha!'ririnin: 

İngilterede yapllan yeni bir tip tayyare, 
bombardıman tayyarelerini ateş 

huzmesile havada parçalayabilecek 
.n· 

- Yarın gazetede tekrar 
ba bahse geleyim, senden 

1 bahseder ve bana hak ver-

i diğini yazarım. Demesi üzerine ele bu zat 

1 

kendisine ayıp bir §ey tek
.\.lYi!iılll"·' lif edilmiş gibi avuçlarının i. 

çini ıruratına çe11irerek: 
\ - Aman beni karııtırma! 

bılmek için gövdeleri çok ince ya-
1,ı!mış olduğımdnn bu gövdeler u. 
zerine fazla ı>ayıda makineli tüfek 
yerleştirmek ve bilhassa elektrik 
Je müteham1t otomatik tUreller
den istifade ~areleri mahdut kal
maktadır ki, bu da. bir bombardı 
man tayyaresinin slıa.hlt bulunma: 

• sı noktasından maruz kalncağı en 
büyük müşkül!it olarak göze ~
maktadır. 

r ıı rı ll ... 
• ctlıtıb c e lnıi ş tlr : 

"'- Urreısuc hll 
""l?lın • 

• ~cı llldan l§lardır. lnnn Uçuşa hazırlanarı lngiliz avcı 
,1 ta dıklarını gör 
~b.r, tartan vencr Bir tayyarenın ateş kabiliyeti hare be sahnelerinde en çok görLe 
>a!ııreıt llllllete harbi üzerindeki makineli tüft'.lt sayısı çarpan sllihlar muhakkak ki 1n • 

~il tt etiJ.e tırzedll., ve bu tüfeklerin dakikadaki atefl ğiliz ve Alman tayynrclcriclir. E. 
~ !!.._- lııtbt~tllseydl, bun. süratlerine naznrnn bir saniye zar easen harbin kat'i neticesini ta

. ~tlt 11 <!dllen:ıeuıı. fmda hedefine sa\-uracağı mermi ylıı edecek hnva cephesi de Ma.nş 
tı... ~ hllkQn:ıe~ adediyle ölçilyc vurulur. Mesela : üzerinde Büyilk Britanya impara-
'q~bn •• - rı Yerde ha.: İngiliz avcılarından Hurricanc torluğu ile Alman devleti arasın . 
~a- • ~ -Wıam ey. tayyaresi üzerinde sekiz makineli •ın kunılmuş bulunma.ktndır. Bu-

' 

tüfek vardrr. Tüfeklerin dnkikada gilnün hava muharebelerindeki 8 9600 menni atmakta olduğuna ruı- tayyarelerin ateş kabiliyetlerini 

• 8 S E S ~t sekj~ makin
6
eli tii!eğin alu; g~b-7.Xli en geçhi.rkeı: bu ikil · muha~ 

#JLilu i Mnıycdc 1 O tane demek • rı n tayyıırecctigini e e alarak 

!~ 
Ur. mukayese etmenin daha iyi bir ne. 

~b 
E Bunun gibi diğer tayyarelerin tice vereceğini görnbiliriz. 

1 A S de atış süra.Ucriııi ölçüye vurmak Av tayyarelerinin ufa.k bir mu-

ş K ~mkAnlarr vardrr. Bugün için mu· kayesesini yapabilmekliğimiz için .. ~•••U• .. Zl:=a•111111a=1111J1naa::u:.... her şeyden evvel ne maksatla kul-( lı S il ._ lanılacaklarmı umumi bir bakışla 
r,ı·çtı 1 E 1 BUQt)N gözden geçirmemiz uygun düşer .. 

~ vo) • PEK't Alman havacılığı daha ziyade ta. s . 1 e . arruzi mahiyette hazırlanmış ve 
kara ordularmın harekatiyle tcş -

S SOnenla Dk '11JRKÇE llÖdli ve • riki mesai edece-k kabiliyette in§a 

E 
bllyök filmi: edilmişlerdir. Buna. nazaran taar-

ruz edebilir ve fa.kat müdafaa ka. 

S E S DEN 1. z biliyeti taamız cephooindcn dalıa
zayif düşer .. 

Büyilk Brita.nya havncılarmm 

KAHRAMANLAR bombardnnan tnyyarecjjeri taar-
1 1 ruzi, av tayyarecileri ise tedafüi 

bir tabiye tatbik edebilirler. Bun. 
!ara na.zarnn da sil:lhların tertip 
ve tayyareler üzerine yerleştiril -
melerindc muayyen lıususlara dik
kat cdilm~'}tir. 

Ba§tao alhaye1o kadar beyce.anlı 

•e muazzam eabaeler. 

1 
Aynca: MATBUAT U. M. 

MDILEKET ılURNALJ 

• &gün saat l ı de tenzJIAttı matine 
ı .. mnnmı .... s: .. m11:1:11ru 

Av tayyarclerindcn bir İngiliz 
Hurricane avc~mın saniyedeki 160 

tayyareleri 

mermilik atı§ süratine knr§ılık bir 
Stukanm saniyede 18 mermllil< 
atrş sürati hic de mukabele ede .. 
cek bir vaziyet meydn.na çıkar
maz. Ancak stukalıı.rm kolay ko • 
lny avlannuynca.k bir ta.biye altın. 
da hnrekf>t edebilmesidir ki. siliı.h 
farkmrn verdiği aleyhte kararı dil
zeltebilmektedir. 

Alman :ıvCllarmm İngiliz bom • 
bardnnancılnnna karşı pek §aI1S .. 

lan yoktur. Çilıik.U Btiyük Britanya 
imparatorluk hava kuvvetleri 
bombardrman tayyarelerinin silih
ları dn fo.zla.dır. 

Bir Vellington tipi 6200 menni· 
lik bir ate süratinc maliktir ki 
bu saniyede 103 mermi demek. 
tir. Bunun karfıtsında bir ı 09 -
Messerschmitt avcısının ateş SÜ· 
rntl 40 mermidir. 

Alman bombardnnan tayyarele • 
rine sürat ve irtifa temin ede-
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illin ıık.,nnı \tiııııda lsmet paı:ıa 

hnzretlı-rile hl\J'lclye ,·cknı Tevftk 
Jfü~tü bey }CrPfln" htlJ ilk bir ırJya. 

ret \"t'rllmlş, zlnıfette M. \"enlzelos I 
l mühlm bir nutuk Irat etmı,, bu nut. 

kn haşvekllimh: mukabele eyleml!J
tlr. 

St.irlingi ortadan k.a.ldırmak iç.i:ı 
gelmlşti. Gerek Stirlingc verilen 
raporlar, gerek ihbar edilen içti. 
ma yeri ve gerek bu sahte Berbe• 
ri ktunilcn A vandi tarafından ter .. 
tip olunmllfl ve mU\·affıı.k da ol 
mustu. Zira vehimlerine kapılan 
ve son derece cesur bir mizaçta 
olan Stirling güya bu sahte Ber • 
beriyi belli etme<len takip ederek 
kasaba. dışma ~ıktığt sırada, a.k • 
şam karanlığı arasında, pusuda 
bekliyen A va.ndi tarafından ruısı -
zm bir tahanca kurşunile arka • 
dan vurlılu ve hemen oraya dev • 
rlliverdi. Avandi bu cinayeti yap. 
trktan ve Afrikada İtalyan oa.sus. 
larmrn en büyilk düşm.anrnt yere 
serdikten sonra da :ıtaçmağa mu -
vnffak oldu. SUrlingin, bu lngilir. 
cöl kartalının mezarı da yine Af. 
rika oldu. 

V~ni Harhi~~·: 
:· klXl·L ICİTAiı.·· 

Ancak Stirllngin ölümil ile Afri 
karla.ki casus harbi bir sazı.iye dur
muş değildir. 

Gerek şimali Afrikarun Akde .. 
nizdekl deniz hareiltmı, sevkiyat 
kafilelerinin yollarını göiliyen en 
sus ordulan; gerek Afrikanm i • 
çinde ordularm harek&tmı ta.ras • 
sut eden en mahir casu8lar bu 
gUn geceli gündüzlU bir bo~a
ya devam etmektedirler. 

Afrika bugün için ca.sua çarp?§
masmm bir mihrakı kesilmiştir. 

İngilizlerin Entelkens Servisi. 
ltalyanlıırm gizl.I servisi, Alınan • 
1arm ~estapo8U burada geniş cep~ 
helerini kurmuşlardı:r. 

Esasen yeni h&rbin hU8llı8lyet • 

. . 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden Tsvecli A. MH/\'GHAJl 
140 C.eviren: H. D. 

!erinden birisi de budur. Askeri 
harekat ve harp bnJ;hyacak olan 
bir yerde evvelll. görünmiyen ordu 
harbctmektedir. Bu görUnmiycn 
orduların muvaffakryeti hiç şüp • 
hesiz askeri harekatın muvn.ffo 
kryet §a.D.Sları tizerinde gayet bU. 
yilk 8mil teşkil etmektedir. 

Afrika.da Stirlingdcn sonm par. 
lıyan ve milletler arası şöhret ka
zıman casuslar da yetişti. 

Bunlardan en mühimmi şüphe _ 
Eiz (Silveyş kralJ) ismi verilen 
H:ımrondur. 

Ham.son Süveyş ve Kızıldcnizde 
1talyanlarln bUyil.k ve parlak bir 
mUcadele yapmış, onun zeka ve cil 
reti pek çok İtalyanın ha.yntms 
mal olmuştur. Ha.mson İtalyanla • 
rın Kızıldenizle muvıı.sala.smı kes • 
meye ve tayyarelerinin dahi bu 
denizde faaliyet gösteremeınelc 
rine sebep oldu. 

Zira, Silveyş kancılı etrnfmn ve 
Kızıldeniz civanna serptiği gayet 
mükemmel istihbar teşkiliıtı ltnL. 
yanların ktmıldamasıruı. ve herhan 
gi bir baskınına imkan bıraltma • 
m'!Şt.ır. 

Ham50n bti havalide o kadar 
mut.ıak bir emniyet tesisinp, mu-

vaffnk olmuştur ki İngilizlerin mU 
him ricalini taşıyan tayyareleri 
.Mı.sıra bu yoldan gelip gitmeye 
başladılar. 

ltalyanlnrdan gelebilecek teh . 
ilke bu suretle adeta hir;e indiril 
miştir. 

Bugün, sırf Hamsonun muva.f • 
fakıyeti yüzünden, gerek Silveyıı 
ve gerek Kızıldcniz il.zerinde nn 
cıı.k ani baskın halinde tek tuk 
Alman tayyara>i akın edebilmek • 
te<lir. 
Süveyş kmlı bu hıı.valide gö 

ıiinmiyen böyle blr bsroj kurma· 
ya muvaffak oldu. 

Bunun için Hamsonun kullandı. 
b'! vasştalar, teknik teçhizat he • 
ünz meçhuldür. Fakat elde edilen 
muvnffa.kryet, Hamsonun pek mü. 
lıinı bir iş ba!iardığma ı;;üphc bı • 
rakmıız. Bundan dolayı da, sırf 
Hamsonun bu emniyet teşkilfıt ve 
ciluı.zlnrmı keşfedebilmek için ge • 
rek Alınan ve gerek 1 tal yan ca • 
suslarmm en mahirleri bura1ard:ı 
uzun znmandanberi, bin türlü mU" 
külat içinde uğr:ışıp durma.ktadır. 
lar Buna rağmen esrar anla.~ılıı. • 
bilınic; değildir. 

Yalnız fanıziyc ola.rak Hamso • 

Bugilnün hava muharebelerinde 
c!ebaı:ı olarak aldığmıt7. Alman ve 
tngiliz hava kuvvetlerinin ellerin. 
de bulunan tayyare tipleri az çok 
rnuayyendliler. Bu tayyareler ü -
zerindeki makineli tilfek ve top 
adetlerinin gözden geçirilmesi 
tn.kdlrlnde nteş kabiliyetlerinin ve 
süratlerinin derecesi hakkında bir 
fi.kir edinmek imkfuıı vardır. Böy. 
lece hem siıa.hlım hakkında, hem 
de cephelerde is gören esaslı tny. 
yareler hakknıda mnlümat sahibi 
olunn.bilir. 

lngiliz havacılnnnm Ha.vker Hur
ricane ve Vicke!'1l Spltf"Jre nvcılan 
üz;erinde ve knnntlarda 8 er maki· 
r.eli tfifek vardır. Defiant 1,iple. 
rinde ise bir türeli üzerindo bir 
ı;ok tüfeklerin tevhit edilmeleri 
müınkiln ohnustur. Br.istol Blen -
beimlerde gövde altında bir maki
neli tilfek yuvusr tesis edilmekle 
gerilere doğru da tayyarenin mü. 
dafaasınt kolaylaştırmL5tır. 

Alman avcıları ise: Heinkcl-112 
Jerde iki makineli tilfek ve ka
natlarda iki top mevcuttur ki, 
top olarnk tayyareler fizorlnde 
mevcut sila.hlıı.rm ayn çaplı ma. 
kineli tüfekler olduğunu unutma -
malıdJT. Yine mihver avcılarından 
olan :Messcrschmitt - 109 üzerin. 
de dört makineli tüfek. bir top 
J.ressersclılınitt - 110 1nrdn dört 
makineli tüfek ileri doğru, iki mcı 
ldneli tüfek geriye doğru ve ayrı. 
ca iki tane de top vardır. 

Tayyareler üzerindeki slliı.hlar 
nrasmda mihver tayyarelerinde 
mevcut olduğu bildirilen topların 
24 milimetrelik oldukları ntuhak _ 
kak gfü!dir. Son zamanlarda !ngi-

nun evvcıa mükemmel Lstihbarnt 
teşkilU.tJ büyük rol görmektedir. 
o §Ckildc ki Silveyş ve l<rzıldeni
ze a.km yapılabilecek bütün düş 
ınan üsleri bu teşkiliıtm sıkı ta • 
rassudu altına almabilmiş bulunu
yor. 

Bundan ~ka bu ilslcrin karşı. 
!armd~ Ha.nısonun mukabil gizli 
baraj üsleri tesis ettiği zannedil 
mektedir. O şekilde ki düşman 
Uslerinden havalanan tayyareler 
muhakkak suretto bir türlü keş· 
fedilcmiyen bu gizli bamjlarm i . 
çine düşmektedir. 

Şüphesiz bugün Afrikaya ruı.k • 
le?<iilml§ olan en büyük Avrupalı 
casuslnnn bu krynsıya mUcadclesL 
ni bUyük ve kanlı blr harp takip 
edecek ve görUnmlyen ordunun 
tasfiye ı>ttlği yollardan vürlh·c • 
eeklerdir. 

Yeni harpte görünmiyen ordu. 
1arm görünen ordulnrdan daha az 
mühim olmadığını son Afrika ha. 
rekatl da ispat ctm<:>ktedir. 

Şu m.uhak~~llr ki. bu hnrp. 
lınrplerm kliısik bir tabii olan ca. 
gıısluğu da modernleştirmis bU • 
yük terakkilere stirüklcmÜjtir. E . 
serimizde, dev adımlariyle vı.ıkuı 
~elen bu ilerleme:}i mü~kün oldu. 
ihı kndar t~barüz ettinneve çatı~ 
hk. 

BugUn bfitıin bu \'akıfı.lnn mU • 
şahede ettikten sonrR ı::u k<tnant<' 
v&ml olmak mümkiindür: 
~rünmiyen ordulannı ivi ve 

mUkemmel organize etmeyi bilen 
milletler görünen ordulıırınm Yan 

elemiş ve esbabı mucibe ola. 
rak da durup dururken §ah. 
san tanıdığı muterizleri gü • 
cendirmekte n-:ana olmadı • 
ğını öne sürmüş. 

Nadir Nadi, umumi men-· 
laatleri benimsememenin da 
marlarımıza iflemesinden do 
layı buna şa~mıyor ve yazı•ı
nı §U s!ltırlarla bitiriyor: 
"Güdelik hayatımızı rek
siz akı§ı içinde hiç bir yere 
sürtünmemeye dikkat ederek 
bir bilya gibi yuııarlanıp git. 
meyi tercih eder. münevver. 
lerimiz azim bir çokluk! 

Evet az;m bir çokl.ızk ve bu 
çokluk içinde mııteriZleri gü. 
cenclirmemeh için adının ka
rı§tırılmamasını istiyen mü -
nevverin endi§esine ef bir en
di§eyle bu münevverin adını 
bildirmiyen Nadir Nadi Je 
dahil... R. 

liz ma.kamlan da Hurricane a.vcı. 
l:ın üzerine ihir top konuhnamnı 
teklif etmişler ve l'1r top bu tay
yare Uzer.ine yerleŞtirilmiştir ki, 
artık Hurrlca.ne Uzerindc se1ı:iz ma 
kineli tüfek ne<w top ~ 
bulunınrottadir. 

Bomba.rdmıan tayyarelerine geo 
lince; İngilizlerin Handlay Pagc 
Hrunpden'leri üzerinde 2 öne 
dört arka.ya, VhiUey ve Viak~ 
Vellington üzcrlcrindc i~ birer ö
ne ve dörder ark.aya olmak ür.e. 
re beşer nuı.kineli tüfek va.rdır, 

Alınan bom.bardmınnlnrmd Dar 
nier - 17 üzc.r.inıde iki sabit ve i 
müteharrik, Heinkel - 111 ve 
Yunker .., 8S le:rde ise üçer tane 
müteharrik makineli tüfekler mev 
cuttur. Şöyle bir ölçüye nınıla
cak olursa, .İngiliz. bombardınınıı 
tayyarelerinin daha sllahh fakat 
buna mukabil ('Il kuvvetli' silAlıa 
malik av tnyya'I'esinin de mihvl'r
ciler elindeki Messel'S<'hmitt • 110 
lar olduğu nazarı dikkati eelb • 
der. 

İşte bu derece kuvvetli ola 
tayyareler Uzerlndeki eilühlar b ı 
kilfi görülmemekte ve her gün ye
ni bir tayyarenin meydana çıkan. 
lnra.k daha bol siliihlarln mubare
ba meydnnlarmda boy ölçüseceği 
bÖylerunektcdir. Yine lngiliz nja.ns 
lannda göze çarptığı gibi, Bü~iik 
Britanya hava sanayii bir P.rofo· 
tip nv tnyyaresi hnzrrlamaktadır .. 
Bu tnyyarc üzerine konacak silfilı. 
lıum en az allı makineli tüfek ve 
iki toptan ibarı~t olacağı muhak -
kak gibidir.. Yerde yapılan bazı 
tecrübelere göre de, bu tayyare
nin atııı hUzmcsine isabet edecek 
blr bombardnnan tayyaresinin ha. 
vada parçalanacağı kannati kuv
vetlidir. 

Görülüyor ki her gün yenı bir 
silfı.h, fazla bir nteş süra.tl ~le hn
va muharebelerindeki ta.yynrele. 
rin ateş kabiliyetleri arttınlm~kta. 
devam ediyor. Neticesinin ı. eye 
vn.racağr merak edilecek bir ya
n.~ ... 

• • ARKLI 

?.aferini eV\•elden kazanmL, bulu
nuyorlnr. 

Vukuat ispat etmiştir ki m.o -
ıiem harpte casuslarm rolü eski 
h'.lrplcrden çok dalın büyük ve 
kati bir ehemmiyet alnuştır. Hat 
Hı., §imdiye kadar cereyan eden 
hüdisatın seyrine baknrak hUkmo. 
luno.bilir ki bu harbi dahi belki de 
ı;örilneıı ordular değil, görünme " 
yen ordular bitirecektir. Görün • 
meyen ordulnrdır ki kranhktn ve 
aUşmnn:n en büyük gafleti fuunr 
kollıynrnk öldiirUcil drırbelcri da • 
hn mükemmel \-urabillr. 

Şu cihet de muhtıkknktrr kl mıl 
letlcrin bugün görlinmiyen ordu. 
lar dediğimiz c~sus tcı;kilatları, 
herhangi ynb:ıncı bir memletrnt a· 
leyh;ne tek bn.qlarma C'l IJı;abilnH' • 
lmkanmdan kat'i suret tı> malınım
durlnr. Bunun içln bunlaıııı mut· 
laka biu.n t hedef obr 1: Idık! 
n memleketin irind kı 'erli ha • 
Icre istlnıı t etmeleri "DC'cbunycı i 
vıu-dır. . 

1 
Görüıııni) en ordu. oır r""fl'ı 1 

l<.ette. bizza~ o memleket lc:ındeı
S!Öriinmlyen J.:ıl'l\'uzlnr olm:ıdık«;-'\ 
bir arlım atamnz. ntnmr.mrı':tadır. 

Onun irin milli ,·ıır'ıkl::ırmı her 
qey rl', kin<Je ~n aziz ''e muka.d -
,. s bı"r .,,.,. olarak tanıv n ve kıs.. 
.e " ' · k d' · ...,·1 ' ti•rin ev\'el.~ en ı ıç. 
ı':an1n ." ' 
lc>rlnde ~örilnmiyen kıla\'llzlara, 
..öninmiyen dil~man ordularına 
~ol ncncak o'nn vatnnc:ızlara kıuı;1 
l!vnnrk olm<ıyn bugiln her ı.arr.ar. 
(Jıın zivadc mecbur bulıııımnkt · 
!nr. • S O '!\' 
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-
An:ı<iolu ajan;ı:nın verl?lıYt hııber, 

le.re göre dllnya '\'tlı.IYl H.n~ lılr bakış 

Şar,c cephesinde 
Muazzam 

·savaş ceı egan 
edi14or 

Sovyet kıULaln OCesaya giden ıt.0a i'8 8 3fJnJın 2 
yollara karşı yaptıkları nzimka- Bı·r Ar·antı·n 
rane bir taamız ne1icesinde 45 
sahra topu ve uzun menzilli top~ 
lardan mürekkep bir b3tarvayı kruva.,o·· ru·· 
tahrip etmişler, mt\hlin miktar· &. 

da silah ve cephaıv.:ı alrmşlardır. b·r mu rr~be 
Cephenin cenub:.ı gilrbi k:s_ ı 1 

mır.da di:.""man kıta'. rı bir ınayn 
s:ır sına ~irmişlerdir. I 

Zabit. kilelik za~:t ve nefer ol- Ça P 
~~k üzere 560 kiı::i telef olrmış· Torpido b:ıttT 3 cilü, 12 kayıp 

Bıigar crazisine giren j 9 yaralı var 
Yunan çetesi Bıtenos _ Ayrcs, 5 ( A.A.J -

Dün Sof yada 28 cy!ül r~cesi Arjanti..'1 filosu 'bir d:niz mulıa· 
Trakyadn, Dır~Jna çevresinde, rcl:ıe::tl manevrası ynpt: ğı sırcda 
siHlhlr Yunan 2nı~lariylc mur.- ı Almir:ı.nte Brovn kn:vi!ZJrü ib 
tazam Bulgo.r kuvvct'eri arası.'l- Gcrfümtes muhribi aras~ a b;r 

BulgCZT arazi11ine giren Yu. da yanılan ka.rilı çarpışmaları m:.:.Sa.demc olmustur. ~-::ı •. .vra 
ııan ~etesi • Lord Halifalls izah eden bir tebliğ neşredilmiş_ som ermek üz.cr~'ken, bir sis 
• l l d tir. basmış ve rüyet lıİıkanı hemen 

1- vrupanın iıli cisı azım ır • Bu tebliğe göre, Yunnn toprP.k. tamamen ortadan kaldırılillI§tl. 
diyor • Bir Amerikan semiıi ln.rmdan gelerek Bulgn.r TrakyllSI• Kruvazörün prov~I. di ... mana 
daha batırıldı n:ı hicret etmiş olnn Yu.:ıanlılar, lıücum vaziyetin.de. saat·e 32 mil 

DQ.n gece nem-edilen Alman tiifck ve mitrqlyözlcrle silfilılı ola- sür'aUe Gorrkntes torpitosu..-ın 
ıt'e~liği şark cephesinde şümullü ral: birçok yerlerde b:n:ılnrı ele ge yarufan 'çarparak gürx:üımü~ür. 
muazzam savaşın cereyan e~tiği- çirmeğe teşebbüs etmişlerdir. Müs:ı.d~menin d~tinc ra~en, 
ni bil:lirme:,tedir. Alm~ tayya- B:ıl..~lardan 19 kişi ölmUştUr. her iki geminin mJ.rettcbatı, as_ 
releri m1ro.tlenizde 20,000 tonluk Yunanlılardan kaç kiı:ıi öldüğü bel· gari zaman zaS!nd:ı kurtarma 
ibir asker naklive gemisini batır. li değil ise de kayıplan pek bü • işini biti~tir. 
.mış'ardır. Bundan ba5ka Mos. yüktUr. Almirante Brova'un fililtaları, 
kova Ye Lcningrad bombalan- Taamız eden Yuna lılar. beş Gorrientes müretteb:ı.t•nm ek:c. 
mışt.Ir. ytlz kişi kaclır vardı. Hepsi de iyi risini kurta.rmışlan:.Q. da son nı·-

Sovyctler dün 83 tayyare siWılanm.I§dJ. Bunlar Seliı:ik çcv.. nan h~rlere g6re, tayfadan 3 
kaybetmi~lcrdir. Bu tayyareler- resinden ve- St(oumruım babs:n • kt~i ölmüş. 12 kişi lra}bolmtq, 
den 41 i Alman avdan. 8 zi de dnn gelmişlerdir ve b:ışlıca hooef- 9 kişi de ağır surette yaralan. 
Jt~yyare ~ topc;us~ taraftndan lcri Ksat:, Adoustn, Proclıen ve mış tır. Muhrip, Arr..ntin Eahi1i 
dil~müstür. 36 Sovret tay. Plevna köyleri olmuştur. açıZında. derinliği az sulard~ 
yaresi yerde tahrip edilmiştir. Yunanlıla.r bu köylerde hnlkI bat.ıru.§tır. Bacası suyun üstünde 

Rus cephesinin CPnup bölge. Bulgar idaresine karşı ayakl:ındır. hfila gözükmektedir. 
sinde bol~evikler tank'arm yar. mak istemişle..-se de muvaffak ob· 
dımiyle mukabil hücumlarda bu. mam·§Ia.rdır. 
l~a. teşebbüs etmişlerdir. Avrapayı istila liizımdır 
BUtü.~ bu ~e'bbüsler aldm kal· İngilterenin Amerika sefiri 
.n rş ve d~omıan bir çok tank kay. T..ord Halifa.ks gezctecilere be~ 

Çin ile(n 
n1uvat a ci e:i 

betmiştir. na.tta bulunarak demiştir ki: 
Ce Jhcnin 11tmal bölgesinde Sov. Tam bir muzafferiyet elde et· (Eaş tam!ı l ncicle) 

yef tıtnk te~:?kkülleri Alman piyade mek için Avrupanın istiJiist ıa. dır. General Kaşinıa yaralandık· 
mcnllerine hücum etmişlerse de. zım~hr. ı tan sonra harakiri yapmıştır. 
:Almnn pi);ndesi bUtiln hUcnmltırt mgiltereye yapty~ı !bir kaç haf. General Kitano ölmü.5tür. Bir 
p1• ürtlilmü§ ve dü§JJ18llm ıs tan- talık bir seyahatten avdet eden 

1 
telgrQ.fta meydan muharebesinin 

1:nn tclırlp etmi~tir. sefir ~ları. ilave etmiştir:. cantı bir tasviri yapılmaktadır. 
Sto!-11olmden gelen haberlere !ngılterenın ağrı- \bom.bardı_ Kat'i çarpışma Ş:mg • Sa'dan 

~(·re. .Almanlar dün Lenüıgrad. man tan•;lrelerine şiddetle ihti. bir ka~ kilometre ileride vukun 
dan 20 kilometre k"Mar uzak'"..a. yacı vardır. Amerikan matbını.tı- gelmiştir. Şang _ Sn.'mn şimali 
=·ı' ınan Cnrskoye Seloyu al. nm -parolası şu olmalıdır: 1941 şarki.sinde Suyanşi ile Lac _ Çeu 
m :.ardır. R ısınrm Lcnil:ı;rad ile :Mo• ele bir bombardıman tayyaresi arwısmd::ı: çenbeı· i~e alınan Ja-
kora arruımda ırını::ılr.aieyi yeııidm 1942 de iki veya üç bombardı. ponlar §İmale doğru kaçmağa 
kurdukları '1aber!!:.1 .A!manlar: tekzip man tayyaresine muadildir. te§ebbüs etmişlerdir. Beş Japon 

' etmektedirler. Maam:ıfllı Ruslar §ld· e· Am •1ta •• J /ı fırkası ateş çenberi içinde kal· 
detıe mUd:ıfımyn dett:n ediyorlar. ır en n gemısı a a mıştır. Bunları imhaya başlayan 

:Ma~ıı.ı Von .Leeb yeniden takviye. Batınlclı Çinliler dört taraftan hücum 
ıer alınış ve b'Jnlan ~c..-hirden 25 kilo- 2'7 ey~ül<Ie Atla.ntiğin si~ti cd~rek yiyecekten ve mühimma:t. 
metre mes:ı!cdc bıılu'lnt: Koipino çer şarkisinde batırılmış olan !cvhi- t.ı.n hemen hemen tamamen 
rcs!ne gllor! :-m!;,t•r. Bıı çevreJe bir- te i.smindeli Amerikan petrol ~'l.lırum bulunan düşman krta. 
l<a~ gUndcnbcrf ı1 ddcta ~uharcbcler gemisi harbin başlangıcından. lariyle sava.~ tutuşmuşlardır. 
olmaktadır. ::..cnlngradm garbfnde Al lberi b:ıttnlnn Ameri!rnhlara ait Saat 12 de mukavemet imkanmı 
mJUl to~usunıın ~rc.::ıs~:ıd koyundaki sekizinci gemidir. Geminin batı- kaybedip inlıizama ba~l:ıyıp Ja_ 
Oranenburg'u bcmb."l.Cı.maru devam rıfdı:ğr yer ile lbntırılczsına ait ponJnr sa;,t 14 de tekrar nizama 
etmektedir. tafsilat hen;·z ır.evcut dei?i'se de gjrerek mukabil taarruza geç~ 
~imanlar giır.:alde bir Vest ?w!ilus ismindeki Amerik~ mişlerdir. Ufak bir Japon b:r'iği 
m-~u.b:.vete um·adılar şilebi Recife'in 450 mil &arkında Şang - Sa'nm şimal ve $ll'k kn .. 

"ö' .,,. -O ' suların akıntısına kapılarak a:. pıl~nna doğru alon etmişse 00 
Rus'ar, Murmnnsk şimal li• den 18 gemiciyi kurtardı~mı Ga.lJucak ortadan k;ıldırılmL5tır. 

manmın garbında k5.in bir neh- bildirmiştir. Geminin battığı Siı:il giyinmiş cfr:ıttan mürek. 
ıin sahilinde cerey.·.n eden bir noktamn g~en 2! mayısta. tor- kep bir Japon birliği .Şang _ Sa.
muharebede Alman krtala.rmı e. piR'enen Robcn Mror gemisinin run §ark bölgesine sokulmu.~ ve 
zici bir hezimete uğratm1• l~rdtr. battığı yere yakın olması ihti_ y~ın çıkarma.ğa başlamı~a 

İki Atman a!ayı :Murmansk'a mali vardır. da dü..cınanın }~kından süratle 
65 kilometrelik bir m2Safcde bu- Bn son torpifJeme hadisesi ge'inmiştir. ş~ • Sa Japon 
lun:ın Titza ncbrici ~i re mıı• Vaşi;r"...anda bazı ~fsiriere yol tayyareleri tarafından bütün 
vaffak olarak nehrin ~rk s::ıhi- a.çmı~tır. Ruzvclt'in siya.setine gı.1n şiddetle bombalanmıştır. 
Unde tıhkim.at vücuda getirmiş. taraftar olanlar bitar:ı.flık kanu- Çinli kordonu 300 Ja.ponla 30 
lc.rdir. nunda tad;ıa.t yapılması l;izumu. tane zırhlı Japon otomobilini 

Bu hcberi veren resmi Tass nu ileri sürmektedirler. Bi nassa ku~atmıştn-. Çinliler 22 tane 
*1ısI A1.ınmı!arın firar ederken Albama·n::n demoltra.t ayanµıdan zırh'r otomobil ~rip ettikten 
nehri tekrar ge<:tikleri e5nada. HilD şöyle demiştir: sonra Japonlan esir aı~ışlardır. 
~iizlerce 7.abit '"e .neferin nehir- Btı tor-pillerr.e hadisesi müda. Şang _ &ı.. üzerine yürüyen Ja-
pe boğulduğunu bildirmektedir. fnımz iı:in bütün tedbirlerin Q.Im. ponlar 100 bin lciı::ı.iydiler. Bunlar 

· Bu muhn.rebede Alıı:ıan za'-ia- ı· 'ru·· · ::..... ı.r .ı masr a.zmı ıre gını g~t.eren çok ağır zayiata. ıuğramrşlardır. 
tr bin ölü ve biclerce yaralı ola- yeni bir ihtardır. Liuyanıro ile Lao • Tao _ ceu 
rnk tah!n~ edilrnelrte<lir. ...., 
Cenaptaki taaTTUZ ntüba.dele edilecek yaralılar ar-smd::ı. Çinliler müşltiilatta 

1r1-... 1~_-i ricat eden Japonları takibetmek-
.Annalliıt ~~t~.nde çıkan~ _..... tedirler. 

keri lb:r maka'edcn: Lonclr.ı.d::ı; resmen bi:clirildiğine 

rafından yaralıdır. 
Ccb~lüttarıka ölüler ve y~ralı. 

!ar çıkan'mıştır. ' 

Londr:ı.l a gelen bir habere. göre göre, esir a.An- y::.ralılarla :!
General Budiycnnl Stnline · tika - ğır hnstallnn :ıwm!cketıerine- iadesi 
metinden bliyUY. bir mukabil ta.ar• ncseıesinde Lon dak!kada: ba.zr ımıı,· 
ruza geçnı:şt:r. Mak2:ıdı Kırnmı kUlM ı;lkmqtır. Alma:ı htIKQmetf m~ 
kar§I yaptıklıırı tao.rruzda Alman~ badele edllecJk Alma.·. IPlrubunun: te· 
lar:ı yandan vurmruı:t.ır. şekltfil!l::ıe da!r t>nı talepler ileri allı- /randa r.:cziyet 

Almnln.r Perekof körfezinin nıU~ttır. Bu ı .n,tcmlu.-: ne zamnn ızn- T a h r a n d n zannedi!di-
cenup ucuna kadar Cerlemiş c:ma. le cdilehll.:cz~i:t!: ~dl kestirrcek ğinc göre, ViŞ'i sefaretinin memur. 
lnnno. r'nb~Cn Fimdh e lrad..."'t' Krrı- nıllm.klln ~.ıdlr. liW:akcre!er dcv:ıı:n lnrı Fmn::ayn dönmeleri için lran 
m:ı gelememi !erdir. etm:!lrı.e ise d hastalan gemf!erlnin !ıükumct t:urar.ndan yapıl1Il teb • 
So~at mu.k il ta~rruzunun ne- tıugUn yob çılcaımynculdıırı muh:ık· lignt üz:?tine b:ıvullıırmr haZlrlıı -

tfoclcri h!!.kkınd!I. ı:,ı"rnôiyı> lrad.:ı.r kaktır. Alm:ınyanın Hc!!s'ln lnde.ııiııf mağa başlamLslardır. Bunların b!r 
hlr h!ıbcr rbn'U'n:un sür. Pıı1mt bu l!Jtedlğine :la!r dola~ ça.ytaıarı bu· haftn.ya Jm.dar yola çıkacakları tah 
taamız muv:ırr~•c olur.ı:ı lıiıkci gl'n yapı~ resmi bc;yanat ne kn.U min edilmektedir. Şimdiye kacfar 
derecede bir r.skeri mnnevre ma • s:ırette tekzip cdiln1t:;tlr Bu beyanat.. bulunmayan ı<udüs müftüsü hıilii 
h·ve'inl aJrc:ıktır. tan ıınla:;ıldığın:ı göre Alman talep· Tabrnnd:ıdrr. Japon clı;"liğine dön-
ll!ayn f"T!a .. ına c!W;cn lcri phısla?'3. m_tc~llt değillhr ve mde te~cbbüs ctmi""'ceği taJınrln 
A!ma-for memlek::t:erın~ iade cd!lecek oran tu- ı:dilınektedtr. Mü!ti bnnd!lII blrh--:ıç 

O ~b iiZ2ri n ır :xtil~ n So\·}-ct tUn ea!rıer: yc:'nldc:ı Lnrb:ı iştfrAk ed .. 6un evvel !ron hükümetin'.n ken • 
tc" r: "'lİn b·r il:.\_ irde f' Vy.-t miyecck b[r luı!dc(!Jrıer. disin;n tesl::n=ıJ talep CtmCSi ÜZ::'• 
CC.ı ;.ı_.,.nin bir mmt::-ka.smda f n. r'.ne ortadan lrnYbolmnştur. 
gıHz :ıv tayyaro!crinin ~:ıyiata llelson ge-ni::i başka yerde İçlerinde asi Irak hderi Raşit 
u :T~!?ınd:ın 1 • k~ .. "J'f::cnmi..:ıts Tamir edilecek Ali hi~funetine mensup ddrt beş 
1"0 İa\'\ı. l ·i dü.~nl;,i:dcri bi1- Cebelüttnnl•tan alınan hab<?r- nnzırm da bu~unduğu Almnnyanın 
dıriln:dct <lir lere göre Nelson zırh! sının mu- Irıı.kh ajanlarmd:ın mürekkep bir 

C ' nin rimali •arbi mınm- "akkat·tamiri hiç de:r~e bir ~up Tahrandan ayrılmışlardır. 
l 'l rr: 'ı SovyC't t-orrbardıman kaç ay sürcce':ü!r. Sonr- hu lmn zabıtası b:r!:aç §ıipheli mc• 
t :n rırJerin<:cn mürekke~ tir zırhlı bir kere d:?.tıa tmıir cd·ı. munı mmnağa dcvnm etmektedir. 
fi'o bfr Mirde dilş"Ilanm 33 ara_ mek üzere başka bir yere gJtü- Bunl:ırın arasında Irakta Raşit Ali 
b:::.s m. iki b~rız!n depo~unu \ e rü1eccktir. is'~nmr !ınr.rlıynnlardan G::ır.ıottn 
ü" F::ı.hru bataryasını tahrip et. Ccbclüttarıkta bulunt.n iki \ isminde bir Alman b::.hı:.ye ub:ti 

----------!!m~·._·""------------LIDOWLı:c.~ill.Y·l:i!.!lİtlden biri arka ta· de vnrdır. 

• 
B 

Berliner Börsen Çaytl!ne 

'i' .., ı:~ 
Dii1mt.ın propagcırda:;ı hüfür 
savurarak v~ aslıyarah tes -
lim olmaya rr.ecbur kaldı 

Cerli , 5 {A..ı\.) .- Bıltiin Al -
man hnsm: Ftibrtrin dünkii nut -
kunu mütalea ebnettedir. 

"Do;çc All:ırremeiue Zeit~ .. 
gaz:_t~i. Adolf Hilerin bugüne ıc:.
dn.r do.';u seferin.de elde edilen 
zzferlcri belirtmek üzere bilclircliği 
rakaml::.rı zikrettikten ~o=ıra di
yor ki: 

Bu mkambr. Almanyo.:ım eski 
C.Oğu hududu ötesinde Almruıyaya. 
ve bütün A vrup:ı. lutnstr.!1 karşı ya
pılan hazırl!ltlarm ne derece mu • 
azzanı oldu·runu mükemmel suret
te: göstermiştir. 

Avrupa. kıta.sının maruz kaldığı 
bu tehlike Alınaıı b:ışkumaruhnlı
ğ: ve Alman nslıerinlıı kalırnm:ın
lığı sa.yeeinde bertaraf edilmiştir. 
Londrn ve Moskova çırpcmalan. 
nm bu emrivakii değişt.iım.iyece
ğiııi Alman mı1leti biliyor. 

12 • Uhrblatt gazetesi §Öyle 
yazıyor: 

Fübrcrin nutkuna billıassa kuv. 
vet veren ü.miller hakikati if'ade e
den liSam ve bundan başka. hak 
nerede olduğmın göstermek ve 
muv:ıffa.luyetlerimizi belirtmek i· 
çiıı zikrettiği v:ı.kalarclır. 

Berlineı: .Börsen Zeitung şöyle 
yazıyor: 

Führcr daima lı:ı.reketi t~ih 
etmiştir. lWbuki düşman safında 
bulunup erkek oldukl:::.rmı söyli
yenler konuşma.kta.n başka bir §ey 
yapmıyorlar. 

Doğuda. cereyan~ ezici va
Imlıır k:ı.rşısmda, düşman propa. 
ga.ndası kUfür savurarak ve ağla. 
yarak teslim olmağıı mecbur kal· 
mıştır. Bu propagandanm son bir 
tesellisi kalınrşt:ı:r. Bu da. !ngilte -
ro için son saatin henüz gelınedi
ği Umididir. ı 

Berfin. 5 (A.A.) - Yan resmt 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alınan devlet reisin~ nutlru bü-
1.Un bUyü.k meseleleri izah etmiş 
ve Almnn mille.tinin zaferden e. 
mln olduğunu öyle bir itimatla. 
!iade etmiştir ki bu hususta. hi!; 
bir mlitaleayn lllzum yoktur. 

Fnkat, nutkun ha "çtcld akisle
ri üzerinde durmak yerinde bir 
şey olur. Aim.::ı.n hnriciye nezareti 
İngiltcrede ve Amerlkada. amale~ 
rin garnzkftr olduğuna işaret et
mektedir. Bunun sebebi de, nut
kun, Alınan nihai mfcrlnin söz 
götiirmez bir delili olmasrdrr. Bu 
memleketlerdeki iddialar doğru
dan doğruya nutlru de::ğil, nsıl za. 
feri hedef tutmaktndır. 

Snüıhiyet.li Alman kaynaklarma 
göre, düşman hakikati halka bil -
dirmckten knçmmaklıı gagasını 
kunı.a. soknn deve lcuşuna benze· 
n::eğe başlrun.-ştır. 

Nutukta bahsi geçen içtimai 
meaelelertn fizerinde de dikkatle 
durmak gerektir. Zira Birle2ik A
mer:.ka hüki'ı!neti de Itrş yardımı 
içi.n ha.Dm. miiraeaatta b~unmu~-
tur. -

Ameril<ada 
Bir Ayda 38 gemi 

omurgası \tezga:1a kondu 
l"ll'.tn"'ton, 5 (A.A.) - llcr lk1 Ok. 

yanustakl harp gPml:erlnln omurgll. 
ıarı günde bir oınurgac:an fazla bir 
nlsbet dilhllindlı ~ruın konmakta. 
oldu"hı Vı? .aarp ~e.mlıcrinin denize 
l:ldl.rilmesi daha llZ lrtlrntıc dcvıım et.. 
tlği bahriye nezaret\ t<lra!mdan haber 
vcrl!mekted!r. l eytUld~ 3 teşrlnle'·· 
vele kn:lat" "er nevide:ı 38 gemi omur. 
gası tez...,"'h"l konmuştur. Aynı mUd • 
uct zarfında blr zırhlı dahil olmak U. 
zc:-e 26 cere:. deniz ... l.ı!JJ.rtlınt,ur. 

ZAY1 - j2.tZ ıııen~ ewcı askerli. 
ğlml y"'ptığlr:ı Tl!k!r.!zı":ıncla 150 uncu 
alay l inci tnb:ır 4 UT. en wm Jr.c!en 
nlmuı olduğı.m asker!.k tczl: .nl z:ı. 
yl ettim. Yenisini a!ac.nğımdan eskisi. 
nin hü;cmU :,·oktı.:r. 

1321 dofum!c tııt'bolu?ıı Ynkup 
Oğ. l\lııhmut Tnner 

(Iln tarafı 1 nc;<le) 
kumand!LS! rltmdakl kt:vve~lcr tazl1. 
ki devam ctt\riyorlıır. Bu 6'.ırcUc Le. 
ningrad ceplı"s!ndekı Almanlar taltvı. 
ye kuv,·cUcri rrllnderiin:ıesinc imkan 
bırakmıyor! r. 

Ode.sa· m c:tın m;ıkavemct etmesi 
cenahta bJ" t"hllke t ~kil etmektedh'. 
DUn gece ııeşred•len l!•ımcn tcblıttlıı.. 

de şimdiye kndar Ocess önUndcı Ru .. 
men znyl:ıtınm 9e bln ölU vo yaralı 

oiruğu bUdlrJmektedir. Odcs:ıda Rus 
:i:ır !fldaı:tU mukabil taarruzda bulu • 
nuyorlar. 

Londr.ı, 5 (A.A..) - (Il.B.O.) 
Moskovndaı1 gelen h:ıberlcre göre 

l{ınm mın•.ak.:.sına. Almanlar t~c 
kuvvetler gönd~kitr.lndcn burada 
çok §idt'!etll muharebeler oluyor. 

(Baş ta.rafı ! ncid~) 

busa.t yardımı yıı.pılnuş v:e zelzele 
feffiket:zedeleri için de Erci§e ça• 
dır, golyeeek esy~ı. kazma kür k. 
sigara, paı:snnnn ma&emesi ve L 
l&.çtan mürekkep ollnak üzere 
36,676 liralık, Yan. "..:Jiyetine 50 
çadrr bedeli olıı.rnk 2.500 liralık, 
!.struıbulda. Fener hruikzcdclertne 



~eı - Mehmet Eyübün 
·91\ICık Milli Roman maceraları: Damat 

ııu • Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
~~İr~~ba 15ığmın le karşılaştırar~k sarsa.bilir... Nakleden: L. L. 
~i do ~1r insan gibi Basık ve kara tavanlı bir han Eyüp bey ömrlinde ilk defa. bu ne mnl olduğunu bildiği için yu ~ 
~~ gan taze güne odasında not defterime bu satır- kadar telaş göstermişti. Öğleden kardaki me1.iyetlerini nrttırmnğı, 

ıı ~e· lioroz ses' eri farı yazarken, hala şaşkın, hala sonra sevgili kızı Leyiasmı resmen tekrar ctmeğı mUnnsip görüyordu. 
~rı Yekn Yorgun sütçü dehşet ve hayret içerisindeyim, kendisinden istiyec~ olan mUs • Kocasnnn yeni bir gnfmdan kor -
~ tsı du nesak ve mut- Hanın avlusu eski medrese takbel dnmadm zi,yaretini bekli _ kuyordu. 

lran v~luro~. ~ğa: avlula.rnıa benziyor. Dört tarafı yordu. - Adam gibi kabul et onu! 

1~01'\un funıtsızlikle oda, Ortada koca bir boşluk ve Bn.yan Leyla, cinsi meziyet ve - Allnh Allah! Tnbii canmt ... 
bYorıtu?n Bahçe kapı- bütün oda kapıları bu boşluğa glizelli~inde tabiatm çok tamah • Yok, Pşek gibi mi? 
aileden • ~ anda bil. doğru açıJmış.. Karşı odada kar dnrvnndığı kadınlardandı. Tn· - Sen beni dinle. Bugün siyah 

~ lillldeıı bır <'Ocuk se- SamsWldan bizimle beraber ge. va.n süpürgesi gibi uzundu. Vücu- kostUmUm giy, ince ya'knnt tnk .. 
ltı doğ;ı,n b~Çradım. len bir .::ıı.bit ailesi konukluyor. du en ufak .bir inhinadnn mahrum, Altın gözlilklerlni de unutma! 
Zi • .Sura .1r tek ve en Saç mang;ı.l üzerinde bir tencere tahta. gibi dUpedUzdU. Müselles - Peki Ayşeciğim .. 
Qı trı~afi'Ya g~ldiğimiz kaynıyor. Akşam yemeklerini burnu, ilerleml.3 miyopluk ıözlük- - EyUp bey karısının teııibh. 

t \>Odaya r ettikleri ve bazırhyorlar. Açlık, benim de lcrinc istinatgfıh teşkil etmcktey. lerini hal'fiyyen icra. ettikten son. 
:t'dı? n.l_unaınıştnn. iliklerime kadar işlemiş .. Koca di. ra resmi ve gayet ciddi bir tavır 
l' 1tni ıc •• Bir sey bir bulgur 'Pilaviyle bir Fakat her kadının ruhundn. iyi takıruıra.k ynzılıanesine g~ti. GU • 
~at b tas ayranı hayatımda. ender te- bir şeytan da mevcuttur. Leylfi. • veysini 'bekledi. Bu resmi giyin~i 

k ~k ~hisler var.. sadüf ettiğim bir :iştiha ile ye_ run uzun zahmet ve ga} retlerin _ oııa rsrorln mektepteki imtihan 
b;;,ıdÇİfr~lert çbö~1Ulmh~ yip bitirdim. Biz, bu aclığı ibU- den sonra nihayet şeytan kuyru- günlerini hatırlatmakla ruhuna. 

lltı.ır ı e ıs yük harp içerisinde yitkındun ğu işe karıştı: bir manüatura. mn• başkn blr his 'bir canlılık veriyor• 
h daJcikitd tatmış ve görmüş neslin çocuk- ğazasında çalışan, ibilgi ve tahsili clu. Hakikate~ bir güvey nıunzedi· 

~ ~ ·ıı t . a_ Ö)le mev. larıyız O zaman yokluk vardı. mahdut fakat istikbali gayet geniş ni b('klemektensc bir talebe)'i iın· 
kat-ıra ades:ı: altındav. Şimdi ·· zamanın kifayetsizliği ve parlak görünen Bedri Sevdalı tihan etmeyi bin defa. tercih eder. 

"8 Ilı~ he E:i.a ko~arak mevcut.. Eğer iki tekerlekli ve !snıinde genç Jtomsu, Bayan di. Nihayet akşam saat beşe doğ .. 
a ~ lanı~kcanı~ açtım. canlı sekiz silindirli kağnı oto. Lcylfınm ağlanna tutuluverdi. Fil ru kapr çalındı. h'vde. B. profe -
a ll.'- ki te..ı-~. bır oda . mobillerimiz can taşnnayan \'C vaki ne ana ne de kız bundan da· sörUn kuluklarıruı. kn.dar gelen hn• 

t 
4: has

11
•K ... ~ıldiii gün- yorulmak 'bilmeyen nesnelerden ı. cız '•a .. ınamı"'. ''e .. de 

1 
hn f;i bir kısmet tnhnyyill etmiş flf bırtnkrm patırtılar. teliışlt ko· 

11 
• • ·ı ı • · olsa vdı çoktan bu mo ayı verme. değili rdi · lfım ld ğu U • •- ld • "İM: Yalnız, od"- J 1 e : zıra ma o u ze· ~u maııır duyu u. 

!la "\I•• :Ve ... den menzilimi1..e kavuı?mtış 0 a- re 'bir gelinin burnu ınckadar hat.ı. - Hoş geldiniz! 
~ ~rırauın rg 

1 
at,lmış c;ı.ktık. Fakat. zavallı hayvan- n sayılır uzunluktn ise, meta • - Bu; ı•tın, buyrun .. 

~Ilı·' İlird • narı ka.. cıklar kan ter i~erisinde köpük lcbatı da o nispette az olacaktır. - Lütfen geçiniz, .Bedri bey. 
!l) 1 f)\tiu en, kalbim kopüğe ve soluk soluğa burası. Buna. mukabil B. Sevdalının da Bir müddet sonra. ayak soaelri 

haı·n ·· Tozdan buz.. nı zor tuttular... b ıld 
11

n. rı f __ e
1 

gelen kü·,.uk b t b" b urnu ibir hayli inkişaf etmişti. bUronun önilnc geldi. l{apı nç ı. 
-vz Garip ve ber a ır yer u Sö ı ki k rf .. k ~ atını kolumun d ··x.::.t • .. Y e , ndmlarm bumunu km. J<Jvvelft. (bir burun, sonra zny , 

"':''lll ~"- ÇakalköY.. Budu unu sor;u a.- d" · •-=-= ti . () bir ,;""ııan Leyır.51• 1 
d 1 1 ınınlUlll esas tutarak ölçer ve b"- mahcup bir genç zuhur et . .. ı ~-'1lecnun .b. u ğaçlariyle vesa z ık ere ere ııa.enaleyh LeylAnm da burnunu - Akşam serifleriniz bayrol • 

h" e h..:.t.\! bUtU ~ 1 se- çevrelemiş olan bu tenha ve 15• klıisik bir büyüklükte bulurdu. sun. 
·r. d.~ '\.._,- n nıasunı sız kövde insana ak~la bera-tı~ y "<U{Iyor o ber gu-rbetin acı hasreti de be- Bayan Ayşe bu işi yolunn ko~- - Hoş geldiııız, beyefendi. 

k._ berıce akından g" b~l ma.k için ne ata.dar çalışmıştı! Ze- Genç, hnfif bir reveransla. ken. 
tJ1..:~ll bı,:enin kenoarenn1.; raber çöküyor... ,,_;ı be b t mini hazırlamak maksidile onu dlsini ta:kdlm etti: 

-"l., , - Hayır, burası ne ,n-.Lar r a bi ~ sabah aydnılı. ne kadar ıssız ibir yer olursa ol- rçok defa. zJyaret etıniş. 0 tatlı - Bedri Sevdalı. 
~ dhayalin ve sevgili- sun benim bu toprağa kem göz.le ve sihirli bakIŞlarile ona güzel -· M.üşen·ef oldum. .Buyurun. 
~ lla ~b e YUmuşak bakmam ve onun her varlığında şeyler vna.detmeğc gayret etmiş • oturunuz. 
~tkenı sinerek SO.: kendimi gurbette hissetmem ti. Nihayet kadıncağız muradma Bedn Sevdalı gösterilen iskl'lTl• 

~~~Yan' onun konuş. hakkım değildir. Belki bu gurbe- ermişti. Kwn babn.smdan resmen I leye oturdu, Kısa bir sessizli~. ~ ~ lgirıı • hareket et- ti sadece içimdeki yalnızlıkla tnlep edileceği gün, müstakbel Müstakbel güveyin yüzünü hafıf 
siea,~kl>ı. dudaklarıma duymuş olmam daha doğru,.. kaynana sabah erkenden istim lın. 1>.r 'krz:ırrklık knpaldı. Bir nralık 

(O•r~t<."lD!rin blrlnd a1fUnıGa 

b:ı§lık yaıımclnıct tarih oerr"1"etıı ım. 
ponnyta birlikte ı;öndcrllcock) 
EVLEN111 1'EULlFidCR1. lf ABA. 
MA, I~ \'F~lL'ltE. AI.TM. 8ATDI 
ırtbt dcart m:ıhlyett ııaı.s olmlJ'U n. 
cUk il nlı r panuıa DC9fOlUJlur. 

E vlcnme teklifleri 
~ Ynş l9, boy 17, kilo 67, lisenin 

son sınıfmd ı bir talPllt" nlali vaziyeti 
dolnyısllc tahsllınl t.ı,. u.mak D1 cbu. 
riyf;tlndedlr Kcnrl '11 b r sen oku • 
da okutabll ., k yen oır kız , e d 11 
bır kadınla evlen , ist m kt d r. 
1 Kule • 9tSS) rcm7.nt. n.'Jracant 

:f. Ya, 23• boy 1 7 ), :ilo 73: h ıen 
yük k ticaret ve lk.ı t mektebı.nd 

talr'OO, hnrlr•t komı ~onculuk lBP n 
bir genç, t mız bir 8 ı nın ıs.ı3 la!'. 
l:ırındııkt kı • ll evi nm k teml'kte.. 
dir. D ıl d ol b lir. ı Kom s 333) 
remzine mul' ... caat. 

1 f ve i!tçi arayanlar: 
• Türkçe, Cranınzca, yunıwca mu 

kemmel okur yazar •e konuşur ayrı. 
ca b!ru ını:;tllu:e b!llr ıı.skerllkle a. 
ınımın oımıyan. kefil gösterebilen. 
ııesaptan ve muhaaebeden ruııayan bir 
tıay ucuz bir Ucretı" aramaktadır 
(M.T.V.) remtine müracaat. 

• r.ıutıaaebede 25 sene.ko~ raua tecı. 
ı1lbe5! olan blr muhasip Jazıhanclerde 
~eya dtger tJcart mUeueae.lerde 11 a.. 
ramaktadır Haftada birkaç gUn Yeye 
tılrkıı.ç saat de Ç&lıtablllr (N.ı.t.) 

remzine mUracaat. 
• 28 yaşmcıa, aakerllkl a.tt\kaın tıu. 

ıunmıyan yenl ve eski yaıılan bllen 
t>ckt\r blr gene, odacılık.. kapıcılık, &'!. 
bl blr iş aramaktn.dtr. lS A.) remztnt 
muracaat. 

• 16 ya§m<1a ma1' vazlyeUerl dola. 
y:slle tahsillnl ;:,rta 2 de brrakmak 
mecburiycUndo kalmt§ blr bayan tah. 

1 
~11 ve yaıtıe mUtenasıp bir iş aramalı 
tadır. ~O lir Ue çal~ab lir {Kog. 
gaya) remzine muracaaı. 
ınnlar tıazl?'laUlır. (Parts) reınzlne 

aınracaat. 

• 19 yaııın(la tUrkçe. cra.runzca •e 
d:ıktılo bilen bir b:ıya.n tı aramakta. 
cirr. (Narin) remzine mllracaat. 

* Ortıı yo.şlı Te emn.veu1 oır kadm 
bir allcnın yalnız yemeı.r ış\ertn! yap. 
mele lııtemektedlr.Bayar B.V. &yo~. 
ıu Ttırlab:ı.şı 'Muuır Turan sokağı Nu. 
marn 42. r k1~iy1 'Unın ve ne- Grupl~ beraber hiçte ho§a git_ lıııe geçmiş !cocasrnm kafasını pnt.. k kelf'di: 

:

1 

.. fr.ikt~ huğulanur. miyen sıska bir bando sesi ku. Jatmn.kla meşguldü. Bu iki kelime, Eyüp boyin tn.v .. 
J'llnak"1•• Sen <le,<>- laklarımı tmnalamaya başladı.. - EyUp, dikkatli ol, emi? rınr değiştirmesine kafi gelmişti. !::::::============ 

\ı" ~a teessı tivenlcrle Bu sesı· ne bı"r saksifon ne de bir ~. - Ne istiyorsun gene, AyşccL Ka§lnrmı cattı, <;enesinl ~aşrdı. " Pt,...,., • - Haydi! Çahşmamı.ssın, tem. 
Çok Uf etki akordı"'-•on sesi demidir. Hayır. .,, .... ·· - Ziyaretlmln sebebini hihror-?:• 1 J r.· O --'· ti gU bel! :Mademki bunlıırdnn bir şey 

ce""" va ı ın diye Bu ses "e bu scsler yu""z.lerce, - nu n~~e e, zelliklc, swnız.. . . l a..-· .,eve · • tcb Uml kiib Irk hilmıyorsun... şeyı aıı at, C'h n 
."Q.lt a lctrı Yı ve camı binlerce sivrisineğin hep birden e.cıs e, ar la kabul ede • Eyüp bey dnlgmltkla: ~On"un ~i Parçaladım. saldınşıarının müşterek ahengi- ceksin. Derin nfilın göstererek kcn - EvE\t, malfıın, bc)irn .. SiU ha~n~~yefendi.. 

tıe :ıt.h_-~ mukavva dı"r disinden sualler soracaksın. Cc • b
1
rkn<: sual sorncnğun. \'ı,,."'' ""'~ .~ ı d - Rica ederim! R ca ederim! 

;_~ "<l~a"dınıen hayali'-·- Knpı ve pencereleri kaP"oyarak vap arını a keza ayni alfıka ile -- Pek ala, profesor bey. "''- .1 \' J dı· ı· k · lad Ccvnplnrı derhal isterim l On do • 
'.it t ... ~ etı· . · c onun odanıza kadar sokulmuş olanlar- n ıycce sın. An m mı? -- Cevaplarmu: gn) el kısa ve I[~ nı dUncu Lui hakkında ne b'li)orsun. 
• o,.,

2
·t P n lezzetini la harp açıp imha etmek lazım. - Anlndnn Ayş~ğlm. tam olacnklır.. _ On dördUncU mü? 

t !\ '\IJ\l., arcasında av- Yoksu mevcut ka:ıımzdan feda- - Kendisinden hepsini soracak Peki, profesör ber. ~t :ltınaa b' karlık etmeğe mecbursunuz.. sın: mesleğini, nıarunu, mali \n - Eytlp bey ders:me kJ li.tlnde i- - Slfır!. Sıfır!. Tembel! D 
ııatır _ır t('k satır Karşı oda<la oturan zabit ai. ziyetinı .. hasıh hepsini. Şı.mdi mn- nıiş gibi s:Uco.lını ok§ıyurnk: rı! Çek arabanı! Utnnmndo.n dn bu 

il.tı~ Cdi!bir .tek cümle lesi daha pratik bir çare buldu. d:mki onu elimizde tutuyoruz, ona \ -- Şimdi liitf<.>n b::ma söyler mi- vıu:iyette imtihan edllmey(' gd • 
~o ~•tarı crnıyen gönül Yatak çarı:aflarını biribirine iğ. gorc dikkat1i hareket etmeliyiz. siniz. din kitapln.rma ıgörp Alla - din. Defol çabuk!.. Ilı~" Saklı: "Senin neliuerek a<>iretlerin dokuma Hntliı S('.11 biraz da mtişkillpcs nt hın ilk yarattığı insanlar kimdir? Diyerek :ıakm genci kul ğın -
~~. ~aha çad~rlnrına benzi ven bir cibin- görUneccksin. Duydun mu? B. Bedrinin yüzü !kızarmıştı: d:ın tutup odndnn çıkardr. O es -

tında ir Dl: bir §irS tt"> TCya busu.ı;! 
mu d , uır unar :ranında cız bir 
Ucretle iş a t..:ıdır, ~ irdc bonser 
vısı rl vardır. tMıstt) reınziııe mnra. 

caat. 
• 17 yaDında blr genı;, alle nzı· • 

yeti yQzUnden tı •rh'lnır' blr Lşte az 
blr ncretle ç~mak mecburiyetin . 
dt'dlr. (Hamdl) Nmzlne m1\rqra:ıt 

• Sin ma ı .. ıu'.nden tlillayan bh 
at eb~"n Ucr uc bir t.ıı arıuxınktadıı 

h.efaı t verebilir. '(Rek fım) nmzlnt 

m lr aat. 
• Fr n ~ m ktebl ortA ıwımmdan 

mezun, dakUlo bilen blr bal'all tş ara. 
maktadır. rQrkQC lyidtr. (Never) 
rr !Zlne mUrncaat 

* Yemekten ve yem"k serviııinden 
anlayan bir ~enç otel veya lokantalar. 
dı. !ş lstem .. kttdlr. (R.. D)m renızln 

mUr caat. 
• TJcnret il tnden mezun, ttcaret 

ten anlar ve bir mUe )1 ldare ede. 
bilecek bir ı;cnc ı.ş arru:nnktadır. ~ • 
royıı gidebilir. !stıyen!~r (Refik Us.) 
remzine mUracaat. 

• Otomobll, tayyare moU!rlerlndelı 
ani yan el ktrlk, montaj tenfyecUik, 
~1,rlnl bil n bir maklı::lst iş aramak • 
tadır. (U.29> rcmzıne moraca.r.t. 

:v E!kt ve yenJ yazıyı bilen, orta 
tn.hsUll, orta yaflJ blr bayan. kendi. 
sine mUıı p bir iş a.rtUDaktadır. EY 
işleri ve yemek de yapabilir. (F.G.D.) 
ı-emzlne mUracaat " ::' 

• Ortnmektep tal~bes1n• as Qaretle 
transızca dersi rl verlllr, ikmale lca • 

* FakUlte m zuııu blr geııı=, lise 'NI 

ortam k ep tnıebel~o (hesap, ccbtr, 
kimya v.ıı.) d r.ıl"rlni t-ermck ~ • 
m ktcdlr. {Y. Akın) renızlne mllı'a. 

cant. 
• Dizel ve btıQmuın benzlnll 'Ye ma 

zotıu motörle:in b:ı.§':!l8ldnlsWğlıı! 
yapmı ve ellnde mUl.c:ıddit bom!er • 
vLBlerl bulunan bir ba§makfnlat ~ ara. 
maktadır. Taçnya da gidclıfilr. (U.s. 
ta) remzine mUra.caaL 

* 18 YQfWda bir ~enr çalşnak lJI. 
tem kt d!r. Fabrika ma'liinelerlnden 
ve otomobil stok pa'l'f',alarmdan anlar 
(Kurt 13) remzln mUre.r.ııat. 

ıı:ı Hukuk fakllltesl son 6lDltm<layml. 
Eski tUrkçeyi bilir ve SP.ıi daktilo )'a. 

zarım. Bir avukat yanında veya bir 
bUrodıı ehv n UcrctJe calı§ab111rlm.. 

Haber (11.N.F) remzlne mnra.caat.' 
• Tilrkçe, tnglllzcc, trıın.sızca nıman 

ca tnglllzoo bilen bir genç ders •er-
mek veya. tercUm nlık fçln iş 

ramakt dır. (L\san) remzine mtırn~ 
ııt. 

• Orta yaııll bit baya..1', gUndllzlm 
ev ~l ri g6rmek, akuamle.rı evlne dan 
m k !ııt mektedlr. Yemek yapa.blllt; 

v l 1 rlnl iyi bilir. Ktnıaem 
bir baya da b:ıkabı:ir. tstlyenleriD 
(Ar. Se) remzine mUracruıUan. 

• Ortaok'..J mezunu Mr genç, husu. 
t bir ınU od ve~ devlet tşleriıı-

d ~ mak tc:ıı .. kt GI:. ct.S.) rcm-
Zin mUractıat, 

• B r n vuk t yanın :ta ~&.lışmış, mu. 
am 1 t klp ctm lnl LUeıı, daktno 
kullanan bir g cc: ~ anı.maktadır • 
CR. V) r ı .. ne mUre.caat. .:~ruı\erıı . fazla bir lik kurdular Vakit erken olma- - Evet. Ayşeciğim. - Ha. Adem ... ve eş:. Havva, nadan b'.ıynn Ay e telaşla h d se 

tk vaıet-ı ınivcrum. sın:ı. rağmen' bütün yolcular sa_ }'akat dediğim gibi çok dıkkntli butün erkeklerin muhtaç olduğu ınalıullıne knı tu. YUzU ap :m lte. 
I' k·~rınd nız değilim bahleyin erken kalkabilmek için ol, EyUp Allahaşkma! Bu işte dip.. kadın... sitmi ti. Aldırınız: 

llat ~onu ta ıyo- yatmışlardı .. Ben bir türlü uyu. lomatlrk lazım. Sa.km çocuğu tize. - Peki, izabnt istemedim. Atti. - EyUp! .. 
atna Plansa onu yamıyorum. Asabım o kadar bo- cek, canını sıkacak bir liikrrdı söy.. 1il hangi tarihte Romaya giımiş • - Sus, rica cdrrim! .. M"idaha· A ğıda nıomüan rUlb .ı.•. 

1~ rı 2· artık zuk ki Hadiseler süra'Ue gözle- lc-.me! Sonra kuşumuz kafesten tir?. le knbul etmem. İkmal ltalaC'ak. lruynrulıınınıun a.am1arma Edma 
lkJa a~~~kt hta hu- rimin .. önünde seyrediyor. Ben kaçtı mı, bir. daha zor tutulur. Sa- Bedr. Se,•dalı şa ırdı knldı: Ayşe çrldırncaktı: m~ktuplan ıaareııancmlutea (pual'• so'.ağa de kendimi bu sür'ate kaptırmı3 un bir pot kırmıyasın ı Duydun -· Ne <ledıniz. lüUcn? - Ayol EyUp ne oldu s na lan dahO) bcr~o ub&htaa ifleye 

' ~ - ~ibiyim. Bulunduğum yeri ve mu? _ Olmadı, cevaplan çnbuk is· böyle? Sersem, hayvan, npt 1 ! GU- &.-acıar ve-ya aaat l'1 de11 eonrs at41ır· 
l'td"aa.t C'~ • • hhatta her biri bir pervane bil- .,.,- Duydum, Ayşe! terim. Bn.bil kulesi hnklundıı ııe bi vcyimiıc mi bu muamele? Dl31Arı rl cııunnr. 
ı '· ·Ye ,, ttsınde ne vüklüğünde kulağımın dibinde çu 80n günlerde EyUp bey a}nı !.lyorsunuz? I~yiip bey hfı.Ja ken<lıne gelm .. lC ~11\n 24 m.MZ. lli) (M.R.) <Ra. 
"Oth. \IU~unu"'cb·ı· - · - · • ki · t bihl iıatı • hl H ı (F s v) <"ftdık 27) 

t b;l ··un . ı ır. vızıldayan müthış c;ıvrısıne erın en eri isitmekten bıkmıştı. A:,.· - Efı'ndim? m.,, · mı l ) · · "'"' 
· b ıan 

0 1 
"1rıni dört amansız hücumlarını bile duy_ tıe, b~ma dert kesilmişti. Daya • - Beni • İsrail hangi tarihte - Hiç anlamam. Değil giıve} L (Y O) <MK 6) (22 Çe)lı\k) (T.T.) 

'~ il d Ye- hndisel muvorunl.. Geri dönüyoru.m. nılma d t T mlz, oğlumuz da olsun! Eyup bey es ndllg 12) R l~lf.nl) (Koçkaya) 
~·ıarı '. ar ve k ere _, . z er . nhammül edilmez Mr!';ırdaıı çıktı?.. . ktıa ı erİSind ısa zan. Takvim yapraklarım •. tcrsı~e ıı:ıkenccl Musibet! Bn)nn Ayşe -- Anlamadım?.. kimsC>ye milsam'\ha e1m z' Bun ı (Ti ret 461 (Nedim) 
\ RelobT e ı>ek c:ok koparı\·orum. Ve o haı.lıselerın çok gcve;ı:e. ve nt sineği gi.bi cnn _ Sus! Napolyoııun pli'lnı ıtC' i. i)i bilin! (T,B) (A Yazıcıoğlu) 

t t ca ~ 1 ır ve sizi içerisinde yaşıyonım... '>tkıcı bir kadındı. Vakıa 0 da bir di ~.. Diyerek g\irültü ıle kapı} ı tiz ri d r "l K :ı ) (P rr be zarf) GJl) 

t~ ~~~=l!!!!fc~l~a~k!et;l~P~t-~·!!!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~(~l>~c!\!'a!n!ıı!!!!!!\'a!r!)!!!!!!!d!e!r~e;ce~~~·e~l;tn;d;a;r~hal;;;d~ı;~·d~ı~;~k;~;·;uı;ı;n~ın~~~~!~!~~·~ .. !!!'?!!:!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~n!e~k~n~~~d!!! .. ~::!!!!!!!E!!!!!:=:~~~~~~~~u~s)~;ç~s~~)~lL;;;n~)~(t~ş~)~!! 
A lcı~ 

~ "\lllrt l:\ş Ve h · ~t l.ı eyecan - Sen ne diyorsun, asla .. öğ~enirscm sana gizlice söy. ral-i bu hiidiseyi ihata ede -
miyordu. O gün harem ağa • 
lo.rından biri mu•fağa geldi-

~tt stayı bekli • nım? Paşa efendimiz, insa - lerı m am!\ .. sakın 5 ninle bu. 
)~ lıat~ ·· nın nikaJı!ı karısını nasıl o - luştuğumuzu parn. duyma•ın 
ıı ı.~r \lğleye d ~ • a ı-\tı, lln'rEd ogru lur da konağına kaçırtır? Alimallah benin· derimi yüz-

C',,11. ıc.-t.... en • H k d 1 d .. .. , ··ı~ ~ ·•ıı hu)d ... a,.aya em sen o ızı paşa an a - urur sonra .. 
~? ı ' asla u. madm mı? - Se11 meral. etme, usta'· 

·-tı '!tıi b·· nırn ! ne dile l t'ttın? r.yle acel - Evet. Onu hana hediye Ben yarın alcı1am sana uğra-
~ l'ı) 

1 
• de.et· ene. eden pal}-"\ctır. Faka'" padişah lYazan: lsker:der F. SERT ELLi rım. Şimc!ili!~ Allnbaısmarla. 

,, 1 'i:(, ı. d k ~~11. ~.~, 't•şu,u V 
1
. d emrelmisti. ı . tf' ·t · ın"!urn e ı a- - De;,elc ki kendi isteğile • 149 • 

c\t •• k r.<lşc.., at i.ızeri. vermemişti, öyle nıi? berin gerçek olup olmadığı. ni de şüpreye düşürdün, o .. 
ğul! ~L ' h~r ın ahçısına - OyJ~y"'. Yılchrımın buy k t,rı~ Şey· - " nı anca sen öğrenelıilirsin .. 

'4 t. <:t ''11:•-
1 

ı anlattı: ruğu olma.saydı, .Ahmet pa - Aman Ahmet l.•sta, ocagw ma 
~~ b \'tıi ..... dedi - bi- şa gibi :ıc crfr:•lü bir kadın b'.1- d"'~ .. b " tı.ı .. "ıl<:- • o - u!"um... ana yardım et! 

t, , l1 \.ı .. 1
1
• rs:n ! ka _ dalası, b~na Gül beyazı kendi Ah t R 

1 
me usta listemin hali 

~ ,, llı.b İ ~ıPtır. Ne. eliyle verir rr.iydi? ne acımıştı. Bu sözlerı· dı'n • 
~d ~ '\t rnıyor S k 'lı, C.. unı a.. - Ey .. §imd: ne yapacak· lerken düşünüyordu. Bir ara. 

"ıı 11 ok ~?tı.~re ~aşa o- sm? lık ümi•" verici bir tavırla gül-
''> l'lı\.. ·açırt • - Aradım .. taradım. Edir dü: 
~ ·~ ,1. "'tlf\.~,': d~li.I~~ir. nede izini bulamndım. Kime - Birkaç gündür harem 
~\ lJ ·~ tn•? ge dıgıni sordumsa, bana.. ''Gülbeyazı dairesine öğle ve akşam vak 
kı,.. .;~nf)~I .. ri • Ahmet paşa kaçırtmıştır!,, tinde her zamankinden faz~ 

ı .~· 11 .. nı aça. diyor. Ben de sana geldim.. la olarak ':lir tepsi yemek gi. 
tı: R'1stemin Paşanın konağınc.la senden diyor ama, bunun kime veril. 

başka tnmdığım yok. Bu ha. diğini bilmiyorum. Şimdi be. 

Rüstemin gö--:leri birden ı· 
şıldadı: 

- T aınıım .. mutlaka ona 
gidiyor bu fazl< yemek. İ§te, 
gördün mü? Kl.•nuşmayı bir 
az der:nl ştirince, iş meyda
na çıktı. 

- Hele dur bakalım. Ha .. 
reme fazla yemek gidiyor 
diye birdenbire iimide düı~ -
me. Ben s:'lrup sm·uşturayım .. 
Yarın sen bal"'a akşam üstü 
bir kere .1f\ha uera. Bir şey 

Ahmet ustayı bir meraktır 
sarm1 _tı. 

Gerçi vez·rm kadınlara 
di.işkünlüP.üni.i Ahmet usta 
bilmiyor :;eğ 1Ji. Fnka•L, bu 
derecesin• dı0 aklmn sı ~ dıra
mıyordu 

Konakrn. pı\c;n:un gönlüniı 
eğlendir;'!~Plc le-adın mı yC'lt -
tu? 
Ahme~ p "· ihistem ni • 

kahla verdiC:i cnriyc~in1 bi 
kaç ay so•tra nıu-ıl gene k<.>n 
di yanın".\ alırdı? 

Ahmet u ·hnm akıl \ ~ id .. 

i zam n, Ahmet usta yemek 
kotarıyordu: 

- Ağ cığım, dedi, şu k1ç 
gü ıdi.ır gönde,.c;ıiğim fazla 
yemeği kime götürüyorsun. 
Allah a '(lna? hu remde misa 
fir mi var? 

- Ne<len sordun? 
- I'im olc'lu wunu anlasam 

da ona göre yemek versem 
diye soruvor~m. Paşa efen -
dimi · n r,ö d le. inin huyun~ 
az ço o r ndim de. Hepsı
ne ayrı ayrı yemekler yapar, 

nd ririn. 
H rem a< "1.~I vavaşça fı -

ıldd ı: 
H . k t" ~öyliyeceğim 
s m yah, ncı bir ki 

; a ,ı: ndan bir şey kaçır
r" • P '\ cluyars~ konaktan 
kovar seni. (Dl0\amı ' r) 



c 

''Zevcim Gözlerine 
İnan-am~yor11 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLİYOR .. 

Bayan WA~NER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: 

~~wağner'ın~"eıoceı,, ıı . ~ 
yeni cild unsurunu kullan-. 

mndan evvelki fotoOrafı 

~evcim ''bu cidden bır harilta
~dır,, diyor. Ancak, ıki ay kadar 
evvel alnımda ve gözlerlınle ağzı
rf ni etrafında çizgiler ve buruşuk
IUklanm vardı. Hakikaten yaşlı gö
rünilyordum. Bugiln ise, bütün çiz
lilerlm silindi ve orkadnstnrım, bir 
ıenç kızm cildi gibi saf ve yumuşak 
olan cildime takdir nazarlnrile bakı
yÖrlar. Onlara, benim yaptığım g:bl, 
cij.d unsuru olan "Biocel,, li Toka
IOn\. kremini kullanmalarını tavsiye 
ettim Evvelli onların bi~ğu bana 
cfilmÜşıeroı .• Fakat daha sonra biz-

• .ıı;--tetTübe Y ettiklerinde, gördükler!., 
~..i • . '< 

taJanı~a~t; semeresinden, ·~d-... 
d~benlm kadar memnun kaldı-• -

TüRKiYE 
iŞ BANKASI 

.ı<i•ç;,ih tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
.KEŞİDEf,EH : '1 Şubat, 2 .Ma. 
vıs, 1 .Ağustos, 3 llktcşrln 

tıtrihl:?rlrde yapılır. 

Bayan'"Wağner'in birkaç hafta 
zarfındaki pyanı hayret deOI · 

tikllO l gösteren foto{jrah . --lar. Cıld gıdası olan pembe renklek.i 
Tukelon kremini her akşam yat
mazdan evvel kullanınız, Terkibın

de Vıyana Üniversitesi Profesörle
rinden biri terrafmdan keşif ve tıp
kı cildim!zin t~ii . besleyici unsur
larına benzeyen 1t'vc genç hayvan
ların cildinden istihraç edilen, 
gençliğin kıymetli ccvh<>ri olan 

,,:'Blocel. vardır. Gunduzlcri de be-
yaz renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu sAyede cildiniz beyaz, 
yumuşr.&,ı,ve büti.ın siyah no'ktalar
dan ve .. açılımrş mesamattan kur
ıtulmuş bir hal k~er. Tokalon 
'kremlerinde müsmir ve şayanı mem
nuniyet neticeler teminatlıdD',,1ı:Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

1941 1KRAMlYELERI 

1 adet .l()V() llı'au1' = 2000.- Lira 
3 .. lü\JO = 3000.- " 
2 750 c: 1500.- .. 
4 ~00 = 2000.- .. 
8 '50 = 2000.- " 35 ı oo = 8500.- .. 
o ~o .. = 4000.-

300 20 ""'6000.-

HJ\'.BER-~poetMI 

'1nıı\1ıı~r1~\ıı,r~~:~l~~:~1 u ! , .l il 111 GUnGUZ l;.ı,.,o da 
Akşam 20,30 da 

HAltflET (5 perde) 

INHiSARLAR 
UMUM MUDURLUGUNDE~: 
ı · 29 • 9 • 941 Tarihinden itibaren inhisar şıra.;:; 

şişe blytlkllğiine göre tesblt olanan llyatıarı 
gösterilmiştir. 

* * $ 

IBtihlal cuıicleıinde 
KOMF:DI Y.ISMJNDA 

GtindU:: ı::i,:lO da 
Akı;&m 20,30 da 

Kibarlık budalası (5 perde) 
~ 

BEYOGf,U RALK St!l<E~IA!"ISDA 
Buglln ll de, gece S d<> 3 bilyük film 
birden : 

1 - Şlm31 dcn!:zmd~ casuslar tUrkçe 
2 - Ormımlar perlsl Tura 
3 - Yılmıyan adam 

Acele satılık 

C12 

35 
70 

200 
340 

70 
200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

+. 
+. 
+ +· 
+: 
+ 
+ 

M.M. Vergisi 
Krı.San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

YekUn 
Kr§.San 

31.75 
45.50 
99.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şi9eden sofra ~ 
. kt·~· 

Şiteden nıı5 • 

· r•P 
Taş baskı makinesi sax93 (JUiien) e. 
tıket, band, çek defterı, ve emsali 
şeyleri nynyeten keter. mendil .saatte 
tek olarak tiOO çift olarak 1000 adet 
basar. YUn, ipek pamuk keten tiz..rine 

2 • 35 Santilitrelik şarapla lıçllı 
fiyatlarında bir detlşlkllk yoktur 

Fıçıda açı::. •• .--

mlıket ,,..-

Pbd .. ,,, bllCimum baskılar yapa!'. y k d ki U tl 
1 Transpa:t makint:Sl 68xl00(Erans D arı a ya ara şişe depozltesa 

mussutter) 22 ufak ; ·e bUyUk taş. k il et IJA ol 
MUracant: Tophane ıu1'.~c;c~nc~r~ca~d~. ~~~~e~)'~~Y~~~a~D~~D~D~D~r~.~~~~~~~~~~~~~~~ 21 No. da Bay Sadık Hakve~i. --

1 
lstanbul Levazım amirliğinden Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (3000) lira olan 50 metre munbbaı 2 m/;m. ve 100 
metro murabbaı 3 m/m kalmlığmda l:lstik levha (13.10,1941) pazartesi 
günU ııant (H) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahlli~ıd komisyon 
tara!mdlan nçık eksiltme usullle satın alfnacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (225) liralık muvakkat temmat ve kanunun 
tı.yin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saat~ kadar komisyona mlJ. 
mcaa tıarı 19.zımdır. 

Bu Lşe ait §artnamelcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8589) 

1 
Deniz Levazım satın alma ı 

komlıyon11 llbları ,_........_ ___ _ 
Marmara Unübahri K. eatm alnıa komJsyonundau; 

Sade yağı llAnı 
Kilosu '.l)ı.hmin !!yatı İlk teminatı Eksiltmeler! 

Kuru;ı Lira GUn Saat 
45000 176 5200 16.10.941 15.30 
40000 176 4770 17.10.9il 15.30 
ı - Yukarda.•mikt.irı yazılı iki kalem Fadeyağt ayrı 11a.rtnamede ve hl. 

::..alnrmda. gCSstetııcn,,günıerde kapalı utt usullle eltsiit.rneye ıtonulmuştur. 
2 - Şartnameleri, 45 ton olanın 396 ve diğcrbln 352 kurU§ mukabilin. 

de komisyondan almabllir. 
3 - Eksiltmeye i§Urak edecek isteklilerin, bu gibi ı,1erle alA.kalı olduk. 

iarma dair malıallt ticaret odalarmdan alacakları Uca.ret vesikalarını, yu.. 
karda hizalarında yazılı muvakkat tcminatlarile b!rlikte 2490 sayılı kaD\ı., 
nun tarlfatı vcçhlle tanzim edecekleri tekli! melttuplıırını muayyen gün. ve 
saatten tam bir saat evveline kadar komJsyon başkanlığma vermeleri.(8690) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğincien: 

ı - 250 ton kok ve 50 ton kriple maden kömUra utın alınacaktır. 
II - Kat'ı tem!natı olan 1350 Uranın Bakırköy malı.ı.üdUrlUğilDc yıı.. 

tınlarak makbuz ile birlikte 16-10-941 perııcnbe günü !Bat H de Yeşil. 
köy Hv. Mnt. Dp. Amirliği satın alma. komisyonuna. rr.UM\Clll\tlan. 

lll - Malümat almak iste~nlcr her gUn saat 9 d1t.n 17 ye kadar Ye. 
eilköy Hava Mmtaka. Depo Amirliği satm alma ko:a~}ununa mtiraca. 
atları (8805) 

harici asker' kıtaatı ı1anıarı .,. 
,-1•4•4.•0•ton buğday un yaptırılacaktır • .Kapau zarfJ~~~ 

çaI'§aır.ba günü annt 15 te Konyada askeri satınaıJXla lt 
00 

"1't".:I 
cakbr. Tahmin bedc.l.l (6.900 Ura ilk temlnatı 4387 tirş orı••ff{IJ., 
me11l Ankara, İstanbul Lv. Amirllkleri sntınalına gonıı.sY_.~ 
Taliplerin kanuni veslkaiarile teklif mektuplarını UıaJe 
evvel komiayona. vermeleri, ·(1097.8361) 

J(.J(.ı;: • ıı.IJ~ 
5000 metre mikAbı kereste na.kietUrilecektlr. K 8 P ~ ~ 

21.10.941 salı günU aaat 16 da Çanakkalede askeri saun 18,,ııı ,
yapılacaktır. Taliplerin kanunl vcslkalariıe teklif rnektll~bfJJ' 5' 
den b!r saat evvel komisyona vermeleri. Beher met.re ~. 
tahmin edil.mi§ olup ilk teminatı 9250 liradır. (116:S..S7 ) 1, 

:(. :/- * \ 22-10'6~ 
1152 ton aamnn pazarlıkla satın nlınacaktır. 1iıaıes cııJtuı'' 

13 te Merzifonda askeri satmalma komisyonunda yapua r1yed'" ııeJJ' 
ba.lyell olabllir. Balya teli bedelsiz olarak ciheti .ıske uı;ıetUl 
'labmin bedeli 34.650 lira kati teminatı 5184 liradır. T8 
komJsyona gelmeleri. (ll67.8756) tt1f 

:(. ~ * l• rJClll~ 
~ağıda miktarları yazılı kuru otlar kapalı za~ıı ,s•tl 

muştur. !balesi 10-lG--941 cuma gilzıU hlzalıırında Y iıı ~aDı;JJ_..JI 
askeri satın alma komJsyonunda yapılacaktır. Talipler eJ "' ~ 

v\' rile teklif mektuplannı ihale saatlerinden bir saat e ıııı' J 
ı:ııı:lerl. .Evsaf ve oartnamelert !st, Lv, Amirliği satın • ,1 
aa görWUr. ·ust>-So9 > 

Miktan Tutan Teminatı 

~~ I~ llm 
1)76,000 20,:L61) 1512 
560,000 19,600 H70 ri!J 

:r-:r-.;= ıı ,~ ~ 
Talımln fiyatı bir kuruştan 2,276,000 ldlo odun kll~ d" ~ (,!.) 

ye konmu~tur. İhaıesı 13-lG--941 pazartesi gUnü saat 11o1 11 ııt ,., 
ri satın alma komiııyonunda. yapılacaktır. ilk teın!n:rue ,elsJ / 
ıı:ımesl komisyonda ı;örillür. Taliplerin kanuni vesl.k eıerL (tl ..ıt 
tarını lhale saatinden bir saat evvel komisyona verın ,,_ıo."'.J 

:(. :(. * til.ıc~l 'tıt· r, 
1S7.35l:S kilo sığır eti pazarlıkla satın alınacaıcur. pıı,cı'ıı '",,I' 

11cat 11 de Sökedc askeri satınalma komiııyonundıı ys 11fl)oı:l' 
~artnamcsl Ankara, lstnnbul Lv.!mlrliklerı satına1::na /'~~ı.,.87~) 
tl.illlr. 'rallplcrfn bclll vakitte komisyonn ı;eımeıeri. .l ,1. 

• • • -~e •_.ı 
------------------------------~~=--=--------------------- aeb'l""pll', 

A§ağıds yazıl: n~cvaddın kapalı zarfla el<slltmelerl hizaiuıında yazılı ı; ün \'C saatıcrd~lt'Jitldtll 

En idareli 
ILAMBA 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURtBELLER 

• t~lH ve UUH HASTALIKLAJU 
ı\nl<ara Caddesi No. 11 

Uu:ıyene ıııotıerl: ı.'I ten ıtıbarl!n 

fç Jlıu •• .ılıi•ları Mııkhss ısı 
Osmanmey Eomor.tl tramvay dU· 
rağı No. 227. Tel!'fcın 81784 

llerglın Jkld'n "'Onrıı 

GÖZ HEKIMi 
Dr. Murat R. Aydın 
Deyo~tu Parmakkapı. fmam okaS. 
No. ı, Tel: UGGS 

alma komisyonunda yarılacaktır. Taliplerin kanuni ~cı>lltııla::ılı• teklif mektuplarını ihale s.ııa 
komisyona vermt'lerl. Ul60.')7!58) 

8~ıat1 İhale gilll ve . Cinsi Mık tarı 'fuları 

lira 
12.000 

Teminatı 

Nev§eblr Uzümti 

Sığır eti 
Sadeyağı 

Kuru ııovan 

Patates 
Llhana 
Me~e odunt 

Saman 
Saman 

Saman 

.Kuru ot. 

Kuru ot 

kilo 
30.000 

270.000 
30.000 
60.000 

180.000 
150.000 

•U00.000 

.Miktarı 

kilo 

6f2.000 
486.000 

!588.000 

1.620.000 

1.4.76.000 

ıoıtooo 

51.000 
4.:iOO 

27,000 
10.!500 
4.8.376 

Tutan 
lira 

16.050 
17.010 

20.580 

G·i.800 

51.660 

lira 
900 

8100 
40~0 

337.W 

2025 
7~7.50 

3628.lS 

Teminatı 

lira 

1203.75 
1270.75 

1543.50 

27.10.941 

21) " .. 
21 .. ,, 

21 " " 
20 •• " 
20 •• " 
29 ,. " 

ıo 

ıo 

ı5 

ıo 

15 
ıc 

15 

S.10.941 9 
9.l~ 8 wı •• 
9,SO 

8 ... , 

4800 6 " • 9 

374.50 6,, .. 9.3o 
10 Kuru ot 1.620.000 H.100 3807.50 6 ,, ,. -

0 
Kuru ot "00 000 ıo.s A ı.... . 42.000 3150 6 •• " 
Kuru ot 1.140.000 39.900 2ll92.50 6 ,, ,, 11 "",,J 

~ :(. * .~',.,_"' ,... 
"' d . - 11eı'de" aıtt ,,,, A,a,.,ı 11 3az1Iı meve.ddm kapalı :1'.arlla ek!'liltmdN·i rıiııılıı "ndıı 3·a1.1lı giln, 15J.lnt ,·e mııha . ıtcJI 

nıi!iJonlarındıı 3 a1ıııuc:ıktır. TalJplerin kanuni \'Cı.lkal.ırilo tcJ•li1 mcktnplıırrnı Jhalo saııtı~rıa aıı'J)I 
olduğu komisyona ·n•rmelerL (1147.8703) -1 tP 

.. :ıst 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 1hale gıııı. - ııJt 

kllo lira Ura pıı :t 
Sığır eti 
Odun 

S!ideynğı 
Sığır eti 

Kuru ot 
Koyun eti 

Kösele 
Koyun eli kavurml\~ 
Saman 

Er fo~I, çitt 

60.000 2100 22.10.941 
10 ,,-11 ıl· •' 
J6 u1'i1'' 1 1200 16 n " ~ 

15 "~, ..rl 5300 16 ,, ., ;ı· 

2850 15 " .. 
16 rııf" ıl· 

1449 20 .. .. 
9 ı~1' ııd· , 

1162.60 15 " " 
16 ı>»"~ . 
1o :...-ııc 

5750 21 .. ,. l"'~ -
Jl o.~ 

1200.50 16 " .. 16 ., 
1968.75 21 .. ,. • 

..... 16 
~ .. it 

4.00.000 16.000 

50,000 81.000 
100.000 88,000 

483.000 19.320 
25.000 15.500 

20.000 90.000 
22.000 18.700 

750.000 26.250 
5.000 45.0QO 


