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Sıvastopol 

KARA 
Şark cephesinde muhtemel son vaziyeti gösterir harita 

Odan es lesi 
bale dilemedi 

Odun ormandan müşterinin evine 
kadar lam 34 elden geçiyorn1uş ! 

-----<> 
SlnekI ide Evkal ormanı çekisi 

260 kuruştan alındı 
I~iat murnkn.be komisyonu dün, 

val i muavfoı Ahmet Kınrk'ın reis_ 
liği altınJa toplanarak valinin cm. 
ri mucibince tekrar odun narhı j. 
ı;inl görü!jmüştür. 

Komisyonun b uçtimaı tam 4 sn. 
at sürmüştür. lçlimada cvvelfı, o-

Bir ::-ofiirt! knı;nıı milyoner luı.ı. 

nm ba~ııııı:ııı g<'ı:ı>n "-nlmlıırı bll
tün h<'yt.·~::ıııih' t : ı~\ ir ııdcn bu his 
ve ao;k ramanr yarından itibaren 

dun tacirleri namma 1brahim a • 
dmdaki taciri kabul et.ıniş l ir. 
Bundan sonra komisyonıı yanlı9 
mcılfımatlı b:r rapor vererek odun 
na'rhmın hidayette yiThsek tutu; • 
masum sebebiyet veren belcdıyc 

(Devamı 4 iinciide) 

__ zesll 
\'AK IT ı:azcteslnde fomuı. halin. 
do \Criiı~·e b:ı!jlıyor. A ı;kııı 
llt ucizesi 11cdir 't bunu bu roman. 
da öğnYJe<:'C] t,.fniı: . 

( 

1 
1 

J 
Sohumkdltt 

I..oııdra, 7 (A.A.) -- (B.B.O.) 
Moskovadan gelen sqn haber lere 

göre ccphed~ muhar ... lıc şld<retıcn • 
ınlştir. Almanı.ar Moskovayı çember 
içine almak için harelrntte bulunuyor 
!ar. Şimaıde llmen gö.l.ın~ cenubun.. 
da Valdal tcpelerincren harekeUe Vo. 
loğda fsUko.cıeliııde ilerliyorlar. Cc. 
nuptn Roslavl merkez olmak Uzcre 
Orel Brlansk hattını takip ediyorlar 

(De,·amı 4 üncüde) 

Sovve 
eblig~ 

l..ondro, 7 <Radyo) - "~ 
7,15": 

GecC'ynrt.SI foskoıaı.dn nE' ı cd 
len Sovyet tebliği: Birinciteşrı 
r.in altıncı günü bütün cephe1erd 
m uharebe şiddetle de\·am ctm .ş 
Ur. Dün onu hava muharebelerir.· 
de olmak üzere 53 Alman tnyya. 
resi düşürülmüştür. Rusların ka) • 
bı 25 tayyaredir. Kutup cephesiıı. 
de Baransk dcni:iliıde bir Alman 
nakliyesi batırılmıştır. 

Bir Japon gazetesr soruyor 

Ne be 
yor uz • 

Hasım zaman 
kazan mal< 

}tal suretile 
ya · ·t d · Gıda m dd . ıstı a ~ temın 
a esı edıyor 

sıkıntısı 
çekiyor 

f..ondra, 7 (:\. ~ .) ··· lsviçrcde çıkan 
Go.zcto dö Lozan · Italyada iptidai 
m:ıdde ve ~çi kıl'ığından bahiste dl. 
yor ki: 

"İtalyan hrılkı hergtın yeni gıda 
maddesi ta kyidat!.ıe kal'§ıll\Şlyor. 
Et cldo etmek çok gUçleşmlşUr. BI • 
rinclteşrinin ;ptid:u,mdan itibaren 
peynir satışı yasak edilmiştir. Sabun, 
harbin lptldnsındanberl bulun maz 
madde halini alm.ştır; endUstri lptidıı.1 
madde bulamıyor. F ransa stokla rı 

Almany.ıya sevkedl:triı;tir. HattA. tren 
rayları bile söı-:ülcreıt gönderliml§Ur. 
Almanyada bh- buçuk mllyon l talyan 
işçisi çalışm:ıaı ltal)"lida işçi yoksuz.. 
luğunn sebeb olmaktc.ciır.,. 

Akdenizde 
İki Fransız vapurunun 
batırılması üzerine 

Fransa lngUtereyl 
protesto edecek 

(Yazaıı 4 ii.ncüdcj 

-<>---
Diğer bir gc-.zete de uzak. 

şarkta vaziyeti11. son derece 
tehlikeli bir safhaya 
girdiğini yazıyor 

Tokyo, 7 (A. A.) - D._ N .. n. 
Miyn.ko Şimbun gazetesı, Bırle

sik Amerika ile J apon) a arasmd · 
ki vnziyete nnzarı dikkati celbe 
derele "Ne bekliyoruz?,, sualin 
sormaktadır. Gazete, aln.caklar dr 
nalrberi iki ny geçtiğini hatırlat · 
maktndır Beklemek hiç şüphcs ı 
f\.; d ir. F~kat beklenilen şeyin ne 
~lduğu bilinmelidir. J aponya ?.e~ · 
!erken. kuşatma harekeli b uyiU 
terıı.kkiler gösteriyor. Mnnllle, S r 

(Oc\'RDlI 4 üncüde) 
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Bagfln Rus 
BlkAyecllerinden 

A. AVERCENKO'nun 
oızel bir bikAyesl ~ 

5 nci ssyf nmızda 
.. .. 

______ ,. ____ ,._. r 



Kmlay haftam b3.51adı. Bu ha -
yır fe<;el<kUliinün gördUğU, başar
dığı i !er hnManch, halke\"lcrfndc, 
mdyodıı, münevverler amsmcla bü
tün bir hafta söz söylenecel•, n~· 
riyat ynpdacak, chrin ana cad· 
delerine, lmk ba~larına ona ynr. 
dmı ynpdmll61 hakkında lm·hnlnr 
'c 'f!<'lzelcr nsdacnk ..• 

Ilic şüphesiz bu ~k yerinde bir 
h:ırcl•cttir. Ve hatta, bir hafta 
azdır. Bu J in aylarc.-ı propaga.o
rla!ı mı yapııuık, bu cfknt yuvnsı
nı halkımıza hakWyle tanıtına'k, 
yardım de<;tanmı uzun uzun oku -
mak lftzımdır. 

l: üksek duygulu ldc:ıllstler ta
rafınd:ı.n lmrnldu,;:'tlnu bildJğimi?: 
ve o ı::Undcn bugUnc kadar, nynı 

ldcali~t ve temiz dul guyu t~sıyan 
in anlıir tnrafında.n idare edildiği
ni gördil1'UmUz I\ızılay, yalnız 

harp zam:uıl:ırında değil, barıs 
~nlerinde de yardrmn. mu!ıttıç in. 
Emnbra kucağını açmıştır. Ve aç. 
mıı.lrtadır. 

Kır'ny, su bnskmı, zelzele, ynn. 
gm, Jntlılı. hastalf.-, muhaceret 
ve daha bunlar gibi her h:lllgi bir 
feml<et karşı ında derhal hareke • 
te ge<;mi~, bir ~ırln, bir l<öylin, 
bir bölgenin, hatta blltiin bir mem 
leketln başı sıkıldığı zaman p11· 
rayla. yiycccltle, doktorla, :yataı; 
yorsnnın, illicin., csya ile ynnlmın 
ko muııı, fclfil•et.zcdelerin ncılannı 
lınfiflct.mcğe, yanılnrını sa.nnağa 
sa \'a"mı~tır. 

Do mübe.rek mil enin yo.r • 
dmılnn. yaln12 mcmle1rntlmfze ln • 
hisar ctmemlştir. Dost ve yıı.bıın. 
rı mcmlelietlcrc de ynrdrm elini 
ozntmı • Çin • Japon avaşmdn ya. 

Yeni Sabah 
Hüsey!n Cahlt Y11lı;ın, Bllkreato çr,. 

kan Gurentı... g-nutcsının blzlm vazı_ 
yetimize dall' bir mrıkalc DE!§redcrek, 
Sovy t nar'Jindo tırf'atın e11mlzcle o.ı. 

duğunu, bu •Un kendi u:ukadderatma 
ll klın oıan b im men!anllmlzin ne 
tarafta oldu •unu tay!.ıdl' ve ona göre 
narekette ..ıı.mam:ın serbest olduğu. 
muzu, eğer ilarekc~ geçersek Mar,. 
'llara dcnizuıiicn H'"ia etıı.na kadar 
olltUn İslClm lemini bir ıırııya topla
yabUece~mlzi yazd·~ anlatarak 
diyor kı: 

' llunun tıö~ lo olduğunda tılç şlip.. 

be ctmt>mı'J\!ıl Rum.-ın,·11lı nrtrrıcı::ı,,,. 

nuzn tcmln ederı.z. Hntt~ o kııdıır 

•rbe tiz kl en yokm dostlarnnrz.dan 
bile nıuılhnt t~vtk \'C tın·sı~ eye lhtı.. 
yncınuz olnı ıdıf mı ıl!h•e edebiliriz. 
Fırsat peşlnd" dolaşmadığımız için AIA 
bir ffl'sat 7.ııhıır ettli!'rı•l•l bize hııtır • 
Iatılı:n:ı.51 da beyhıdc bır 7..tıhmettır. 

Biz hiç bir fırıs:ıt tw•Ji!c mlyonız. 
BugUn .l'i\rldylde lıllüfetla ı.aldı • 

nlıuım n hıır.alı tJlr 15 olduğu itiraf 
edllıneı, ıtöylc dunun, hll!kb vaktty. 
le bu hu. u tn az ooı, t"reddUde düş. 
mllş ol:ııılıır bile ktw:ıa1ler1.nl tashlh 
etmı,ıer ve h<"p blrlesmlıslerdlr. Bugün 
Türld5f'de hllAfetlt> mcoguı ol:ııı, tıa. 

tırlıyıın \'C ona t!!Wf tluyan bir tek 
ktsı bıılun.'\Cnğınıı lhtımBl çermlyo • 
ruz..n 

Ve .• Cevap vermeme kalma 
dan penrcrenin per lesini '1-raladı 
Ka1)Jrun önünöe duran ve etra. 
fında iri, yan sekiz nefer bulu. 
nan bir lando arabasını işaretle 
devam etti: 

- Aldıihm emir kat'idir hoca.
fendi. Size hürmette kusur et. 
mam fa1mt. pacan•n huzuruna 
götürmek Uzcre cebir knll~nma
~ mecbur kalırsam bunu da 
yapmaktan çekinmem .• 

Kurtuluş çaresı yoktu. Zora 
kat anarak g-itmeı·tense yaverin 
önüne dtişüp paşanın t.ıızuruna 
çıkmak daha iyiydi. Ko.lktık A
rabayla Beyor;ıund n geçtık, Bil. 
yükd:;re cadJes· den Sarıyere 
"Cldik •. 

Pa."ja beni iltifatlarla kabul 
etti. O eiin!erde hafif bir ncz!e 
~~:rd"ği icin 1s:tnnbula ınmiyor
muş. Su tında Ş.a.m kumaşından 
üç peş i bir entari, başında 
takye, ayaklarında mercan ter. 
likl~r ve ı.:öğ~üııü döl' en tctir ve 
kırc:tl sal<nlıyle ilk görüşte insa 
na d ... h"et veren bır adam Kah. 
\•el..'rimizı içtikten sonra make.a. 
d m anlattı.. Falr.ı. ve falcı'ara 
<:ok ehemmi ıet verdiğı.ni, kend1 
'kbalini de vaktivlc bir fa.le nın 
P.llne bakl\rnk antadıı! m ha1b11ki 
şimdi bir c;ok rakiplerle sinsi bir 
müc.wle'e halinde bulunduğun. 
dan istikbalini öğrenmek, eğer 
bir tehlike mevcutsa. ona göre 

ralılara ilfiçlar, ~ka memleket· 
terdeki dü~künlere hediyeler gön· 
derml5tir. Ve Jmnıhı nndanberi bn 
şekilde - h rptc \'o b rısta - 1 
mnavenett<ı lmlonamlı9 bizim vo 
başka uhısJann yllzümUzU ağart. 
mıs ,.o güldünnli tur. 

Altmı bu lmdar yıl, hor gün C· 
:ı:eli bir gcnı;lll< ı~lnde, her gUn 
lıinı.z Wıh canlı, her g\ln blru 
daha lmdrctn ıı.clım1arla feliket. 
zedelere 1 ıırdım m doğru >il· 
rUycn Kr 'tbym bu ı;Uzcl naslbfne 
her hayır ccml)'Cti erememiştir. 

Bu b:ıkrmd:ın, onu ba yıı.şn, bu 
r.fmıll ve mlltcklimil \'llzlyete ge· 
tinni~ olanlar ne kadar övünse· 
lcr, ne kadar gurur clt1)"SBlar hak. 
hdrrlar, hem de - atalanmızm 
tabiriyle - yerden göl;e kadar. 

füzılay, TUrl• mllletınln embo. 
lildür. Tiirk mfllctinln merhiunet 
ve ıçefkntinin tiınsnliclir. 

llunun içindir ld bit. onıı ha ~lı

)'IZ. Bunun içindir ki, onun hJz. 
metleri genlı;ı bir kütle tıı.rarmdan 
tnl<l iye olunmustur. Ilunnn ıc;ın· 
dlr ld lıcrkesln saygı 'c sevgi ini 
kn:nınmı~tır. 

llnl'.ka yUk olmnmağı lıır e<ll· 
nen, kötn z11mıınlarımıu1a g1>ı 
yaslanmm ilmeğe ko n, bir kar. 
dcŞ Wbi lrncağmı 11çnn v-0 tees-
Urlerlmizi unutturmaya &a\'a.~an 

hu mUlınrek teşehkUlli. lm\'\'etlen· 
cllrmcl< 'hepimi~ln \'tlzifcsldir. 

liıuf y Jıııftnsında> für.ılııyı U• 
notmıynhm t 

Yeooir cenneti vasfetse ne rll!.be 
ft.dem! 

LAEDRi 

Bir çocuk otomobil altından 
sağlam kurtuldu 

Yedikulede, Nnrl!.'knpıda otu 
ran Ahmedln oğlu 14 yaşında G' .. 
my, dün, babasıyla birlikte Çar§1. 
kapıda.o geçerken birdenbire 1880 
numnra.lı taksinin önUne dUşmU§'" 
tur. Taksi çocuğa çarıarnk altına 
alın § ve tlzerinden geçtikten son.. 
rn ilerde durmuştur. 

Çot-uk, otomobilin sndmeslne 
maruz kıı.lrp altmn dUşUnce tesa .. 
dlifen tnm ortnsmdn olmn!-ı: üzere 
boylu boyunca uzanmış ve otomo. 
bil h'çblr tarafına dokunmadan 
Uzerfnden geçtiğinden Giroy, mu .. 
cize kat-ilinden muhakkak blr ö • 
ilimden kurtulmuştur. 

Gümüş lira basanlar 
malıkum edildi 

Yerli · mensucatın 
tevzii 

anlfatur c 1ar 
..,...aar ya bir beyet 

gönderıyor 
Bundan blr müddet ovvel An. 

karaya gidip BS§Vekilimlı: taraftr
dan kabul edilen ve kendilerine di. 
rektlfler verilen manlf&tura ve 
kumq tadrleri heyeti bu hafta 
oonunda telO'nr Anknraya gldeeek 
tir. Heyet buraya geldikten ııon • 
ra kumaı ve manifatura tacirleri 
birliğinde t.opla.l'ltılar yapıle..-ak 
yüksek makıımlaroan yapılacak 
tahmini hesapl!U'a ınilstcn:t ola _ 
rak bir rnpor halinde huırlanmış• 
tır. Bu rapor Tü:rldşedeki mcv • 
cut bUtUn mensucat fabrikalamun 
gerek pamuklu gcrwe ~iinlU i • 
malatmı 1939 senesi.ne kadar tc. 
cssUe etmiş olan kunıq ve ma.ni
fa tura ticaretha.nelerine mUteea • 
viyen takaimıli.r. Yalnız bundan 
dovlct i§lerl için alınacak k~
lar isti«Jna edilecektir 

Manifatura, yUnİU mensucat 
taclrleri Ankaraya gitikten sonra 
tlearet ve ikt.rsat vekAletlerl mil _ 
messillerinln de iştirakiyle toplar.. 
tıla.r yapılacak ve bu rneeele yeni 
hlr esasa ra.ptedilcre.k tcvuatta 
tatbik edilecektir. 

Toptan eıya fiyatları ne 
kadar yükJeldi? 

Ticaret oduı, bu •~menin ilk iki a.. 
yma alt topt&ıı e§ya fiyatları cndek. 
alnı DC§retm~tlr. Bu endeks lınrbln 
iklncl yılının ilk aylarında harbin 
dıgmda buluna:ı Tül•klyenln en mühim 
§ehrlnln toptnıı C§Y&. fiyatlarını tebıı,. 
rüz ettirmesi ıtibari!e çek §Ayanı dik. 
kattır. 

Endekıı söstcrmektedlr ki 1039 
senesi llk iki ayında latanbulda top. 
tan eoya fiyatlan gıda mııddelerlnden 
1940 senesıne :ıru:nr3rı yüksek ve daha 
&lyade 1939 &eDelli flyütlarmdan COk 
rıızladtr. Ha!tA ikinci ayda gıda. mad. 
19oıwı tiytı.Unn 080 senesi vaa tüıin. 

dcıı de çok aı;ılmııtır. Bu suretıa 1935 
•enesinden 1Ub4ren ı;.ııa maddelerinde 
b.'§lıyan yük91lme devam etmıour, 

Ynlnı.z 1941 1n ceçen neler vaaatl,. 
ılne nazaran çok fazl• bit yUksel!ıte 
baplamr~ oldı.ığu göze ı:arpmaktadır. 

Ham madı.1~ ttyatıarJDda da yüksellf 
clevam etmektedir. Yalnız gıda mal'!. 
d<'lcri toptttn flyaUanua nazaran da. 
ha ho.tit bir yllk IM:ll§ kaydolunmu§ • 
tur. 

Madenter ln flyatıarınd kt yükseli§ 
fazladır. Endekıte aıı u yUkıellıln 

mcuucat tlyaUanncU olduğu cörUl • 
n\ektedir. 

F.lndekale~'\ ithalA.t r;erekııe ihracat 
maddeleri tlyaUarmın da yUkaeldlğl. 
nt göstermektedir , 

nır müddet •vvel mzedo kurduk
tan imalAthanedc mühlm miktarda 
sııhte gümU~ lirnlık,ar bruıarak p!ya. 
saya eüren l{Cıım, Şaban ve Bayram 
ndın\1 kl knlpaznnların glZll olarak 
lklnCI ağır cezada g6rUJen muhake • 
melen dün tıtırllmtş ve haklarında Milli piyango bu akgan. 
verilen karar aleni clıı.rak bıtdirll .. çekiliyor 
mlştır. Mllll pl,mnroııun ycd!ncl t.ertJp 

Bu knrara göre KAzım ı~ sene mUd. U!;Unt:U çeıalı~l b1.ırtın Atyonda yap:., 
detıe hapse, 6 bin Uı-a para cezasma lacakltr. Plyan~J ınat 17 de başlıya.. 
Şaban, 3 sene hapse 2 b!.n Ura para cak ı 7,30 da n!bayet:enccektir. 
cezasına Bayram da 6 sene hapso, 31 Bu ke§ldedo 400 bin rıumaraya 960 
bin Ura pare. cczasnı:ı mahkOm ellil. bin lira ikramiye da~ıtılacaktır. BU • 
mişlerdlr. 1 yük tkram!ye 30 bin ıtradr. 

Et 
mesele 

--0-

• 
l 

r~urakabe Bürosu 
yeni h·ir formül 

buldu 
K yl er ez a
b a ıerbestç 

oy 
get rebllecek 

Son zamanlarda yoluna glrml§ sı. 
bl görUnen ~t meeel<'&intn aldığı gekll 
ve perakendeci kaeaplnrın znmnn zıı. 
man gene et bulamnmaıarı üzerine 
!!yat murakıı.oe büro.ru İstanbul ka • 
aaplarma başka yot:nr<!:ın et tedariki. 
ne imkan verecek ~u.i bir formül 
huıriamı:ıkla me~guldUr. Bu formul 
fiyat murakahe komisyonunun teldi! 
ve tetkikine fLI'ZOlul!acı.ktır. 

Fiyat murakabe ~t.ırosu, lstımbul 
hayvan bore:l3ı pay rr.ahnlllnJe car. 
lı kae:ıplık h )Va.n sntı~ lnhlsarınm 

bugüne kadar teessüs etmiş otan lop. 
tancılar eline ımlmar.cası lçin latan • 
bula kendi hesabma ıu: veya çok ka. 
aaplık hayvan g Ureccl. mUn!crlt ııu. 
r1l 81\hlpıcrlnaı lılmayll edilmcıılni bun.. 
larm da cıcklnmedcn, pay mahalline 
hayvan get.lrcbllm11lcrl lçln kolaylık. 
tar göaterllmASJ.nl teldlt' c:tmektedlr, 
Bu eekilde l•OYtUnUn celep ve toptan
cılar gibi ınutnvaıu•ıtlu" lUzum kal ~ 
madan kendi kcnc:llne lat.anbula lca,. 
ııapllk hayvan getirip aıı.tmo.ğn alııtırıl 
mqı oıacaıtı kanantl vl\rdır. nu tedb!. 
rin gerek celepler g~rckıc toptancı 

muta\-aaaıUar Uz:ırlnd1J ne derece mU. 
e111ır olacağı henUz Ullnemcuıo de 
bir tccrUbe tedbiri olarak bunun bel
ki do muvıı.trak bir netice vereceği 

Umlt olunınııktıı.dır, 

thtikar uçuyla \'.evklf 
edilenler 

Knrakt>yde YUoe kundura JnC'• 
ğozam mll&tıı.hdemlerindcn Mihtıl, 
fahi fintla kundurn sııt.l\rken cUr 
me§hut hnllnde ya.kalanmı", dUn 
de &flliyc 2 ncl ecza mahkemesince 
tevkif olunmuıştur, Muhakeme 
dUkklı.n snhlbi Yorginln celbi için 
b~a b~r glinc bıralulmı§ltr. 

Bundan b~a seyyar çaycı Bo. 
horaçi, :S grnmlılt çay paketlerini 
tt ltunışn sa.tına.k sureUyle yerli 
çay karıe Jc çayın kJlosunu ı O il .. 
ra.dnn sattığındnn ayol mahkeme • 
ce tevki! olunmu tur. 

__ _..,o----
Kadtn çonplarını 

ıaklıyanlar mı var? 
ıpekll knıtm çoraplnn tlyatları git. 

tikçe yUkııelmektc devam ediyor 
BUtUn çorap fabr1kr.lan muntazaman 
çalı§tığı halde plyıısn ~a coro.p miktarı 
aı:nlmaktadır. Veril<'n malümata gö
re, bnzı bUyUk sernıaycll taclrlerın ço. 
rap stoku yaptıkları ar;ıa,ıımakta:ıır. 
Al~adıırlar o:.ı hususta tedbirler aıuı. 
masına kam:- vermlşlerdir. 

öp ria serisi - 30 - Röporlaiı yapan: R. YAVUZ 
tedbirler almak hususundakı 
kararını söyledi .• 

Sözü aldım: 
- M•iyeti devletinizde bir 

çok falcı ve bakıcıların mevcut 
olduğunu işitiyorum paşam, bun. 
lardnn istifade etmiyor musu· 
nuz? 

Dedim .• P~a ı zun bir iç geçi. 
rişiy"e cevap verdi: 

- lmı"ln kavun gibi değil kı 
şeyh efcndl; şUyle bir voklay•şta 
kolayca ne olduğu anl~ılsm .. 
Konağa doları bu bir slirU insa. 
nm içinde işe yarar, bu Hmc v~ 
kıf tek adam yok .. 

- Istanbulda bir çok şöhretli 
bakıcı'~r. falcılar, kavıptan ha. 
ber veri<'iler var 

Mesela merkez efendi şeyhi 
Kamil hoca, Eyiipte, Suadiyede 
Kfimil hoca, E·vüote Bahariyede 
Kadri şerhi Ebulvaad efendi 
defa da on1arl~ görüşseniz?! 

Pasa. aynı tavrını muhafaza 
ederek söylendi: 

- Yoklamadığun hacı, hoca 
kalmadı §eyh efendi. Şimdi bun· 
!arı ibir tarafa bırakalım da 

sadede ge'elim. Siz rüya da ta. 
bir edersiniz değil mi? 

- Eh.. Elimiz.den geldiği ka
dar paşam! 

- lki akşam evvel bir rüya 
gördüm .. Hiıla onun tesiri altın. 
dayım. Rüyam şu: Büyük bir 
vaP,Urd'l.yız. Bütün yaveran h~z. 
rctişehriyari, vü.l;ela. rical, bir 
arada bulunuyoruz. Bir gemi .za. 
biti geldi .• Bana işaret etti. Ya. 
nına gittim, Pa.şaın: Efendimiz 
irade buvuruyorlar, hemen gel. 
sin diyorlar. Mika h01.ZU'1 attık. 
dedi. Yerimden :fırladım. Gemi. 
cinin peşi sıra yürüdüm. Vapu. 
run lombar ağzında merdivene 
yanaşmış altı c:ifte bir kayık 
bekliyordu. Beni yalnız başrma 
buna bindirdiler. Vapurdan ru:ıl
dık. Hava y.a.rı sisli. deniz ka. 
ran1 ık gibiydi. Üstelik ı::andalı. 
mızın etrafında, denizil} bir afirü 
iri ve korkunQbalık bulunuyor, 
b~larını sudan çıkarıyorlar, bi
zimle birlikte ilerlivorlardı. Ben 
sandalcılara, kUrek1ere hızlı a
sılmalarını emrediyordum. Sa.n. 
dal ne kadar hızını arttırırsa 

arttırsın, canavarlar bize ayak 
uydurmuş gibi yanımızdan ay. 
rılmıyorlar. Vücutlarının y~rı
&ma kadar sudan fırla}'arak üz.c. 
rime atı'acakmış gibi dişlerini 
gösteriyorlardı. Güç, bela sahile 
yakla.5tık. Orada efendimizi gör· 
dilin. Kemali şevket ve iclal ile 
bir t.QJıt Uzerine kurulmu.'.'jlar, 
etra.f'armda vükela ve ricali el. 
pençe divan duruyor. Sandal ka. 
raya yaklaşırken yerimc!en fırla. 
dım. Etlerimi açtım, yalvardım: 
Aman velinimet biminnetimiz 
Bu sadık bendenize lutfen, mer: 
hameten kerem buyurun, beni 
bu deniz canavarları heliı.k ede. 
cekler, imdat etmelerini irade 
buyurun! dedim.. Ef endiıniz el. 
lerini oğuştıırdu. Etrafındakileri 
gösterdi: .ı. 'e yapayım Mehmet, 
bunlar bırakmıyorlar .. 

Dedi.. Canavaı lar k~yığa do. 
larlarken gözlerimi açtım. Ter 
içinde kalmıştım. Dc-hşetli bir 
korku ile titriyordum. Üç gün
dür bir çok muabbira başvur. 
dum. J!imse bunu tabir edemedi. 
Bilmem siz ne diyeceksiniz? •• 

Sanat okullarına 
teknisyenler 

---0.-

Motlr, Radyo, 
telelon a taırı da 

~lınac 
Maarif VekAletl yeniden t cnsik 

edilmekte olan sanat okull rının 
progra.mlanna bugUnUn bUtllıı fen 
ve sanat şubelerinin i!Aveslnc ve 
memlekeUmizin bu ııahada yetir. 
tlrd'ği sanatk!rların bu mektep. 
lcrln tedris kadrosun11 i!Avesine 
karar verml~Ur. 

Sanat okullarına, mevcut eubc .. 
lc>r için kıymetli teknlısyenler ilfı. 
ve edildikten pqka bilhaMa, rad• 
ro, telal:z, tcıcron, telgraf ve her 
ti.ırJU motöl' 1 !erinden yctigmlş 
tekniaiyen, uslabatıı ve ust.a.lar ıı.. 
ltnacaktır. 

Sanat mekteplerinin atölyele • 
rinde amcU deraleroe munllimlik 
yapacak olan bu teknlaiycnlere j . 
yi mn verllo:ck ve istlkballerı 
temin olunacaktrr, Bu ııurctle sa.. 
nat mekteplerine mualllm olmak 
işi daha ca.zip bir hale getirileceği 
g hl sanat mektoplerf tam mlna .. 
sile nsrm terakki ve lcaplarımı gö 
re teke:nmll.l clmla vcı dalına vı· .. 
kua gclmckt olan tcrnkkhntı ta
kip eder bir hnlo etirilmf.v ola • 
cn!tlır. 

Sanat mckteplminin maarife 
devrinin ikmali ile beraber yen! 
toknltıtyenler de i§O bnolıınna olı: .. 
caktır. 

'i+ ..Selcdlyll, trt1mvay durak yerle .. 
rlnln fıı!mhırlltı bı~llh"te levhalıırla gtiı 
lerllmcalni tramvfty ldıırcılndcn lıte. 
mlııtt. Bu ltWhnlar uıimaktadır. Her 
durak yerinin aUrn'.l bu dur Jtn ı... 

mı kırmızı y.:ıı.ı lle yıı.ııılmnktııdtr. 
• Evkaf ıdaroeın.ıı Ytnlbehoe ça. 

yırı clvarınıt te le ottıği !iüanlıktakl 
rıaanıar ıel!§tfttnden buradnn fidan. 
lar ısalılmuı karurlarmııtır, 

~ İlkmcktcpleı-de yardıma muhtaç 
talobenln te•bltln cıılı~rlınaktadır. Bu 
ID b1ttıkten rıonra Q\.CUldam yardım 

comlycUııri bırcr y.lıdım progranu 
yapacak vo lklncltearw ayı ıı;tnde 

yokaul talebeye yardım etıneğe bn§tn. 
nacıılttır. 

• Tokal Ucratı rlne yUzdo 00 nlabe. 
Unde bir zam yapılın:m mUna boUıe 

<>tobUsgUler ılo bolcdıycyı mUrı:ıc n.t 
ttderok bılet Ucrcllcrtn• tam !ate • 
m~lerdlr. Du talebin makul bulunııro.k 
l.11\et Ucreuerltt• l,.2 kuruı arasında 

bir zam yapı'Bcatı 1'uvv tıc tahmin 
oıunmaktadır. 

"' Posta ld resi ytınlden 200 milyon 
posta pulu b;ırıtırılmı;.,,ını kararıaetır. 
mıtıtır. Bun~ar, '10.,0 btn Ur ya mal 
olacaktır. 

JI. General pro!rıaür doktor Tevfik 
~ağlam, 88\l cılttcn rııllr kl,op kütUrı .. 
hanesini, Unlver,,lte tıb fakültesine 
hediye etmıştlr. Bunıa~ kısmen fnkU!. 
to kUtUphun()Jlne konulacck, kısmen 
de stajyer talebeye tevzi olunacaktır. 

Baydatıarıa JiS··· 
Blr~e 8G pO 

ıctb'' 
. • .... ıtr _:ııı" 

Amcrıkada bır gll0 -:, bolll"'": ~ 
k~ ... lnin relsj ölii ~~ll~tdU~ ~~ 
kımin t:ırafmcfan oldil • b'' 
kr11<la tnh'1dkııt )'BP1ın:.:;,ıııi'~ 
,·erici bir netice ile k. ıer: çli 
Herifi polit;Jcr öldilntJli cıı• 
hu poli ler haydutluL<f3 ııtıl'~ 
yummak mul\nbllinde ,·t~'f tıJ: 
on binlerce dolar nylıkJJıııııd~ 
t:ı.h!c alırfamu~; on ~ , 'il d"' 
dut rt-lsi bu ... ırn açığı ,-uth" ptf 
olmuı: \'c bu ihnnct (il) rt. ıı• fl' 

idam cdilml~; lıııydut 
1
' rırı111 ;J. 

lmğla.yan ııolis merour il ~ 
<tr elliyi huluyornuı,! . tf.11• t;'d' 

Polis bir mernlcl•etırı ı~11 ..f 
•'J ~(V j( 

\'f' nnmu,.,unu tel•efru .. uı. ,c d 

\'ettir: elinde öyle bU) ı;I bıl 
niş bir -.:ı.l~hiyct 'arttır ııı~di e" 
l;;hiyeti iyi tnı!lnnıl•J;; ı.ııt -~ 
hiil'Ük Jıizmet. t.•dcr; il ,:et<'· 
kullandığı talu~irdc :ı> 111 

9ııır· JJ 
bii;\ iik fc-n:ıldd:ıra scbC~ fr'~& (11 

,\merik:ı her hu,,o"1 le bir V 
111\ler memlcketJclir; bO~eJlltl' 
dl enin orada nıkuU ı.ıı~•' 
men tuhii görülfi) or; 0 ,.0ııı:i11 ııt-f 
retlere m•·mcn bu en ı.cifC 
mc-deni sı.ıJ1lan n.ıc~le 11011011 . 
dutıuldarın hir t brhl Sil dc~'1li • .,, ,. !J 
meme.;) mc>;cr scbel'.sıın ııır4 r4 
8 Jnunln b ... rab~r poh ,ı; 
e!e , erdl;;i ... ı;örtHn~cın'.~tiıı • t'~ 
~:ılılmanıalııhr; cınıt~ ı~tc!' ıel 
nrıt ,.:uı ııcli~ tıımfıııdaXI fı1111 . • ~ ,c 
ni anlat an romanlar 1Jll111lı, ~s; 
hımarnil<' uychırnıa 0•01aJ11 ,.ı 
muharrirlerin b~r:Iıel\ 1 ~r )~ 
naldarı, daha doğrUSU ~pld:ll i/ 
nıuk için kııllnmlıkl:ı~' ıııı f 
ılc!rr. mü ııhcdc•lc.riılır.1 .,., ı'· 

b 11" 6 
\"nkalar en ziyade a l>U', el 
i:ıtıra~lım o ıılsbcttc crınl) \ 1 il' 
mi;\'C'tlerdc olur: bir şıılı 1 p 
ı;llmıı.ğu ba la~ nı~a d~1,ııır· f 
raslar ::.lnhildiğinc "ınıelı ,c-' 
nı>l~tayn ı;ok dikkat e 11 ıuıııl' ~ı." 
lisj de ~11>1 b~r ~;ont~~!cPil1 ~ 
hmdurmn!c, bu ıı1nl•1 tCP o 't# 
rini ihtlrnslarınıı nıağraı;ıet r4r' 
c::l• lı.adar kun etli 1' 11 ı;tnı elt r ı' 
tıi olgun , e dolgu? ııır.;ıt~ f. 
ec·mek lazımdır. Zıl'll- 1111 tıl ı 

1 • • ' l • b" 11 i-i l-nP _.ı Ul\'ulll 'lilr ıı ı:;; ır • ., fllı>" ~ 

li ~ tın:ın et. edilen .c~n, ı;e:;111e 
nnrnıtst:nn artık unırdı ,1 
rap eder. ·rl ~:ı 

1195 • 1203 !!ene11~ ı~e~ıııl" 
Bizans impn.rnt,onı 0 tıııııı' ııl 
umanuıda tıir hn s.". ,.0.:tıl· :.i' 
\ardı : ı mi Yo:uıls !:111d!lıı -,, 
c;ettiği hırsızlıırı ıık <eıırt -""' 

~ ~11tttll ~' ., 
her~ UJ uchıgu ı ııırıu• tı-' 
n'nrdi; onlar s11n11! ııtr; -'erli 
' c eınniy('tle ~·uıııır ·c ,ıoıı ~ ~ 
karşı gene lıapisnJJC) ıM1\,.n 
e:;yamn \'eyn p:ırnnJlldtlpın!l o'I.. 
kısmını h:ıssıı. ıwınl\ll ıııı 41 P 

l ..r.ıros rd",. lerdi. l'oanl., ~ pJılllı !>" 
biiyük bir en·ct tn ıı!r ~l 
reıalet uzun 1.nn~~"j111,1deı ...,'rl, 
t anıfımlan billndlg! .•,et cıJJ 1 ' 
etmis, Jıiı; kim c ..ıkflrııı.;ti. ı 
ni t:cntlindc giirenıc n!ıır "JI', 

• • • .. ,·e 11ıe .. ~ 
mıra! '"e hımu~ • dllı ";....,, 
tüccar gemilerini '~~ ~~ı;; 11 

ri denize clöktU, ınrJ t cd111 

ti. 1'Ucea.rlar ıılltlil:~jldl: ııııeııı1 
raydan şu "e'ııp '\-cıcn 11' ıı P 

- Rıı ••R•1:ınetle ..,'Jl1tl ıl 
o plll" (. 

lıis:.bj ayı ılmı':'_f 1~· ıe~ıı ..ı~ 
torlf're gec:nılşt ı r. , 111 ~~ 
mnz ! iJ\ rh 1 0\ 

1 d 1 t \'(' fil • 
A lııh e' e . r.irll "'' 

Metlerden korusun• 1.0ıUıl 
d.an, ı:el7.<:ICdCJI clı.ılUl ' J'ıJ11 

Kadircarı 
P(lfianın rüyasını nası tabir et. 

tiğimi ve ~rarnızd~i dostuğı.ın 
na.c;ıl başladığını anlatmadan ev. 
vcl rüya tahlri hakkında size bi_ l-==========:::::;; ıl' ,,e raz rnalUmat vereyim .. 

Eskiler rüyayı, ücudun lısti-
rah~t zamanında ruhun başı boş 
dolaşması di_yc manalandınrlar, 
buna bir kıypıet verirlerdi. Bu 
münasebet1e tarihin illt çağla. 
rmdan itibaren rüyalarr.. ehem. 
miyet atfedilmeğ\! başlanılmış, 
rüya tabiri kahinlerin, si-hirbaz. 
!arın hususi bir ihtisas şubesi 
halinde ve bir bilgi şeklinde 
uzun seneler bu ehemmiyetini 
muhafaza etmiştir. 

Hatta tarihte yer almış meş
hur rüyalar v~rdır, Mesela haz. 
rcti Yusuf un taıbir etıtiği Firav-r
nun yooi semiz yedi .zayıf öküz 
rüyası gibi .. 

1\1edeniyet ilerledikçe ıbir çok 
meçhul şuur objektifinden tet.. 
kik ederek mahiyetini meydana 
çıkaran insanlar, son tekamül 
asrında tıbbın harik;ı.lı olgunlaş_ 
masiyle bunun mahiyet ve sebebi 
de fizik ve bir isbatla tamamen 
şerhedilmiftir. 

Rüya, vücudun istirahati SI· 
rasında her hangi lbir sebeple 
dimağda knrun azalması, bu yUz. 
den dim~ğın şuuru dışında m~· 
guliyeti neticesinde hasıl olnn 
bir (ttlfizion - hayali görme) 
keyfiyetinden ibarettir. 

([)e1)(Jnıı oor) 

h
"'' h "tnSl 

Kızılay tl- • cli>'o' cıı, 
c!.:-vaııı e uıııdş;_.ııt 

utUO \'ll Jı'~ I' 
Kızılay ı-.. 1!taSI 1J rl ııe ~ 1 

rm sevuıçle l5Ul"l\ld~ıı dO ı;,Jl" ı-~ 
devam lltm .. Jttedlı· .. rıcrl. - ~~~ 
neıruııar, cğ:"!ncc l c t;!t JCI""" 

gazinolar hasılat'llınıerd!r· >~" 
zılaya tct>errU etIJll§ .rll ııJ',, (;si .ı!I 

~ .. ııır tlD"' .,r 
Hıılk aruınıta ı;:. ~~ ,ı' ' , 

ıar çoğ111mıg,bılbU"'° ı~rftlc .1)9~ 
ubC"' \'P ... 

Beyoğlu l{ızıla.Y ~ eoeO .ısı'"' 
A .. ıı,L ,. U" 

mak Uzerc nıUra.,.... " })Şıı .. 
!ar mUh!m bir yeıtıın 

~(el 
'<ffJ. .• t I \(' ı•ı il"' 

D ün ak~3ul ·ı ı,uıııP ~ 
ı~t"ll il ııı ;-1' 

Dün k~ı sayunızdtı.ıI•töllııııı~ 
tulununun JR ınci Y 1 ı ~ 

>I tıJ!I 
beUle gündUZ ytıJ'.' 1 ~ .. ' 

IAtlle bildlr.ı'ht:ıtil·· dııt'. ııttlt!' 
•blncc. t ır .., 

Program muc d"ı;to ~oJ ;.Jf'r 
11 ve belediye rcısl !lllO~ ııı· f'" 
dar, Taksim gar.iıı~ı:tlt'...ııtr'' ~ 
tine bir ziy.a!ct ve dell o~ oJ~ı 9.P 
ordu mUfett!şJ.erı.n e ıcoıll if V' 

rettin Alt.ay, örft !~uııı>~ tc' ~ ~ 
general AJI ıııza ··' ıııJ!ltJı _ ..ı, 

İ uınbw . ıır komutanı., e busıı>' 
nı, generaUO?r, ıııe 
mu§tur, 



HAVACl,LIK 

GONDOZ HAVA TAR UZ MAHiYETi 
VE 

Bly 118 av 
a 11 ma ali kly 

~ 
~ ba_~tlta t'tlı • 

b-· biiı h, ge~ ıçecekti, tek· 
:~) tlü bir e k?Zdı, s:ign. 
~~ le tablaya attı 
~ bcıa ~İJlin! Başı·-

~ ....... ·~ adı. Hcr
...... ~ t"l ·ı 

~ ı§ er gör. 
btr tek 

Sadece maızcmcs!r.•n yctcrllğınc 

gü~nen bir memleket ho.vacıtığt de_ 
ğil, aynı zamanda h::1s;ıı1 mUda!atı.!lna 
karşı mukabel\l edebilecek güveni kem 
dlnde bulan tara.!lnr, gUndliz bava ta. 
arnızlannı yapmaktan çckinmezıer . 
Çünkü, gecelerin körlliğtlno g'lmillc • 
rek az zayiat verme~~ prensip! daha 

ziyade eldeki malzemesini Utl:r. kul • 
!anmak zaruretini d:.ıyaıı havncılığın 

tercih etme:t ısUrarı-:aa kallrlar. 
Bunun ör:ıeklerlnl Londraya kar§ı 

yapılan gere ve gUncluz hava akınla • 
rının ncticelerllc Yermek kabildir. Aı. 
mıınlarm ilk günler zarfındaki blnler. 
ce tayyarelik gündUz akınlarını sad('. 
ce, malzemo <ınyısın:n WıtUn!Uğü ile 
ifade etmek kabildir. Ancak, Alman 
bombardımancııarının kendilerini hn. 
Bim avcılarm'l. karş rnUda!an edecek 
kııblllycttc ve silah e\'tnfmda olmadı. 
ğtnı göl'IllilŞ bulunmnlandır iti, gün • 
dUz akınlarının gece n'kınlan şekllnu 

ı:e .. -rilmesi ı:ıecburlyeti doğtnuştur. Ve 
cUnd!lz gözi.lyle yo.pılnn hava bombar 
dıman taarro.ı:ı:lar:nd:ı. Alınan havncı. 

lığı çok ağır darbeler )·eınl§ltrdlr. Al.. 
man tayyarecillğlnlr 11e~ tlstUnlU~ı 

önilnde ev.sat ve sm'll• fülldyeUnin da. 
ha ağır bast:ğl görU!nU. Tayyare mey 
danında yapıln.1 ge1~1trUzel denecek 
l)ir hesap hiç de havnlsrdnki mllcndı>. 
leye uygun d"işmcdi. 

lngilizlerin bu mralaraıı. taarruz im. 
kAnlarmı ~ecelerde aradığı göze çarp. 
tı. Gece uç·ışıarmın gUndilz hareket. 
!erinden çok <!sha farklı ve değişik oı. 
masına rağmen lngfilz tnyyarcclleri 
bunda ısrar ettiler. ÇUnkU nz zayiat 
vererek, çok iş yapmak '\'C böylece 
adet noksanl;?ını te!A.fl etmek arzusu 
hAklmdL. C~ee tııarnızlannda alman 
hasıla baklk!'tC gündıl:: bombardıman 
lnnndan da~1a. nzdr .. I<'aknt ııu var ki 
geceleri hn:r:m av tayyareclllğinln n. 
zalncak faauyct! karşısında hareket 
serbestlsi d'!vamlı oturak taarruz €'. 

decek bombardıman filosunun elinde. 

dir .. 
İşte bunl:ır•n cevabını Brltanynlı 

hnvncılann mahdut sayılı ltayıplnrlle, 
Alman zayiat:nın gOııde yüz seksene 
kadar yükselmiş olmBsı veriyordu. 
ÇUnkU gUndU:: gö.zUylc yapılan tanr. 
ruzl.-ırcb. av tayyareciliği ışııdaklann 
yardımına. ihtiyaç ge&tcrmeden fn _ 

nllyctc geçebilirler .. 
Alman bavacılannm şark ccphesin.. 

deki yUklU vazl!elcrl 'ba11lıı.dığı Uk gUn 
ıer sırasında gene gece akınlarllc fıı. 
ııllyetıerine 1-:ıvam eden BUyUk Brı • 
tanya imparatorluk hava kuvvctll'.!ri .. 
nln son gUnı~rde 1.,gıı.1 altındaki Fran 
ıa ve istllll. ~imtınlarile §imal mmta 
katarına tevcih ett!klcrl taarruzları 
gtındUz gCızOylc yapn.:ığıı ba!}lnmı.ş 
bulunmaları ve bu şr.ldi tnıırruzlan 
tercih etm,lcri g6zc çarpmaktadır. 
Bu u!ak nokta, mihver hnvacılığma 
karşı Brtt.anyalı tayyarecilcrln blr 
rarıık hamleri atılm::,; bulunduğunu 
tcbarllz ettirecek mahiyettedir. 
İngiltere :ınrarat,muk tayyarccill. 

~ 1r tkılJa tnalünıu ol-
~ nınıa ile kar- Ve 0 zamruı içini bır titreme kap 

)\) 1 a.clı : A nlnnuşt.I : 
t lftı· bovıl' ~ "Yerde ·vatan ceset Sir Hani 

t1.ı-ı- uı Söyleı-ke.n • kU ii 
lr~~ lilU"ccpJerine sok~ Yilyamsa ait değildi. Çiln ) • 
~ '<llllı .re halt zündeki bryık ve Mkal takma bir 

tl'ıı:ı ~~ t)ordu. bıyık ve sakaldı. Ölilmün verdiği 
b-ı.... CSını ist· n halli 1 ı-:'l-ldi ., ıvorau değişiklikten dolayı, bun '.lr yo_ 

ı .ı .,eti:y b· · prşk:ınhklannı ka)'bederOk hare -
"- ı. "eh ·u ır adım "<!.._!ar; " c ket etmişler meşhur detektifin 
" b~ oYn açılnıL5tı: yüreğini ağzına gct.imllşlcrdi. 

f.I..... at 
0 

"c ~~;ıu.ö E- (Sam) doğruldu. Kendini biraz 
,_,,1') Ylı11yord rt. ötedeki '.koltuğa attı. Mendiliyle 

ttı bo.-.~ u. alnında.ki teri sildi. Tokrar kafa-
, tilya nı kurudu - smı toplamaya ve dilşilruneye ça-

4 ~a tnı görüyo~ lıştı: 
'~ t"\JiitQnn . - Bu yerde yn.tan kimdi? Na· 
ber etnıiyorsu' , dikkat ml oluyordu da (Sir Hıırri Vil

C ~ Vbtr tnu n. . yam.'>) m Uniformnsnu giymiş, i~a. 
.ıı ~I' OJns)~ bır dn- rcUerinl takmış, sakn.lını , bıyıgı-

1. " 3' eri Sabtnl anpsa - . m •taklit etmiş, sonrn buraya ge-
ı . t bıyığı f.(ı/ knldığr tirilnıişti: ,. 

'S {tılr ha • - Bi:r sey anfa.dımsa arap ola-
t ~ ~) teı- ynn 'diye mınldandı. Sonra ayıığ.ı 

il4i ltl"cih ~Ut iç.in - knlktr, gözü yerdP, od:ıdn bir kaç 
IQı ~'a ;ttı. .. ölünün defa gidip geldi. O, böyle tlüşU

t t\c~'oc l~ktU, o- nürdU. DUşünUr.ken de m.mldarur, 
•it l'f!e('~•· dan bJ.r aklından geçeni hızlı hızlı söylcr

·Kti. Tetkik dJ: 

ğlnin son zamanlara !tadar bomb:ır. 

drmnn fllola::ını av tayynrelcrlnln hl. 
nınyclerine vermcdlklcrı de göze açr. 
pıyordu. Brltnnyalı bombnrdımnncıl!lr 

dalma himayesiz bir taarruz siste.mi 
tatbikine mecbur kalıyorlardr. Bu meo 
buriyet daha ziyade gece akınlarını 
ihtiyar etmelt taraf:m tutturuyordu. 

l"'""' '"" ................... '""'"''il ""t 
jA. ,fARKLJ 
.. '

111 
.. " ""'" ""'" ' .. "" 1 ',_ ... _.f 

Gene Sovyet hav:ı. ~phesintn açıl.. 
masilc bUttin havn birliklerinden nza.. 
mi hıunıayı bir aradıı alabilmek dU • 
~iinc('si mihver tayyarecUlğini bu ccp. 
lıeye çekmlş:.i. Bu sureUe :Manş lıava. 
ltınnda ve ~n-:-p ccphcs:ı lmtldııdıncn 
tnarruzlsırda bulunan bombardıman 
rnyynreclliiti büyük Eıitanyıı ad:ı.lnrın 
dan vaz-;eç,.rcl:, 2-100 kllometrelik bir 
genişliğe salılp şark <"cphesini doldur. 
mak mecburıyeUnflc kaldı. Demek o. 
luyor ki bu c"phe, ı.ıane h:ıvıılnnnı tıı. 
nrruzl surette kııplayıın mlhvcr hava 
cılığın<.lan tc::rlt edect'k bir anha oldu. 
BllyUk Britıı.rıya a..Clcıa:ınm taarnı:ı: 
korkusu \'C ı,ndl§csl ortadan kalkınca, 
kısn bir 7Aımnn içiıı hile olsn, Britan. 
yalı avcılar ııerbest t,rrakıyordu. 

1nglliz bo!ltb:u dın.n:> tayyareclleri. 
nL yakından ve nvcıleril,.. himnyc <'t -
lircmemcktrıeselcsl <K, lmpanıtorlu.. 

ğun kulbi olan 3ritanyı:. adasının em.. 
n!yctlydl.. Dolayıs!lo ı:ımnyesiz bir 
çu;, ihtiyacı olan j?cce baskınlllrmn, 

gUndUz taa!'ra:ı:lnrll"dnn dnhtl geniş 

ötçUdc yer vermek icap ediyordu '\"C 

1nglltcrc imparatorluk hava kuvvet.. 
lerı de bu esa!l.'.ı da.ynnsrnk gecelere 
ehemmiyet wrdl .• 

lluglin lçl:t Britnnynnm taarruz kor 
kusu yoktur. Havnıarmı cmnJyct 1çln. 
d<> görmekl!dir. :ı.ıanı:t.n hakim olan 
Britanya !mo:ıratorluk hnvıı flloları

tıır. Bu takdirde av tnyyarccntğntn 

serbest kalan l.ısımlannı gilndllz ta_ 
arruzıanna girl~cck olnn bombar .. 
dımancııan himaye tş!ne vermek 1m • 
ltı\'11 ~ı dıı var demektir .• 

GUndilz t.aarruzla~da av himaye. 
sinin zaruri olou(,'11 b. ! f 'kkaktır. Çllu 
kU, gündilz t\\"Cıtığı bı;g\lnUn harp kıı
ldelerlnce mUtrkCı.mil b!r tabiyedlr. 
Hasım için nmıın verrnlyecek ve en 
emin mUdafaa ve mı.kııbcle çaresidir. 
Avcının avcı ile mficadclesi de kaU 
hnsıla \'eren hava muharebesidir. ı;;u 
tnlde; bombal'ltımane ıarın vnzlfelcrı. 
ne manJ otma~a çal~ncak hasım avcı. 
larllc meşgul olarak. bombardımnncı. 

1 O Sene Ev"vel Buglin 
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~rtka'Ja ımılı ve lkU dl tl',. 
ınaslarda tıııl~l>: vo tetkllınt ya • 
parok olan snbıl' maliye ''<'.kili Snnıç 
oğlu ~ükrü bey bu alq;amkl ıscmploıı 

eksprcsllo hattket edecektir. 

tiı.klidi v:ı.r. Fakat luıkiki.sı nere . 
de? 

(Sir Vilyams) nerede? B:u;ıruı. 
nder geldi? •. Bu hfı..dise da ıa ne
relere kadar uzaııacak? Meçhul, 
meçhul! .. 
~le böyle kendi ltcndisile ko

nuşurken bir kere daha. yerinden 
sıçradı, Sorduklarına. cevap veri -
liyordu: Masanm iizerindc dura.n 
tolcıfon zili kesik kesik çnldı. 

2. n~t SVRPRızı,ı:R 
Sam telefona atıldı, kuinğına 

y:ı.pıştırdı: 

- Allo, dedi, dinliyorum. 
Telefonda iblr erkek st>si işit

ti: 
- Mümkün mertebe süraUc, 

~am Coys ile konuşmak ıstiyo
rum. SkoUandyard detcktiflC'rln. 
den (Sam Coys) ile .•• 

( Snm) hfı.la sürprizlere ruışn
ma.mışt.ı. Gene §a§ırdı, yutkunduk
tmı sonra cevap verdi: 

- Karşmtzda bizzat (Sam .::o
ys) bulunuyor ... 

- Şu halde mUkemmel .. 

lannın faaliyet sahaı.armı genl§lete • 
cck vazifeyi hh.:ıayc avcıları yapacak. 
tır. 

Akdeniz mmtakası ôa Brltnnyalı 

tayyarecile:: 1çın serbest hareket et.. 
tikleri bir s.ıha olnmşlur. Mihver ha .. 
vacılığı:ıda:ı Almnn tayyarecilerinin 
Akdcnizden knlktırıık Sovyet • Alman 
cephesine kaydınlmış bulunmaları or. "" 
t:a.ı;ıark Afriltasr mUstesna, diğer Ak. 
deniz mmtak:dannt ltalyan havacııı. 
ğınm faaliyet saham içlne bırakmış 
oldu.. Burnda.l;:i ttaiyan tayyareciliği 
ise, Brj.tanynlı hasımları karşısında 

bir Mfiınly.•ti idam~ etmek veya blr 
muvlll:encyl tesis etmekten u7.ak glbl 
durmnktadır. Bunun nçık örneğini 
son olarak yapılan tnglllz bombardı .. 
man tcşebbUsıeri meydana vurmuştur. 
İtalyanın on bir §ehrlnln bombardı .. 
man C'dilecc!tlni resmen Roma bllkO
ıncUnı: bUdlrmiş olmak w bOm~rdı. 
mnnın ciddi bir muknbeleye maruz 
kalmadan b3§nrıımış bulunması, lt.al
yan ve Britnnya havcıcııannm kru'şı. 
lıltlı L<;ıl{Uznrlı!;'lnı g6stertr •• Demek o. 
ltıyor ki, bu ı:;nhada İngiliz imparator. 
luk hnvo. kuvveUerl Jıntlyetıe ve emln 
bir şekilde l!a!'eket ederek hedeflt'rinJ 
bombalnntnkta devam edebilecekler • 
'tllr. 
Manş htıvıılnrmda gllndllz hava ta. 

arruzlarmm ynpılmn.li:ta ' bulunuşu, 
bu cephedc·<i mihver ııavacılıırının 

ihmali mahiyetinde tefsir edilmesi 
muhtemeldi". BOyük Brltnnyıı ııavııcı 
lığının gerek burada ve gerekse Ak· 
deniz mıntakasuıdakl mm·a!fakiyet 
şansları da y~l safhaların 'ba§lıya • 
cağı bir dcv~ye kadar lehte yQzC gül.. 
mektedir. Denebilir ki; her iki tnra!ta 
da Brltanya Jıa.vacıları güzel bir fıs;. 
s:ıta sahip olmuş h!lunuyorlıır •• Bu 
fırsattan istifade etl'I!eterl de beklenir· 
Sovyct Rusya.ya. Jtnl'§I vnadedllen ha.. 
va ynrdımın:n ve göndcrllen maızeme .. 
nln diğer ceplıelerd .. lnglllz ıayyare.
clllğinl 7.nyıf dlişürcceğl veya yapa ~ 
cağı l§lt'.'rl a'~ııatacağniı dllşUnmek bn 
talı olur. 

ÇUnkU Brltanyalı bava sanayii bir 
taraftan memleket mtidafaasI için 
çalıgırk n, öte taraftan da Amerikan 
sanayllnin tstfhsaIM ytızde ellısnl Brl 
tanya adasına doğru ~ekmektedir. Vn.. 
ktn. bu nnkllyatm At~:ı.ntikte bUyilk 
güç!Ukıerc maruz kaldığı ve ciddi ınU 
cadclclere yol açtığı muhnkkakt.ır. Fa 
kat ne de olsa. :·oln çıl;arılan kııfilcnln 
pek cuzı has.ıra uğra.makta bulundu. 
ğu, Amerikan donanraasmındıı bıı işe 
ıntlrlah:ılesln.J<>n rnnra daha emniyet. 
li bir nakliye hnreketinln devam ettt
rlleccği dUşi.ınUJUr •. 

NeUce olarak ucneb!llr ki, son gün.. 
!erin hl\disderi, m!.hvıır ıınvacıtığı kar 
şısınd:ı. harbin ilk ~tinlerinde sadece 
tedafüi bir mRhlyette rol oynayan ve 
hll.klmiyetı l;:apt1nnamnk azminde bu 
Jun141 Britanya h:ıva. kuvvetleri, artık 
böYJe bir korkuda:! kendini ırurtarınış 
buluımaktndr. nu ea. bir k[lZIU\Ç ol -

muştur. 

~ündükt.en sonra devam etti: 
- Evet mükemmel! Her şey· 

den evvel mUsaadeni7Je sizi teb • 
rik edevim. 

ço.İı.5111a odamda bulduğunuz 
kimsenin ''benim,, taklidlındeıı 
ha.şkn b'r şey olmadığını bu ~a: 
dar çabuk keşfettiğiniz için sızı 
tebrik ederim. 

Sam kendini tutam.adı: 
- Nasıl! diye bağmll, SİL (Sir 

Harri Vilyams) :mJSIIIIZ? 

-- Tn kendisi! 
- Öyleyse, ~u içinde bulun; 

makta olduğum komedinin sebebır 
nl derhal izah eder misiniz? _ 

(Sir Vilyams) ın sesi dalın ngır 

laşt..ı: 
- tnanmalismız ki içinde bu-

lunduğunuz komedi değil, fakat 1 
fariala:rm en kovkuncudur. :Mesc -
ili lıcni tems!len gözünüzün ön~n-

. <le yatan cesedin :kime nit oldugu. 
nu biliyor musunuz? .. 

- En küçük bir tahmin yUnı • 
temem. Fakat her halde siz, be
ni bu merak.tan çabuk }<urtarırsı· 
nız. . . 

- Hiç (GOUib vurınser> ısmı-

nl işittiniz mi? · 
- (Gotlib vurnıser) mi? İşit -

mek mi? Alay mı ~iyorsunuz! 
BUtUn Skotlnndyard bu casusun 
peşinde Dört senedir. yani harp 
bnşlnynİrdanberi bu kalpsiz hwerifi 
ynkıılamak içi.n yapmadıgımız 
kalmıı.<lx. Bir defa elimize dtişü -
yormuş gibi ibile olmadı. 

............ ............ ........... .......... _ . . .. 
d ::r a .... ... .. . .. 

k.ıbkuha ile gül •c0 l•. yünlriı nıt-şhur koınfüJer, 
bUyül;: kJçUk herkesin S<"vgilM 

Dl AŞJK. 
Türkce sözlü komedisi takdim ~dilccektir. 

Ayrıca MATBUAT U.M . .Jm·m:ıh ......................... . ...................... .. 
··~-..... =:.· .... :::::::::::::::::::::::: 
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ikinci 25 milyon liralık Tns:ırruf Bonolan 
yurdun her köşesinde satışa çıkarılmışbr. Bu 
bonoları almak"&:a acele ediniz. Çünkü satışın 
bugünkü şekline nazaran bu Bonolann da 
evvelkiler gibi çok kısa bir zama11 irir.de sab. 
lıp biteceğine şüphe yoktur. s 

YURD 
SiZi 

E FAATi; 
ENFAATiNiZ; 

Tasarruf bonosu almamzdadır 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçhir 
şeye para vermemek, para artırm:ı.k ve bu. 
nunla Tasarruf Bonosu almak vazifenizi yap. 
mak ve şahsi menfaatlarınızı korumak de. 
mektir. 

UNUTMAY • • 
Tasarruf Bonolan hasılatiyle "milli müdafaa. 
mızın artan ihtiyaçlan karşılana~khr. 

FAiZ PESİNOIR. • 

% 6 faizli ve bir sene vadeli bir T n.snrruf Bo. 
nosu almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna 
mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 

Bono Fiyatları her keseye elverişlidir 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 lira. 
hk parçalar halinde satışa çıkarılmıştır. Ke
senizin müsaadesi nisbetinde siz de bir tane 
alabilirsiniz. 

• Bonolar arttlrma ve eksiltmelerde teminattır 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden 
satı~a çıkarılan Bonolar artırma ve eksiltme
lerde satış kıymetleri üzerinden teminat ola
rak kabul olunmaktadır. 

!rttlrma ve e <siltmeye ~irenler 1 
Para yerin:_ Bono yatırmakla işinizi daha ko. 
laylık ve karla yürütebilirsiniz. 

• VERGi VE MERASİM YOKTUR 
Tasarruf Bonosu almak; Jıicbir m~rasim ve 
mü~ş.kil.ata; faizleri hiç bir ve;gi w•ı resme tabi 
degıldır. Bunları bütün bankalarls şube ve 
ajanslarından, banlı:a bulunmıyan yerlerde 
malsandıklarından Milli Piyangonun resmi 
satış gişelerinden P ~h;ttr .. in:z. 

PARANIZ DAi A PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan so..Jra paraya ihti. 
yacınız olursa bunu derhal hir bankaya vere. 
rek i~liyecek faizden yüzde yarım f E"dakarlık 
yapmak sure"..ile "r z:ımnn parayg çevirme
niz kabildir. 

Bir yıl vfıdeli bir bono % 6 
Altı ay vadeli bir bono <"'c 5 
Üç ay vade!" bir bono o/r 4 

ıı. CJ ı..:;ı'Jr" 

Fara 
kas s 

Bir Tasarruf B nosu Alınız 

ifa ::i; .. ; . .... . .. 
5g: 
::·· 
i!f: 
n•: 
1:1: .... ... ... . .... .. 
l·:: . . .. .... 
m 

Şubeye Davet 
(328 20), Topçu Tğm Kemtı.ı Alamd ı 

Erzurum. 
EmlnUnii As. Ş n k. lığmd:ın: Bu subııylarm hllvlyct cllzdanlarll 
Top. Yilzba§ı Nazmı Pa§a Oğ. ömcr birlikte accıo yerli §Ubcye mUracao t 
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An:ıdolu njau;ı:ııın vort1ıı;ı haber. 
leTO güre dUu)·a ~ıı-ılvtt.lr.~ bir bakı!J 

.. ' ük 
taarruz 
msr~ez 

nın' " asında 
! ı or 

General Vavelin okuduğu 
h1csaj. Tcofil Gotyc. batırıl. 
dı - lnailtcrc lranla ittifah 
yapmak ı=ti}ct 

Londr~da nlın~n haberlere gö. 
re, Lcnin"r~d mü!Jtcsna olmak Q. 
.zere Almanlar Ru'"y:ıya karııı 
çok r.cni? mi • ·a ta büyük bir 
taarruza g ·mi,' rdir. 
Almnnların sa.rfctmekte ol

dukları ha.ılıca f.JyrGt, merkezi 
mıntakada kendini göstC:rmcktc. 
dir. Bu mıntnl~ada taarruzlar. 
cenuptan ve §İmalden I\1oskova 
istikametinde inld~af etmektedir. 
Bu taarruz, her tarafta anudane 
bir mukaveme~le knrşılanrnakta. 
dır. Manmafih taarruz b!r mik
tar ilerlemiştir. 

Alman taarruzu "çok büyük" 
wye tavsif edilmektedir. Ve Bit
lerin nutkunda t..:lmih etmiş ol. 
duğu büyük taarruz olması 
muhtemeldir. 

Bu harekat hakkında Alman 
tebliği fazla bir şey bildirme
mektedir. T\.:'bliğde §Öyle deni_ 
yor: 
Şnrkt" l. ı tnarrıız hrırcl:etlcri 

diln yeni muvnffakıyetlerle neti. 
celenmiştır. 

Lcninırrad batısında. ehemmi· 
yetli Sovyet kıtaatınm ihrac te. 
şebbüsü, Cronstadt'ın tekmil 
kale!erindcki topların ve deniz 
ve !'iahil batary:ılarmm himaye 
ve ate"İ altında yapılmış olma. 
sına raı'.:ır.en müdafaaya hazır 
Alman kuvvetlerinin azimkiir 
harcl~etleri} :c tamamen tardedil. 
miş ve ak·m l.nim1ştır. Aynı za. 
mnndn ihntn kuV\ etlerini mer
kezden yarma~ı : titdaf eden 
şiddetli Sovyet taarru-;;'1 da a.. 
kamete uğl<!tılmıştır. lhraG cdi· 
lebilmiş olan Sovyet km..,·etleri 
dağıblmış veya esir edilmiPtir. 
Tamamen dolu birc:ok sremi bntı. 
rılmıştır. Yedisi fevkaHlde ağır 
olan yirmi il:i hücum arabası 
imha edilmi<tir. 
Savaş tayya:-elerimiz, 5 - 6 

ilkte~in gece i A=J.k denizinde 
bir dü..<mr.n limanını, Moskova 
doğusunda ehemmiyetli muvasa
la yollarının düğüm nol:tuıını ve 
Leningr:ıd'd:ı askeri hedefleri 
müessir surette bomb:ılamışiar. 
dır. 
Sovyctlerin fam ruz/arı 

Bir askeri kaynaktan bildiri!. 
dirildiğine r,öre, Sovyet kuvvet. 
leri dün şark cephesinin §imal 
lbölgesJ.!ıde Alman mevzilerine 
karşı akim kalan müteaddit ta. 
arru?Jar yapmıılardır. Düı::man 
tan.rruz'arınm hepsi tardedilmiş· 
tir. Sovyetler insanr,a ehemmi. 
yetli zayiata uğnı.mıc:;lardır. 
Bundan b<: , a aralar'llda 52 ton 
ağırlığ'ınd:ı. bt•bMn bir c:ok bil. 
yük savncı arrjaJ:ırı da iğtina:n 
edilmiştir. 
Bir hava meydanına 
Baskın 

D.N.B. n innsı a.'3keri kayn:ık-
an ö~cni} r: 
Ş:ırk coı:: ı inin ccnu bölge. 

nde ilerlry~n lı 'man kuvvetleri, 
ir b"lSkm l "rC''·etinden istifade 

ederek 5 il!-tesrinde dfü=manm 
bir salını hnva meydanına var. 
mışlard!r. Bu sevile ile enerjik 
ve cil.ct :.r.,~e harel:et yanan 
kıtnntımız ıki Sovyct ta •yarcsi 
zaptctm:'"ı"~dir, P1rk cenhesinin 
renup b ··ı " · nde h~rcl ·ta iı:.ti 
rak <'den Rıım~n hnva t ckkiil
lcri de 5 i kt in ı;-nu hava 
rarp crrır Irır·1ı. ile: Sovv€t to.y. 
varc:i er· .. ·· k surc!iyle y0 ni 
rnuvaffakıvetl r e1de etmi..,lerdir. 

Rumen kıtaatı 5 i'kt "'rin güm.i 
~ark ce">he inin c ... nup b .. ''Tcc::n. 
de yeni · n " l i l"' ailll'ı tardır. 
Bu kıt'l nr. Yu t '·' rı mı:hrırbe
ler n.,. .. ;c"'"İn~ .... 300 :"us a:;keri c.. 
sir alını<> aru.r. 
Leningra.d müdafileri 
Yeni tan.~!ar k··lla.nıyorfor 

Pravda rr~ ' ~inin Lenin.ırrad 
muhabiri nt"" ·nrı"rinin yen! t!o. 
t' tnn'·'nr lrt.• ~ndı'•'nrı:aı b;ı1ir 
ıo:ıektedir M'"th"' b'rer silah o 

., bu tn., '' r Almanı~rın mn. 
r ~l ... rd ... l·•ılland·J:J:ırı büyük 

ıuhlr k-uvvctlcre karşı mücsııir 

surette faaliyette bulunmak~ .. 
dır. Muhabir, Leningrari'da yeni 
tanklar imal cdi!diı{ini ila\'e et. 
mektedir. 
Bir zırhlı kılanın aldığ! 
Esirler 

D.N.B ajansı askeri bir kav 
naktan ö~reniyor: 

K!eist. zırhlı saval aral::alnrı 
grupu Kiyef imha muharebesin
den SOTira cemnn bir milyon esir 
alınış bulunduğunu harp ceride. 
sine g~irmcğe muvaffak olmuş. 
tur. 

Bu grup, polonyada. Fransa
da, Balkanlarda ve ~ark cephe. 
sinde muvaffakıvetle rarpışmUJ 
ve Sedandan Manş sahiline ka. 
der yarma.Ya muvaffak olduğu 
Frans·z ceph ... sinde kat'i netice 
nin alınmasında amil olduktan 
sonra burada 400.uOO Fransız 
askeri ve ~ırbistan muhareb~in
de de 200.000 esir almıı:ıtır ~<ırk 
cephesindeki muharebeler. esna
sında aynı f!TUP 400,000 esir al
mıştır. 

Lcningradd!l rıazryet 
Fin kuvvetleri tı:rafmdan esir 

edilen Sovyet o.sl:ercri, Lening_ 
rad'da bUtiln m a h al 1 e r i n 
bUyUk zar~rı•ır ~u.·dllğllnU, mUtcnd • 
dit fabrlkn!ıırın ve !>anayt lmallı.lh:ı • 
r.clcrlnln t'l:r..o.men ) rndıf,ını söyle • 
ml~lerdlr. ::o b~ndcn ! zlo. işçi çalış • 
tıran bir •o.ilk tabrlkns: taınıımlyle 

yokolmuştıır, 

Len!ngradı!a ~yat gltUkçe yeis 
ver,cl o:r ... alctadır. Aımnn ve Flnltındl 
yalr milttefiklerlr. dPınlr !:Cmberl, Sov 
yellerin yap'.Jkalrı \ıt.itün huruç te • 
~bbUs!erlni tardctme:lüedlr. Alman 
topçulan, ha.va t-:şckl~tıllcrlnln yardr. 
mile aıiccrt ve h:ı.rp lktıs:ıdlyatı nok.. 
tnsmdıın chcmmlyctll t.cı!eflcrl hırpa.. 
lamııktadır.Uuna,hallhnz:rdc. vcslkayln 
verilen gıda mııddelerlndc mllhlm te. 
nczzuııer yapumnsmı mecburt kılan 
bUytlk ıaş9 mU,kUl~tı lıılve edlllrac 
Lcn1ngradm durumur.un Umltıı:z ol • 
duğu ve bu şehrin dah~ ne kadar za. 
man bu tarzda day&nablleceğl tnh .. 
m1n olunablllr. 

General V avclin okuduğu 
Mesaj 

Millt müdafaa .meclisinin ilk 
toplantısını takip eden ~izli cc!sc 
esnasmda general Vavcl, I\Iisler 
Çör~ilin bir mesaiısı okumuştur. 
İngiltere başvekili bu mesajında 
şöyle demektedir: 

"Harbin :ık sene.stnde Hind ordu
suna !Uzumu !tada: tı.l!ker ve tcchlzat 
bulmak mUmkU ı eıcği'dl. İkıncı hnrp 
senesinde bi:- m!kl:ı.r matzemc bul _ 
mak lmka.."lt ~ru:ı.ı old:.ı. ÜçUncU hıırp 

ecnesl znrtmr.a munun.m hnrp maıze. 
mesl, en moJer.ı ve fO tabrlp edici 
harp il.Jetleri lle:-ı;~'l b,raz doba art.. 
makta bulunan Hind kıttı o.tına de\ o.m. 
lı dıılgnlnr h:ı.lndc ~e me~e başlıya • 
caktır. Hlnd yurdunun evlAtları dahn 
şlmtliden ou tııırpt: en büyük saygı 
ve ı,erefe lAy ı: oldt.luo rını sösterml{• 
lcrdlr. Slrenalkd~, Sudanda. Erttrcdc. 
Hııbeş!stıınıin, S•Jrlj e \'e lrnn ja sava. 
şan Hlnd t.Umcn!er: ehemmiyetli \'e 
mlltc:nıı.ytz olr rol r>y:ıoınışınrdır. 

l9U senesl~de Hlr. ı orduları bUyUk 
Brltanyall orkada:ıııorllt' Nilden Hazer 
dcntzlne ka:Jar uzanan hnrp sahasın. 
dnltl cephelerde birllKle savaaşcnl<lar. 
dır. Bununla ıınrk l&tıknmetindo ge • 
nlııl!yebl!cc'l< c'an hıırp ıcıymetll 

mevcudlyctııırln ve Hmtdll:itan yayla. 
ıarmm bin Kflomctn u:rolctığında nazı 
1.BUlAsının dur1urulmoııını temin eyli.. 
y~ceklerıllr. 3u yUk,,ı lt, takdirlere 
§ayan bir ·1a7J.:3 ntd .gu gibi en mu • 
kemmel bl.r '!evk:.ıl•!ey~ şekllcl!r Ay. 
m zaman:la Hindlıtar.ın menafllne 
uygun olduğu l:nda• r.ı•lcadele etmek. 
te oldutum·ız c!'.lnyf< mento.atınc de 
muvl\ftktır . ., 

T colil Gotye bcıttrıl:lı 
Amiralhk dairesi bildiriyor! 
Fransaya. dllnmek i<;in Selılnik • 

ten yola çıkmış olan Teofil Gotye 
vapuru 4 teşrlnicvvclde bir deniz 
altı tara.fmdnn b:ıtmlnuşhr. Va
pur mUrettebatmın ve yolcuların 
tUyU.k bir k smr kurtarılınıetır, 1>':.ı
nunla bere.her iki kişi ölmUş, ıs ki. 
fi kay1'olmuetur. 

Tcofil Gotyenin geçen 6 hazi • 
randa İngiliz taarruzu csn:ı.ı·rdn 
Beyrul!a. bu'un:luğu hatırlardadır. 
Vapur lngil z abluka.sına rn"tmen 
Fra.ruı:ının Suriye müdafilerine gön 
dermek lstediP,1 yardımı temin için 
Selilıı"ğc g:tmiş ve uzun znmruıdnn. 
beri orada kalnuc.-tı. 

lnai!tere lranfo itti/ak 
Ya,,m,1Ja çalı~rvormu;:! 

Sofyaya r,elen ha'l:erkre göre 
tn~iltere hü!dmeti. htı.lan Rusya 
ve tn~iltcre ile bir ittifak mua
hedesi imza etmesi için Tahran 
hükumeti üzerinde şiddetli bir 
tru:vik icrn eylemektedir. 

Munh" '"nır. imzası taktirinde 
In •iltere İran hlikiimet!ne Sov. 
yet kuvvetleri tarafından h[lli 
hazırda 1 randa işgal edilmelcte 
olan kısmın tahli~·csi vaadinde 

rJZ 
~: ~araih.k kan nu ... 
~ kaltl!ırıiması 

etra ınlif:l 
Dugün mühim 
~ahs · etlerle 
görüşüyor 

Ll>ndr:ı, 7 (A. \.) L'u.;-UnlcU solı 
gUnQ bltnrnfl·ı~ k ını:r.u h:ıkkınd:ı. gö. 
rUşmclt Uz~;-i) Ruzve:Un ltcngre lider .. 
lerilc m1Jtas::ı1Var olon te~tıkldsl mt•. 
nııscbctUe Tn;,mls g:ı7C'tesi, bl.1.§maka. 
leslnl Amerika.nm harp muvacehealn -
dekl hattı n::ıreketlne tahsis ctmı~tlr. 
'raymıs cilyor ld: 

Manevi m'"'"le, h:J . .;dllmlşUr. Aınr
rikan ..ıcvı't reis~! , ı:nznrı dll<1taU. 
nl celb~de<Jllecek h!ı;b1:- siyası hasım, 

A mcrlltauın Avrupa llıtlltıfınm nete .. 
ylc!ne blı;e.,, .. 1'.nlmaı;: davasına saha
bet etmediği ı:;-ıbl mUner devletleri • 
nln zaferini <!e ilttznnı ctmemclcte • 
dlr. 

Stratej! b:ıhsindc e.fidlrrumumlye, 
ikiye ayrılmıııtır. Bazı kimseler, Amr .. 
rlkanm enın!yeUnin ptı.slf ve korun • 
mata istinat etmesi lüzumunıı kail oı.. 
maktadırlar. Bunla:-. lnflrnt pol!tlltası 
tar:ıftnrıarıdırla.r. Bı:z,ıan da m\lkO.. 
bele tedbirleri almak lelı1ndedirler. 

Aınerlkıın devlet ret.ııl., Atlas Ok • 
ya.."lusu oeyannamesı.:o memleketini 
Hltlcr:zml d-!ıvlrmek ieUycnlcrlo beru .. 
ber yapmı:ı;tır. Bu ga;>~ ıerln tahakkuk 
eahıısıno. ısa:!nl. henUz :c~edllmemlş o.. 
lan bltarafllk knnunı.: işklU etmekte .. 

dlr. Bu kan~n. Aın'ri'kanın hareket 
serbestlslnl tahdit etrı.ektetllr. Devlet 
reisi, kendi 9ah.st han·ketı ile Ame • 

rlkayı hnrbe sUrUltlemek istemiş ol • 
m~ itham:nıı. maruz kalmama!fıı ça.. 
ıı~maktadrr. Fakat tc.ablt ctm!ıP oldu.. 

ğu zannedll~n r.ıahGut hedctlorin A • 
morlkan mllletlnln knlılr bir cksert • 
yetinin tasvı'.>lne iktiran etmesi mu.tı. 
temeldir. 

Fransa ingilterevi 
rotesto ediyor 

\"isi, 7 (A.A.) - D.N".U. 
Burada tuıoer \0erilı.1lğlne göre, Fran 

sızlarır "Gu"d Ygneın., ve Tbcophl1 
Gaulhler., v:ıpurları, tr.ı;lliz harp gr. 
mllerl tarnfmdax: torp:!lencrck bntt • 
rıımıııtır. "'Gucd Ygnem., posta gemı.. 
el Akdenızae taarruza uğramış, "Thc.. 
op;ıııc Onuthlcr,. ge c.'eulzlndc bııtırıJ. 

mıştır. Gene ho.ııcr verlldlğlne gi:lre, 
F ran.!ız hllk<ımetl. b<'ynclmllel hukuku 
yen:den lhlll.l eden bu h::ıreketten do. 
layı bUyUk Brltnnya LUkQmctinl pro. 
tcsto edecektlr. 

Halitaksın nu ku 
<.Bn& tarafı 1 nc:de) 

ıı:ın seviyesine çıltnrnmaZ3ak vr.zlfe .. 
mızı lsted!ğlr.ıiz ~lcldo blUremeylz. 

Haılfnks, Amerik:ı ve tngilterenln 
p:ı.roıası: 

"!stlhsal, ı;ok lttil:s:ıl ve daha çok 
lstihs::ıl., oldul:'Ur.U söylemiştir. 

Harbin SovyeU.ar birliğine yayıl • 
masının yeni mrscldcr doğurd11ğunu 

&öyllycn batıp dcmı,tir ki: 

Muayyen nir s!klet için imal edl • 
len bir motörUn b~r~enl:ıirc bu slkletin 
iki veya Uç .n!slin! ce!ı:mesini bekliyc. 
meyiz: cnerJlm...:ı, lcı.ovvetlmizl, mukıı.. 
vemetımızi azamı h3'do kadar kutlan.. 
malıyız. 

Hııll!nka İngiltere< cıı ayrılmadan 

bir gUn evvel Pllmutda ynya olarak 
bir gezlnt! y p~ğuu. pazar yerinin 
bir harabeye d:SnmU§ elmasına rağ'. 

men lşlemcbc ve tşı;llerln de gillmcğe 
dcvo.m ettiklerini soylemı,ur. 

bulunmuştur. 
Tahran hükCiroeti bu talebe 

muvafal:at etmiyecck olursa 
Londra. hükıimeti Moskova ile 
analjarak !randa yeni mıntakala. 
rı Rus kuYveterine işgal ettire. 
cektir. 
Hastahane aemileri bu 
Sabrıh In:ı:!tctcclcn ayrılıyor 

İngiltere hükumeti, iki hast:ı
hane ıtamisinin. 7 i~ktcşrin sabahı 
saat 5,30 da lngiltercden ayrıln
rak 10,30 da Dicppe açıklarında 
bulunac.:.kJarını Alman bükü. 
metine bildirmiştir. 
· lngiliz hükumeti, bu akşam 
saat 20 ye kadar Almanya tara. 
fmdan buna itiraz eden bir ha
ber radvo ile verildiı!i tnkdirde 
vapurların yukarıdaki ı:a:ıtte yo
ln çıkanlacaklarını ilave etmİlil· 
tir. 

Rusgada . ~ 

üç Poonya 
fırkası 

h:.zırlandı 
Bunlar Rus kumandası 
aronda Al:nanıara karşı 

harbe,]ecek 
J.ondra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Sovyet Rusynda bir Polonya or. 

dusu yakında harbe iştirak ede 
cektir. 3 fırka. şimdiden lınzırlan
mrştır. Bunlar Rus kumandası al.. 
tında ayn ordu olarak harbcde .. 
cekt'r. 15 bin Polonyalı kadın v~ 
kız bun1nra yardim etmektedir. 

-0-----
Almarılar .oskova-
ya doğru i:ertivor 

(Bnı; tnrnfı 1 nc'de) 
En mUW:n r.nrekM bu kol tarafın. 

dan yapılm<\ittadır. 
R6yter njansınm Aloskova muhab'. 

ri, iyi haber s'ıı.n mtmbalıırdıan elde 
etUğl ma1Qmata fst!ıı::den marc§al 
'Budlennlnin ordusunu tekrar toplamr. 
ğa ve talcvl70 t>tmcğe muvaffak 
olduğunu blldlrmekteı;lr. Bunun neti. 
cesl olarak Almanların Kırım ve Har. 
kt>fa lt::ır§ı ga.yretıer1 boşa. çrlunal~tn. 

drr. 
Kııro.dan!.z Rus :filosu, Almanların 

tayyıırclerle ın:ıyn almak te~bbUsUne 
rağmen harekAtın:l devam etmektedir. 
Vııpur kııfllelerJ muntazaman seter. 
lerlnl yaptyor. 

\'l:;l, '7 (A.A.) - (Qfi) 

Rusyada :.:ılrorl vazıyet hakkmdo 
Berlin, ve Ml)sl:ov:ı.d .. n ve muhtcıır 

membalardan gelen h~.bc:-lerc göre 
ınuhnrebo ıılltiln §lddctlle d~vam et .. 
mckled~. Almnn tayyarelcrt Rwı mU 
n::ıknle mcr~~crlm bomb:ılnmağn 

devam ediyorlar. Lenlngradda tan~ 

lnrla blr çıkış teşcbbusUnU Almanlar 
tardetmlştcrdlr. Bu cepbede Alman 
&ğlr toplan ":.,,cnlngro.d ve Kronştadı 
bomb:ı.rdrmnn etmeğa devam ediyor. 

Almanlar Vnlılal yayltı.smdon :Mos '.. 
kovnyn doğ'ra Uerlıycıtlar. Merkezde 
Tlmoçenlto ordusu taıırnıza devam e.. 
diyor. Ukraynad:ı Alman tazylkl do • 
vam etmektedir. 

Odun işi 
halledıle nedi 

(ll:ış tarafı l ncide > 
;ktı:sat müdUrlUğU murakıbı SU • 
reyya, daha sonra ela bu •narhm 
indirilmesini haklı ve IU.zuml:.ı gör
terecek mnınmatr hnvi rapo:-u kc
misyona veren murakabe memur. 
lnrı dinlenmiştir. Mütc:ık ben, ge .. 
rek Anndohı, gerekse Rumeli o -
duncuları hep beraber ~nğrrılmı, • 
t:r. BütUn bu tetkikler sonund:ı 
eazcteeilcri komisyona dnvr>t e ~ 
cıen vali mauvini ve komi!lyon re·
si Ahmet Kınık, şu iznhatı \er -
mi5tir: 

Bug\in odun narhı işini yeniden 
tetkik ettik. Faknt mc::e1e çok 
mtih!m .olduğu için acele karar 
vcrmomcği kıı.bul ettik. Bugünler. 
de yeni bir komisyon taplantrsmda 
kııt'i bir karar vcrllmesi muhte -
meldir. 

Diğer tarafan öğrenildiğine r:ö" 
re komisyon Cızasııun bugün vilb.• 
yette vali ve belediye reisi Do!t
tor Liıtfl Kırdar tarafından ka -
bul edilere?t izn.hat vermeleri de 
muhtemeldir. Bu toplantrdn odun 
r.nrhı hakkında belki de kat'i blr 
karar verilecektir. 

n:ğer taraftan, flat murakabe 
komisyonunun diln akşam verdiği 
karnrdan sonra dn odun meselesi 
üzer"ndc dcd.iltotlular devam et • 
::nelttedJr. Odunculnrdrın gerek A. 
mı.dolu ve Rumelide bulunan top
tnncılar gerekse tst.ıı.nbuldnlti dC'. 
poculo.nn bu işte teaebbüslerine 
deva.ın edecekleri görUlmcktcdir. 

Dün flo.t murakıı.l:ıe komisyonu• 
nun kapıs:nda. toplanan oduncu • 
lar kendi aralarında görUşü~kcn 
hclki §imdiye kadar lı:endilex-"nin 
de farkında olmadıkları bir hesap 
cıkrırm~lıırdır. Bu 1ıenaba göre <:
ılunun ormandan kesilmesi l~in te 
şrbbilse bıı.şlayıp lstnnbulda odu • 
nu satmaları bir ev!n odunluğuna 
c!:_-inceyc kadar tam 34 eıd~n gr!:. 
t g mcyfara çı".inuştır. Bu §crait 
içinde odunun bu kadar fiala nnsıl 
satı"o.bi:d'ğ"ne bizzat oduncular da 
şaşıp kalmLslal"Clır 

Diğer taraftan ~n günlerde Si
nek!" de evkaf idaresi tarafından 
k~i1?1csi ih<ıle cd'lnn ormanın çe. 
k·slnın 260 kuruı:ıtan mUb:ıyaa e• 
dilmesi de odun n:ırhı üzerinde gU 
rü'tU ccreynn ettiği ı;u sırnlard:ı 
bir h:ıyll ııayanı d kkat gl3rU1mck. 
tedir. 

ingiliz Krah 
ifenı bir tayyare 

tecriibelerinde 
hazır b IUDdU 

Röyter m'ıhabiri bu tayya.-

renin mcı.uevreJnnnı helecan 

verici diye tavdf ediyor 

Londra, 7 (A. A.) - Kral ve 
kraliçe, dün, bombard"Dln.n servisi 
başkumandanı Pelrse'in refakatin 
ele, hava kuvvetleri bombardıman 
servLcı"ne merbut bir istasyonu z.: .. 
yaretlcri esnasında "kırlangıç gi. 
bi havnya. yükselen., yeni t.ayya -
ronin tecrlibelerinde hazır bulun
muşlardır, Bu tayyare, nlçnkta:ı 
uçnrak, bu istasıonu bomb:ıhuna 
tecrübesi yapmrnt:r. Pilot mUtead 
did dcfahr. nşağı doğnı dnl:ırak 
blnalnro. b!rkaç metre yaklQ!imış • 
tır. Röyter ajansının mulıa!>iri, 
bu tayyıır::nln yaptığı manevrnln.. 
rı ''helecan ,·erici .. diye tavsif et
mi~ir. 

Bir Japon gazetesi 
soruyu,· 
(Ilaş tarafı 1 ueldc) 

t::ıpur, IIong - Kong ve Mos.i:ova 
konferan.sla.rı b ... :ıu fa.7.lasiyle is • 
pat ve teyit ediyor. Hasım, :::a -
mnn kazanmak suretiyle istifade 
etmektedir. Bununla beraber, ta 
kip ed'lecek yol ga.yet sarih ve 
vazıiıtrr, Zira, mihver devletleri 
zafer kaze.nrunad•klan takdirde 
yeni Avnıp:ı nııml vlleut bulıuna:r..
r.n, Asyn. knrş·smda UçUncü şahrs 
demek olnn devletler de aradan 
çıkanl.mad.Ikça, yeni şarki Asya 
nıcYcut olamaz. Yükleneceği mel!'. 
ullyet btiyek olan hükfimcte, mil" 
letin itimailı vardır. 

*~* 
Tokyo, 7 (A.A.) - D.N.B. 

Kokumin Şimbun gazetesi, b~· 
makalesi,ndc, uzak §:ırkta İngiliz 
ve Amerikan zimamdanları ara
sında yapılan devamlı konfe
ransların, Barki Asya refah sa. 
hasmın muhafazası i~in sarfedi. 
len gayretler aleyhine birer ağır 
tehdit telakki edi'mesi lazım gel
diğini yazmaktadır. Gazete, bu 
sahanın ta içinde toplanan bu 
konferanslar kaıqısmda, Japon
yanın endişe duymaktan hali 
ka:mıyaca~nr ,.e mezkur konfe. 
ransların hedefi, Japonya üze. 
rinde si''n!:i. iktısadi ve askeri 
bir tazri~ icra etmek oldu~nu 
söylüyor. 

Kokumin Şimbun, şarktaki ı\. 
merikan ·:e İngiliz r;ef erinin Ma
nile'C:a ynptı:darı mülakatın, bu 
iki memleketin uzak şarkta, ci. 
yasi, iUısadi ve as!{eri sahadaki 
müştere1< hedefler; v~ elbirli',. 
!erini bu defa tamam? l belirtti· 
ği mutalaasındadır ve uzak 

Fransad~ 
sabotal, 

Bir ~ an .,ar• 
uçurııJdO,,, ti. . 

( 
A .A.l ,:~~ s 

~'\1oskova, 1 ~ı. ıerır 
yarısı Sovyet teblı~ .#. 
niliyor ki: ~; ~; 

F:ışist alcyhtnrı-etıe~~;. 
Alman i~~a! kU~ıı:ıelC~ 
c:ı.dekye devanı da ,~ 
Aras mıntaknsın .tfnc 
vettürlü dört elek rıtilfl ıılf 
berhava ctn1i~ler. ~ • 
i~in muattal k~Ill ô 
yet vermişlerdlıt. dıtlıl t! 

Aras gan c~vorlflaııı.r ~~ 
yolu miıtcnddıt def :ıi '('/ 
tir ve Lille ile D~:rı:ı:ıiştif·f' 
noktada raha.r 'JJitl:ıJI , 
la \nlle'de bir 1Q ttJ. . ' ~ıı:ı~· 
treni hasara Un•-

1
t 

yolda:ı cıkmıştır-ıniites.ıfd 
Courriers'de, p0Jsrı:' 

.ienlerde direk ~~ bir ' 
dak sokulnıuş dtf: ~eJI 
kuvusundn. köınut ::1 ~; 
iP.tin ıbanivelli ~.aYlr:ıuııt"' 
makine'er beŞ güJl 
mı~tır. b!lrııjı 1; 

. Douai kanal!nın 0,t>C-? ' 
edilcre!' sgyrısefer 10rı11e., 
ı:rtna uarn.mıştır. e'd~ b 
manmda varenr. ol~ııı 
deposu berhava 11~ril' 
haddeha_ne ha.511~ ur 
beş gü~~hşaı?l:~ t~~ 
V i! k i 11 in rııJ,,.,.ı 

ıcaııııfl 
Bitarnfhlc ~~ 

') ACI ıaı hemen ı g"" 
~) ...... ~ 

NC\')Ork, 7 (A. 
1 
-~ 1 

renin Vn5ington ~~!ı 
faksın şerefine c .,nrw" f 
klübü tnra.fı~dıı.n r: lıir ~ 
mı verilen zıynfe deli \ 
r.ıt ctm'ş o'an ven 
10 demiştir: tıJlıı' 

Bitaraflık knl\11!ıuı lf~ 
feshedilınesine ll~tedlf· 
dam takdir etme. et!lı ~ 
riyetçi fırka bilkruıı tJ s.e.ı 

.• l . l d JJluıe .ı.ı.ı ı;· 
rnıı c 1ş er c tJJl cSV--
yerde onu tnkiP e 
1.d. ıe 
ı ır. ''Jll"ııı 

Vilki, fırkanın rııJllld' ~ 
dünynnm her ta ol:Jıl 
felıikete götureeelt tı>I' 

sure ı 
nu,, fesheunel< uıxıııP11 
başına geçmesi ıuı 
miştlr. ~ O~ 

rsveçe ıtEDfı 
0sıstJ ~ 

(Jt ,4. 
stol~lıolnz. 1 . . 

ajansı bildiriY(rrı ı.U~~ ı 
İsveç memur nG~tJııfı 

kım sandallıırla 13rı t0 

ge'miş olan RUS \ 

dır. ın~J tc~ 
Bu surc:tle c~ı cınıı : 

günü toplanırııı, rır rl11 
dedi seksene bel ı. 

ı:ıarktn vaziyetin son de.rece teh. POLJS'te: ~ıl 
!ikeli bir noktaya t::elmiş olduğu • .._an== ~1. ·re 
nu, zira. İngiltere ile Birlc§ik _\. Bir amel~ Z<' ·~o.ıd• 
merikamn mütemadiyen ve he. altındn 

0 6 :ııı? t 
saplı bir şekilde taarruzi hare- Zeyrelt yok~? .. )'erfı 
kellerine te:;ebbüs etmekte ol· turan ScJiJp, dU•·,.ı.ı,•!l:ı~ ~ 
duklannı söyl~ektedir. hire deposunda "ı.ıJtJJI"" ~ 

Bunclan sonra, :tu f"azete, b~ istifler yıkılnlıS vıa.r~;I 
senenin bidavetinde, uzak şarkın tır. Selimin b~rrıı~,, . ..: 
büyük bir tehlikeye maruz bu. cankurtaranı~ 11ı:ı:ıtff~~ lunduğuııa dair o'o.rM dolaşan, hanesine kt>.ıd1b.ıt.t\~f1 
h:ıyal mahsulü diye tavsif edilen SOB \ J{ »~11;1 
sayialafa nazarı dikırnti celbet- Büyük sebeJ:ıı tı~~ 
mcktc va şöyle demektcılir: ğmda oturan ııfltJJ"ıı d 

Fakat, son ay içinde, vahim bir Bodosı:ıki aı?_8~1r:ırııi! ) 
tehlike belirmiştir. Zir:ı, Birleşik rarken c;yns:rı Jl'lııJıte ,,.~~ 
Amerika. uzak şarkta Büyük baş:ndan ve 1' tedıt. 
Brit:ınyamn mUmessili gibi gö- den yarnlannrn t1 
zükmüş ve geçenlerde, Çung _ lırur.ıştır. N ~oı .oY'fi 
J{fng'e, Amerikalı askeri milta.. BİR çoCUÖi ~aıııııcl 1 
hasınslnr giindermiştir. Birleşik Taksimde .,.ı"cet o:;~'" 
Amerika, Çun~ • H:ing'de ku- numarad~ B~cuır. ~i1~!11 
mandayı ele almıştır ve orada, adında bır c •JP ~ ~t! 
Amerikalılara, Çan - Kay • Şek- ken ayağı kll} !=:•:ıh r 
in rejımine hfıkim olmak müsa. kolu kırılaralc ·ııı ı::tı ' 
adesi verilmiştir. hanesine kald!l"l 
iiiii:iiiiiiii:iftiiiiii~~iiiU:iiiiiiiimimiiiiiii:iiiiiiii:iliiiimiiiiiiiiii__,:::idi"----~tfif' 

Dııiına fcvlmlbcıJcr h-udrette §nhSlyt.'tler 3 ~ 

Dtı.vUk ttJlol!<lln son "''"'' 
0
""' p'il 

RE <Li Dr. Y ' 0 .,,/ 
eri''~ 

Fenne ığmıyıuı, ilmin çcr~veslııden fı:ııarıın 11 

tltrctcu bir pbeserdlr. • f 0 
LAL Si E~ASI~/ 

l!ırııd p9' 
Bu tldncı hnrllm mı l'EUŞE!IDE tıl•'11"'' 61'°:.11111: 

4 

'ft' 
nınn. Numaralı ) erler lıncUien sa.tıJm:ık~uır. 

ıııı~ıı~, 



di~im istikamete bir ~öz S!ez.dir
di. Verdiği kumandayı duyup 
duymadığımı anlamak istiyor_ 
du. Ona yaklaşınca ba~ımla i3a. 
ret verdim ve Sirkeciye doğru 
yürümeğe ba~ladım. 
Beş, on dakika ronra Resadiye 

otelinin kapısından giriyordum. 
Arkamdan o da yetişti. Ve he
men ayak üzeri ~övlc bir konuş. 
ma yaptık: 

- Her ~}i bili}orum. İyi 
şansınız ,·~rmış, Bu akşam bir 
yelkenli 5am~una harelrnt ede
ı•ek hemen onunla hareket etme. 
!isiniz 

- Tereddüt ctti~nıi g-örünce: 
- Burada sizin için l;ir şey 

vapmağa imkan ~·oktur. Valde. 
nizJc h~mşirenizi kısa biı zaman 
sonra bırakmaia mecburdurlar. 
Onlara ait malumat ve havadisi 
Ankarada ( .. .> beyden öğrene. 
ceksiniz. Ben bu işle alakadar o
lacağım, Hi<: bir şey düşf\·uneyj_ 
niz. Akşam üzeri sas ! dörtte 
tekrar buraya gc'iniz. Size veri. 
lt.!cel, c\·rak vardır. Gece )elken. 
li 'Yenikanı" Odun i.:;kclesinden 
kalkacaktır O z~mana kadar 
miimkiinse 

0

sokaklarda dolaşma. 
yımz. 

Onda <laima, bu suratla konuş_ 
mağa ve kumanda etmeğe alı~
mış bir tavır vardı. Elini sık~. 
rak ayrıldım. Elimde. avucumda 
on oara "·oktu. Sokakta do1aşan, 
kahvede oturan insanları gör
dükçe kendi bulundu~m sefil 
vaziyette onların değişmeyen ha_ 
yatlarını öl<;üyor ve bazan hif. 
!erime mağ!Qp olarak: 

- Bu toprak hepimizin değil 
mi? NiGin, niçin sade biz ve sa. 
dece bizler ciiye düşündüğüm za. 
man'ar oluyor... Ve sonra yine 
kendi kendime üzerimi:re ald1ğı. 
mız büvük ve kudsi davanın iftj. 
har bayım taşımak ~refini ka. 
za.ndığım icin m*ur bir sevinç 
duyuyorum .. 

O gü'l bana bir asır kadar Q..· 

zun geldi.. YUrOdilm, dolaştım. 
gezdim. Hatta bütün kayıtlara. 
ve Rıza beyin bütün iMiyat ted. 
birlerine ve tavsiyelerine rağ. 
men Bu avarelikte biraz da 
kendi' ısvamm vardı .. 

En km g-ünler en kara günler 
oldu •. Bu kara günler !'B.dece be. 
nim '\"e gönlümtln kara ıtiln1eriy
di. Yoksa ı;?ilneşin doiduğu yer. 
de ve vatanmım cennetinde c:ok· 
tan ak günler bru?lamıştı, Geç 
vakıt otele döndü~ zaman 
Rıza beyi kıraethanede gar.ete 
okurken buldum. 

.,, ( Deı•a mı tıar) 

Acele ~ atılık 
Tq baskı makines~ t13X96 (JUllen) 

Etiket, banJ, çel< ddttrl, Ye emsali 

kin yok ama .. onun hergün 
ıehirde seni araması da be. 
ni sinirlendirecektir. 

- Evet. Onu Edirneden u. 
··zaklqtırmak çok iyi olur, 
devletlim! Benirıl aklıma bir 
çare geldi.. söy leaem, bil • 
memki yapa1' mısınız? 
· - Söyle bakalım.. makul 
bir tedbirse, derhal yaparım. 

Gülbeyaz, paıaya eliyle 
bir kadeh ıarap sundu: 

- Yıld:nmın gözdesi Mar 
\anın amcası prem (Mirçe) 
hili Bizanıta, kralın misafi. 
ri bulunuyormuf. Bu adam 
Bizansta elbette boıuna o
turmuyor .• O:!!nanlı devleti 
aleyhinde tahrikatta bulun • 
duğunu birkaç ay önce gene 
ıiz devletlimden dinlemit • 
tim. Rüstem de bana sık sık 
ondan bahsedl!rdi. Hatti ge
çenlerde: "eğe:- padiıah ha• 
na müaaade ebe, bir iı ba • 
haneaile Ko.tantaniyeye ıi
der ye fU herifi ıebertirdim,, 
dealif\i. 

., 
===== ww 

Müzayede 
(Guıett"~dJı blrlnd •7laaırd8 

IMlflı:lı T&nmdald tıu1.h oen..~•c-1 ır:ı. 
pona1'a blrllktf'! ı;ilnı:ıı-rlltc'.ıC'k) 

ll:VLENIU: l'EKLtl-'Lıtl:U. I~ AKA· 
MA. I~ \'F..ıtME. ı\J.I.'1. !SATIM 
flbl ttcart mahiyet: bal• otmıyaa ıcu. 
OUk Ullnl; r par .. ı:r. nl'ırnltuıur 

y t1 ytl ünden h rhıu~g! bir işte u 
bir D"retle çalqouık mecburiyetin • 
"1.d r. !Hamdi) "tmzlne 11"1 ,. rıı • 

• Slnema ı~e~den anlayan btr 
r.at ehven Ucretıe blr 1§ aramaktadır. 
Kefıı.ıet wreblllr. < lıekll\m) remzine 
mUraraaı. 

Berrak bir yaz sabahı beni 
Göreve kabhcalarına ı;rötürecek 
olan fayto~ bindim. 

Fartonda benden başka iki 
yolcu daha vardı Bunlardan biri 
kendi kendime y

0

aptığırr. yirmi 
dakikalık sessiz, fakat çetin mü· 
cade'eden sonra aşık olduğum 
:pek sevimlı, şuh, sarışın bir ba
yan; ikincisi serbest. gayet faal 
tavırlı bir baydı. 

&nim kendimle yaptığım kah
ramanca mücadele hiç olmaz.sa 
yirmi dakika sürmüştü, halbuki 
bu genç bay, hiç 'bir mücadeleye 
gir~meden, ilk iki üç dakika zar
fuıda, bütün tavır ve hareketiy_ 
le gösterdi ki bu andan itibaren 
hayatının biricik ~ayesini sarı
şın bayan teşkil etmektedir, ve 
o, başka hiç bir şeye razı olmı. 
yacaktır 

İşte b~nun üzerine aramızda, 
tayy.:.ırooe vukua gelen çarpışma 
sonunda parlak bir zaferle neti. 
celenen mücadele başladi. 

Söylemek lazım ki kadınlar 
umumiyet'e dehşetli kurnaz 
mahluklardır ve he.men bütün 
havati eheımniyeti haiz işlerini 
miizayede salonu prensiplerine 
göre tertip ve tanzim ederler, 

Farzedelim ki yer yüzünde 
kartviz:tıere mahsus oymalı, rna. 
deni bir vazo mevcuttur. iBunun 
dünyada hiç kimseye lüzumu 
yoktur ve ay altındaki dünya
mızda mağazaya girip onu satı. 
nalmak stibi oynak bir fikir hiç 
kimsenin aklından geçmez. 

Fakat bir gün bu vazo, müza
yede salonunda .teşhir edilir; siz, 
o zaman dahi ona ehemmiyet 
vermezsirriz. Taki dellal, sihirli 
sesiyle: 

- Var mı? Sözlerini söyleyin. 
ceve kadar .•. 

neııro, avazı ~ıktığı kadar: 
- Yüz ruble! Var mı? diye 

bağırır. 
Komşunuz: 
- YUs elli, der. 
Siz birdenbire ateş alrnımız: 

"Mademki o elde etmek istiyor 
niçin ben de satın almıyaymı ?'' 
ve cesaret alarak arttınrsmız: 

- Yüz yetmiş! 
Komşunuz, üzerine ğaz dökü. 

len bir a.teşi andırmaktadır: 
- Yüz doksan beşi 
- Beıı dalıa.! ! 
Eğlence ba§lar ve on dakika 

evvel hııı.tır ve hayalinizden ge
çirmediiiniz, şeye el ve avucu
nuzdakinin hepsini vermekle ne
ticelenir 

vazo.;;; evinize götürürsünüz, 
fakat ~anmla kunıldanan fi. 
kir. meşhur horozla. inci masa
lındaki horomn fikrinin aynı. 
dır: 

"Bu lüzumsuz şey ne işe ya
rar?" 

Rusçadan çevireu 
SERVET LONEL 

yüksek hislerle söylenir. 
İşte bu seter de böyle başla. 

mıştı. Yerlerimim oturur otur. 
ma.z Golubtsov, (bu mıymıntı 
herifin soyadı idi) böyle gü:r.e! 
bir bayanla karşı karşıya otw·. 
maktan sonsuz bir saadet duy
duğunu falan söyledi. 

Ben onu altetmek niyetiyle 
dedim ki: 

Evlenme teklifleri 
• Yaş, 2:i, boy 1,6 mavi 

esmerce sigar ı v 1 '.1 kullan ıy n 
ve askerliğini bit rm . altını,, hr y. 
lıklr, aynca otuz bc.s lira geliri ol n, 
temiz alled n hiçbir klmııe i olmıy n 
bir devlet memuru b.ı~; ort<ı tahJI uı 

tem!z bir ane..ı n, lyı ·hllklı, kurur ı 
balık cUnd veya az şl man, boyuyl 
mütenasip, c-; lne dUşk 'l ve şirin 16. 
ıs yaşlannd.ı bir kızlı& e' nmek 1 t • 
mektcdir. (Y ni Yuva) :r mZin<- nıU. 
racaat. 

"- Gerçi çoktanbeıi kadınlar
dan uzak kaldmı, lakin kom~ 
gibi bir bayanla yan yana otur
mak yolu hiç olmazsa yarı yarı. 
ya .kısaltır. lı ve iıçi arayanlar: 

Hınzır Golubtsov, ona hita. 
ben: 

- Şayet Göglevede bildikleri
niz yoksa aciz lbendeleri emirle
rinire amadedir, diye oldukça 
büyük bi,1' kozu elinden fırlattı. 

Ben onun elindeki bütün koz. 
la.rı bey kozla .lbastırdraı: 

- Eğer kalacak bir otel bula· 
mazsanız ben size müstakil bir 
oda temin edebilirim. 

Golubtsov. periş:.n bir halde 
lbüziildü, fakat onun bu hali u. 
zun sürmedi: 

- Siz.e şunu söylemeliyim ki, 
Mariya Nikol~ .•. Rusyada. 
ki ka:plıcal&r mamur değildir ve 
ben, bunun için, btmm kaplıca.. 
lardan nefret ederim. Halbuki 
ecn®i mernleketleroe büsbütün 
bafka ... 

- Siz ecnebf memleketlerde 
. bulundunuz mu? (Maıiya Niko
layevnada fevkallde bir merak. 
Sansasyon!) 

- Evet ... Ben, lblittin Avrupa
yı dolaştım, Gitmediğim hiç bir 
yer kalmadı giıbi... . 

Mariya, Nikolayevna'nm ytiziı 
benim tarafıma sevrildi, ba)cış· 
lan sanki: 
"- Var mt? Var mı?!" diye 

bağırıyordu. 
Ben, bu küstah ve tabansız he

rifi yere gömJneie ve üsteffk te 
kocaman bir taşla ba.stırmağıı 
karar verdim, 

Şeytani bir teşebbüsle: 
- Siz, Ştnızel'e gittiniz mi' 

diye sordum. 

• Ttlrkçe, fraııatzca, yunanca mo 
kemmel okur yazar n 'konuşur ayn. 
ca biraz tııgUlrce btlir ukerllkle a. 
ılkuı olmryan, ke!!.l gOsterebUen 
hesaptan •e muhMebeden anlayan bir 
baJ' ucus bir ücretle iş aramaktadır 
(lıLT.V.) nım.zlne mllrac&al.. 

• llubaaebede 23 een.eM:r raz.ıa tec.. 
rObe811 ol&D ~Jr muhutp 7azıhaneJerdt 
nıya d1ğer Ucart mUuae•lerde ı., a. 
ram&kt&dır. Haftada blrkat g11a •eyıı 
blrk&Ç eaat de çaııptı0b' (N.JL.) 

remzlDe mOr&caat. 
• 28 yqmd&, ukerllkie al&.kuı bu. 

ıwunıyan yeni Ti eakt yazı.lan bllen 
bek&r bir g~nç, odacılık. kapıellık, gı. 
bl ~ lf aramaktadır. lS.A..) remztne 
moracaat. 

• 16 :rafında mııD •azlyetlerl dola. 
JDllle taJı,slllnl <>rta 2 de bırakmak 
meobm1J'etinde kalmış bir bayan talı, 
11111 "yqlle mütenasip bir ıo aramalı 
tadır. 25-30 Ura lle ça~ab!llr. (Koç. 
kaya) remzine mUracaaL 

• 19 ya§lllda tUrkçe, cran.amca " 
daktilo blleo b1r bayan l§ aramakta. 
dır. (Narin) remzı.ne mUracaat. 

• Orta yqlı Ye emniyeW bir kadm 
bir ailenin yalım yemek lflerln1 ~ap. 
mele LBtemeırtedlr.Bayan B.V. Beyoğ. 
ıu Tarlaba§ı Macar Turan eokağı Nu. 
mara '2. 

• Ytlkaek m1marinln ı nnctı amı. 
tında bir gene bir ıtrketto Teya htıSU.85 
moeaaesede. b1r mlmıı.r yanında az b1ı 
ncretle ıı aramaktadır. ~tnde bonMr 
Yl8lerl Yardır. (lllatt> remzine mora 
ca&t-

• ıT )'8f!Dda blr genç, ane Y&Z'I 

• Frarurz mektebi orta kısmından 

m zun dakUlo b!lcn b!r bayan 1§ ara. 
m'l tadır. TUrk 1 iyidir (Nnv) 
"~mzine mUracaal 

• Yemekt n ve yemek servf.llnden 
nı yan bir nç otel veva lokantalar. 

d ı ı, ıs•em~ktedlr. (R D)m remzine 
'li Urncaat. 

• T!cıı.ret UsesI.nden mezun, ticaret 
ten anlar ve bir mUesse.9e:yt idare ede
bllecek bir gcM iş aramalttadır. 'l'q • 
raya gideblllr. lstlyenler (Reıllc U..) 

rcmzlnc mUracaal 

• Otomobt\, tayyare moterterbMll8 
anlayan elektrik. montaj ~ 

lerlnl bilen bir maklnlst 1§ aramak• 
tadır. (U.29) remzine mUracaat. 

• Eski .e yen! :razryı bllm. Olta 
tnluıllll, orta yqtı bir ba,an. bide 

ne mu.asıp blr it aramaktadlr. ~ 
ı leri ve yemek de yap&Mlir. (:J'.a.D.) 
r ınzln~ mtıracaat ~ 

• Ortamektep taıe.,...._ M e..ae 
transızca dersleri nrtUr, ikmale ıra • 
* FakUlte mezunu blr geno, U. " 

ortamektep taıebeleriDG (be9ap. eel*', 
kimya v.s.) deralerlnl ftl'JDek at. • 
mektedlr. <Y. Akm) nmzme IDlr9. 
caat. 

• Dizel ve bllQmum 1ıenstan " -
zotıu motörlertn tıq:ıı•1rfnkUtlbd 
y&pmtf ve elinde mtıteaddlt ~ • 
vtaıerı bulunaıı blr hqmaklzıı.t il an. 
maktadır. Tafraya da gidebilir. ;(tJa. 
ta) remzine mtıracaat. 

* 18 ya~ında bir genç çabpnak lıl. 
temekted!r. Fabrika maklnelertndla 
ve otomobll stok pa.rc.:aıarmd&n anlar 
(Kurt 18) reınzlnıe mlln.r.aat. 

• Hukuk fakfilteai -. .ııuutmdaJllll. 
E8ld türkçeyl bılllr n ~1'1 dakt1lo ,.. 
zarım. Bir avukat yanında YeJ'& bir 
btlroda ehven Ocretıe gal.J§ablJlıtm. 
Raber (H.N,F) remzıııe mQracaat. 

• Tnrkçe, lııgW.zce, tra.nmaca &lmaı 
ca lng111%ce bilen bir genç der9 ftl'

mek •eya, tercUmanllk için if • 
ramaktadrr. (Lisan) remzine mtııua. 
nt. 

* Orta yqlı bir bayan. gündtızlerl 
•• ı,ıeı1 g&meır. akpml&n nine dDD 
mek Lltemektedlr. Yemek yapabDlr, 
ev işlerini 1)'1 blllr. Klnıseıdz ,...ıı 

bir baya da bakab&lr. latıyenlertn 

(Ar. Se) remzine mtıracaatıan. - El!bette! lki defa. Ancak 
biliyor musunuz, onu pek beğen. 

ed. • Ortaokı;l me%unu bir ıenç, husu. 
m ım... B . _ Neyi? ?aşmıştım. unu sıze sonra, iki· st bir mnessesode veye. deylet ı,ıertn. 

_ Ştruzel l}l!lırbrl. miz ~ kaldığımız zaıran de çall§mak uıte!rıektecfü. (tS.> rem. 
- Biliniz ki, Ştruzel §ehir de· anlatırmı... zlne müracs.at 

ğildir, dedim. Bu bir nevi bak· Ben perişan bir halde yere se. • Bir avnkat yıınnıda ~lıfmJI, m.a. 
lavadır, rilmiştim. Galibin cen1

c: ara'bası, • amele takip etm~ inJ t.Uen daktoo 
Fe'lahın ~ici, benim lehime kald~da~ g.eçer ~ibi. fuerin· kunanan bir gec.ç ı, ~tadır. 

yere inmek ve aynı dameyle bu den geçıp gıttı... CR. V) reı:nz!ne müracaat 
şümullt1 1böcefi tabuta koyup Mariva Nikolayevna, mültefit 
son kapak ~ivisini çakmak için bir sesle: Aldmna: 
havaya kalkmıştr, fakat •.• Fa-. - Şu halde, siz, güzel Almanca 
kat herifin küstahlığı emsal~. bilirsiniz? diye sordu. 
di - Elbette. Tabii. Ruscayı bil. 
Soğuk bir sesle: diğjm kadar ... 
- Teşekkür ederim, dedi. Ben Ben: ''Sakın bu söyledik erin 

bunu siz söylemeden de biliyor· yalan olmasın, ~zizim?" diye 
duın. Fakat siz, baklavaya. bu dUşündilm ve seı ı hareketle ona 
şehir adının verilmiş olduiunu doğru eğilerek sordum: 
bilmiyorsunuz. Siz, belki, Ştraz. - Vi fil ur, mavnhere? 
b~ böreği olduğu için, Ştr~ O, şaşırdı: .. 
buıır şehrinde mevcut olmadığı· - Ha? ~e? 
ru iddiaya kalkışa.('aksıruz?! E. - Ben s:re almanca bir ey 
vet, Mariya Nikolayevna ... Hat· sonıyo~1!1· ~vap veriniz ibaka. 
ta bu Ştruw'de (şimali Silezya. I yun: , 'Vı fıl ur, m~yn lıbeı 
nüfusu 36,000> giUıel ibir tesa- herr?' 
dilf eseri olarak birisiyle karii• (Sonu 'mrın) 

Ahmet pafanm gözleri ışıl 
dadı: 

Afatıda nımm:lan ,... ...... 
lmyocala.rmmm -.mıan.. .... 
meıctuplan ldarebanemlsAe (,..... 
lan dahli) bcrgb _......_ llteJe 
kadar veya aaat 11 dm _.. ......_ 

malan rica olonm. 

(Ceylli.n 24) tH.M Z. 19) (lıl.R.) f(Ba. 
hlm) (Hamdi) (F.S.V,) (Saddı: ft) 
(Y.0.) (M.K.86) (22 ÇaylAk) (T.T.) 
(SUndUs 12) 1Rel:!Am) (Koçkaya) 
(GUI r) (Ticaret 46) (Nedim) 

(T .Z.T) (T.B.) (A. Yazıcıoğlu) 
(İmren K. 44) (Pembo zarf) GUJ) 
(Refik Us) CÇ. 85) (Llsaıı) CİJ.) 

turttu .• Uzun saçlarını çıplak 
omuzlanna döktü: 

- Gel bakayım, benim a. 
kıllı şeytan çiçeğim! 

~azan: lalieılder F. SERTELU 
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- Vallahi ır.iikemmel bir 
fikir. Fakat, Bizanslılar kor
kaklık gös~e~ip de. padişaha 
yaranmak 1çın R üstemi Edir
neye iade ederlerse .. işte 0 _ 

zaman planlar•mız altüst o
lur. 

-Aman devletlim bunun 
için endişe mi ediyo;sunuz? 
R~stem,. p~ens (Mirçe) yi öl
durmek ıçın, oraya hu~usi bir 

Üstü L şarap kadehlerini 
midesine boşaltan ihtiyar fa.. 
kat muhteris vezirin gözleri 
gittikçe kapanıyordu. 

- Yann Rüstemin Bizan
sa gönderilmesini paditafıa 
tavsiye ed~eğim. . - ~mek ki. prens Mirçe

Y•. Ruatem tevıaiyor, öyle 
mı? 

- Ona eıkid.-.nberi düt • 
mandır. Eier padip.h Rüa • 
teme böyle bir vazife verirse 
o, Bizansa gitmekte tereddüt 
etmez. 

- Fena bir fikir değil. 
Ben yarın paditaha aöyler • 
sem, bunu det hal kabul e • 
der. Rüaı~m bu 111retle Edir .. 
neden uzaklaıtmlmıı olur. 
Fakat Rüstem yaman bir V11" 

rucudur. O Koatantaniyede 
bu iti çarçabuk yapar, tekrar 
Ediraeye döDf? •• ve bu Mfer 
1>&di9ahın tüztine daha faz • 

la gireceği için, tmıarıklığını 
küatablığım büsbütün arttı· 
nr .. Sonra onu kolay kolay 
zaptedemeyiz. Sen de elim .. 
den ıidersin. l>.ıyarsa: "ka .. 
nmı iıteıim!L' di7e tutturur. 
Ben de seni ona iade etmeğe 
mecbur kalıf'mı. 

Gülbeyaz, Ahmet p&fo&ya 
fU fikri verdi: 

- Devletlim! bunun da 
kolayı var. Rü11tem ıittikten 
aonra, el altından Bizans ve
zirine veyahut Kostantaniye
deki doetlannızdan birine, 
Rüatemin oraya niçbı gittiji. 
ni ;razummz.. Ona p)rala • 
yıp zinclım• lllarlar. 

it takip etmek v~ mesela lıir 
ticaret meselesini halleyle _ 
mek üzere gitmis olacak. Res 
~i bir sıfatı c>lmıyacak k'. 
Bızanslılar onC:cın çekinmiş 
olsunlar. Bir elçı veya bir ti· 
ca_ret müınessiJi sıfatile git. 
mı~ olsaydı, b~ endişeniz ye. 
rinae olabilirt.:i. Rüstem! o
raya bir tüccar s,f ati le gön. 
dermelisiniz. O zaman Bi -
zan.alılar on.ı tereddütsüz ve 
çekinmeden y~kalarlar. 

Ahmet ,.asa sevincinden 
Giiibeyazl d~inin dibine o • 

Dedi. ve e ki gözdesini 
kollarının arc::.smda 11kıftır .. 
mağa haşladı. 

Kıskandı'?ı!" .fan ne yapb .. 
~ını bilmiye~. Gulbeyaz ıim • 
<li Ri.ister.ıden :ııtikam almıt 
olır '.:\ktan mütevellit bir ae • 
vinçle pManın kucağında 
gö v sünü isirerek ~efea alı • 
yor ve kendi kendıne: 

_ Haydi, bakalım, ıimd~ 
Rüstem vakit 1:.ulursa, eskı 
5 v~ilisi Mar'ı.ayı dii§i.insün. 
Onu Bizanı zindanlarında 
!:.iriincl"reyinı de aldı bqma 
gelsin. Diye söyleniyordu. 

(Det>a.mı 'l'ıl J 



AR 
AS DA 

'eni ve fevkalade bir 1 

Mühalitğnh gavri tabii 
"l\faltyaj,, ka1tnndı 

Cilde sürülecek. gayri mer'i 
yeni bir pudra, tabii bir 

güzellik verir. 

Parisin şık kadınl:ırı, yeni bir 
moda icat l'tmişlcrdır. Bütün giln 
sabit dur:ın ve hiç parlaklık izi bı
rakmayan, bir gül leni veren yeni 
bir pudra bulmu"lıı.rdır. 

Bwıun sırrı. ipekli elekten 
defa geçirilmiş en sa! ve en ince 
pudrayı iki defa krema köpüğü ile 
karı~ırılması usulü ile izah edile
b ilir. Fransız klmyagerlerinin se· ı 
nelcrce araştırmnları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalan mües-
5eS"sln in inhisarı altındadır. Bu ye- 1 
nl Tdk:ılon pu9rası. artık parlak 
'burunlara ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermiştir Cildinize, sekiz 
saat zarfmda ".?dıııt" duran ncfi4 
ve güzel bir renk verir. Rüzg~rdfı 
•VC yağmurda ve hı:ı.ttıi terlemede 
cildlnlzl parlak g6.stcrmez. "Finl 
Mat,, TokalOTı pudn:ısmı kullanırsa
nız simanıza bir gül yaprağının taze- l 
l llini ve güzelliğini bahşeder, sevim 1 
liliğinizi ve cazibcnlzl bir kat daha 
artbrırsmız. On muhtelif ve yeni ca
ılp renkte olan Tokalan pudrasmdon 
birini intihap ediniz. 

TüRKiYE 
iŞ BANKASI 

Ki.iç~ik tasarruf 
hesapları 1941 

tKRA.MlYE PLANI 

f.iABER-

1941 iKRAMIYELERi 

l adet :ll)l)O llraııt; = 2000.- Lira 
3 

" 
1000 .. = 3000.- " 

2 
" 

750 = 1500.- .. 
4 'ıOO = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

s·Aş, Diş, NEzLE. GRiP, ROMA rıt! 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN Ali,{ILARINIZf llERHAL ~tS~ ,, 

. te'ııı 
lcahmda günde 3 kaşe alınabilir. Her verde cullu kutuları fsrar la 15 

P. T. T. Umumi MüC.:ürlüğünde~.,.. 
r11e 11> 

l - İd::ıre ihtıy:ıeı olarak ıışağıa:ı miktar, c!ns muhc.m•ı•cr b<'dcl ve mu vaklmt tcmınatıa , 
saatleri yazılı malzcm~ ~yrı ayrı kapn lı zarfla cks·ltmcyc kı.mı:ımuştur.. •·ı:.l'rı:'J 

2 - İstcl{lllerln muvakkat tcmlna t maltbuz veya baıık..ı tuPtnat melttubu Jle kanu:ıl ~·cst~.ı ır~'$ 
• )ldll" 

palı zıııflarını belli e;tıı:ıcroc eksiltme saatınd~n bir saat t-v,·<.ir.e> kodar evkaf apartım ını 1'f 
• I' 

ğtindc nıUtcşekk!l uıtı ~rılma komisyonuna vereceklerdir, d:ır. 

J - Ş:ırtn mıcJcr, Ar.karada, P. r. T. lcvazıııı snlldlırll ğı.1-ıdtr., lst.anbulda Yeni Vatdc :ıaoıO 
deposu nyniynt nıut.llı. fl!ğındcn pnrasız verilir. lô'3 P-34ll ı ·uı "' 

Cinsi Miktarı Vahıdi Muh:ıı ı uc:: Mu\·akkııt Eksiltme gı 
b('(~ı teminat 
Llıa Ura 

Çift nakilli 1Astikll hTcmz tel 
Bimetaı tel 

500 kilometre 20 ı.ı.M 11.250. 11.11.941 suıı 

500 
500 

.. 
,, oOC'~<. 5,250 11.11.941 .ıııı Ç!ft nakilli lı\stlk!i bronz tel 

Kurşu:ılu !tablo S8 kalem rt- 749 4.43 11.11.941 -ıııU tf 
ç:ır,~r::ı 

Font boru 12 
2.N o.lı porselen lzolf ttt~ 
Bronz tel 

100.000 
25 

Deveboynu demıri 
AIUmlnyu.n marışoT! 
Bakır manşon 

40.000 
I00.000 
5j.000 

İL A .. N 
91 1/173 

Bcşiktau sulh icra mcmurlı!· 
fjwıdaıı 

Bir alacağın temini istifası için 

ta.lıtı hacze alınıp parava ccvril· 
mesine karar verilen vıtrin, raf. 
Iar. kaplama. Kontrpı\aklar, 40 
adet muhtelif renkte musluklu 
ve musluksuz kolonya şişeleri 41 
adet di.ş fırçası ve 25 adet traş 
fırçası bir takım dolma kalem 
16 - 10 _ 941 tarihine mü adif 

5;•,Pti\. 4.017 12.1 t.941 

a•' {(,l 3.j50 12.U.941 çıırşıılll: 
25.(ıl.O 1.875 12.1ı.9H çıırŞF>fl-ııc 

ıe ({ıO 750 13.11.94 t 
perŞ·Jlı 
pcr~cıtı!'C 

l~•HO 750 13.11.941 pcrt!IJ.1\ıt 
5,;t,0 428 13.11.941 

adet 
ton 
adet 
adet 

ı ______ .:_ ____ .,,,," "'."':"'ıoı.•" 
ı - Tanmln cc:!ıicı~ bedeli 10.731. 50 lira oıan • "' dı rı~1 • 

• 1/i' • 
ı.:emir boru, demiı rcl•or, deınır dlrse!i, dı:mlr rııpı. ~ti ıJC11 

9.10.941 perşembe gUnU saat 11 de Kasınıpaşada ı.ıJlU ,.-
tınalma komisyonunda yapılacaktır. u'°I 

2 - llk teminatı 804.86 ıırn olup ş ırtnıımcsı .:;i!rS . ı;ll 
uıezk(ır komisyondan bedelsiz alınabilir. ıtt'e !'•rl 

1 3 - 1steklller1n 2490 sayılı kanunun ısLedif;ı v"f"ıı (b91~ 
ıııııur 

komısyona belll gUn ve s:ıattc mUrac ıatıurı ılAn rı 

#(.'[.fi:, JI ııııl' 
Marınam Üs~lıbahr:i h .. Sutıııulma Komlsyonun~O~ cı't 
ı - Bır çiftine 750 kuruş flynt tahmin olunan 

ldi!a cks itmeye konulmuştur. t 111t• 1 

KEŞIDEı.ER· ~Şubat, 2 Ma. 
yıs, 1 A~stos. 8 İlktcşrtn 

35 100 .. = 3500.- .. 
perşenbe günü saat 9 dan saat 
11 re kadar Beşikta.cıta tramvay 
caddesinde 73 No.lu tlükkfin o. 
nünde bilmüzayrde ve açık art. 
tU"ma suretiyle paraya çevrile. 
cektir. :\1uhammen l:ıymetinin 
yüzde 75 i bulmadığı takdirde 

2 - Pazarlığı 10. blrlnclteş~ln 941 cunı'l günO ~a 
80 " M .; - 4000.- kapısın~akı komisyon binasında ynpılaeıılttır. ı el 

• ı~dW 
tarlJıl.:rlrde yapılır. .; 300 :?O .. = 6000.- 3 - Nl.mıun si komisyonda mevcut olup ı:ı •1 f 

kabilinde konılayondıın alınabilir. ~,.ıı::~fl· 

E"kriın ajnnlıf.'ltldnn: 4 - 1sleklUcrln bu gıbl işleri yaptıltıarına dair '~. >ı:I1(3)'( 
dı:ı.n ibaret temlnntlarile birlikte belli gUn ve salt~c ' 
nıUracaı:ı.tınrı. (8&75) 

19. 10. 941 pazar glinü bölgemi. 
zin erkek csktrimcileri arasında 
kılıç, epe, flöre. Bayanlar arasın
da flöre t~vik müsaba.k:ılan yapı. 
lac::ıktır. füs:ıbn.kaların scçmcleıi
nc 13. 10. 041 pazartesi saat ıs 
c!e dağcılık klUbtindc ba!ilanacn.k
tll'. Kayıt için aj:ınlığa müracnı:ı.t. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

ikinci arttırması 23 _ JO - 941 
tarihine müsadif perşenbe günü 
aynı yer ve aynı saatte en ço!< 
arttırana ihalesi icra <'dileccktir, 
Dellaliye \'csair masraflar alıcı
ya aittir, Taliplerin yevmi mcz.. 
kur ve saatte mahallinde hazır 
bulundurulacak memurumuza 
müracaat <>ylemeleri ilar. olunur. 

~~ * ~ ıı: 
t\lnrnmnı Ossillr.ıhri I{. satınnlınn ıwıııisyorıuıı .ı 

l - NUmuncıcri muelblncc pazarlıkla (29) kalem kırta.ıılye levazımı satın 
satın ı:ı.lınac:ı.ktır. lUl11s11 

Sa e ya@ı HADi 
Tnlımiıı fiyatı liııtii teııılıı.ıU 

2 - Pazarlık 17.10.941 cuma günil saat 9.30 da JCabaLı-,ta kvnzım ııubeslnde 
müteşekkil alım lmmlsyonunda yapılacaktır. 

Ituruş ı,ın:ı 

20000 176 5280 
3 - NUmuneler hergUn öğleden sonra bahsi geçen ~ube-:e ı;örilleblllr.(8883) 450.:ıo 11G ıısso rr."d'' 

1 Yukarda miktarı yazılı sadcjiağt ayTJ ~nı·..l's 11~.ır· H 

Birinci sınıf Kongreye davet 

mütehassıs doktor Cüınhuri~·cf Hali.: Parfisl Binhir 
ı üirek o<'.ak rel,Jiı";-indeıı: 

NURiBELLER 1 
Si NiR ve RUH IIASTALfill ,.Al:I Ocnğunızın yıllık kongresi 8. 10. 

Ankam CruldesJ No. '71 \ 041 çnrşnmbn günü sant yirmi bir-
Monyene saatleri: 15 ten ltlbarı•ıı dp AlayköşkUndc yapılacaktır. A-

• ı•••••••:ım•••••i l lü.kndnr azaların teşrifleri rica olu. 
nur. 

Tfirklye Cambar yeti 
~iRAAT BANKA 1 

iS.lırUl~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,00C Türk 
' 5ube ve Ajans adedi: 265. 

L1ra..c-ı 

Zirai vt ticari lzer nevi bankn rnuamelelni. 
Pan blrtırtlreDlare %3.800 l1n Orra.nıl)"t vcr1yor. 

• nar f'Ant. &.ır.nda Kum•11;.raıı • Ctıtııınıt7 tAA&rrut -ıt • • 
~ Ura>! :n.tlunAnıanı :\ellt'C~ • jete ""'it"• eıı «Jr q ıı, l,R ı ~r.ıı. 

ı;.IA!U! ~nrt kr'lD'ılYl :lll'I' •ı.n• • .,. 

ı "'"" ı .oı•tı ıırnh" ı orır lrh 

• • WI t,OUt 
• ··,r ı.llO<i • 

Ui t•P l.000 

1 (){ 

1%( 

ır.g 

ı.1.-.• ~o llr •' k \ non •ır-

ıc 

!O 

OlKKA ·ı : Hl'llllplarrr.ct1<ıo oıı.nı.uu 1'11r "'r.~ ıclnô~ ">C Uradao <L~ 

' 

~ly41Dlen CllramJyı ;ıkUğ': tııkdl:tı. c;~ ıc rıt:r.lıı.slyl• vertıec .. < ı 

..:-.ı •. -: 1l Mart. ll Haziran 1l k'J:IOL ll Birtnclk~uıı ~rth.le. 

Gik ~~m. 

l1:~~~llill"Wll!lıt.DllC:~1Cmll:mıcr::lltZ"1~~=.Mi~t~ ~-~-~'""'. 1 

Qebze Mal Müdilrllift~nden : 
l - Gi:?bzenin Darıca nahiyesi civarında hazineye aıt zey·ın111tıerde tnh. 

nıln cclllen (12000) on !ki bin ldlo zcyUn mahsulil nğ::ıç llzc:!nde 28.!UH • 
tarihinden itibaren (15) gün müdclrtlc açık arttırmcı.yıı konulıou9tur, 

2 - Tahmin edilmiş (12000) on iki bin lt!io zeytine l'l~C) lira kıymet 
t.'lkdır ve tabının edllmLştir. 

S - İhale l~.10.041 tarihine müs:ıdlf paznrte"I gUnlı ~\.lt 114) de Gcb. 
ze bUkflmet konagınd::ı. malmlidllrIUk dairesinde YB:>ı'.ı:ı.cadttr. 

4 - Tallpler zcyt!.nllklcrl görmek için !hal:- gUnUnd:-r ıı-ı ~Un C\'VCI ma. 
il)'<' dairesine mUracautln zeytlnllkl,..rl görmelt talebinde bulun'lıalua beraber 
ş rtnameyf de okuyup ve tmzo etmiş bulunneakl:ırdır, 

5 - Talipler ihale gUnlınden iki gtın evvel yüzde 7,.ı t .ııınnt altçesı o. 
ınn l54) !!rayı malsandığına yatırmış bulu.ıacnklvdır. ı <17:,>r, ı 

7.10. 1941 
10.00 Fasıl heyf'tı, 19 30 Ajans, 

19.4G Serbest ın '!al:ıka, 19,55 Saz e·ı 

S"'rlerl ve oyun h:ı~aıarı, 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.15 Sin.:mıı. Oı g'u. 21.00 
Zıraat Tuıı• imi, 2l.]I) Saın·-;ur.cs, 

21.30 Konu ma 100 f!enc önce nasıl 
yaşıyorduk ı. 21.4C Kifu>lk TUrk mU· 
zlgi progrnını ~2.:!0 A~ııns, 22. ı~ Dans 
müziği. 

•~flA'lltıt ur..ı.r.uı\t; ı 

Kız, E-kel:, 
Biitün çocı:kla1·rnıza 
Ohutarağmız hitap: 

Kanije 
Mu hasar as; 

l'\Al\Jll{ .U~'\IAL'tl\ 

\'EN IU~ŞTlHtl F:1\' 
K,\ llıtAM."..~l ll\ lll' 0 l'ı\~I 

JJı•r ı.IHı!"'ld:ı lıuluııur 

Fiyatı 80 lmrıı, 

ll•HI \erı: \'Jl.Hn ı.t'f \llY.\ 1 

zalannda gö terilen gilnlerclc pazarlıkta sn tın atııı::ıc 
0

•11 ·~ 
2 - .Pazarlıkları İunıtte Tersane kapısındaki l< 

rııac<ıktır. Şartn:ımclcrl komisyonda görUlcblllr. nr:ıı-!ıl .~ 
3 - Pazarlığa iştirak cd~·eeklcr!n bu gibi ışk~ı '!il' b!'• 

veı:iknlaıını ve cinsıcrı hlz:ı.larındn y zılı teıııınııtı.ırı 
saatte ıwmlsyonn mUraeaatları. (8830) ~en 

-- ~erıl 

i ·stanbul Levazım amı rliğınden 
narı 

har.cı asker. kıtaatı ııa · ... ~ , 
---• wı __. . ,.;c..a' ~ ı\.I 

he l1 b<' Jt!lı 17 Hl hm 38 kuru§ oıau ın;> ua Y"~ • ıı / 1 )f 

Go , -ıı ı ı ı.ır 
pazarlıltla lh 1 sı :, apılacaklır. Teminatı 2 1 ısY•'ıı 

gUnU fi:ıat 15 le Esklıoehırde askeri sauna mıı ı< •
1
: 9:?1) 

1'nllplcrln belli vııkıtte komisyona g lmelcrı. ( ızo3- r ıJ' 
ti'' tl 

>[. #f. * .. 70 Jt 
Beş r grup:ı ayrılmak ilzcre 270 ton Uıhn' ,·e -

11 
ı ı l 

u s r •· salın alınacaktır. Talıplerın ın 10 9H cuma gün 11 t 
t i (l rıl· 

nsl,erl s .tın, 1 na ı,omi::ıyonuna yüzde on b :ık"' 
.,, '\•'40) 

saf ve urtı nmesl koııılcıyonda görUIUr. ( 11 •• 

:f. :f. * ı.ırtl' • 
Kc•ıl b Jeli 17,11 l llı ı 73 lrnruş o:wn DIY•1r'J• !J!l ıP.,r 

:tupaıı zartı ı cksıltıneyc konmuştur. thnlesl ~s.ı ,8 p ııcl- r • 
l ı dC" An:mradn M.M. V. satma mn kÔmlsyon:.ınd ~ 1.,. ıl 

11 
o-• 

tı l:.!83 lira 53 kuruştur. Şnrtnıım<'sl 6 kuru ::ı ı;..ı-nıı!l· rd 
rlıı kanuni vcslknlarıle tekİıf mektupla rıııı Jıuıe ~ ,,ıı 
komisyona vermeleri. (112P.%92) c )~\ 

·oıl .ı? ı 
;;. .y~ .;. 11stC ıf:I I" l 

Hep ınc ta11mln c .. ı.ı ·n •iy.llı , J4.408 ııııı oınn j\Jl~,:ıı. ıerlJI ·.~ 
evrakı matbua !l 10 ~Hı pe>ı .~mb gUnU saat I5 te r 'f' fi' (lJgF• 

atıl • 1 
m::ı ){omlsyon•ınd"l p:ı.zarlı'da ek ııtm ve ıtonrnu.. Jl1C1 r / 
kuruş katı tcmlııullarilc bellı vakıtte> komlsyo113 ,;e• ı~ 1 ~!\\\~~~\\~ . ~ E H t 1: 

l\\~ \1~ T 1 l' .\ 1' R O l' \\1~' il\ r E P ı·: ı; A Ş 1 
'''\\\\\\\\• I UH'Ul KJ:-ı!.\11'"' \ 

~ :(. * rd 1( ! ,,. 
b ııl~ " 

Aşağıda v·ızılı ır.cv'.lı.d.n ltapalı zarfla e~ ':!iltm , rl hız.alurı:=cıı. yazılı glin,Eaat ,.e n1ıı tıcrll'J 
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