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~ ~arıstanın 
ırası 

Sovyet tebliği 

Diisman 
Kiyef kapıları 

önündeki 1 

Müdafaa r 

hatlarımı 
zı yardı 

1 

Dün 112 Alman 

1 tayyaresi düşürdük 
.\l&".1.o\·a, 19 (.\. A.) - Sovyct 

b~kum.andanlığınm 18 Eylül ak· 
§am tebliği: 

18 Eylülde krtnntrmtz, bUtün 
cephe boyunca düşmana karşı har 
be devam etmişlerdir. 

Tayyarelerimiz, d~anrn zırh • 
it cüzütamlarını, piyade ve to~u 
kuvvetlerini ve yerde bulunan 
tayyarelerini iz'aç etmiştir. 

18 eylülde 112 düşman tayyare• 
si düşü.rülınli:jtilr. Son günlerde 
Kief etrafında şiddetli muhare • 
beler olmuştur. Düşman muharc • 
beye yeni cilzütamlar sokmuş ve 
~ehrin kaptlnrma kadar dayann.n 
bir mmtakada ha.tlanmrzr yarnuı. 
ğ.ı. muvaffak olmuştur, 

Muharebeler devam ediyor. 

" Şarkta tehlike 
çanı çahyor ,, 

--0--

Japon harbiye nezareti 
matbuat bürosu mensupla. 
rından binba~ı T ominaji bu 
başlıklı hir makalı~ neıretti 

-<>--

iktisaden 
boğulmaya 

devam 
edilirse 

Japonya şerellnl 
kurtarmak için 
ileri atılacaktır 

Tokyo, 19 (A .A.) - Ha'rbi.ye 
nezareti matbuat bürosu mensup ~ 
tarından binbaşı Tominaji ''Şark. 
ta tehlike çam çalıyor .. başlığı at· 
tında neşrett'ği bir yazıda, uzak 

(Devamı 1 ünrüde) 

Leningrada 
beyanname

ler atıldı 
-0--

Şeblr teslim 
olmazsa 

HAkile
yeksan 

edilecek 
Londra, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Lcningrad, §iddetli Alman hü • 

cumlanna k&r§ı elan tutunmak • 
tadır. Lcningrada ka.rşı taarruz 
ba.'jlıyalı lki hafta olmu.5tur. Bir 
hafta evvel Alınan orduları lku • 
manda.nı Mareşal Von Lccb şch_ 
rin bir an evvel za.ptı elzem oldu· 
ğunu bildirdi. Halbuki Lcningrnd 
top bombardmı.a.nma, pike hava 
hücumlarına ve yangın bombaları. 
na rağmen dayanıyor. Şimdi Al • 
man kum.a.ndanı, Lcningrada attr. 
ğr beyannamelerde, teslim olmaz
sa. şehri bak ile yeksan edeceğini 
bildirdi. 
Mareşal Voroşllof, Ballık Rus 

filosunun <la yardrrnile, r;chrin ta. 
mamen muhasara altına alrnması• 
na m.fuıi olmuş ve Alman kıtalarr. 
nı ağır zayiatla, kilometrelerce ge 
ri <,'ekilmeğo icbar etmiştir. Al • 
manlann denizden karaya asker 
çıkarmak lC!iebbüsleri. 40 hin to. 
niliıtoluk geminin zıyailc ve aka. • 
metle neticelenmiştir. 

Arsea Llpea varı 
bir bırsızlılc 

115 dU man ta~ynresi dilşilrcn 
mc bur Alman tayyarcclsi 

)Rrbay l\löld.m. 

Amerikada infiratçı 
liderlerden 

Vheler 

Ruzvelte 
şiddetle 

hücum etti 
~ 

Harbe karar 
verdlnlzse 

Hitler, Musolini ve 
Stalini taklit 

etmeyin? 
---<>-

Bırakınız harp bu millet 
· namına bizzat millet 
müme~silleri tarafından 

Bir kitapçının evine giren hırsız karyola Ne,)·ork, İ~:~:~,~-~1~ unıted 
altında yatak yaparak ~r gece geçirmişi :~L~!~~·da 1!~~~~~fnbir ~~~:~ 

ta Ruzveltin siyasetini şiddet.le 

200 lira para ile bir lotoğral makinesi tenkit etmiş \'~ şö?•lc dC'~iştir: 
Ruzvelt Hıtlerı nkallıyetlere 

çaldıktan sonra ev sahibine bir de zulüm elmekle ve söz hürriyeti -

t b 
._

1
., ni kaldırmakla ithnm ediyor. Fa • 

mek DP lraa.mlŞ ! kat Amerika Birl~ik devletlerin. 
---o--- de bu söz hürriyetini kaldırmak 

H h 
•b • • k d , veya tahdid etmek istiyenleri fo• 

ırsızın ev sa l ının ar eşı ~r etmiyor. Bu söz hürriyeti 
ı Lındbcrgden :ı.lınnıL5tır. 

ld """ l /d Amerika Birle§ik devletleri rel. 
0 U g U an Q Ş l l si, şayet slz memleketi harbe sU-

rUklemeğe karar vcrclinizsc, bunu 
r.nmuskarane ve meıırutiycte uyar 
bir şek'lde yapınız. Hit.lerl, stau .. Evvelki gece. Gedikpa.c;ada ro. 

mantarda okuduğumuz derecede 
garip bir hırsızhk vakası olmuş. 
hırsız tıpkı roman kahramanı 
Arsen Löpen gibi davranarak 
soyduğu ev sahibine hitaben bir 
de mektup bırakmıştır,: . 

Çadırcılarda Alipaşa hanında 
Yusuf Ziya Balçıkoğulları kita
bevi sahibi ve G<!dikpaşada Ha· 
mam caddesinde 10 sayılı evde 
oturan Cahit Bahçık; bundan 
bir kaç ay evvel ailesini Erenkö. 

(Devamı 4 üncüde) 

ni ve Musoliniyi taklit etmek su. 
retiyle yaprnayınıt . 

Bırakınız ki harp bu ml11ct na• 
mma bizzat millet mümessilleri ta.. 
ı'tl.fından ilan edilsin. 
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Almanlar 
Kırımın 
irtibatını 
kesme9e 

uğraşıyorlar 
---0---

Kalkasyaya dotru 
gitmek için 

Almanlar büyük gayret 

sarfediyo!' 

Japonya 
Rusyayı _ 

protesto 
etti 
----0---

Vladivostok önlerinde 
denize dökülen 

maynlarm 

Japon 
sularında 

Seyri sefer tela 
tehlike teşkil 

ettlftlnl bildiriyor 
'l'ol\yo, 19 (A. A.) - Japon hü.. 

kümeti, Vladivootok önlerinde 
Sov·yet mnkaınlan tarafmdan de • 
nize dökülen nıaynların Japon su. 
larmda deniz se~Tüsefcri için t~
kil ettiği tehlike hasebilc Sovyet 
bükümcthıin miltea.ddid defalar 
nazarı dikkatini celbet.rniş ve bu 
hususta icap eden tedbirlerin a. • 
lmmn.cıım Sovyet bUkümetinden 
talep eylemiştir. 
So~yct hükümeti matlup ted • 

blrlcn almamış bulunduğundsn 
Japon hUkümcti maynlnr yüzUn • 
dPn vukun gelebilecek kazalardan 
mütevellit tehlikeli vaziyeti M;os • 
kova nezdinde protesto etmiştir. 

Deyli Herald 
Şiddetli bir makale 

ne,rettl 
"R usyaya yardıro meselesin. 

den dolayı lngilterede 
memnuniyetsizlik artıyor 
l..ondra, 19 (A. A.) - Rusyada 

vnzıyctin vahametine rağmen bu 
sabahki T.ondra gazeteleri hiçbir 
mUtaıca serdetmemektedir. 

Yalnız Deyli Herald gazetesi 
dün Niyuz Kronikl ga.zctesi.njn 

Londrıı, 19 (A.A.) - B.B.C: Cenup 
cephesinde vaziyet §U ııeklidc mUtaııı.n 

ediliyor: Almanlar Ukraynndnn f;CÇ\'. 

rck Kaflmsa gitmek içi ... bUyUk ga,y. 
retler sar!cdlyorlar. K!c!'! muhasara 
etmek, Kınının Rusynnın diğer kısım. 
ıarlle irtibatını kesmek ht.yorlar, Rus 
yüksek kumandMlığı, bı:nu glzlcmı. 

yor. Mııamafih Rus o-dulrırı hAIA mu. 
kavemct ediyor. Rus do;~<ı.nması ht\lli 
Karadcnlze bAkimdir. Kostence Rtı • mevz b h tt·~· men limanı bômbardımı:ın edil · t· u a s e ıgı noktaya. temas • 

mi§ lr. la ne f lti •• f k H. _. L>d u· bi 
Kradenizdc lkl Rumen 1'<1.k\lyc gemisi e b'~ ev ~.-.ıo Şru e ı r 
batınlmı§lrr. 1 makalede şöyle dıyor: 

(Denmı 4 iinciide) 

Dün gece üç katlı 
bir ev çöktü 

Evdekiler sallantı ye çatırdıyı vaktinde 
hissederek canlarını kurtarabildiler 
DUn gece saat 2 "Rddtlerinde, Bı.-~ 

şikta§ta bir !nhldan MdLcıesı olmuş, 
Uç katlı bir ev olduğu gibi c;:ökmUştUr. 

Ev Yenlmahallede tsmau Çal llc 
annesi Fatmaya nlt sigoı tasız, Uç kat 
ıı binadır. Gt>ce saat 2 sıralarında 
evdcltilcr birdenbire bUyCk bir çatır. 
tıyı müteakip evin saııaomakta. oldu-

::amali Afrika kumandaıılan General 
Generali natfaeli Ue bcnıber 

ğunu farkcd~rek heme:n kalkmışlar -ve 
komşu evlere sığınml§la:-dır. Ev bir 
iki dakik& daha sallandıktan sonra 
olduğu yere çökmüştür. 

Evin 25 sene evvel yapıldığı \'O he. 
men hemen hiç tamir görmediği an. 
lnşılmı§, ankazın tcmızıcı:mcs!.nc b:ı~ 

lanmıştır. 

ı,.röblit'h ve General Ronıınel 1b!7an 
göıteren bir re.im,., 



s er esi esiyle ... 
nı. '.ac a.> e\'\'el, gazetelerde 

.. <h le bir hnber tıkmı~: "Sirkeci 
lı;t boyunda .i teneke ve çUrük 
ahsap e~ lerin yıkılıruıSma karar 
'criimL Ur. Jlu arada, tnrllıi kJy. 
nıe1 i otmıyn.n bazı nrtann da. yf.t• 
lfnlmn.sı dü..Uniilnıcktcdlr.,, 

.f"ilhnklka., fehri ~lrldnl 
tinn::sl baknnmd:ı.n, bu e\'le
ı in .) ıJ.ılm:ısı liızmıdır. Hıı.ttiı, her 
··eıdcn cu·eı b~o yapmalıdır. 
(,'ilnltü, o hıı.t bovu, tstıı.nbnlun ım. 
fıI ı demektir. Birçok ecnebiler, 
"ebrc bu yoldao girmektedlrler: 
Bn !:irkin, mllle\'Ve5 ma.nzara) .. gö. 
re göre ••• 

Jfüyle bir manom 3'tı.b:uıcıla.rm 
ıızcrinı:Je iyi bir tesir bırakmı~ 
r,., gibi, saldnlcrinln de ZC\"I• il • 
mindcn stlpheyc dU'>Crlcr. Filhald 
ka., şehirler, yurt 1 öse!erl yah:ın
<'dAr l~ln değil, ''&tandaşlar için 
imar edilir, Q..lenlr, fakat bıı ~ 
<la, turistleri de dü~Clldir. Ya. 

eılnra, Uk girdikleri bir ı:;ebir 
h.nl{kmdn. h1 bir fikir ,·ennek, ü
zc.rlerlnde ğuzeı lnt.lbal&ı' bımk· 
maı· Inzımdır. 

Bn itirorla. bu ~o bir an evvel 
lam:llı, e5!lSCD sayısı pek o lm

dar kabarık bir yclilm tutmıyan 
~lirillı: tnnk ve t.eneke evleri 

hemen yılavc.nruilldlr, 
Şehrin gUzellll"dni temin cdc<:ek 

olan bu kabil Jınuullslerl gazete.. 
lcrde okuyor, se\'lnlyoruz.. Fakat, 
maalesef sc\'incimh; "°k sürmU.. 
:vor. ÇUnkli, yapılacab ynzıbn 
ı;ey, arndnn haftalar, aylnr seçti. 
ği baldo bir türlü JaPdaıı:uyor. 

lndenM bu iı;i ) ·pmak l)imdilik 
miiml.iin değildir, b'lz.lanmlza hJr 
pamı:ılt bal ı,'tlhnakta ne mAnft ''r 
..:ırıki ! .. 

Yeni Sabah 
Hilsey~ Cahlt Yalçın, Suriye 

sttklf.li "e 1ran vaziyetini bahis 
mevzuu ~a.pmaktadır. Suriyede 
.. urubn hU!.f meli Sw·lyemn lbek.. 
ledlği tam nriJlj ve milstakil hU.kü .. 
met diye kabul c-tmtie imkAn oL 
nuidıi;'Dlı, bunun ynlıuz hilr Fran.. 
u; JmvveUeri n:ı.mma hare.ket ~ 

deıı ıgenernl Katnı'ııun bir hü~nü. 
niyetle söz.tinde duıma.sma bir n1. 
şnne g l'>i tcllıkki oluna'bileeeğbıi 
fakat Jıa.rp içinde uun<lıuı ba§kn 
türlü olm:l8ala da imkfuı bulun• 
madığını kaydederek lran vaziye.. 
tine ı;cçlyor ve 6U neticeye varı.. 
}Or: 

"Jsgnl kuweUeriııJ.g, 1U Ş:ıb 
Pehle\iyl bertnraf etmek isteme
lerine pek tıkıl eremez. Çünkü İn. 
1.iliz 'o Ruslnrm lrana. mu\'akkal 
lılr 7.nmıın lçfn \e mnJıduli bir haııı 
gny®le ~inliklerlıule pb'? et
meğe iın<lıllk hak yoktur. 1 1 
fal\' etJed için lrarun ılahili i l&o 
rirle ugnışmal' fazla bir killfet 
tcşkiı er. lcmlckeUn zapt ,.e 
:rnptmı temine ah,nur:ı, çoJ.-taAberi 
otorit<'Sini kabul etthmii bir han 
hükünıdan işgal lwvvetlerlnhı 
maksudu olAn gayeye teca,·üz et. 
medikçe tııı,-iliz ,.o Ruslaı- tamim. 
dan i.) 1 bir göüe göriilebillrdi \"O 

ıncvkunde kalması faydalı addcdi. 
lirdi. ı te bu mUlahua bW Riza 

Pehlm in tAm.b: terket. 
aıcsinl n ziynde blzz:ı.t tnuım 
dalılli '~t1·etinıle sebepler anıına

a mc) lettirlyor. 

Du ı>emtteki e\'lerln yıkıhnusı, 
kal lerin tam:Iri U ~k e-;k! yıl
lında ela dü ünUlmüş, takat 'eri
len kanır, leytilaldc bı~,ımn 
manu hemen hareketo g-eçllercJ· , . 
kaleler tamir l\'c S:ınıyburnQ c.l\"a-
nnıbld m·lc.r ),ktınlnu flr. 

l~liyn Çelebi, bu trunlr i! inden 
\c kalenin beyaza boyandığını 
kayactUkten onm unla.n söylfi
:ror: 
"Şehri hslambol gfıyn bir dürrU 

·etim olup ahnlli t lnmbold&n ko
af ete git11. OJ • osııadD Be\'nll 

rethlnln müjdesi g~llp şenlikler 
yapıldı. Bay:nun P , Saraybur
nunclım ta l' cdU,uıcl e \'JLrtll le-

derya.da blenin ı önüne yir 
ml r.1ra bir 6ed bina edüp kaled 
ta.qa bir hrnbı Mim oldu. Cilnı 
le -k~banlıı.r ol mnlmldcn gemi
lerini iple ~küp Snraybumonı'lan 
içerii daJıil olurhr idi. Knlenin de
run ve blrOnunila kale üzere ''c 
knlcye mut~l ne kadar ayan \'e 

raf haneleri \.'ar i5e cllml in is. 
timlilk ile hedmedlp tariki ilmlar 
lle kale dairen m:ul1lr :ruye~n ol
du.,, 

Göriililyor J.1, ecdı:ıdmıa San!J .. 
burnuna Y edilnıleye kıulM nh. 
tmı ynJHIUl lar, yol ııtmışlar, bu 
rennet kadar giizcJ ~ri, bir Jmt 

ha güzelleştirmeğ0 çal smı hır. 
Ve bunu kaç yttz yıl O\.,,•el ynpmı~ 
lar, düşiinllnfi:ı. 

RugUn, o kıyılarda, eskl .. ı gibi 
bI.r yol, bir Jıhton olnuıma;;ı, 
rln en bUyük noksıwlarmdan blrL 
dfr. 

Taze koruk 88bırla helva ohrr ... 

ÇAPANOOl.U 

lunto ecnebi ku'" etlerin memJe. 
cU derhal terketmcleri ı;·c 1ranm 

\Udct ve tesant dtlnUn °bo'Lulmn
mruımı temine çıılıı;nu\k bir \'l\7.~fc 
ldl Rlr de\•let damının böyle bir 
vazife u':'TWlda S3lı ma acı gele • 
ee vaziyetlere bil~ tnhıımmUI 
göstermesi !rop eder. 

l<'ı"'at öyle göriioüyor ki Şoh!n
·'Jah ili Hıızret memlekete ecnebi 
kuvvetler girdikten nm bir gUn 
evvelld mot.i tcboasmdu. lifi de
recede ubudiyet ~c 6ada'lı:at eri 
btıbÜn.aııııştn'. Otoriter hükümdıır. 
lan billınssn . arktıı. bekllycn akı. 
bet maattccssllf budur. Zorla fll 
nltmda tutulan lnMnl:lr fırsat bu
lunca bw bldırırlar \e baş rm 
(lald denli ntmryn balmrlar. Bun
dan dolayı da kendilcrlnl mnaha. 
7.e etmcğe \icdımen hak olanuız.. 
Fıı.kat ooyl bir \-azlyct. bllh a 
İranın mdi maruz bulunduğu gf. 
lııi buhnın dc\oTelerlnde daiınn 
memleket in .r.ıınırmıı neticeler \'e

rir. 
Bu Jmdur zor t:ilnlcrde trunın 

lstB:b.nl \O mdknddernh genç bJr 
şalım tccrübesl7 omuzlıı.rma yiih· 
teniyor. Te<'riibel~ otorite ve pres . 
"I_ "bi llir Şefin bile ı:,ok t>ıkın .. 
tı ~eoeğf yerlerde genı:: bir hU. 
kilmd:ı.nn nckııdar zor \'tul.) ette 
kalooağı dils\inülürse kon15u ve 
<lobi memlokettn dahli olduğu ha. 

a en çavuşu 

yeUşUrilece 
Kurslara ilk mektep 
mezunları ahmyor 

1ktısat Vcltfl.letlnln gördüğü lUzum 
Uzerlne k6mllr h'lvzaaı Vil maden o • 
caklarınıızm ihtiyacı olan kalfayı, 
çiyi sUraUc yet~tirmr.k ıı:ın 7..ongul • 
<lakta kurulan maden melctcbinden 
sonra, mnde:ı çavu~ yeti Urmck Uzc. 
re maden tatbikat kursları da açıl -
masın karar vcrilml§Ur 

Bu kuralarm açılmnsı 1§1 de Eti.. 
banlan uhd sine vertımiştir. Kurslar 
Kozluda açılııC!lktır. H!ıı:ar binalar • 
dan uUtade <:dilerek kJr5l!lra it ha.. 
zırlıklar ikmal edilmiştir. Bu kurslar 
iki aene devam cttccck v bir ny na.. 
zart ders gören talebe ertem y o • 
caklnrdn fillen çal19acaktır. 

MadCll Tatbikat kursınnna Uk 
mckwp mezunl.!lrı ltlndc tUnyece kuv 
vetli vo yer altında ~ g6rmeğ milte. 
h:ımmll olanlar kabul cd!lcockUr. 

Talebeye ilk sene çala;Jm:ılarma 

mukabil en l\Z 100, ikinci senede 18e 
120 ku~ yevmiye verlleN'ktir. Kursu 
ikmal edenler maden çavuşu llarnk ve 
ycvniiyclerl 230 kuruştan baolnmak 
\ize.re tayin olunacaldardır. 

Maden s:ınayilm1z:c ço)o: ltwm olan 

elemnnları ycUatırccek olan bU kunı.. 
ıar birinci teıırln b3şındn faaliyete 
geçceek ve 1948 ısenellindP. ilk mczun
larmr vcrce-:ıkUr. 

Vilayet ve belediyeelrin 
ih'dyaçlan 

.Aırlmmdan blldl:rildiğine göro, 
Dahiliye VeJdi.leti, vllayctlc're yap 
tığı hir tamfnide vllAyet ve !bele
diyeler illtJıyaçlcı.n için Alm nya i. 
le m~ut ticaret muahedesi hU• 
kUmlerine göre, yn ithalll.tçılar ve 
ya doğrudan doğruya Alınan fir • 
malan ile temasa geçmelerini lbD.. 
dlrmiştir, Vckil.lct, ayni twnimdc, 
vakiıt ka.yıbet.memek :için meclis -
~n yeni çıkan mUnaknsn. kanunu. 
nun hUkUmleri dairesinde hareket 
ec:Hıl.me6htl de tasrih eb:ırlştlr. 

* Yeni 'OOr& yıımdan itlbnren An.. 
kara hukuk takU~esi d6rt amıf oltı. • 
rok tedrisat yap:ıctı.ktxr. Geçen ders 
yılında yeni programla ders c~renıer 
bu sene Ankara hukuk ftlkilltcsinin 
ikinci BUlıfmı te§kll edeceklerdir. Ye. 
ni eLstemln ilk mczımlnn verildikten 
sonra fakUltcde doktora r;nnflıın da 
vilcude getirlleccktlr. 

* Bundan bir mUddct evvel Topha
nede Dlldm"vlnde çaııııan ŞUkrU Mor .. 
tB§ nyru m!lcssescde bUluı:ıan All ıs. 
mlndc blr genel öldUrmllJtU. Katilln 
dünkU muhakcmeslnd" harekeUnde 
kesil görilldllğUnden 2 sl!Ile 6 ny hnp.. 
sine kanır vcrllmı,ttr. 

« Şehrimizde bulunan Adliye teftiş 

heyeti re.l.ııi Sezal Bllt:en tcra dairelc. 
rlle hukuk ve sulh mahkemelerinde 
tetkiklerde bulunmaktadrr. 

* Son gUnıerdc §6hrimlze her c1na 
k(1ğıt ve manifatura eşynBI gclmt,, • 
Ur. MUraknoe komisyon\• bu mııllanı. 
fiyat koyaQkbr. 

* üniversite kimya enstıtil Onlln 
bulunduğu bina talebenin yctl§mesi ~ 
çln lttı.fi gurUlmediğin<!"n, gcniglelile. 
cck, aynı zaınnnda ı:Wııac:ık talebo 
miktarı da tnhdit olunacaktır, 100 tn.. 
lebcd<'n iaz!a. talip old t&kdirdc 
mllsabakn imtihanı açıtacaktır. 

ua:ı.!itlııı:a""rtıalo.L'l.ar 

Bunu 
etmez 

hisseder 
hemen 

epenkle in· 
·n ir·yorlar ! 

--o---. 

Buna karşı 
çare olarak 

lk.---
o 

Fiat murakabe bUrosu, bazı ~
tnnda§}arm ortaya. koyduğu yeni 
ve gar.ip bir usulle mücadele et.. 
mek mecburiyetinde knlınJş ve ba" 
zı tedbirler nlmmasııın lüzum hli.. 
sıI olmuştur. 

Fiat mumlmbe bUrosu ,kontro. 
törleri herhnng\, bir ticarethanede 
bir Ih tiklr hafusesi tesbltine te. 
şebbüs veya tkarcthane sah1blni 
mti§teıinin §ikiyet cdeeeğini his
sederse, ticn:rcthenc sahibi hemen 
kepenkleri indirmekte ve dilkldi• 
nı kapattlnu.5 gibi göstermeikte _ 
dir. Dıikk!ı.n k011L11ulan gelenlere 
ya mağaza. sahibinin nsk~re gitti.. 
ğini, yo.but dlikkA.nm boşaltıldığı 
cevabım vermektedirler. Bu su • 
retle hCidlsenin unutulması fBten
nıektedir. 

F:iat murak9..be bürosu lbu şekil 
kanıısmda 'kat'i bir tedblre baş • 
wrmak mecburiyetinde b~tlr. 
Bu knbil harekette bulunan ma· 
ğnzalann muv:ıkkaten :mühUrlen .. 
r.ıesl yoluna gidllmiı tir. Bu suren 
le mağnr.am mühürlenen Jdmse gi
dip !bizzat fat moraktLbe bürosuna 
müracant clmck mecburiyetinde 
kalmaktadır, 

Bu yeı;ıl tedbir birk.o.ç tacire 
to.tblk cdilnıi§ ve muvaffa.kıyeUl 
neticeler vemıştir. 

Bir baba 
Hırsızlık yapbğını itiraf eden 

ı 
tes 

ar • 
etti 

Pangallıdn bir n.pa..rt.ımanm bod 
rwn kntmd:ı. oturan İspiro ismbı • 
de 'bir genç, nyni npa.rtımanm hl • 
rlncl !katında oturan J.lebrukentn 
daireslne pencereden atlıınınk su
ret.i)•lc girmiş, çaldığı ~yayı Bit. 
pazarında bakknl Yorg:l,yc satmış_ 
tır. Bilfilure, ibilyllk bir vlcdnn a• 
zabr içinde l\T8.JUl.D lspiro, sw:u. 
nu baba.am!ı. it.irnf et.mi§, bnbası 
da oğlunu kamlkola ve~tir. 

Asliye altmm ceza malıkcmeei. 
ne verilen suçlu. tevkif edilnli§ .. 
tir, 

ikotini azaltan 
müstahzarlar 
Sıhhiye Vekaletince 
muayene edilecek 

Son &&mıınlardıı. pıyaı.ııada tt\tUnUn 
ntkotlnlnl nzaıttığı vcyn bUsbUtUn kal 
dlrdığı ve bu eekilde tUtllnUn mıızo.r
ratmı azalttığı 1ddiasile b1rçok !l~ç • 
larm piyasaya çıknrudığa ve bunlar. 
dan bir k18n1mm reklAm kuVl' Uyle 
halk tarafından tutulduğu g6rillmelt. 
tedlr. Bu hal Sıhhat ve lçt1ma1 ?-!un. 
venet VekAlcUnln n Qnc.!lkkatlııi ccı.. 

betmiş ve bUlllD bu mUstaıwırın.rm 

amuaıl bir kontrdlo tAbt tutulması ta.. 
kan11r et:ıntııUr. 

Bu rıcklldo nikotinin\ ve tütUnlln 
mnznrrntını acltt.ığı t>cyanlle plya • 

' s:ıyn çıkanlnn mU3t'lhzıu'atm da di • 
ğer mllBtıı.hz!l.rat gibi. nılısatnamey'J 

tAbl tutulması takıırrilr ehniııttr. Bun 
dan dolayı piyıısaya çıkllnlmı bu ka. 
bil mllsahzaratın tı.mll veya vekiller! 
gerek yerli gerekse ysbrına mUstab. 
~arını Sıhhat ve lcttıruıt Mu&venct 
Vektı.JeUne mUraeruı.t ederek muayo .. 
uo ettirecek ve eğer muvafık g6rUttır. 
sc nıhısatname ıılaeaklardır. Ruhsat • 
name Vilnlmey nler tsc dcrhnl pi~ 
dan kaldmlactı.ktır. 

Bu muamele kısıı bir mil:fdet için
de ikmal edilecek ve cm.Can sonııı ~ 
mumt bir kontrol yapılacaktır. 

Konservatuvarda alaturka 
musiki §Ubesi açılıyor 

Maarf Vekili Hasan .Ali Yücel, 
konserv&.tuvan ziyareti sırasında, 
konserva.tq,yar icra heyetine, ala .. 
tut1k muslld ağrctilmesi için de 
bir uhc açıtmasmI vandc~ti. 

Bu hususta hB.Zirlıklıım grl§il ~ 
ınİ;iilr. Talcb~lere icrn heyeti fı.. 
zala.rı ders verecek ve bu aurctJ.lo 
musikiye oşbıA gençler -yetlıı •· .. 
ccktir. 

Vekfilet bwıa ail. bir taJimatnn
me hazırlammtır. 

Üniver i'Lcde iki ene 
imtihanlara giremiyenler 
Univeun~ktörJüğü i.kl .Yıl. 

Ust ·üste .mueretleri dolayıs!.,,v,lc 
hntiha.nlara ginnenltş olıin talebe• 
nfn y:ı.pacnklart mUracat.lar üzeri. 
ne Universite heyet.inin Jacağt 
kararlarla ;,Jr yxl daha ka.yrtlan • 
nın tecdid edilmesini kabul et • 
mlştir. 

So ıarda 
ö eberı yemek 

KuıırUnlııı üstllııd , iki delikanlı 

JürtlJor .. Ellerinde bir ktlo turJr .. n.. 
ma nasıl ~ I~ orlıır ... Eli r! keti!•ldığıt. 
Jsrma ıııt•ktlt gibi i UJor... incirler 
birer lokma olılııkt.nn t<Onra ı.-utıok. 

lan kiıprU Uurlne ntJ)orlnr. 
truuıııuz ... lkl YlfblZ, iki obur 

nıeıııtf'bur, 1 Uprü1·1i bir bn~ılnn ö. 
bllr ba:;ına lndr knbuklanna tıuın. 
dılar., .llelcdJy•! bun.-ı nı• yapsın ! .. 
Tanzifat amclosl nereye J"}t~n ! L 

Orozdibak'Jn kilıteıfilııc'c bir külecl,. 
elimle bir ı rpu:ı.. .. O da Ankam 
t.'lddtı11lnc kadar en i lek blr J ulu 

rpuı. kııbultları e (! ·trdekJeri n 
tehi ettJ.,. flcledJ;> e tmna no yap. 
ın'l .. Tıınllfat nrooi('.tıl nemy yo

tt.ısin r ! 
Sokaklarda ötcbor.i 3-.ııook.. lllJ., 

hn ynş yemi~ :\'emelr ld(letla yn. 

---..,.il mnl!~sar"1 
,, 

YüzJerce, hbılerce l~ı..o ~ 
Hck dehnlanm ın !ısuJ rJctl# ..ti 
c erler bugün k t pJıa.Slr• tY~ 
lnrındn t.oz.lıunp b-alJYO ~ "·' 
al folarıııdıı gezinen ,. ı;1rı;, 

gü.r. de bir miiddet ~ili ... ~MI 
en, ycıni 7'ürk bnrflcı-•n lJUlll~ 
de on on bej ) ılB ~r ( 
dan nfzlıısı clilııyndııt\~11; 
muhte.em 1.-ütüphııllr~~ .0-
Lcn~in mazimiz J\n~lı l>'jfllf ~ 
zar lığından daha :ı;n\'11 t <t1" .ık 
tır. Onlanı. yenldcn bnfl.C'ııı. ~ ' 
dikı;e ktiltliriimliz )11 1~ d• ,.,, ıı 
bir hal nlacni<; )afıu t.rP-tıl' 
!<öklerle ıannn ° trl' 
rindsi lmdnr lkin<'lsl de rf_ 
dlr. JlııSıııı 

'Kanijede Tiryııld ~ ı.-cntd 'I 
:z:ıyı! bir kuvvetle ~ll!'il•tı'"e ~ 
den ook büyük, ~olö 9ıııııd.'~ 
ordunun muha.snl"ll51 dab' • 
ı"" e">"I escrlcrlmlz ~~ 
hir l<'hlikcnin ınult~.J:~ 
o eserleri bu muba:ıll rt~Jf 
mahL."iım olnuıl•Uıll ~ıtrlP: ıııeb'! 
kültür sahamızda C ,, Jlif'9 7_ 
"Tin aki llasnn Y ~ ·ııcl,ı ~ I 
varciır. Bunlıırclan bı~cl\1'1~ 
ni "Östcnli "' Nıı.ınık rtıırd'" ~ 
rinl ıınotulmaı.tnn b'll ,rıe çc\ I 

}~l.i eserleri yeni 1'
1 
0ıı~ f) 

!icn ~ol dlklcat1j'<>1I118
"' ~~·, f ~ 

hlitün ölclüntJ"11~k ~~1(1. 
nun i!)ln <le fonnuııer ıırll' 1'( 'I 
sa nokt lnr Hakkı '.l' rıı-' ~ 
fmdnn "Kanlje nru;t~tııJıf11 "if 
t8thik olunmu tor. ~ 
~ dü,.Unecm ha tıklı ~ ~ 
kı: bl .... ~ 

''Kanijc)i :ı-;lın~. t~~ 
naklediyoruz. Bu far~ <tl 
ı;cklldedlr ,.c baır ftJ tll,.ı:ccl I_ 
1 terkipleri çözcrc" ıııııcıcıf ee 
ın<ıkten ~cya baZJ ıce 'le dt!tı'Jİ 
ftyl obn muradtn•·::n,f:ll' 4,1 

ınekt n ibarettir. il ı,ııU "#' 
J enınl'in "''' fu;lübQ.ll1' ıılÇ 
lan oilınle ln!'n t rzttU' ~ 
dik." 1&"1'6~ 

l.te bu yoldıı ~~ tılt 6~ •ı 
no \'erilecek nıUkeP1~dl tfl~ 

Bu dil turun, ın~oı 1 Jı' #! 
tatbik r:ekll ,.e netıoc51' ıçlıı f 
bir lılueu ·"'cnnf§ olJ1t1\ ~~ ~ 
tnn huı krsmJlan °1iJı'" -~ 
bize aynı zıunıın~ 6' 
manhklAnndııo blr si.! 
lataenJd.ır. ? ~ 

Tiryaki llasaıı IJJ l "' 
mm ibmhim ra~ rW'• O 
ç1Janıı.yr. tekllt e«\lfO d 1. 
veriyor: ıebl ı.-ol 

"Ben sizin gibi çe ıııut -.& 
lblAnını ntannn, ~ır frtY • 
sallı}"&nık gidem~ 0;;,..ı:~ 
m, ağıılıırmım JuQ b'ğlO f' 
Jlarmağına bir eSlr ~~ 
\"tlklt. erdnrt tıulo 41-
olıır." . ıııı~';I 

Dlr akın yupQ 0~İr ~~ 
a on yerine yl~-nınd'• i JV..ı 

Onn "lilÖzünllz 911> rı-r· ,f• 
bl" dl)"CI ıoı ler ond n faz • ••JJeD ıe~ 

P !'la cevuı, u•.rJyorj ccıetıU 
lrı.rım dıı izin gl~ l'J 
l•adar kavga ed_cr. ti ~t. ~' 

l' c.nlç<•ri zatııtle cii11°prıt "" 
olunnuı..smn ıtJnıı 1~ ,ı 
hlıu Pa ıınrn canı oftll~ ~ 
riııdcn biri he«Jlen ııi' C',J 
ve dl or ki: ~ Pı 
"- DevletJ\nll, ~I 1' rf!.1 

m~ volı, na ıJ of!l:t ..-'~Jl"ı 
c.leğIİ miyiı: r Bir ~,~r111c~ıoı~ 
kıınz; dUşrn nr li ~fl ı/ <' 
den ~elmczsc dlll 0 tıfl >".~ 
elimizden gelroef. d ı..,.ıtlıJ t rıl' I 

:E-.kbini ze'fklc o acrfll dl 
nisinl okurken dalı" bıjll 
dll!'\lu~o söylf'~J(fflf•A f J 
re kadn.r mü ıaw /(r 

Hlı:a Şah Pehıc,inlıı i.'11\ ctıen

dirnıek 'e terakki ettirmek lçlıı • 
kadar uğnı._<;;bğı " tanının i al al. 
tında kalm:ısmı görmekten pek ıa.
bii o k duymq olacağı ~ 
on )else d'• ero · hlı' tanı.fa 
çekilmeğc vkctmi& olablllr. Fa. 
kat , t.anm böyle :ıor ve elemli 
hlr zrımnnında I~ başında kalarak 
... ı;aı lıeyfiyetinln gnri bir hale 
iul006ine -.·c işgal sebepleri zail o. 

devresine endi eli bir nn.1,nrl 
bakılabllir. İnınm ilfi.cı İran mille
tinin kelnd.Jsiuden, onuo knbillye
tfnden gele(',e'.<tlr. tnuı milleti için 
bu büyük bir Jmtihnııdır. nız h 
lls do tlsn t mlllethıin bu fm
tJ dan muv ffalayctlc ~kacai;l
nı ümit ,.e tem~nl etmekteyiz.,, 

~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!i~~~~!!!!!!:!!!!!!!!!~:!!!!!!!!!!!!!~=::!!~~!!!!::==:::~~~~~~~!!!!!!!!:!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~f~ 
Anlru ılıı.n düşman çekili.yordu. Kö uçuruhnUG bnld~:ı.11• ~~ 
yün ılersindeki Çiftliğin dili]lnnn bir tara!'truı geÇlti 1~ vi' f 

«- BUytlkderl"dC \1ldye! tarafından 

kunılan meyvn ıslah ı.stasyonundaD K ad ;,.caff 

çok iyi neticeler &lmması Qzerlne, bi
rer tane d 11 bzc ve çiçek ıslo.h is • 
tasyonlan tcsls1 knnırlaştırılmıştır. 

Yeni ıslah lstasyonlnn §imdilik mey. 
ve istasyonunda kurulacak, bUAhıre 

ayn ayn y('rlcre nakıedlıecekUr. ııak edilmelidir ••• 

Yoğurt ve üt nasıl sablacak? 
Bt'lediye rcisliti ta.rafmclın dün 

~'l'.llakamlıldaro gönderilen bit 
mirde silt ve yoğurtlar için ha • 

r.ıtlanı:ın ycnı talimtı tnamc 'btldl • 
rllıti;}tir, Bu t4ı.limatnıımeyc göre 
silt kaplan her g\.ın temizlenecek, 
yoi:'llrt kaplarmn dn yağlı ve yn 
rım yağlı olup obnadıklarmı bil • 
dirir renkli cwcticr ~ta. 

---0-

Benıdn tahdid tı dev 
edecek 

Polony harbme ait hatır lar •. 
21 Yazanlar: Muhtelif ubaylar 

Pol.skilııBki kö~ii etrafmdıı bir 
c>mni~~ hattı vU~uda gPtirmek 
için tavzif edildiler. 

Sekwnci bötilğUn Jtınnımda.nı 
Beme\ritz kumandayı ele alnuşh. 
En n m üınk ~ta olına.k iU.ere. 
zırhlı kıtalar kö) e girdi, Keşif va.. 
zife.eind bulunan mot lctç ler 
köyün dti~ tıırafmdan terke • 
dıl '.S.ni ha:°beT' vcrmi§tl. ~ sa • 
kinleri kaptl:mn ~nUnde, tank 
kule-slrden d~l\t"fYa bnltan er. 
lerlm zc E'l s:ıllryarlerdı. Zırhlı ko 
lun ucu kôvün di ·er taroftnda.n a.. 
~k arazi P r men iki düşman 

tank d:ıfi topun<hn canlı biı- atef; 
kıt.ası ı:tma almdı. Birlncı tank a}evl~ 

içinde yandığı halde neferleri top 
la ateşe dev:ım ediyordu. Yanruı 
tankın föriı, tankı geriye sUr 
mek isterken .kumandanın !bulun. 
duğu tanka tosladı. Kumandnn, 
köyün da.r soka.i;'1Ilda mtılıarehc e
dilcmiyeceğJni anlanuştJ. Tankln _ 
nn geriye döıunesiui ve köyi.ı.n bo· 
lWmgsmı emretti. Mıı:kss.dı, kö. 

yfi bitalııre plAn. mucı'bhıee ele gc>. 
ı.:irmcktl. R.1'ın.t hareketi muvaf • 
fıütıyetle başnnldı. Köyde anca'lc 
Uç bozuk tank kalmıştı. fürcttc • 
bat, en baştaki tank dahil olmak 
Uzcrc bir kişiye varıncaya kn.dar 
kurtula.bilrni!jti. Ateş alan truıık • 
lal'(ia tutuşan s·s mcmı.ileri: kö\ 
kagını dumana boğmuştu. Ku . 

mıuıdan, tanklan köyUn etra.fuıda 
yarını kavis fleklinde tutarak yir. 
mi dnktb. süren cmatik bir a.. 
tCSJ altmn aldı. Yirmi d;drllm 80D. 
~a, Benıevtt.z ~ta olmak ilzere, 
dört subay ve '* er yaya ola 
kl>l e ~nderdi. Köy kenarnıda 
lerlcdiler. Bunlan gi>ren Polon.la.. 
1,r ~ler kaçmağa ba~Jr. 
ırn~ oA<3k kri dlryıı 

tarafından terlı:cdildiği görlildü. rı !işgal ed~ · del~ 
Köyün sokaklarında kör ebe oy. öt.ede Polon)-alr~ d C<1 f' 

nar gıti §i.ddotl:i. bir muhıırcbe baş man 'Vru'd.r. orın ~ ~ 
hıdı, Tanklar imd:ıda yetişti, Sa • taryası Vlodııvıı. 6dtJ ~1' 
00.h şafak olduğu zamwı geceki a_te,ş altııı~ nlı)"O;oı~> •• .f1 -~ 
sokak mu:hnrebelcrinln izlcıi görü- şıf nu •cesınde tdtı~ b 
lilyordu. Dli mıın sayısız mn.lz.emc batarynye. sahip 0 ıı -~ fl"j 
ve ceset brraktığI gibi b1r yanılt. şrldı. Vnziyet ot'i c~ 1}1 ;J 
ya da tesadUf edildl. Bratm Ul\"İ"- bildirildi. Düşıll~ Jıft y;tl'f 
t unız ancak bir tek lkt.)iydi. etmek üzereydı~ -..n 1111;.ş 

,. 're yakl~ığı Z8S":;:;trıf 
IG. flJVAFF K OUU\"A.1\ nm vordu Nehrin CY'~fil'bi:&f 

l'ARM.\ llAREJ"l:J'f man:ı ·miıtcvakkrftı. pıııtf"'"y 
Bloda.vanm cenubundakt ordu _ <laki ku\•vetlcıin~e şll11 

muzla birlcşınek ~ Brest - Lı. çcn Polonynlı P~;ıoae 
tovskm eenup isti.kametinde ilcr • sında mtıı,kül ~:.J 
1emiştik, Dnsman ordularım sa • 1lcriyc hemen bi: I<~-· 
ran c;:cmher bu suretle k&pa:ııa.c.ak.. derildı. Havo. çok s,ts ~ 
tı. Polonya.lılıır, her uc palıasmn nğır toplar hnre~ ttl 
olursa o un emniyet hatlarımızı demiyorlnrdr. X> 1e s 
yarmak ve Rokidno iba.taklrklarm- mana pij!:ku.rtUld~eŞ~.ııltf 
da emniyet altms. girmek SetıyOT. c·ernberi varmak tı1''' • 
du. İkl topçu, bir tank bölüğü, ay. lu!UlladJ Şebird~~d ıı 
rrca altıncı zırhlı böliığU VoldavR lcre ate et tlW rr-e 
inika.metine göndcrilmışu Bu• meme~ . "ıJıudY 
n-etui 'iurin.dekı blı~ ulc kriı•ru\ü ı t lı •fı50lnndu. 
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.~~~i A. ŞARKLJ i 
t 'talyan . Ey1aı11n "'""" •"•" Avrupa "" ~ em i 1 e . . binin ikinci .senesi bi .mi~ oldu .. bu 
l.ı. r ı n 1 n müddet zarfında tngıliz lınva kuvvet--,... b •erile mih,·er tnyyarecilerır.in mUcad('. 

~·. ayrağı lesi neticesinde 4500 Alıran tayyare. 
~ llld sinin ve 1500 kadar da I :ıglllz tayya.. o\. a rı:Sinın Kaybedılmı,, O)dt•~ımu Londra 

D'~ ~ı dan gelen haberler bildirUtek tedlr . Kar 
~~<. ard şılı~llı zayta!.Jn olduğu muhaknklır 

:C)> an Fakat gösterilen raltrtmıonn ne derr. 

~tt}eç~esı· ceyc kadar !'ıhbatli o•du1"arını tet kik 
1 1 1 edecek değiliz. Ancav. m:.tıver tebliğ. e !erinde de bu şekıl mkanılar nc.şr;:od'. 

k Seles·ı lccek olursa, bir muıınyPtıe yaparal\ 'l!\k ölçüye vurmak fırsatı doğabilir. 

~ k 1 n Bugtln için mutlak olar. bir netice 
t c a vardır ki, mlh\•er hn\•acı.arının mey -
C..Q lld danda olan ·\stUn!Uklerln·! rağmen iki 

rcbclcrrle BUyllk Bnt:ıny.ı imparator . h . 
,.ada Senelik bir Mmnn z:ır!ıncıakl muha -

l Ç b • luk hıwa kuvvetleri. mit.' er akınln rı 
~, f l r nı karştlanq \'e bUyU'k Eritanya ada. 

l h.. Q t lnrmı mUd!h ıa edcbllml~llr. Alnıan 
• 1 ( y k f havacılaıı ou sıraları.la. t.alkın manc. 

' .~. 
18 

O • j viyotını oozmak, einlrlerıni snreıı1alt, 
l:ı <A.ı\, ) 

1 
münakale }'Ollnrmı, ik.nn' mcmbalnrı-

lllgarıa~ - lngll z 1 nı, tayyare meydanların. ve tesıs:crlnı 
~ llıııgar n n İtalyan demlryollarıııı tahrip ctn.fk gayeslle 
' \. daıı ba) rnğı nl- taarruzlarını bergiln bl .. parça daha 

~ Crt • g"et'lllek mU il" ı b .. ı.,_ sn. tel•sl! etmeJe çalışmı~lnırur, Ditt.r 

1 1ın hin ..,..,., IOd"ki h". ili U l lb! H • , bır te ':' .. m e er cephelertnde o cı'lığU g , • 

d 
Ylde ma- landa. Beıçl'ı:n, ... ~ransa n hnttıı. Yu. 

·'ı o - 1 ~t"k goslavyndnki panıği u· !'nc'ırnıuk gaye 
• r b ııım t 1 

tnUhabirt sinden biçbir zamı:n ~c:· kalmamış -
l'lldu1:, nokta; na•"rı: 6urıu .. .... tır. BUtUn bu teşebbUeln.n netlcele • 

• '•ı 8ö ·ıem..ı... ı ~ ~-... rlnl ngUtcre adalarının l•lilli mahiye. 
r..~aıaı şud tinde görmel< hiç de gllı; c!cğlldir ... 
~ c lıı;:i b' ur ki bu mıı 

:; ~. -avl',t ;ı, ır teşC'bbUs Denebilir ki, Alman uıyyareclll!rl • 
~~t;arııa1ı; 

11
nernesi h\ikU~ I n!n bUtUn hareketleri arkasınd:ı bır 

t t. h1 Utetı1 k lstilA. teşebb:isünnn Ur!<nlınt elP. geçir-
t;;• "~l r tab . <' urtul-ır:·ı.~ ~aill1atanı~ e o lncak tır. mek zlhnlycti saklı b'l!Junmııktadır. 

f ~lr~ llıaıtla 0:ı harp hn. Bugün bile :n\·sam ı§ bıılı.ı.an ha\'a mu 
~.-. .... era'-· borebclerine nazaran ~·a n:ıihvcrcUcr!n 
."l'jpı:''Ultavc>ı ucr, mih a.~t~k ıl~ lıUku~n1 arn~s nin dU;;Uncelerl değişmcmlşfü tngtliz inı. 
ı~ıı ır. ÇU • ., eıinı ıle- parntorlıık ordulıı rllo kaıı lnrda kar~ı-

• ~~"ı' 
1
.
1 
lııgııt~~ Bulga· laşmnd!\n Avrupa harbın:rı bir ta. 

,. "·"''in rot lcbl.nrlc tecelli etnıe~ çok uzak Ur . ... :Va • en az 
~~l.ıııııa n~ Yugoslav- Ha\"Ll kuwetlerinln tPhdı:ıerl, tahrl.ı;-
hıı • ~ıı ~ arp halinde lerl neticede -nanevlyat ve ilnnnl bu~ıı 
, l~l'ıda ~it altında, lan üzerinde mUcssir olacak bir ted. 

ltJl."'.lal C'tı ka' Ontrö m:ı. b!rdır .• Ancnk muhnrcbcı:in sona er. 
~~~t İçin ?anıak yolu meııl sene hn\'"tlcılo rın müdahale ve 
-~ ~~ bıı r:ıJaPacağı her ~·nrdanların:ı sığmarak ı.-rıra orduları 
l~ l'~t lhrıc-ı- h kavelenıune. arnmıda paylaşılacaktır Bunu dl!ğlf. 
~ h~ ~irı·llklunda daı- Urmek bugün için muımıuer ckıAlldlr. 
~ ~a:ltıctın~rı göstermia Alman havacııannm §iodetli olan 

( bnıtalttır ıtıuhnlefc· tanrruzlorını İngiltere imparatorluk 
ullıet· Rntıtlıırda bavncılığı da ıuzuıuu oı.ın şiddette 

h-ı ıı ~1karıı1 ' 1~ 1Ynn el; ka-ılamaktan geri kalmamrııtır. lla. 
bt. t atn.k I ·y 

lttıı &tt'ru t cnret zı gllııler yüzlercesi dil~e:ı mitıv~ı· tay 
ı Ccııı· • crı İtalyan ı yareclliği d<.: tasarladığı neticeye be -

lt~,al:d1lstc -..~~e ~ilotn,ı' ~ ·~ · "'•·ı,; nıız varmış t'eğ:ldır. Mutlak bir lıavn 
~ ~ Cltt 1 reddet - bAkimiyetinın ırunıımtunr.& bağlı bu. 
bt ~at1h rıgnız b\ivUk ~:-uııııı tnl nı . M ıunnn istilA. teşebbUsO. uındrn halkı-
"1lllj ,..t.:ıınak1a nt ~on· nın sinirlerini bozmak tnl'ı\yesi bugiln. 
ıı.... ıııı11 beraber ~aı t nok•M · lilk nknmete :ığramt§ bir va:zlyet tcdlr. 

8t t ...ıl nazn-
İ~ Utulduğu b'. Zihinleri yor an bir ıruaı '-ardır k!, 

~t h bugUn için az çok ce"J!\bı ,·erilmiş gibi 
•· !\ft 1 dir. Acab:ı .nihver hu·acı.ığı harbe, 
•tf a ık b ~: .,~ •lett!k enzin nasıl bir kuV\•etıe girdi? 

,~~ b{'lcdiyc Almanyaya kar-ı l ng11Ler en!n harp 

~'t ~I ,_l>tll~a·l\acundr~11· 
1
n. r. lll\n cttillt gl.ln mihı•cr tıevAcılığmın 

~ 'IJ ... • elinde 40000 tayyarcslniıı bulunduğı..ı 
~ - aıı lllıcia a -~'\ftaı ~zin. Goförlere ve bunun en az yarı kacımm c<.?plıe -
~~t llt Ola~~-ikt giln. ıerde toplayabill'ceği tc.shH edilmiş • 

•r-. • ~ tev;;:'i ur. Aımany.ı ?un aylık t ayyare ınaaatı 

ev _ 

ise. nornıal §3r tlar aıtmca 2000:3000 

ls,·ecli A. MHNGHAM 
Ceviren: H. D. 

''elR bu korkunç göriinmiyen ordu 
oldu. 

llalyan ımparatı>rluğunun ilk 
fatihi bu oroudur. General Vave l 
(Sabık İngiliz Afrika orduları ku .. 
mandanı) modern ,blr ordu ku -
mandanmm en yük,ek meziyetle. 
tini t.aşryan milletler arası kıy -
mette bir asker bulunmaktadır. 
Bir generalin va.sıfla.rmı en gü~el 
anlamış nadir askerlerden mr:dir, 
Fakat en büyük m~lyeti de hiç 
çilplı esiz teşkili tçtlığJdır. 

General V&vel Afrikada casus 
tcşkilfı.tm.I bir nü.mune olacak ka• 
dar mükemmel :1urette kurmuş ' 'e 
ida.l"e etmiştir. 

Vavel Afrika.da baz.an biribirirı.. 
den yüzlerce kilometre uzakta beti 
cepheyi birden idare edebili'Yorsa 
bunu Mrika.nm kalbine cehenne • 
mi bir makiz>a gibi YCf'lcttirilınlş 

, ... ""''-- 404 
;as; 

l ngiliz bombardıman 

arasında ~österilmektı>~ dl... Hava 
ımnaylinln seferberliği neticesinde bu 
miktarın 35'>0::5000 olarak yUkselecc. 
ıtı de iddil\ Adllmektedlr ki, birinci 
11mır barp siUUıı olarak mihverin ay
da 2500 tayyareyi hnzırlıynblleceğl 

l<annaH kuvvetliydi .. lşlc lnglltcrc ım. 
paı atorlu$!'u havnlardn bU kadar ltuv
\'etll olan blr haSrınla lioy b1çUşmeğc 
ba§laml§ ve bUyUk buhranlı devreler 
gcçlrml§~lr. 

ÇünkU BilyUk Brltanya Jplparator • 
luk hava kuvvetlerinin dört bine 
yakın olan tayyare seyısı ve nydn 
en !azla 1500 tayyare inşa cdcbUccck 
olan hava sanayii xnibw•r kuvvetleri 
ka~da. t ut unrnajl'a kCıfi değildi .. 
Bugün !çin Amer ikan lstihsallltınm 

ytızde 50 ııinl 1ngiltercyc vermiş ol -
ınası vaziyeti az çok düze!tml§ bir hal 
c!edir. Bununla bı-rnbcr. 1nglllz hava .. 
cıları hfllen de mıhver t&yyareclllğlne 

mUMvi sayıda bir bavnc.ılığa malik 
degild~rler .. ancak Alm:uı tayyarccm .. 
ği.ne yaldaşmnğa çalışme.ktadırlnr. 

Alman havacılannın BOyUk Britan .. 
ya adalan Uzerinckıki aim:larmda elde 
ettikler i has1laların yt.ıksek kıymette 
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••htanbul SOl.aklaroıda" ve "Kıı

ı:akı;ılar,. filimlerlnln scı.ll ,,. •• &<i:c.lli 
k~unlannı oynamak b71~re Parlııo 

giden Darülboda~ i 8:tlllltkfırlarlle 

}"crlha Te~·fik hıııımı u • Uııhm.l n.•y 1 
dü n "8bah Omblrya ,-nııurllt• ıfehrl., 

mlu döıımll~lcrdir. 

olnn cnsus teşkilatının millccm 
melliğine borçlu olduğu şüphe • 
sizdir. 

Fi lhakika Afrikada lngiliz ve 1· 
talyan imparatorluğunun boy öl • 
c:Uşmc-s!nde pek mahi r casuslar 
ı'Ol almı.5lar ve nümunc olacak hn.. 
ı ikulade ga.yreUer sarfe~lcr _ 
dir. 

Bilhruısa Afrika harbi denilince 
Stlrli.ng Cony y ani (Boğucu Coni) 
şölıretiyle anılan meshur l ngiliz 
çöller şeytanın.dan bnhset.memck 
im ıc.a n.cıızdır. 

Stirling vahşi ve yakıcı Afrika 
çöllerinin dchı;et yağdıran b;r hn
y aleti olmuştur. İ talyan Somali • 
!!İnden y erli bir zencinin bir kum 
f\iklon fırtınası üzerine doğru gel. 
meye ba.~adığı znınan: 

- SUrling ! Şimdi göklerden 
mi geliyorsun? 

Diye bağırdığı hikaye olunur. 
Filhakika Stirling Afrika sahnele. 
rinde bu d~c dehşet uyandır 

mDJtır. 
ltalyanlar bu İngiliz casusun • 

dan o kadar yılnıl§lardı ki onn 
(Yamyam Habil) ismini takmış • 
lardr. Sti?"ling Mrikada. altm ara
yıcılığmda.n yetişmjş olduğu i çin 
hemen bütün Afrikayı karış karış 

tayyareleri 

olmadıkları meydanlbdır. l31nlerce 
'tnyynrellk havn tnarruztanndan sonra 
llritanynlı tayynrcc!leri~ gen hnvn 
htı.kimlyetlnl hasımı~nnıı. bırakmamış 

c>lnıalnn nazarı dikkati c< lbctmeklcd!r 
Buna sebcb :ılarak da Aln•an tnyyarc
clllğinln kuruluşundaltl <>tıyenln tesiri 
gli:ıterileb!llr .. ÇUnkQ Alman ıırıvacılı
Rt daha 7!fysdo ıcarn ordul:ırJlc ınUşte.. 
rek har<ıkcUcrde bulunrr.ak tızere ha. 
zırlanml§lnrdı. Tayyareleri içinde tam 
manaslle b!.r taarruz avcısı olacak tek 
Mc.s.serşmit 110 Upi tayyareler var • 
dır .. Diğer avcılar nncal: müdafaa 
dUşUnccslle inşa edilmlş'erdlr, 

Bunun knl'§ısmda lngGlz avcııarı • 
nın Cazla sUAhlı ve taarruz kablllyctl 
çok olan Hurrlcanc vo Splt!ire gibi 
tayyarclerd.?n teşeltkUI elmiş bulıın • 
mıısı muknbale pnsıru arttırmı~tır.Bu 
tayyareler üzerinde bulı:.ıum ve d:ıkı.. 
kada 9600 mermi a.to.n Brovning ma
lıinelit!lfeklerl i§lcmc bakımından 

cmnlycUI ve sıksık durmayan silll.h • 
lnrdır. Ve s:ın!yedekl atış sUratleri 160 
mcrmid.r.. !:fuıkü Uzerlerlnde scklz\"!r 
mnkinelitUfck vardır. 

:Alman avcılarının muvaffaklyct 
şansı Brlta.nyalı müd:üan sl.lCLhlanna 
nazaran dııhn zayıf olarak göze çıırp .. 
maktadır. ÇUnkU İngiliz bombardı • 
mnn tnyyarelerinln de ı.teş sUro.Uerl 
bu avcıların UstUnde bir J.ıymel ifade 
elmektedir .. Ateş kablll}clıerınln mu. 
kayescei ge:ı!ş ve ctra!lı bir mevzu 
olduğundan bunu ikinci bir b:ısblbalc 
bıraltmağı uygun görilyonız Karşılık
lı olarak mulınrcbc ölçtlslı malzeme 
bakımından mih\"er lehındc, müdafan 
noktasınd:ın ıse Brltaııyalı tayyareci • 
ler taroCında göze çarpar. 

bildiği gibi adeta Afrikalılaşmış, 
Afrika ıkllınine karışmış, derisi 
değişmiş bir adamdı. 
Gayet sert yanı.dtlışta olan bu 1n. 
glliz, hattü Afrikanın en vahşi 
yerlileri olan Kafırlnrdan Dum -
b!ila adlr yamyam bir kabileye iki 
sene reislik etmiştir. Bundan do• 
layıdır ki ltnlyanlar kendısim 
) amyum demektedirler. 

li'ilhakika St.irlingin Afrikn.da u. 
zun seneler yllj3nmrş olmasrndan 
dolayı derisi adeta kara.mı~. yü. 
zU garip ve heybet verici bir zen
ci yüzU bağlamıştı, 

Bir Jngillz memuru Stirlingdeıı 
şöyle bahsetmiştir: 

- Eğer İngiltere Afrikaya he· 
nüz nyn.k basmamış olsaydı lbu a
dam tek başına bü tun Afrika) ı 
lnglllzleştirirdi ! 

Stlrlill.g altın arayıcıhğmdnı 
sonra Afrikada aslan nvcılığmn · 
bıı.şlnmıs, ondan sonra adeta yer. 
lılerin hayatına karışarak bu meÇ 
hul illkclerin bin bir macerasını 

yn.$llllıştır. 
Stirling :'birçok Afrika yerlileri. 

nln lisanlnrma da ·vfı.krf bulunu • 
yordu. 

Gtinlln birınde Afrika.da İtalyan 
lmpara:torluğunun me§'um santi 
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Tramvay arabalrırının ar
kasından binip, önünden in
me münaka~aları devam e • 
dip giderken , bir gün bir de 
bakacağız ki, ortada inilip 
binilecek şey kalmamı§tır. 
Bu pek muhtemeldir. Şimdi. 
elen kendimi:d daha m ü§kül 
zamanlara hazırlasak el. 
b~l!e ki. l'!"y~alı olacak Şim
Jılık bınıp mmc işini söyle 
bir tarafa brrakarak ;Ürü
mek hususundaki tecrübemi. 
zi artırma yolunu tutalım. 

Meşhur Fransız riyaziyat ali
midir ve filosufudur. Montpel
ler'de doğmuş. Pariste ölmüştür. 
(1798 - 1857) on altı yaşında 
Politeknik mektebine girdi. Ora. 
dan t;ıktıktan sonra hayatını ri· 
yaziye muallimliğine verdi. 

1818 de Saint • Simonun tale· 
besi oldu Fakat 1824 de hoca
siyle boz~ştu. 1825 de evlendi. 
1826 mezhebini neşretmek emeli· 
le meşhur derslerine başladı. Fa. 
kat ilk dersini verdikten • sonra 
ha. talandı l828 de gene galış. 
masına, dm.sterine başladı. 1832 
de Politekııik mektebinde müza.
kcreci\ik. 1837 de mümeyyi~ik 
hizmetlerine tayin olundu. 1831 
den 184.8 tarihine kadar Paris 
nahiyelerinden birinde heyet 
dersleri verdi 1848 de karısın· 
dan a) rıldı. Politeknik ~ekte
binde vazifelerini kaybettı. On
dan sonra dostlarının yardaniyle 
yaşadı. Fakat mizacı gittikçe 
hırçınlaşıyordu. Onlar da ken. 
disinden birer birer uzaklaştı. 

1839 dan 184.4 tarihine kadar 
müsbet felsefe derslerinin ;ıltı 
cildini ner-;retti. "1\Iutlak bir hik. 
met'' bütün hftdiseleri izah ede
cek insan tabiat ve cemiyet şart. 
larma tabi olmıyacak bir felsefe 
kabul ~tmiyordu. Bu suretle 
mutlak bır varlığın vücud!!nu 
inkar ediyordu. İn!'=an ve cemıyet 
şartlarının kaydı içine alıyordu. 
Ilime ancak bu yoldan yüıilyor. 
du O da vakıaları mli§ahcde et
mekti bunlar arasında devamlı 
müna~betler keşfedebilmckti. 
1nsanın tecrübesi hadisat ale
minde neyi kavnyabilirse ona 
kıymet veriyordu. Binaena!eyh 
tecrübenin hududuna girrnıyen 
malfunatı ilmin içinden atıp Ç!
karıyoruu. 1nsan için ~.n~ak .. bı.r 
türlü tecrübe olabilecegını du5li~ 
nüyordu. Bu da insanın keı:_dı 
hamiselerinin gözünün, kulagı. 
nın. elinin ... llıUı... Tecriibe ile 
öğrendiği bilgilerdi. Binaenalnyh 
ne ruhu ve ııe de ona dayanan 
ruhiyatı kabul etmiyordu. 

t nsana dair malumatı ancak 
griziyattan alıyor bundan maa
dasım reddediyordu. Onun ma
kul gordüğü y~ane cihet vakıa. 
lar ve h!idiselcr rasında devamlı 
nisbetlı>r bulunmaktan bunların 
mekfın dahilinde biribiıi ardı sıra 
gelmelerine birlikte bulunmala· 
rına b:ıln~ordu. llmin vazifesi, 
kuvvetine göre. mutnlaa olunan 
hfıdiselcrle birlikte bulunan, on. 
lardnn sonra meydana c:;ıkan di. 
ğcr hadiseleri araştırmaktır. 

vurunca Stirling en büyük sergU_ 
zeştine tam lhir liyakatle girişmiş 
oldu ve hakikaten bir Afr:ım devi 
gibi bu iınpıı.rntorluğun direkleri.. 
ui sarstı. 

Albny J{rıps hır gün bu Afrik :ı 
de\ini y(l.IUiln çn.ğınp İtalyan oc. 
yurıduruğu altm:ı girmiş Habeşfs• 
tanın verilmesi saati çaldığını söy 
lcdiği zaman Stirling bir çöl ma. 
budu gibi uzaktaki dağları gös • 
terdi: 

- Çölde bu dağların yükseldi • 
~i gibi Habeşistan krallığı da yilk 
selccPkilr!.. Kaç gün vaktiniz 
\•ar?. Dedi. 

Albn.y Krips bir va.hsi kabile re 
is:.nin yll'tıcı ve esrarlı gururu ile 
konuAAn bu sergilzeşt adamının 
nasırlaşnu.'} .gibi gözünden çatla -
mış yil7.Une hayretle baktı: 

- Nnaıl kaç gün? eevnbını \ r 
eli. Biz bu zahmeti birkaç ay için 
göze almış bulunuyoruz! .. 

Stirling albayın bu sö~fine. bir 
\•ıldırnn gU.lil ü ile gü),JfiUştü: 

- Kaç gUnUnUz •Ar? ~ diye so. ı 
ruyorum, Çi.inkü .Afrika.da gilnler 
dıık!kn dcmekt' l .. 

Dedi. 
<Devamı var) 

NAZİRE 

- Anahtar nerdc? 
- Suya diiştü. 
- Su nerede? 
- Necip içti. 
- Necip nerede? 
-Rüyada. 
- Rüya nerede:' 
- Şair halasında. 
- Şair kafası nerede? 
- Top oldu. 
- Top nerede? 
- Babıali caddesinde yu. 

var/anmakta, vay onun uzun 
sakalı ... 

R. 

118.lıiyatçı, mab:ıadettabıiyecı 
mu bet olmal• uz re mıo::anlann 
~erdi ve mf; eri hu.yat itibariyle 
uç halden ge ıp geçtiğini ka'::>ul 
eder:. İnsan, ilk ha1de, tabıat ve 
c:mıyet hadiselerıni bunların üs
~~nde mevcut olduğunu farzetti. 
gı kuvvetlerle izah eder Tabiat 
v~ corniyet dahilindc.kı adet hari
cmde görülen vakıaları bunların 
müdahalesiyle anlar ve anlatır 
Meseıa günE>şin veya ayın tutuı: 
masını bu kuvvetlerin mahsulü 
zanneder, Bu zihni) ette yaşıyan 
~~lk bu gibi hadiseler önünde 
l':IZ~msuz korkular gibi yanlış 
f1kırlere kapılır. 

tkinc~sinde insanın mahiyetini 
neden ıbare.t olduğunu anlat.. 
~nk ve S!I~ atarak şeytanları 
koı:umak ıçın bir takını mücerret 
kel!melerc mi.ıracaat eder. Mcsc
lii ınsanın biltün fiillerini bütün 
hareketlerini ruh kelimes:İlc izah 
e~mc~ sevdasında buhmur. ü . 
çuncu halde .insan, artık mcv. 
c~?n nereden gelip nereye g:it. 
tıgını, bunların esası ne olduğu
nu v_c ne olacağını araştırmaz 
Belkı bu hadiselerin ne gibi k, : 
m:nlara mani olduğunu bulmaklr 
ugraşır. 

lliınlcri mticerrct ve müşah. 
hn.s olmak iız<'rc iki kısma nyı. 
nr. Birincisinde c~ynn n vasıf. 
l~~n?an. keyfiyctlennclı..:n yalnız 
bırını, mesela azalıp ço ~almayı 
ve bunu ölcmeği nazarı'°'itibarn 
alır. İkincisinde, onların bütun 
v~!!'l~rmr, bütün keyfiyetlerinı 
gozonilnde tutar. llimlen tasnif 
ederken şu esas nazarı itibarn 
alın!r. Bu da mütezayit mürek .. 
kcbıyet ve mütenakıs külliyettir 
Yani bir ilmin mevzuuna dahiİ 
olan . hô.discler ne kadar mürek. 
~~P. ıse, o ilmin külli~cti, şümu
lu, ıhata fttiği hadıselerin hu· 
dudu 0 kadar çok daralmış olur 
M~la maddi ve manevi bütüıi. 
had!s;l~rin izahında kemıniyet 
dabılıd1r. Binaenaleyh ondan 
bah~d:n riyaziyat en külli en 
şamıl bır ılimdir. !\.1evcudat için
de en basit mefhum maddedir 
Onun da en l?ilmulliı hassalarİ 
harar~t. ziya, elektrik.. 1Jah .. 
dır. Binaenaleyh fizik, riyaziyat. 
tan daha mürekkeptir Fakat ci .. 
simler arasında m veut olan a
lakadarlardan bahseden kimya. 
dan daha mürekkeptir. Bu SU• 
reUe, ilimler merdiveninde daha 
ziyade yükselerek, hny::ı.tiyat ve 
içtimaiyata geçilmiş olur. En 
yüksek ilimler, kendilerinden ev. 
velki ilimlerin hazırladığı malU· 
mata dayanır. Conet ictimaiyn. 
tında başkası için ve ba..,..kasmm 
iyiliğine yaşamağı en büyük rbir 
ahlah görür. Hukuk mefhumunu 
inkar eder. 

Filisof 1845 te Clotilde de 
uya rastgeldı. Bu betbaht • o 
öldürücü bir hastalığa tut mWJ· 
tu. I\:endisini pe!t • idd li bir 
aşkla sevdi. Bu t tif ve b 
a.c;k üstadı esarctli - se\ '{ctt 
Kendisinde tabi ~ e cemıy'- t 
haricinde gizli l u-.•vc.. +lere kar ı 
bir meyil uy.,.ndı. B nacmıleyh 
1845 tarihinden itibaren, felse
fe ind:m bjr din çık ... ı ~a baş. 
ladı. Bunun esası in an'ığa iba· 
detti 11ah yerine n but insani
yet mefhumu olum du. Cemivc
tı .is' ah için ilim va 'tr Iar na 
:muracaat etmek Fzım geldiği 
fikirlerıni ortm:a sürdt . Kendi. 
sine insan·vct dininin b' yük rn
hipliğ makamını "- rd. Sevgilisi 
Cllotilde'i ins:ınh·ctin hamisı 
kıldı. 

En meshur t:Serlcri ~unlnrdır 
Mtisoot felsefe d rskri (1233 . 
1842) müsbct nıha dair nutuk 
(1244), müsbetc;i tnkvi.m (18~9\ 
mils~t siyaset mczhe:bi (1852 • 
1854) mü betçi ilmühal (18ü2), 
enfes terkip (1856). 
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Aımdolu aJ;ıruımm vert:lğl baber. 
tere ırUre Ollııya nr.lyrt:ne bakıt 

s da birçok 
le azı 1 depoları 

va 'ıldı 

Rumen erkS.nıharbiyc reisi 
bir kazada cldii - Ruzvelt 
yeniden tah .. isat istedi -
Suriyeye verilen İf·tiklal A
rap aleminde nasıl karşılandı 

Alınan ba~kumandanlığr tara. 
fından dün gece neşredilen teb
liğde Lcningrnd istihkfunlarıın 
za.ph için büyük muharebelerin 
muvaffakt} etle deva metiğini. 
tek bir l)iyade tümenine merbut 
müfrezelerin hilcumiyle 110 is
tihkam ele geçirdikleri bildiril
mektedir. 

D. N. B. ajansının a~terl kay
naklardan öğrendif:ıine göre, 
çevrilmi§ bulunan Odesa liman 
tesisatı 18 eylülde Alman savaş 
tayareleri tarafmdan muvaffa.1-ı. 
yctle bombalanmıştır. Bo~evik
lerin !birçok mühim levazım de. 
polan yıkılmışt!r. 

Alman tayyareleri Dlnyeperin 
fl!ll'kmdaki bölgede, müteaddit Sov 
yet mot3rlll koJlnrmıı hUcum et -
:mişler ve dil~nınnn malzeme ve fn
:wıc:ı afur zayiat verdirmlşlerd!r. 

D. N. B. njansmn göre Alman 
tayyareleri 17 eylillde Karad~ 
nizde giden Sovyet gemilerine 
yeniden hUcum ctmiR!erdir. Sahil 
civarında 10,000 tonilatoluk bir 
Sovyet nakliye gemisi .babrşlmış. 
tir. Diğer bir nakliye gemisine 
de bir çok bom'ba. isabet etmiş 
ve gemi ağır hasara uğrnmıştır. 
Macar kı:alan cepheden 
ÇeMlmiı değil! 
Bcrlindı::ı ynn resmi bir mcnba.. 
dan bildiriliyor: 
Şarkta çnrpı"nn Macar krtnla.rı

~tn geri çağır Imasmm tasavvur 
tdild::ği hakklnda ecnebi memle • 
kcltel"de dolMruı §Syinlnr Alman 
r('S?nf mnhfillerinde blldirildiğ'ne 
" ire, tn.ma.'ll.ile es::ıssndır. Bu şa
~ 'ıılar tiycn tekzip edilmekte • 
1 r. 
F·r: cephesinde 

Fin cephesinde, müfef'ık 
rnan ve Fin k ı t a l a r ı , 

yemi arazi kazançları elde 
ctmi:ilcrdir. Bir Sovyct müf
rezes·i. c;enber alt1na alınmt§tır. 
Ye imha edilmek üzeredir. Bu 
çarp:şma.lnr esnasında birçok 
taiık, 20 top, 200 kamyon ve 
500 muhtelif araba, ya müttefik. 
lerin eline düşmüş veyahut tah
rip edilmiştir. Yüzlerce esir alın
~tır. 
Ruslar 15 tank ele gerirdüa 

Dün öğle U7.eri Sovyet tebliği. 
ne zeyil olarak neşredilen bir 
tebliğinde şöyle denilmektedir: 

Lningrnd önünde 15 a..,<Pır tank 
ve yirmi kamyon tahrip edil
miştir. 

Dnie"pope--tro~~·"'Sk mmta.ka.smda 
asker ve cephane taşıyan bir 
!Alman treni ta.yyarelerim izin 

, J>omba.lariyle tahrip edilnıi~tir. 
!Almanlar Kırınu 
'çeviriyor! ar 
, Londrada çıkan Ennalist, aske. 
ri vazi:y1lt hakmda diyor ki: 

Londrada iyi hn.ber alan ınab. 
fillerde, Almanların PcrekQpa 
~ ilerlemesiyle Kırımın beJ. 
ki de tecrit edilmiş otduğımu 
sanilıa.k için sc.bcpler mevcuttur. 
Maaniafih bu, Kının yarımada.· 
smnı httlıangi bir nni tehlike 
lmrşısırulıı. bulunduğu demek de. 
ğildir. Bu, yalnız Budicnni kuv
vetlerinin yeni bir geri çekilme
sini göatermc!d a:r. 

K•rm~n. karrı b~r ta:ı.nız, <;etin 
bir İ" olaculı:tır. Ç~:ü Kırım 
berzahmd;ı l{n.rcı..d~n!zi Azalt de. 
nizind n nsır:ın dar nrazi §erid!
nin müdafaası kolaydır ve bura
da., umumi harp sonund:ı ge02. 
rc:l Vrruı..,on!lll gn ·retleri kırıl .. 
m· tır. Siva tcpol d"niz üssü <le 
~o'· l:u\"h:tli bir tnrm:ı tahkim 
cc.: · ~ bu'•": .,•:t.:dır ve bu ~ 
hiı-, fül'U!:lı b!!lunan Az:tk de-. 
n·.:run hinıt>. "eli sulariyle Kerc
<lc i ...... ve tt n;l'C edilecek olan 
kıta' r icin kuvYetli bir istinat 
no'lt.,~ı tr~dl eyliyecektir. De
m k oh.tyor ki Kırımla doğru 
mu~c.sah hatının kesilın~i. eğer 
''llkua geldiyse .belki de ciddi 
bir d:ırbc mahiyetini alm•v:ıcak 
ve Alm:ı.nlarm cenahında Odesa. 
ya b::.-nzcr di~cr bir müstahkem 
kalenin mevcudiyeti, Alman mu .. 

ı 
Buailne 1 

vasala haUanna. karşı bir tehdit l 
kaynağı olacaktır. Fransa Dahi i e 

Nazırı diyor ld : 
Moskova. 

Ne bir taraf ne öteki taraf. ,
1 

Smolenc;k etrafındaki harald'it
tan ba:i1setmektedir. Fakat bura. 
da, teşebüsün daima Rusların e 1 
lindc gibi gc>zükmektedir. 

Lcningrnd'da vaziyet ciddi J. 

larak kalmaktadır. Fakat Sovyet Fransadaki komünist 
maneviyatı daima aym derecede partisine 
yüksektir ve Rus.lar, Almanlara. lf ~a Cli a 
kazanab:Iecekleri her kanı:; tor-
rağı pahalıya ödetmektedir. · lbt 1 V Z 
Rumen erkanıhnrbiyc ,,,,.PJll 6 ı-r..:-~ 
Refoi bir kazada öldü AGUı8 eı 

Rumen erkfinı harbiye reısı emr {!DIŞ 
general Yoauitiu. Tigua'da tay. 
yareden inerken bir kaza netice
sinde ölm~crt.ür. 

Tayyarenin pervanesi genera
lin başını vücudundan ayırmış. 
tır. 

Mumaileybin vücudu Bükrcşe 
nakledilmifjtir. 
Abukir tayyıJre meydanı 
Bombalandı 

Alman savnş tayyareleri 17 -18 
eylül gecesi şimali Afrikada, 
Abukir tayyare meydanına mu
vaffakıyetle hücum etmişlerdir. 
Binlerce k;lo infilak ve yangın 
bombası hedeflere atılmıştır. 
T obrukta vaziyet 

Kahircde neşredilen orta şark 
lngiliz kuvvetleri umumi karar
gahının tebliğinde deniyor ki: 

Libyada devriyelerimiz Tob
ruk ve hudut mrntakalarmda fa· 
aliyetlerine devam etmişlerdir. 

:!.4 eylülde hududu geçmiş o. 
lan düşman koJlariyle yaptıkları 
rnuharebalerde İngiliz ve cenubi 
Afrika zırhlı birlikleri 10 Al· 
man tankını iğtinam etmişlerdir. 
Kıtalarımız yalnız bir tank kay· 
betmi.~r. 
Yugosla&Jyada komünist 
çeteleri 

Röyter ajansı Belgrattan bil. 
diriliyor: 

Komünist c:etelerinin dağılma .. 
sı için Yugoslav başyekili geen
ral Nediç tarafından verilen 
mühlet dün gece yansı sona er. 
miştir. General Nediç !bu çetele. 
rin efradını evlerine dönmeğe 
davet etmişti. 

Mühletin sona ermesini müte
akip Alınan i§ıml kıtalan Sırbi.3. 
tanda temizleme ameliyatına 
başlamışlardır. 
Ruz.veltin istediği tahsisat 

M. Ruzvelt, kongreden, ödünç 
verme ve kiralama kanununun 
tatbikatında kullanılmak üzere 
yeniden beş milyar 985 mil:von 
dolarl;k tahnisat talep etmiştir. 
TiiTkiyeye yiizleıcc 
Alman geliy.:>r 

Pars ajansı bildiriyor: 
Yilzlerce Alınan Türkiye yo· 

luyle meleketlerine hareket et. 
m~ir. 

Suriyeye verilen ittiMül 
Londmdan bildiriliyor: 
Suriye istikla.Iinin iadesi biç 

şüphesiz arap ôleminde mükem. 
mel bir intib:ı hasıl eden hadi
sedir. Suriyede!:i Fransız man. 
dasma evvelki gün ııil:~let vcnımııı. 
V!şbıln tayin ettiği knb!ne ıs+..ua et.. 
ml§tir. ?ıı:Uttefiklerin nnd! tatblkatm 
dan ol&nı.k Şeyh Fajeddlr. Al Ha.sanı 
Suriye cumburr~si taylr. e~. hU. 
kfunetin tcşkllin! deruhte eylemiştir. 

Bu 11Uretıe bizzat Fnjcddln!n de söyle 
di!?f gibi Suriye mUttefik bOyUk de. 
moknsllcr ;:crçeve.mıe dahil olmıık. 

tadır. 

Arap dlleynsı bu lC§cbbllsü mUs:ılt 
blr surette .ttırşılnmnkta ve lnglllzle. 
rln nadlerine and:ıkatıer!nl mihver 
devleUerin!n &özlerine ve imzaladıkla. 
n munhedclcre karşı gör.erdikleri sa. 
dakatslztikle mukayese etmektedir. 

Harbin ilk dvrcsl esnasında. memıe_ 
keUerl nstnstUnc boyunduruk altma a. 
L-ın esaret d:ılgamndar. sonra §imdi 
kurtulu~ dalı;nsı es:n°ğe ~lıyor. 
DUn Ha~:Ji1tan. lmp:ırıı.tcr Seldslye 
lııd" edil~ o!duğ'u glb! tugün de Sı: 
rtye!llet" 1.!tfkUJlerlne kr:vu§uyorlar. 
n:urtulntı ve halk lradrninl ifade im-
kAn ve val!I!.ıımnı te.=r bulan her 

memleket zulme mubolc!et eden mem. 
lcketıcr listesine U!vo ec1Jmlş oluyor. 

Siberqal}a 
3S b ~ tttra a 
Le CD a!ıı 9 

Bcrnc, 19 <A. A.) - Ri3adan 
İsviçre Telgra.f ajıı.nsm:ı blld:.rfll • 
yor: 
~imdiye kadar alman mnltiınatıı 

g5re Sovyetler, S' ryaya. ş:ırkt 
A!Jyaya .. 118..h, en nzı 160 bin Le _ 
tonyalı ve 160 bln Estonyalı tel.• 
cir etmişlerdir. 

KomünistleTin fo&liyetine 
katiyen son vereceğiz 

\'isi, 19 (A. A.) - Dahiliye na· 
zın Pilşö bugUn au beyruınttn bu.. 
lunmuştur: 

Komünist.partisi, kanun mucl • 
hince l3ğvedilmişs0 de, Frnns:ıdo. 
fo.aL.yet.ine devam ederek ecnebi 
bir devlet hcsn.bmo. çalrşmn.ktnclır. 

Moskovo., komlinJst partisine, 
Sovyet ordusunun harekatına. mi.!· 
zaherette bulunmnk ilzere işgal al 
tında bulunan Fransada dıı.imi bir 
ih tiüı.l ı;aziycti muhafaza ettirme. 
sini emretmı;;tir. 

Hükiimet, ecnebi bir memleket 
tarufmd:ın emredilen bu tahrik 
hnreketlcrin:n ncticcler'.nden Fran 
srz milletini kurtnrmnğa azmet • 
mi~ Ye komünistlerin fnaliyet.;ni 
durdurmağa karar verm13tir. 

'' Şarkta te l'ke 
çanı çah or ,, 

(nı:ı.., tnrnfı ı nclde) 
{iarkm bütün mazlum milletıer:nc 
hitap ederek, kenclilerini Asyada 
yll§ıyan bUtlln milletlerin hak ve 
nıenfaatler:ni milda.fn:ıya. ve b1.r 
milyar yüz milyon şarklının kur _ 
tanlmasma vakfetmeleri:ni istiyOl' 
ve şöyle di.yor: 

J aponyn, !ngiltcrenin sadtk bir 
müttefiltl olduğu bir gilndc dahi 
yfne ayni İngiltere tarnfmd:ı.n ma.. 
ruz kalmış clduğu tnh::ımmül ediL. 
mez manevi hareketleri hiçbir za.. 
man unutmıy~ca.khr. !ng lterc tı
mumi harpten sonra, Japonya ile 
mevcut ittifak mu:ıhcdesini bir 
kdğıt paçavrası gibi yırttı. H:ılbu_ 
ki Japonya 1914 harbi devCTn et. 
tiği müddetçe müttef.ık devlet o!.. 
mnk itib:ı.riyle kendine dü.:;:en va • 
zlfelerl dalınn ve tamnmile ifa et. 
mişti. 

İngiltere ve Amerika Birl~ 
devletleri tarafından Jnponya a • 
leyhine çevrilen mnnevrolnrdnn 
b::ıhscden Tonı:iruıji, Japonyanm 
milletler cemiyctmden çekilmesi _ 
na sebep olan Mançuko hü.disesi
ııi hatırlatıyor ve §Unu ilave edL 
yor: 

Çankıı.yşek Çini sömürgelcııt:i.r • 
m~k istiyen bilyük devlctlcr~n bu 
emellerini nnhı.mamrştrr. Bil'leşik 
Amerika ve 1nt;ilterenin tıtbil ot 
ma.k g:bi bir vaziyette gUnden glı• 
ne yolunu ~Il'Ip durmuş ve i-;te 
bunun içindir ki Çin ilıtiltt.fı önüne 
geçilmez bir hn.l nlmr~tn'. 

Blıılxı.şı Tom.:naji, şöyle devam 
ediyor: 

Uzak şarkta. harpler, §3.l'k mil • 
!etlerinin bey:ızlıı.rın l:ıoyunduru .. 
ğunılıın kurtulm3.k '\ı'C .iGtililiı.lleli • 
ni tem.in etmek iı:!.n yaplıkln.rı b:.r 
teşebbü.stür. Jı:ı.pon ~ t..icnrctinin 
buluntl:ıZu müşkül vnzlyete rnğ • 
men Jn.pon ordusu, birçok cephe • 
lerdc ayni zam:ında. ve muva.ffa • 
kıyctlc haroct.mo~c kfı.fi gelebile. 
cek kadar iptidai maddelere .nıa -
Uktir. 

Cenuptaki geg'nliğc gelince, şu 
cUıet bilinmel'dir ki, Hollnnda 
H'nilistanından Jnponynya ynpıln. 
ca.k sevkiyata mfuıi olmak :istiyen 
herhangi b!r devlet bu gibi mn. • 
ne\'raL:.rın boşluğunu nnlıyııc:ill • 
hr. :Kendi=ini ilitıs:ıdı>n IY.ı[,nuktn 
devrun edel'lerte Japonya, ere!~ • 
ni kurtnrmak için i.lcr:ye do:';;"ru bir 
adım a~a mcc..,ur ob.co.ktir. 
On f!enedcnberl ı;:arkta tchlüe i. 
ş:ıreti çalıyor ve dünyanın yeni 
nizamını haber ver:yor ve ~kta 
Japonya. gib!, garpta da Alınany1 
ve !talya etkimiş rejimlere karşı 
miicadele ediyor. 

Japonya için lleıiye doğru atı'. 
mnk ve yolunun ilzeri.ndcki bütün 
münir !an kırmn.k zamanı gelııı!§ -
tir. 

• . 
u·an 

Lon:Ira, ıo (A. A.) - B. B. C: 
Tahrandan b'ldirllcli.";ine göre 

yeni lran Şclu Muhwımed Riz!l.. 
!rrı.nın, nlfilrn1ar memle!teUerle 
sıkı b1r tcşüi Me~ bulwuı.cn.. 
ğını beynn eylemiştir. 

Bir fecri . ~ 

şımalı 

Dün gece 
evyorkluları 
heyecana 
d .. şürdü 

Bu hadise yi!7iinden 
Avrupa :ıe telsiz muhaberatı 

inkıtaa uğradı 

Necyo~t, 19 (A. A.) - DUn 
gece Ncvyorkta bir fecri şi.ınall 
hadisesi olmu.stur. Halk bunun ne 
olduğunu b'lmediğl için gnzete i . 
d:ı.rehanclerlne b.lnlcrce mUracant 
olm~tur. 

Birçok Ne~yorklulnr bu muhte• 
§em ta.biat manzarasının Nevyor. 
kun milli mliclıı.faasiyle alakadar 
lıo.zırl::klardan ibaret olduğunu san 
ıruşlnrdır. 

Hnyden Plnnetarium rasat mu. 
cssesesi saatte yUzlerce telefon 
müracaatına cevap vermek mecbu 
riyetinde kalmrştır. 

Fecri şimali hfidisesi Birlcsik A.. 
merika ile A vnıpa, uzak şark ve 
lü.tin memleketleri o.rasmdaki tel. 
siz muhabcrntmı inkıtaa uğrat • 
ınışto-. 
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Aldığmıız malfuruıta göre, ta. • 
samı! bonolar:nı:o. gördüğü rağ • 
beti ve memlekette tasarruf ha • 
reketinin mühim inld'afmı göW. 
nün<le bulundurnn hükumetimiz 
yenHlcn 25 milyon l'ralık tasar • 
ruf bonosu iliracma karar vermiş
tir. Böylece evvelce çıkarılan ve 
sntılanlnrln beraber tasarruf bo • 
nolannm yg.lrunu 50 nu1yon lira.Jr. 
ğa baliğ ol.a.caktır. Ayni zrunanda 
mi'!.li mildafn.nya bir ynrdmı tc.skll 
edecek olan yeni bonolar hnkktr· 
da.ki lfı}iha Meclise \•erilınek ilzc• 
rc<'lir. Bu bonoların da büyük bir 
rağbetle karşıl~nğı ı;Uphesi.ulir. 

Ayazağada 

Bir rençbar iş arka
ş nı kol u < alilndan 

bıçakladı 
Evvelki gün Aynzağa civann

dn., Gencali mevkiinde bir ya. 
ralama vakası olmuş, bir renç
~r iıı arktilaşını koltu.'t altın
dan ağ.r surete yaralamıştır. 

Cnrih Süleyman adında bir 
gençtir. Evvelki gün Zeynep a. 
dmda bir kadının tahç.:?sinde 
ça.lışıp fasulye toplarken. ark<>· 
da3}arından Mehmet ÖZdemir'le 
kavga etmiş, kavga büyümek 
is!idadını gösterince arkad~lan 
kendilerini ayırmıJ?Iardır. 

Fakat kavgadan fcvkal5.dc si
nirlenen Süleyman. bir iki daki 
lm sonra işiyle me<ö~l olan :Ueh[ 
met Ozdemirin üzerine atılmış 
\•e Slyrrdığı kamamnı koltuk al· 
tına kadar sapl:ı.mı,stır. 

Mehmet Özdcm.ir te:blikeli su. 
rette ynra'o.nm•ş, bay~n bir 
halde s· ti Ccculc hawtah::ı.ncsine 
kaJdınlm1ştır. 

Carih va1·ay1 müfaakip knr
mıs, bu sabah ele geçirilerek 
Sarıyer müddeiu.mumili<Tincc 
tevkif olunm~"tur. n 

Berlinde ya n resmi menha 
bildiriyor: 

45 den yaşlı 
Almanlar 

iranda henüz 
serbest 

bırakılmadı 
Ba, vaziyeti aıırıaş. 

tıran bir bAdlse 
olarak telAkkl 

ediliyor 
Berllın, 19 (A.A.) - Yarı remnt bir 

ril 
tır. 

menbadan l:ıildl iyor: ------:-
Alman tebaasının lrruıdan mU~kU • 

!Atsız ayrılablleceklcrtno dair Berllne 
benUz hiçbir haber gelmemi§Ur. A8 • 
kcrllk hizmetlerine yara.:myanıarm ve 
45 den ya~ olaııları:t, yapılan anlaş. 
malara rağmen, u.lıvcrllmeml§ olma. 
lan vaziyeti ağırıa,hre.n blr hAdiBc 
olarak telAkki edilmllktcdlr. 

Sovyet vo .lııgtı!z kıtalamun Tab • 
ra.n& girişleri ve lran:n hUrrlycto kn... 
vuştunılduğU yolundaıd Sovyet ve İD. 
gillz iddialan hat.kında A:man hUktl. 
met merkezinin siyast ınahflllcrlndo 
gu elbet hatırlatılmak l!tcıtlyor kl: 
Sovyetıerin bu hUrrlyetı ne oekUde tat 
blk ettikleri klfi cerer.ede ~ğnınllmlş. 
tir ve İngiliz anlayışına g6re, olan 
hUrrlyeUer de Hindistan ve Iraktaki 
bldlselerle ölçülebilir. 

!ngiliz propagandası l ran balkma 
gıda maddeleri göndere!Jtceğfnl haber 
veriyor. Halbuki diğer tı.raftan lnkAr 
edilmez olan §11 vakıanın hatırlatıl • 
ma.sı icabeder ki lra:ım Bolşevik ve 
lngil!z kıta.lan tanıfmdro; i§gallnden 
bert lra.n panumım krymeU yU%de yet 
mi§ beş dilşmu,uır. 

Amerikada çıknn büyUk bir gazetew 
nln, §ahm tahttan feraguti keytiye • 
Unde gen.iş mlkya.sta :faaliyet aarfet. 
miş olması dolayısile Teıırandakl tn.. 
glliz elçi.sini Bvmesl ~r11nde oldukça 
tuhaf telakki ediliyor. Bır hUkUmdar 
nezdlne gönderilen bir slyMt mUınea • 
sll!.n o hllk11mdann tahtından indiril.. 
mesl işine i.ştlrlk et~ elmasının bu 
ııuretle övUJmcsl Abıar.Jarm fikrine 
göre de berbaldc garip görlll.Dlektedlr. 

Bir r1n barp 
gemisi battı 

St-Okholm, 10 (A. A.) - Fin ma.. 
kamlan ga~emnl olarak, Sov • 
~·et deniz kuvveUc.riyle vukubu • 
lan bir muharebe neticesinde ll " 
mar·nen zırhlı sahil muhafaza. ge. 
misinin batnuş olduğunu Q.bul et. 
mektodir. 

Finli'izıdiya ayni mıtftan 4000 
tonluk bir gentiye daha maliktir. 
Soc·aı Demokraten gazete.sinin 
verdiği bir habere göre, Finlancli. 
ynlılıır Hangco ~ehrlnin knt'iyyen 
nçhktan. muztarip olmadığını ve 
mümtaz Sovyet kıtalan tara.Cm • 
dan muhafaza edilmekte olduğunu 
da kabul eylemektedirler. 

Deyli Heraltm makalesi 
(Il:ı,s tarafı 1 ncllle) 

"lngilteredc Rusyaya ynpılan 
yardım meselesinden dolayı her • 
gün ziyadeleşen mmenuniyetsi.zlik 
vnrdır. Bu memnuniyetsizliği yıı 
yo.rdnnın yapıldığını ispat etmek 
veyahut neden mahdut bir sa.haya 
hasredildiği.n.i izah ederek gider .. 
mek tazmı.clır.,, 

Paris'.:e sıkı tedbi:ler alınıyor 
Londra, 19 (A.A.) - B.B.C.: Alman 

iagal mnknma.tı, Alman askerlerine 
tecavüzde hllıunanlan koiaylıkıa. ya • 
knlıyabllmelı: için Seine ımntnkasındıı 
geceleri tiyatrolar ile sinema ve lo _ 
kantalnrm saat sekizde kapatıl.ınala. 
rmı emrcylemlşUr. 

Ş.ıheserini takdim e diyor. 
Bcq Rollerde: 

n or ve BELLA LUOOIİ 





8 B A B E R - Akşam postası 

Büyük Röportaı serisi - 14 - Röportajı yapan R. YAVUZ 
- Sabunları get irdiniz mi? 
Derin bir korlm ürperişiylc 

irkilen Mihriban cevap verdi: 
- Evet §eyh efendi .. Sabunu, 

horozları. günlüğü hepsini getir
dik .. 

Ve .. Selimenin bir işaretiyle 
yerinden kalktı . . Sendeliyerek 
yanıma geldi. Koynundan çıkar. 
dığı bir keseyi kürsünün Ü7..cnnc 
bıraktı; ilave etti: 

- Bunlar da çil mecidiyeler 
efendim ... 

Ben bwm ehemmiyet vermiyor 
göründüm, Selimeyc ~slendim: 

- Her okkadan bir kalıp sa
bun seç, getir buraya koy .. 

Dört kalıp sabun önüme ~eti
rildi. Odayı kaplayan tütsü du
manının iki kadın üzerinde hasıl 
etti~i uyuşturucu tesir onların 
soluk yüzlerinden, süzülmeğ'e 
başlayan ~özlerinden, kıpırdanış. 
larmdaki ağırlıktan lx'lli oluyor· 
du. l..Jstelik gerek l\lilıriban ge· 
rekse Selime, odanın siyah. as· 
tar kaplı duvarların<la asılı aca. 
ip eşya , kuru kafa kemiği. kara 
kedi, baykuş ve yarasalara bak· 
tı'k~ için, için bir ürperişle kor
ku nöbetleri savuyorlardı .•. 

Sabun kalıplarım önüme diz.. 
dim ... İğne 11aketini istedim: 

- Hani bir deste de altınbaş 
iğne olacaktı? 

- Burada şeyh efendi .. 
MihnOaıı iğneleri de getirdi, 

önüme bıraktı.. Paketi açtım, 
ilk iğneyi elime aldım .. Dudak. 
larnnda. bir duanın mırıltılarını 
belirterek bununla sabun kalrbı-
mn üzerine altı köşeli bir vıfk 
çizdim.. Şeklin tam göbeğine 
iğneyi saplayarak söylendim: 

- Ya Rumail, eftahilbahtı 
sitti selime! 

Ve duaya devam ettiın ... Seli
me sade kulak kesilmiş gibi beni 
dinlemek için büyük bir dikkat 
sarfettiğini tavırlariyle ortaya 
koyarak bekledi... Başladım: 

- Ya Selime ... Senin çok gü.. 
nahın var •.. 

- Evet şeyhim .. 
- Hepsini sayıp dökeceğim .•• 

. . . . . 
- Bu kızcağızın yamda ma. 

ziden bahsetmemi istiyor mu· 
sun? 

Selime boş bulundu, başmı 
salladı: 

- Olsun şeyh efendi.. O be 
nim yabancım değil ki, biricik 
evladım. Her şeyimi bilse ne o.. 
lur? 

Yine terslenerek haykırdım: 
- Sus.. Kezbi irtikap etme 

ya hatun! . Bu senin kızın değil .. 
Hatta şüphe ettikleri gibi koca
nın erkek kardeşinin karısından 
olmuş çocuğu da değil.. Anası· 

nın. babasının halis evladı .. 
Selime derin bir sarsılışla kı

mıldadı .. Ağzına kadar gelen bir 
hıçkırığı güç zaptett.. Devam 
ettim: 

- Bütün hayatını anlatıyo. 
runı: Sen, bir Anadolu vilayetir.. 
de dünyaya geldin. Kciy evinde 
doğdun, Eşref hanesinde büyü
dün. Güzelliğin dillere destan 
oldu .. Komşu vilayet eşrafından 
birisiyle evlendin.. Dört mesut 
evlilik yılı geçirdiniz.. Kocanı 
çok seviyordun. Fakat, kayının 
ic;in dört sene sonra diğer komşu 
bir vilayetten getirilen gelin sa
adetinizi zehirledi.. Az zaman 
sonra kocan yen gelinle münase. 
beti sıklaştırdı. Sen kıskandın. 
Kendi kayınınla birlikte bu mi!
nasebcte mani olma~a tedbirler 
aradınız .. O sırada yeni gelin bir 
de kız <;ocuk doğurdu.. Ki, o 
kız da işttı bu, Mihribandır ... 

Selime bir hıçkırık koyuver· 
di, inledi: 

- Yeter, yeter şeyh efendi 
artık kes ... 

Aldırış etmedim, sözü sürdilr
düm: 

- Kayının bu rocuğun kendi 
ağabe;;sinin olduğunu 7.annede. 1 rcli: kıska<;lığm son haddiyle ka":. , 
rulmağa başladı .. O d;ı karr~ını 
seviyordu .. Sen de kocam.. Ni- ı 
hayet dördiincü yılda. bir ak~ 
evde bir krskan<;lık kavgasını 

müteakip kocan seni azarladı. 
Eğer bu harehtlerin devam e. 
derse seni boşayacağım yüzüne , 
karşı söyledi. Sen de müthiş bir ı 

karar verdin Bir hafta sonra, 'ı 
tedarik ettiğin bır ZP.hirle kocan 
öteki dünyayı boyladı .. Aranan 
biraz zamctn daha ge<;ince ikinci 
bir facia rnemlekctinizdeki şöh. 
retinizi baltaladı.. O da kayını
nın güzel karm Esma, bir gün 
bir yanaşma tarafından taarru. 
za uğrayarak balta ile öldüriil· 
dü.. Kocası da o yanaşmayı öl
dürdü. Bir kıskançlık ve şüphe 
yüzünden elleriniz kanla bulaş.. 
tr. Sonra sen, kaym'llın çocuğc. 
nu alıp :ısta.bula geidin .•. 

Bir hıQkırık zinciri, odanın lo~ 
ve büyülü hava$ıru harekete ı:ı;e. 
tirdi .. Selime ağlayarak, hıçkı· 
nklar arasında yalvarıyordu: 

- Ohh Bunları niçin söy. 
ledin şeyh ·~fendi.. ~için söyle
din? .. Bu masum kızcağızın yü. 
züne artık nasıl bakaca~:m .. 

Kadını teselli ettim: 
- Üzülme Selime.. Her kul 

dünyada bir çok eksiklikler işler. 
Allah azimü.şşan rahim affedi
cidir. Cahillikle yaptığ n bu su. 
çun ecrini yine kendin meydana 
getirebilirsin ... Sana onu da söy. 
liyeceğim fakat şimdi. huddamı. 

Edirne Hususi Muhasebe MüdürlüP.iinden: 
Edir:re meın.c.ket luı.stanesincı Dfı malt yılına ait ııaç ihlh'acı pazarlıkla 

fh&lc cdlle<:eğindcn talıplerin llsteD!"ll görmek ve pazarlı~a l§tirak etmel.: Uzf'. 
re 23.{l,94l salı gllnil Er.al 15 te vl'/.yet dalmt encümenine mür>.cıııı\ları.(8125) 

mızın söyldiği zayçeni tamam. 
layahm ... 

Ne diyordum .. Ha .. t.tanbula 
g-cldin. burada yerleştin.. Kayı. 

nın tarafından gönderilen para 
ile geçiniyorsun .. Uf ak tefek ka. 
çamak günahların da oluyor .. A. 
ma, bu c:ağımn hakkıdır. . Bura. 
da, sana teslim edilen bu l\.1ihri. 
ban kız büyüdü, geldi, gelişti .• 
Gelinlik çağına bastı .. 

Tabii güzel olduğu için de üç 
~-nedir göıücü kafileleri kapım· 
zı a~mdırıyor. Şimdi, mühim bir 
dönüm noktasındasm Selime .. 
sen, krzı civarınızda oturan zen-
'!in ve dul bir adamın delikanlı 
oğluna vermek istiyorsun. Bu. 
kızın saadeti i<;in değil, kendi 
maksadm uğruna sapılmış bir 
hareket .. çünkü, Mihribam de!i 
~ a ; lıya verdif;,. giin sı>ı: d~ dul 
ve zengin serntlinizin karısı ola
caksın. Çifte düğün yapılacak. 

Fakat, bu tasavvur yerine gel· 
miyecek Selime hatun ... Çöpça · 
tan. kassamı erel Mihribanı ken
di hemşcrilerinden saf bir deli 
kanlıya kısmet etmiş ... Senin ar
zun değil, rızayı ilahi yerini bu· 
lacak. Eğer fikrinde ısrar eder • 
~en Selime, 10 gün içinde ölüp 
gideceksin! .• 

Bu kati ve sert irademi böy
lece nihayetlendirerek sabun ka 
lrbınr kUrsünün bir tarafına. bı
raktım. İkinci bir kalıp aldım. 
Ona da ayrı bir vıfk çizdim. Ay· 
ııı dua ilE> hüddamı çağırd~. An 
latmağa ba.,ladım: 

- Ya Mihriban... Sen, sabi 
halindeyken öksiiz kalmış, baoban 
sağ olduğu halde yetim büyü -
müşsün, .. Kalbin saf ve kendin 
kadar güul. Lakin, etrafında bin 
bir tehlikenin sardığı bir e;it var. 

(Devamı var) 

•J'fum• 
batlık ıaoındaJd tarUı oerveveet ım. 
ponuyla blrllk~ C"indt'rll~lı) 
EVLL"ıılltt l'EKLlF'U:Kl lŞ AKA. 
MA. iŞ VERME, .U.lll. &-\TiM 
cfbl dC'.&11 ma.h.lyetı b&1ıı ol.mıyan k1L. 
ol1k uaııı.,. paruız n~olunw. 

Evlenme tclcliflcri 
• Yaş 2S, boy 165, klio 68. devlet 

müesseselerinin birinde l•C. Ura maaşlı 
bir zat l~.'Z7 y~tarmda gUzel, dul ve 
ya kız bir bayanla evlennıek iatemek. 
tedlr. (M. XXIV.) remz1Le mUraca. 
at • 332 

• Yaş 19, boy 154, ki'~ 49. siyah 
gözlU, beyaz tenli ort&. lahsllli temiz 
bir aile kızı yüksek me~~ek sahibi bir 
bayla evlenmek istemektedir. l29 Yıl. 
dız) remzine müracaat. 333 

• Yaş 27, boy 163, kile. M. 60 Hra 
ile çalqan bir memur, a.z çok tahsili 
bulunan, mUmkUn mertebe zayıf ve ( İstanbul Belediyesi ilanları J 

Temızlll: ı~J .. r.ı ıtmelesi !çın alınacak 30,000 kilo a•ğır et• 2490 numa. 
ralı kaııunun 40 r.cı maddesinin son fıkraııına göre pazartığıı ı..onulmUJtur. 
Mccmuunun tahmin bcdell 12000 lira ve ilk temlrıatı 900 ııraılır. Şartna. 
mesl zabıt ve muamE.J!ı.t mUdUrltiğtı kaleminde görülebilir. lbale 22- 9-941 
pıızartcsl g ünü saat 14 de daimi encümende yııpılacaktrT. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ve 9{1 yılma alt ticaret O<'J!ı veslkala.. 
rlle ihale sUnl\ nıutı.y!o"Cn saatte Daimi Encümende bulunm·ılan. (7927) 

1 
azamı 28 yaşrnda b!r bay:ınıa evlen .. 
mek istemektedir. (Hay.ı.t 5) remzine 
müracaat 334 

inhisarlar Umum Müdür.lüğünden : 
İmtihanla memur aiınacaktır. 

1 - 'J'eşkllfltımı,,d:\lü nıUnhııl memuriyetler için müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 2~9-9H perşenbe gUnü lstar.bulda S 1rkecide Ha.. 
midiye caddtsl:ıce ıttmurin kurau binasında saat 13 de yapııacaktır. 

3 - Talip olnn c. r bir dilekçe ve evrakı mUsb!te ve iki fc-toğrafla bir. 
likte umum mıııııırlıll: zat l§lerl gubeBlne müracaat etmelitllrlfr. 

4 - İmtihana prınek isteyenlerin aşağıda yazılı vcıır.~ ve §artları 
haiz olmaları ıl\.zımdır. 

A. - En az < rll\ tahsilini bitirmiş olmak 
B. - 21 yaş.n,..an aşağı ve otuz yaşından yukan olmamak. 
C. - Vazife !Ir.sına mAnl bir hail bulunmamak. 
D. - Her !k.IT.ı!t" vnz!!e görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
E. - Akrabalon ı~ ::ı n olmıyan l.kl zatı da referans clarak göstermek. 

F. - AskerJlıtlnl yapmıg olmak veya müeccel bulur.mnk ,.c bilhassa her 
iki halde de son ycklamalarını nllfus cüzdanına kaydettlrmı§ cıımak. 

5 - 1mtihıln Ir.l'VZUU §Unlardır. 

A. - Hesap ve bendesc. 
B. - Yazı. , 
C. - 1.:mur.-J ı :.yat bllglsl, coğrafya. 
6 - İmtlhnndıı. lrıızannnlarrn muvaUakıyct \'c tahsil vazl3·etlerine gö.. 

re barcmdekl dereceler llı.erlndcn Ucretıerl te.sbit edilerek cıırasile tayinlel'l 
yapılır. 

7 - • Tl\yln l'!clltı.. iğ! m ahal VI\ vazl!ey! tebcllilğ lıırlhlnden itibaren 15 
gUn zarfmda kabul ilr. vaillesl 1'ıı.ııma gilmlycnlerin t.."1.yln ''e imtihan hak. 
ları iptal cdlllr. 

8 - Yukardaki ııortlıır daireılnde 10-9- 941 de Erzuru•ncl'&, 15-9- 941 
de Samsun, Tokat, nursadıı 20-9-:941 de Zonguldak, Kayserl ve tzm!rde 
ve 25-9-941 de lstımbuldan maada. Malatya ve Konyadıı Vl• 30-9- 941 

de Diyarbakır ve Ad:ınada da n•emuriyet lmtihan!an yspılacaktır. (7680) 

I f ve İfçİ arayanlar: 
• oızeı ve bUOmum tıenztnıı ve ma 

cotıu motörlertıı ba§:tı& kınt.stılğ1DJ 
yapmış •e elinde mUı eaddlt bonaer • 
Yislert buluna.o bir baştnPldnlat lf ara. 
maktadır. ra§raya da gicebllir. (Ua. 
ta) reın.zlne müracaaL 

• rürkçe, tranıuzca, JUn&nca mO 
kemmel okur yazar •e kODU§Ul ayn. 
ea blraz tngtıızce bntr ukerıtkle a. 
Llkuı olmıyan. lletll ~sterebllen 

beeaptao Ye muhaaebeden anlayan blr 
baJ ucuz bir Ocreue ış aramaktadır 

(M.T.V.) remztDe müracaat. 
• Türkçe, fransuc&, muhabere n 

tercUmeye vA.lu:t yazı mıUU.neıl kulla.ıı 
mll.!Ulı ve muhı\8ebe bilen maU blr 
müessesede çaı11an bir genç aaat dört 
ten eonra birkaç Mat çalışablleceğ1 

bir iş aramaktadlr ~yoğlu postrea.. 
tan HUıeytn adresine yazıımaaL 

• Türkçe n Craıunzcayı mükemmel 
bilen gtnç blr be.yan sabah •eya öğle. 
den ıomalan tercüme 1'lerinde çaı~ 
mak Uzere !.§ aramaktadır. Almanca 
d&ll tercümeler de yapabUlr. (R.B.T,) 
remzine müracaat. 

• Ll9' mezunu, A.nadoiulu. c;Alış 

kac, dllrtlat, clddl al.manca H blraı 

daktilo b!len 1d yaşında bir genç ~ 
aramaktadır. Husua1 olarak ortamek. 
tep •e llae talebesine aue•erl yanın. 
da az blr tıcreUe rtyazt7e. cızık H 

almanca denılerl -.erebll!r. (İ.K.E.) 

remzine müracaat. 
• O.ı. ta 2 den aynlml§ 16 yaşuıda 

kimsesiz b!: genç öğled(;Jl sonra bir 
mUesseMıde 1.§ aramaktadır. Haberde 
(T.R.) remzine mllracae.tıan. 

En. idareli 
,LAMBA 

:'.'lrH~ HCLIOS MOESSESATI =.·t=.: 

.. 
ile sabah, öğle ve i.ş8111 

Her yemekten sonra ~ünde üç defa mun~ 
di~lcrinizl fırı;alaymrz 

-------... ---·•' FırınJa .. r.fa kullanılan Motörle i~ter 

IHiLKATBOLULU. HAMÜ
0

ftKARi$TiRrv1~) 
' RADYO • SESLi ı ANJO~ 
SİNEMA.ELEKTRİK MAKiNESi (MEL:: ııe'-'ıı1 

ı Atelyemizdc her r:rvı cereyanlı, ' Arnmyor. El!ndc olup satmak ıallyenler Yen! po::ıta foıl" 'fJ6 
v1bratörlU, ve batarV'\i• radyo tamı. 1 I Kız,ıay l:nru .:anında 2ô numaraya mürııcaat. Tele 

ratıan, sinemalar va meydanlar için illi••••• 
her kudrette ampllfka•.ör ve ses ter. -----------------------
tiootları, sinema uk redresörler! 
montaj ve tamiri ynpıl·r. Sinema iş. 
lerl !ç!n Anadoıuya n \foendis gön. 

1 
derl11r. Maltı mat için l!!~anbul, Gala. 1 
ta Haraççı sokak Nı:. aı müracaat. 

19.9.1941 
18.0~ Karışık :t0.15 Radyo 

~ar kılar gnzete.s! 
18.40 l:3vL"lg 20.4!1 Karı~ık 

kuarteti §arkılar 

19.JO Konu§'mıı :!ı.OO Zlrıı.at 

(İktısnt Takvimi 
saati) ~1.10 Temstı 

19.15 Svlng ~2.0C Salon 
kuarteti orkestra!II 

19.30 Ajans 22,311 Ajans 
\9.45 KlD..sik 22.45 Salon 

Türk orkestrası 

müziği 

• Lise talebeaiıır ttırkçe tran.sızca 

ve kültUI dersleri ile orta •t llk mek 
\tep talebelerine tıer :ten Yerilir. 
{B.N.Ş. remzlııt müracaat 

• 29 yaşında EekAr. a~Kerıtkle al&. 
kası oımıyan yenJ •e eski yazıları bl. 
len bir genç tıer ne ol•ınıa olsun bir 
Lş aramaktadır. (B.S.) n:mzıne mu. 
rııcaat. 

• Mail vaziyetinin bclzukluğu yü 
ı:Unden bu sene talıslll.:ıe devam ede. 
memek zaruretinde bulunan otr gen~ 
tıerhangt blt müease'M?ı1" iş aramak 
tadır. (F. Yazıcıoğlu> rf'mz!ne müra. 
caat. 

• 24 yaşmda blr baya.o bir dükkln. 
da satıcılık işl aramaktadrr. Türk~ 
fransızca, rumca ıkuı yazar. (lıılınıo. 

ıa) remzine mUracaat. 
• Fransız mektebi orta kısmmdar. 

mezun, dakUıo bilen bl.r bayaD tf ara. 
maktadrr. Türkçesi lyidlr. (Never) 
remzine mtıracaat. 

Müteferrik: 
SATILIK BUllAR MAKİNESi -

tng!.llz mamulatından olan bu makine. 
nin kUçük s!llndlr kutn· 42, büyüğtl. 
nlln 77 santim ve boyla. ı birer metre. 
dlr. Büyüğün arkasında Kontenzesı 

vardır. Tahminen 2~ befı;-iı kuvvctın.. 
de olan bu makine hakkın·~a fazla ma. 
ıomat almak iatlyenıerin Fatih emnı. 
yet A.m!rligi arkasmdıı. 88 numaralı 
evde Hayri Barış.ı. mürac:..atları. 

KADIN BERBERl KALFASI A• 
RANIYOR - Yalnız r.!aşa ve su on. 
düıesl işi için bir kalfo. aranıyor. Er. 
kek tercih e:.dlllr. On lira baltalık ve. 
rilecektir. 1stiyenler Fatih postane.si 
karşuımda kadın Berber• Re§at Göç. 
mene müracaat edebiılrfor. 

SATILIK EV - ArnavutköyUnde 
Kanlıcadan Beylerbcyııı.-ı kadar Bo • 
ğaza nazır, tçl dı'ı ya~lı boyalı ve 
muşamba döeell yedi odaı:'rr. Geçme 
döııemeler, mavun kapı:.dr, buzlu cam 
ıar, her taraf resim ve i.ilcmelerlc 
aUslenmı,tır. Terkos. tulumba, sarnıç. 
elektrik, havagaı.1 ve bııhçesl vardır. 

I<•iyatı pazarlıksız y~dı 1:1•1 liradır. Ar. 
navutköy • Scl<banla!' g,Jl{ak No. 24 

Aldırınl%: 
Atafıda nımıızlan yaulJ 

kuynoulanmızm namlanna 
mektupları fdarebanemhdcn 
lan dahil) bergftn eabıtbtan 

olan o 
relen 

(par.ar. 
lltleye 

kadsr veya ıı.aat n den -1'9 aldır. 

mıılan rlr:a olanur. 
(24 Semra) (H.N.B.) (M.R.) (Rahim) 
(Hamdi) (F.S.V.) (Altın) •(l5 Leylll) 
(M.K." 86) (82 Çaylak) (T.T.) (K.B) 
(Nevin 23) (A.Yılmazı (N. Kalpakçı) 
(Tlcarot 4G) (Ar. Se) ·(U 29). (T.B.) 
(A. Yazıcıoftu), 

tf11e 
Devlet Demiryolları ve Limanları hle 

Umum idaresi ilanları ;J 
,,a>_.ıı 

otfll .,... 
1.fı.hamm<>ı:. bedeli { 19500) on dokuz bin bc:o;yilZ) ııra 

15 
ıe • 

tasfl:·e edilmiş pam\!k yağı, 29 9.941 pazartesi gUnü saat ~ 
ueuııı ile Ankarada ıuE. ıe binası-:ıda ııatm almacal(tır. ~ ııd ~ 

Bu i.51:1 girmc1' ı.9tiyenlerln { 14t>2.5-0) (Bin dörtyilz aıtı:ıı ıvıı·,tl ~ 
nı,) hral.;k muvakkat tem!nat ile kanunun tayin. etti~ "c~e..ı ıJ.PY.A 
lerlnl ay:ıı gün saat ı• e kadar komisyon re!.sllğınc ~crın sınr.ell• 

E;artnameler rarllı!:z olarak Anl:arada malzeme dııll'C 
şaıi lesellli01 ve aevıt eefii~dc:ı c~ıtılacaktır. <8105) 

caktır. 

2 - İlk ~cn;'1•11tı "86!:'' Ura "50,, 
misyondan alınatılllr. 

3 - lsteklllerln bel"! gün ve saat te 
hazır bulunınaları. l8313) 

harici askerı kıtaatı 1 
İstanbul Levazım 

---------------------:ı''f'' Anktı.rnlla bir pavyon in§a ettirilecektir. r;:ııpall 'I/. ı;&~ 
6-10-941 p:ızartcaı gUnU saat 15 de Ankarada ?rt. JJ~ul"J: l>~ıııı' 
ınl.ııyonunda ~·apılacnli.tır. KC§ıi bedell 30,117 lira. s7 oııdıııı v,; 
2303 lira 35 kuruşl·n. Kc?§Ü evl'akı lM kuruşa ıtoınl5Y de" ili' 
lerln kanuni VC'iiltalarile teklif nıcktuplanru ihale saatıJl 
komlsyoLa \.eımCu1. (1081 - &~73) ,tıt· . .... ~-.~ 

DökUm halır.dc cırnak üzere 600 ton dilğen 9llI1la.-u ı:;s1< f~' 
zarfla eksi!tmesl 9-10- &41 per§enbe gUnü s:ıat ıı.3o 

12 
ı:t• rfJ ~ 

satın alma kom!~yrıLL'nda yapılacaktır. İlk temuıatı lO ,,...,.tıııd" 
Ta li> e. iJ1 kanuni ,.E.s!knlıırile teklif mektuplarını ıhalC 
evve1 komisyona vermeieri. (1085 - 8318) lı 

• " ıt 94l 13~. 
12ccı t.,n odur. nlını;l·aktır. ?nzarlıkla ekıı!ltmesl 23-9· .e.c11i _,ıı 

d ve.Pw· iP 
1~ te Ankarada Lv. l\.tr•:rlığl sa~ınalma komlsyonun a • upıeri" 
kllosun:.ın fiyatı 3 l(..ır. ;- kati teminatı 5400 Hradır. 'fil 
komisyona ge 'ın<"i<•rl. ,ı<.:ı7-11116 ; 

:tf. lf ~ tt>-"iyc ~ 
Bellerine 1050 ,.·ııı·e tahmin edilen 2500 adet yiln 

1
"'; d' ,.ı: Jıld 

satın almacn .. tır. lhal .. ~I 22.9.94 l pazartesi g1lnU 'laat ıır"-ıl< 
V. satınalma hom. '.lyoı:unda yapılacaktır. Taliplerin 1575 

Jar!le beli! vakitte kc l!l.l::yona gl'lmelerl. (1071-~2(2) ~f 
* * * ıa~cl' 11',J 

Aşağıda yazılı meva<t~ın pazarlıkla eksUtmeleri hlzt'ds >.,pı 
aaat ve mat.allerpeki askeri aatm aı ma komisyonların " 
iplerin bell! vaklUcrd~ a;t olduğu kom ıııyona geınıeıerl. ,,..t 
Clnıl l\lil<tan Tutan Teminatı tııalc ,uıı, ıııl. 

Odun 

Odun 
Odun 
Odun 

Sade yağı 
Sığır eti 
Kuru ot 
Odun 

Koyun eti 
Lahana 
Prasa 

Makarn:ı 

Kilo Lira Lira ll (il 
soo ccıo ıı>oo 2219/9.U 

, r.a~~ 
ıı .,.-

320,GOO 
350.UO(I 
300,IJOO 

9.COO 
45,C(IO 

6.30,000 
2-tO,C'OO 

lO,OtO 
:Z6.000 
26,000 

7200 519 1110/ " çorıı: rl1' 
7875 590,60 2 .. " 1 so ço 'J1' .JI 
6iW 506 25 2P/ 9/9!ll l ' tı'rJJI" , ı• 

23 " " ıs> ~ 
23 " ,. ı6J J:J:..,ıo :1 
23 ,, ,, 15 ~~,,,,. 

405 25 .. " so (j"'" ... J6 ~rır 
60()0 900 25 " " 1'. 30 °CtJll . 3 
1950 146,25 30 " .. '3o rr ,,~ 

ll· ~1' J"". 1820 ı30,50 30 ,, ., 
10 

v_:...,r.-,, 
3120 468 22 ,, .. tO ~..,I' 

Kırmızı mercimek 
Hoşafhk kuru üzllm 

6,000 
15,C'OO 
10,000 
5,CO<ı 

3,000 

2115 416 23 ,, ,, .ıo> fi"". 
4500 675 20 " ,. 30) , 

Zeytin tanesi 
Beyaz pcyn!r 

Toz şeker 
Odun 
Odun 
Odun 

Odun 
Odun 
Odun 

Bulgur 
Bulgur 
Kereste nakli M3 

Fotin 
Kösele 

çift 

Bakır çivi 
Tahta çivi 
lnglllz yumatt 
Balmumıı 

10,COO 
740 000 
375 000 
475,0:X: 

520,()00 
95,0CC 

21)0,0':0 

104 ooc 
52,(Y.)0 

260l' 

G(iiO 

1875 282 20 ,. " 
.1,0) ' .

2400 360 

48W 728 
12,210 916 

6625 422 
7125 535 

7800 585 
1425 214 
3900 585 

30,200 4680 
15,600 lliO 

61.698 
850) 

75) 
12) 
60) 

3) 

6870 

20 " " 
20 ,, .. 

,.,.,,. 
JO) ~ 
]l , 

29 " ,, 1 
~'9 ,, ,, ll 
!?9 ,, ,, 

J:t 
29 " .. jl 
29 " ,, ıı 

29 " " 9 
6/10.1941 ~l 
6/ 10/ 94115 

24/ 9/ 041 o 
sııoıe•ı ı 

, 
• 
' 


