
El bo~ile bir SOl•yet mevziine 

ctA~cım· 
aılol . .....: Ukragnada 

ııı MAJansından Şarka doğru 
dür .... ~tbuat Alman 

e ""~ugunden ilerleyişi 
· Q~ Oınetten devam ediyor 
~~ a "ı ---0-

~~ı,l'i ıv~areşal 
~ ~ııı. ~ Yaı~§CVVllije uğrat.. 
~ ~tr İcblifıc ~ Ana(folu A· Bu diyen n i 
ıL ~e '°ttcıı !'ine sütunıarın-
,:q itt lltlig f ~clelcrimizo a. O h . . 
~!ı-rı~(hcrralt U~ltçc ile şUphc• Ün n e rl n 1 n 
~~ Çar~In·avadlsler t~b- m an sa b 1 n~ 

th~ ın temin edil-
Yctıe ıica ede• m üdafaa İ Ç İ n 

Rostofta 
hazırhklar 
yapıyor 

Vi§i, f4 ( A.A.) - Ofi: D.N.B. 
ajansının tebliğine göre, Ukray • 
nada şarka doğru Alman ilerle • 
yişi devam ediyor. Moskova rad 
yosunun kabul ettiğine göre ma
reşal Budienni, Don nehrinin 
mansabını ve bu mıntakayı mü
dafaa için Rostofta hazırlıklar • 
da bulunmaktadır. 

(De\'amı 4 üncüde) 

taarruz ed<'n ,, 

' 

-. . . 

Alm:ın plya<lesl 

HAVADiSL ER 

Yazr işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

1aksilerde 
zam başladı 

Benzin fiyatı arttığından 
şoförler tel<rar zam istiyorlar 

- --o---
Arabalarm içine asılacak olan zamlı 
ıcret tarUeslal veriyoruz, keserek 

• ClzdaDUUZa kOJDDDZ 
Taksi Ucretlerlne yeniden yapılan 

zam dUnden itibaren tatbik mev){Une 
gtrmlııtlr. Bu zam evvc!ce yapılanlar• 
la yüzde otuz Uçc ball~ oımaktadrr. 
Diğer taraftan ber...zlnc şişe ba§IYla 

yeniden 30 kurt!§ za!Il yapılmış oldu .. -

ğundan §Oförler cemiyeti ta.kal tarife. 
l!!nln tekrar gözden gctlrilmeııinı ıstı. 
yccektir. Son yapılaı::: zamlara göre 
mllııterilerin otomobll!<:ı e bindikleri 
zaman ödiyeccklerl ü.-:ıc.t tarifesi be
lediyece tesbit edilmi~. tabedilerek 
şoförler cemiyetine verilmiştir. Cemı. 
yet bu taıi!<?yi go!ör!ere dağıtmakta.. 
dır. Her şoför bu tarifeyi otomobilde 
mll§terlnin görebileceği bir yere a.aıı. 

caktır. 
Yllzde 33 nisbctinde olan zamdan 

sonra, taksimetrenin yazacağı her ra
kamm yüzde 33 Unil bulmak mll§kUıa. 

(Devamı 4 üncüde) 

Sovyetl~rin Londra sefiri 
Maiski bir nutuk söyliyerek 

dedi ki: 

Ruslar 
Kanlarının son 

damlasına kadar 
döğUşecektir 

--<>--

Kıştan 
yardım 

umanlar 
aldanıyorlar 

Alman harp makinesi bir 
çoklarının zannettiğinden 

daha kuvvetlidir 

Ruzveıt
Ticaret 

gemilerinin 
silahlandırıla
cağını söyledi 
Reisicumhur, hükumetin 
bitarafltk kanununu fesh 

için kati tetkikler 
yapıldığı söyledi 

-0-

Pink Star vapuru kafile ile 
giderken torpillenmiı ! 

Va~o, 2-l (A. A.) - Ruz. 
velt hükumetin Uca.ret gcınjlerini 
teslih etmek ta.~vvurunda oldu • 
ğwıu bildirmiştir. 

Reis, matbuat mümcseillerine 
beyanatla bulunarak BirleŞik .A: 
merikanın ticaret gemilerini tee1ih 
istikametinde yol almakta. olduğu. 
nu ve Amerikan gemilerinin hima
YCSi için ftıer şeyin ya.pıl"ftft.ı;..;..1 
~Ur. ~lll 

(DeYUlll 4 Unc6c1e) 

Amerllla Ballrl1e 
Nazu-ı diyor ld : 

Vazifemiz Amerika
yı harpten uzak 

tutmaktır 
Baıkumandanımız Ruzvelti 

hareketlerinde serbeat 
bırakınz 

. Kuincy, (Ma88&.Chuse;ett.e), 2f 
(A. A.) - "Amerikanın emniye• 

• tinin z.nnan altına. almabilmeai i.. 

L ondradan 
b ild irı l i yor 

Alman kıt.alan tarafından 1 gal edilen No,·ograd ,etırl.,, Şehrin Uzerindcld 
!ll~ah duma.n bulutlan bazı mahallerin yandı.ı:;rma. işaret etmektoolr. 

• çin gelecek senelerde c:lenide'i'de 
faikiyeti temin etmek lüzumun • 
dan bahseden Birle~k Amerika 
bahriye nazırı Knox, "Amerika 
yardımının nereye ve ne zaman 
icap ederse gönderilmesi mutlak 
lazımdır, vazifemiz Amerikayı mu 

S 
--0-I k "Açıkça harp,, 

mo e nS Bu namdaki cemiyet 

mıntakasında aza)arıııdan 125 i 
Amerikanın derhal 

10 Alman. bar~e ıırmestaı 

f k 
ıstedl er 

1 r as 1 Nevyork, 24 (A. A .) - Yeni 
,tcŞkil edilen "açıkça. harp cem'. 

I
• m ha yeti 8..ziı.larmdan 125 kişi "Amcr . 

kanm derhal harbe girmesini is • 
tiyen bir karar sureti kabul et • 

d • ı d • mL5lerdir. e 1 1 Bu teşekkül "AÇıkça harp müş. 
terek cemiyetleri" teşkilat.mm 

-<>- şubelerinden biridir. Bu tcşk lalın 

Sovvetler din bitin 1 8.İ leş'k Amcı;tka cumhuriyetleri • 
J ı nın 37 dcvletındc şubeleri vnr<lır. 

cephe boyanca 
makabil taarruzda Rasyaya tank 

balandular yetl,tlrme baltası 
LondrG, 2 ~ ( A.A.) - Sovyet 

Rusyadaki harp vazyeti hakkın
da şu haberler alınmıştır: 

Sovyet1er dün bütün cepheler. 
de mukabil taarruzlarda bulun • 
muşlardır. 

i\formansktan Moskovaya ge • 
len haberlere nazaran bir Alman 
piyade fırkası bu mıntakada bir 
taarruzda bulunmuş, bu taarruz 
püskürtülmüş ve Almanlar 700 
ölü bırakmışlardı r, 

.(Devamı 4 üncüde) 

J..ondra, 2l (A .. ;\ ,) - Sovyct Rus 
yaya tank yetiştirme hı:!tası,,nın baş. 

ıangıcında harp malz.:!•:.ıcst imnlAt ne 
zarct!ne gelen ilk rapor111 randrmn .. 
nın 1ngilteredekı bUtU:l ımalM rekor. 
ıannı kırdığını göstcrmcktccilr. 

Orta lngllteredt.:kl tank fabrika.lan 
amele mlim<>sslllerl. Moskovnda bulun 
makta ola:ı Lord Ben~arbrooka bir 
telgraf göndererek So,·ye.t Rusyaya 
t&rık yetiştirme ha!ta:ıına yardım ı. 

çin bUtlln rekorları k~rr.ıağo. hazır oı. 
duklannı bildirmlşlcrdı:", 

işgal al'andaki nıemleketler- j 
de l nigliz propi'\gandasının 
tensiki hakkmda bir Alman 
gazetesi ~öyle diyor: 

İngiliz 
siyasetinin 
Evvelce dost olan 

memleketlere bolşevizmi 
bulaştırmak 

ve bu suretle onları 

Dahili bir 
harbe doğıu 
sürüklemek 
Teşebbüsünde 

bulunduğuna şahit 
olmak elim bir 

.l\l:.tlskı 

1 
harobeden uzakta tutmaktır. Baş 
kwnandannnız rel.s Ruzvelti hare- • 
ketlerinde serbest bırakıyoruz,, 
dem.iştir. 

--~~~--~~~---

Fon Papen 
Di n tayyare ile 

ı.ondra •. ~4 <.A .~.J _ Sovyet ıebrlmlze geldi 
R~sya se!ırı ~aıskı, dün irad e~ Alman büyük elçisi von Fa.pen 
IDI§ oldU~U bı~ n.utukta ezcümle rbugtin öğleyin, tayyare ile \'e re. 
şunları soylemıştir: fakatinde zevcesi olduğu halde 

( De,·amı 4 Un<'üde) lstnnbula gelmiştir. (A. A.) 

Elini öpmeğ e _gitti
ği annesini döğdül 
Kapıyı tekmeledi ve zorla eve girdi, 

n hayet Adliyeye verildi 
Karagi.imriiktc oturan İsmail lsmail Hakkı kapıyı tekmeliycr ~ · 

Hakkı adında bir genç, evvelki içeri girmiş ve annesini .yumr~k 
glln bir çocuğu doğması mUnase· !arla dövınilş, ölilmle tehdit ctmıB· 
betiyle dargın bulunduğu annesi _ tir. . 

Berlin, 2.ı, (A.A.) - Dfl~mnn mcm- nin elini öpmek üzere evine git.. Anne, feryadına yetişen komşu. 
lcketlerilc duşmanın ~gali altında miş, fakat annesi Emin<' kendisini tıı.r tarafından kurtarılmnj ve t. 
bulunan mcmleketıercıc propaganda - ı reddettiğini söyliyerek kapıyı aç. I davi aıtma Rlınmıştır. 
yı tensik etmeleri için Ç<irçil taratın mıunrştır. İsmail Hakkı yakalanmış, adli • 

(Devamı 4 ünl'üdc) "Bunun üzerine çok sinirlenen yeye verilmiştir. 

şeydir 



., 

(r u:ct.e islerinden '\akit bulam:ı
dı~ın i~ln • glinlük gazetelerden 
b:ı-,lm - dlf;er neşriyatı ı;UnU gUnü. 
nı· taldı> edemiyorum. Dunun için, 
me •ımııılıın, m zlnlcri 'c unl:ı 
rı huııbrı toıılar. tatil günlerim -
ıle - lıo , o da ~ol a! • hep bir • 
den olmrum. 

c;._ en ~lin dl' böyle yaptrm, evde 
od :ııa ı .. ııandım, epey 7.amandrr 
l · ı.m·ıj mecmuaları okumıığıı ko 
\ Mum. 

ilk ç ığım mecmua (Scrvctffü .. 
nun) olı1u. • yfnln.rmı çe,•lrdiğfm 
:mmn•ı, iirfn ne feci bir Sldmtb 
7.a\8llı bir hnle ~irdlğlni görerek 
içim ız'tıdı. O Sen•et;ifünun k: bir 
zamıınlar >;ifrC' yırdığı Al faJ.:ın. 
nı. en n:::fis ifrlorto Uı ler. btrer 
anat C' eri ola.11 mr nılatln nth. 
lnrnnızı olt')3rdı. 

Huınio, ı;tCi7.Umün önünde donuı 
\ine o Sen etifünun, fnlmt tıski • 
~inden o kn<l r f rklı ki.,. Hele c;;I 
ir adı ,·erllı•n SC\ ler ~yJc '!nesne,, 
ler ı.ı ... 

\caba A'enç ~rler, şiir diye or
ta~a attJ' r n bu \~lerl sre -
derlerken gumr mu duyuyorlaıo! 

Su ilre (!) bruınnz: 

Stmm yafunurlu havada, 
1'erlcC'tmc penecrcyi, 
Ben bu ~ri teJ'ketmeden .•• 

fıLı;an böyle laflan iir diyıı 
ne: rcdo.rken, gunı..r değfJ, hicap 
dulma laıımdır, zanncdıyorom. 

lllr de sunu o uyun: 

Bu evin her odasında., 
Bir dfi"Üncem vardır, 
Her penceresinde, 
Gözetlediğim bir kız! 

Uo 'e buna benzer yler • ar
tık :ır demeye utanryonım • ııa. 
'nJlı sfirin genç ; lcıin ellerin .. 
de n tl öldüriildür,-Unün hakiki 
birer mlmuneSI \'e reklimctm d b'İl 
midir\' 

Şiir sanatın, lıisl rinin tercil • 
ınanıdır. lli'.rt<:n rum bir nıh, 
"'ıın t bi~anc bir el. şiir yum:ık 
~rtlnahm ı nncalc aklını lraybettitl 

n irU üp edebilir, 

es e · iir ! 
lirin lakip et ti1,.ii tek!.mUI 'e 

iı&işafm tarihini im•clooiğimir. 'u 
kıt, bunda hl le nnııtm hf'm
nlıenk, mU\azl bir yol t"kiıı etti 
~ini görlirüz, bu cbcpt.en his, 'e 
zin 'e kafiye ile birle tirilnıls, 
hassas bir nıhun tcreı nlını c-tınel; 
istedit;-t dul ~ulan bir sanata bağ
Jamal, kin fil!',)ülcr • n.nız, ıııım1:ık 
hesn.bı • icat edlhniı;tir. 

Dugüu, aruzun milli olm~lı~ını 
icldia ederek, iirde kullanılma mı 
doğru b•ılnuymı blr ZÜml'(' 'ar
dır. l'alınt bu ıo;akut bir lddL'ldır 
tııı.t1ii hoobinliktir. 

Türklerin en c ki edebil atma 
lıakhi!ımız zruıınn, hsttiı ı ... ıumı. 
, etten çok C'"' P-1 - :ı ürl;ler aru -
~mda Ara.hın malı ı.nnncttlğiıniz 
aruzun me\ctıt olduA"unu ~uriırUz.. 
Belki "meruı, ıncfail,, :rokhı. }'a

kn.t ayni fcmııo ıneH~uttu. 
ruz hangi im\ \"C1 in tahrik 'e 

f.esiriyle meydnnn Çlkmıstır? 
in anı anata doğru süriikti) n 

pfuı tabiat '<' onun kanunları ol
duğunu uuutm.ımnlı~ ız. Sanat hi 
zatlhi lnbiatiıı bir l il' nı u, bir 
COCUb'Udur. Hu sebeple, ga ~rfüı.bi
ifikten eu faz in Jmçmıın 'e çf'kl
nen btr 'nrlıl\t ır. ıınnt ı ctelifü le 
ifncle Atmck j tiyenlcre s:.tdf'C(' U 

ad \'erilir: !IIernun ! 
Mcl.-teı> ı·açkmı sıılrlcrln hü 

yük bir s:tir h1din \C gururu il 1 

5İir nesrctmel rlnj bu nılıi tore<J. 
dide, bu c'mıet te ar mak erek 
tir. \'e ancak 1.ekii mm nzenesizll. 
ğine :nğnynnla'r böyle ç~, m ı
D!l r:ı, bar., sıonu belli olnııyan st. 
ir (!) ler, menlhen merdhcn 
nazmı bo'tuntulan, erlJC't nnzım 
xıazabilir. 

DU3. edelim, '.l'aıın "bh.iı ! ıu.~ 
de yarız!,, di e orln:\'n nhlnıı snlr
lcrin knlple:rine mt-rlınm<'i 'e""in. 
Helld o znınan, ıleri ini yi.iwıcğc 
kall.'1t'ı.hm 7,n\alh siirin ~~k mr 
hınıkırbrl 

~1ac ramız bizırı ey dil daha çok 
u götül'iir ... 

ı.A:ı-ınm 

H A R J.~ n .. '- Akı::'.lm postası 

Berberler· n imtihanı 
.lüaıliO:~au b erlerinin 

cak e yirmi-
si muCll'~tJ .. a oldu 

DUn genç bir bayan, belediyeye 
mUmcnnt ederek Haliçte maruf 
bir berber dilkkarunda.ki ondUle 
ma.klnosinin bozuk olduğunu bil • 
dimıi.<;t.ir. Bnndo.n dolayı belediye 
ondüle makınelcruıin kuUruırlma.<u 
ctrafmdn. aldığı knrarm tatbikma 
daha fazla h!z vere<:ektir. 

Diger taraftan ~diye kadnr 
imtihntın tübi tutulan kadın bcı· , 
berJerinlb ancak yUz.de yirmlslrun 
imtihanda muvnffnk oldUb'U nnlo .. 
sılmIBtır. 

---<>---
Odun ve kömür ~iyatlarınm 

pahalı olduğu nnlaşıldı 
Murakabe komisyonunun Şile, 

lğne::ıda. Kndırtı. ve lzmit hııvall
sinde odun ve kömür fia:ı.:lan et. 
ı:ıı:tfın<ln tetkikler )aptın memur • 
lar:r, §Ohri.ınize dönmil !erdir. Ya • 
pılo.n tetkikler netice inde bugün 
:ı...ıu narhın çok yüksek olduğu aıı_ 
l:ışılmışt.ır. Bu itibarla fiaUarda e
hemmiyetli temiltit ynpılahlle<:eği 
ümit c'Clilmektedir. 

Fener f ela:<etzcdelerine 
yardım 

Fener yangınında yersiz kalan 
vnta.ndaşlara. yardmı için Kızılay, 
laznngelen hn.zırlıklan bitirmiş, 
476 fcmkctzede için.de_ı;ı 221 inin 
muavenete muhtaç olduğunu teS.. 
bit etmiştir. 

Bir aylık ihtiya.cn muını.bil bfi -
}uklel'c ı5, kUcliklero ıo lira ve· 
rilecektır, ayr.rea her a.ileye 10 nr 
lirıı ev kirası tevzi edilecektir. 

l!kendenlD limanrnda yeni 
bir rıhtım ve mendirek 

y pılacak 
Muıı:ı.knltı.t Vckiilcti, İsken-

Dil Bayramı 
önüınüzdeki cuma 

1 günü kutlanacak 
önUmUZdekı cuma gUnll. Dolma. 

bahçe sarayında toplanan birind Türk 
dil kunııtaymın <'lokuzuncu yıld ~ • 
mlldllr. 
YıldönUınU o {fJıı hüt\ın memleket. 

t; kutla.ruıcıık san.t lb de Allknra 
radyosunda Tilrk dil -kurumu ndma 
b:r nutuk verilecek, b!llkevleri do ken 
dl nuntakalan dahllinG dll bayramı.. 
nı kutıayacaklıırdrr. 

Dil inkıllbınuz, Elled.l Şc.ı AtatUr. 
kUn yarattığı ve bUlUn eıuı.slannı kur 
du~ yolda, Milli Şefinll» lıımet 1 • 
nönUnUn yUl:sck başkan.ıığl ve hlma. 
ycJe.ri altında yeni vcı iit>rl adımlarla 
yilrUmcktcdlr. 

Sigaralardaki ayyıldız 
kaldırılacak 

Ha:ıı vatandaşlar alakadar yük_ 
sek makamlara mUraca.tLt ederek 
cigrırnlnrm alt taraftnda bulunan 
ay yıldızln.nn kldınlmnsı, bu mum 
küıı olnuıdrğı takdirde biç olmaz
sa cigara.larm ortalarına. konma • 
sını teklif etmislerdir. Bu teklifin 
yapılmasına sebep, milli armamız 
olan (Ay yıldız) m ızmaritlc be
raber yerlere atılması ve htir • 
metsizli~c vasile tcşkil etmesi -
dir. 

Bl19vekdlet, bu mllracantları 
n.aza.rı dikkate alarak meseleyi 
Gümrllk ve İnhisarlar vekaletine 
tevdi etrnl;itir. Zannolunduğuna 
göre cign.ralardaki ay 1'Jldızlar 
kaldırılarak yerine yeni bir nla -
meli farika konacnktrr. 

• Bolcdiyc relallğl Silivride bir sıb,. 
hat dispanseri yalıtn·tacaktır. 

:Başmdateeer T raınvay e elektrik 
derun l i m a n 1 n t tn.kvıyeye 
k a r r vermiştir. Ahvali h • 
zım tlclayrsiyle 1 enderun 
Umaru, Tii~ cll..fn ba hca hinter. 
l!i.ndı olmak l olunoM!r. Bundnn 
dolayı vekfılet, bumda yeni bir 
mendirek ve rıhtım .uışasmı der • 
piş etnıi3tir. Bu lbususta bir firm11 
Ue yapılmakta olnn miizakerelcr 
mü.s3 t bir şekilde inkişaf etmek• 
tedlr. Yakında mukavelenin im • 
zası beklenmektedir. Bu anlaş • 
maya göre sahilde şimdiki men -
direğin garbında yeni bir .rıhtım 
~'Upılanık buradan bir mendirek 
uzauhcak, bu iki mendirek ara .. 
sında ikincı bir liman vUcu1a ge• 
tirileceictir. tnşsat bir sene znr • 
fında bitirilecektir. 

• Sebze h:ıli 8nUndekl sshanm par. 
ke !.np.atı ıs bin llra}a ihale edllml§
tir. E:mln6nU kazası: da'lınmdckl Genç 
tOrk caddesi ne 'harfkr.cdeJer ve yeşil. 
tulumba soı:taklarının ~nsı da 13381 
liraya yaptınlac:ıkttl. 

.. - ~- ~....--

Yeni Sabah 
HQseyin Ctlhit Ynlçın "İtalya kra-

111\lU lhll., :mcsulcsmt t.ablU ctme.k.. 
tedlr • .Muharrir, ileri sU~Ien §8.rtlan 
ımı:ıttıktaıı aonra diyor ki: 

" meqıcnnh ltalyu kralı. ıruuı 
uğn.ı.ııch çntışmnlc l tıyorlanı:ı ilk ya .. 
pacaldan A vrupanm ınukaddtı.ra • 
:tnu 1a!Wm tçln toplanncnğmdan bnb. 
ııolUkleri beynelmilel vru:pa konte. 
;mıv;ııu f!imtlldm ~ f)ttlnnek ~ 
:r.cııılııJ bulmaktır. Eğer mlbver devlet. 
bt talllerbdca WC'.IQUIW n Berlill 
w ltoma Ue 181ıbtlt! yapmııa lı.az:ar 
..., bia ka:r:u'l:ımu tıı.ıo koym bir 
An.pa tcımhı edebWrierııo ııulk ak. 
dl IQllP, lııglKero \ Amcrlkaya tıo 
~ b tuıec.t kalma~ 6UHı Pi* 
Uhli olarak keııdılJkindcn t.ooıi6ll.9 "• 
41r.r. tngiltore, A'linıııanm mukadd m... 
hJU ~1n bu ntlh\-er ~h.~ 
Jımirlc Wıyrtstt ve ~ı:r; matl31< bir 
....... _.. .. ..,,, ~ıı, tılr bono \'Cremcız.. r.llb. 

yı na d t&nzlm flttiği.ııl 

l'llin, Avrupa razı " 
mc:ıımıUJB ol :.ın, onclan flOllm 1ııg11tr. 

~ t. ımı.-t.nı lmlruaı. 
'*irlü lh lDe er 

orf.ad:dıj nilic.nde!enüı mruıasnu Rl'l'fl 

kadar nntıııwun-., domehtırlllf'.,, 

Ztrptiye nazırının bizzat imza. 
layıp da mabeyne '\>erdij!i bir 
jurnalı. dc,·!etlQ bir paşayı ipe 
gônder:meğe Wi gelir, yine bu 
maamrn ayın kanalla. herhruıgı 
ibir moc.eleyc müdahalesi ve tezkc 
TeSi cellada ven1ecclt bir silrü 
m.valıyı (ihsan F.a.'bnnc) ye uğ. 
ratnrak hürriyete ( !) iade e
derdi .•. 

J«te bu kadar niüu7.a sahip ol. 
mruuna rağmen v..av:ıh p:ışanın 
onulmaz bir derdi vardı .. O dn: 
Gen<' ve Çôk güzel lmrmmın ken. 
di0 'ni sevmeyi~, sık ık 'Paşanın 
yQii tclcnı.rlad.Iğı OOşanma 
arzusiyle kendisini çıldıra.r;r·a 
seven nü:fluzlu p:ısayı çocuk gibi 
ya)va.rtarak sevgi dilendiro (li. 
fendirc ağlatrşıydr. 
Paşanın kendisini btltün acı 

sözlen"nc, üzücü hareketlerine 
rağtnen boşamadığmı güren kQ.l'ı 
sr §e}"tnnın aklına gelmiyecek bir 
çaı't;\•e bacıvurınnlı.tan çel.inmedi. 
O zamüilln'r Çapa n meçhul ve 
fatruı'biılun :zenginleriyle rlcali
rı1n deVam ettiği gizli umumha. 
.nelerden HünnUzün, ''e Kayma. 
ı?m evleri "Vardı .. Bir giin zaptiye 
uazmna Hürmiiziln :kendi inı 
örmek istediğim söylediler. Pa. 

. . . 
ışçı erıne 

Parasız yemek verilmesi 
r.lüşUnüliıyor 

Tramvay v~ ı. kt,. .t ruı!.le b<.'_ 
ledJyeye ıt ml!t'SS1.. lnrdc 1 ftı ve 
müstahdemlere par,rnı... tıcak ycmel< 
vcrllmcsı ımK(lnl"rI :ır. mr.aktadır. 

ÜskUdar tro.ınv'iy ,ırkcllnd çalış • 
makta olaıı ıo kndrn bıl tçld n 8 tu
nesi son gilnlcrdc vnzl!t!u'indcn ny • 
rılau§lardır. Had ce cdmd bu- kadı. 

nm d3 vatr:ıan olmak stajı bltm ve 
bu ilk kadın vatman v 2lfcy ~ıa. 

ı:nıştır. 

Zonguldakt~ İ§ 
mükellefiyetinin neticeleri 

Amatörıfilt ~aliınatnamesi 
müzakere edildi 

An.karndan bildirikliğıne göre, 
Beden Terbiyesi merk<."z isti§!lre 
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guldak kömilr madenleri OC!lkla • mı • amatörlük talimatnamesi 
rmd.ıı ıbir müddettcnberi tatbik c· h kk ndn. açılan milmkerc '1zcn • 
dilın ktc ol n iş mükellc iyetın ne bu talimatnamenin beyoelmi • 
den ~ nıilspct neticeler elde c- ı le! hUkilmler d:ıiresinde hazırlan• 
dilmi: tir. 1st hsalatm her ay bir ınası için Burhan Felek ve Vildan 
miktar dalın. artmakta olduğu mü A irden miireklkep tali bir komi~ 
şah ede edilmektedir. ~ona .bavnl kanı.rlaşt.ınlnıı:ştır. 

Bu ocaklsra mahsus m den dı • Bugün mUsabakalnr basılatmnı 
rekler, toosrlklnde de iş milkel. tnj(simine ait talimatnıune görU.5ll 
!diyeti tat.Wkı Jı.a usun·da da tet· lecek. içtim !ar bir hafta süre • 
kiklcr yıı.pılmııktndır. cektir. 

"' 'Oakildar tranıvayb.nnm belediye.. 
yed vri haltkmdakl l:.a:ıunun iatblka. 
tına alt hazırlıklar... başlanmıştır. 

Şirkete alt olan ve c,has ellnde bulu
nan 22 bin liralık hın&c eeneucrt de 

tın alınacaktır. 
• Yarm vtıtı.yette yapılacak blr top.. 

lantıdo. ibUkl.rla mllc:ıd(>le için csaalı 
tedbirler atmaca.lt~ır. llıUMr mQca. • 
deleslnde emniyet tqkaAtma da vazı .. 
fo verilmesi muh~ldir. 

• Sultanahmet, Beyaut ve Fatihte 
tıç kapalı tramvay beKle-me yeri yapı. 
ıacaktır,Bunlar mlltc<ınhlde ihale o • 
ıunmuııtur. İlllll&t kıştan evvel llanal 
oıuno.c ktır.Ayrte!1 Emlnönllnde de b\r 
kapalı dunı.k yc:i ynpıl.l.caktır. 

• J475 ve 2505 nuffinrau otomobil. 
krln Mförlerl, yolcul rt .lstcdlktcı;ı 

yer götUnnedlklcrinden, 1939 ııuma. 
ralı taksi ııororU de to.~siyt knpatnrak 
l'IO~ rt ne pazarlık elmc'k istediğin
den cczalnndınlm:3tır. 

• Belediye mUfeltJşl ri. belediye 

61Jb<.'lcrlnde ynptudan. on teftişlcrln.. 
de. bıızı doktorlnn me5'<1 snaUerlndc 
vaz~lcrl b~mdıı. hula.mamışlardır. 

Kaymaknm.l:ıra bir t.aıntnı gönderil • 
mı,, dcvamsttlığl görlılcn doktorların 

1 teczlyelcri iJildirilmı,,t<r, 
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şa, vazife dolayısiyle - bıraz d 
arada sırada. ) aptığı küçücük 
kaçamakların t~sirıyle - bu 
şöhretli zevl~ dcllfılını makamın. 
da kabul c:tti .. Hürmüz, pn..53ya 
bir haftnlık vukuat Jllril lım bol 
bir ded;kodu ıle anlatt ktan 
sonra: 

- Aman pnsam! dedi; kuzum 
bu akşam bc.ndchnneye teşrif et. 
Elime yenı dii.,en harikulade bir 
kadını ilk olarak ..,jzc takdim e. 
d •. eccgun ... 

Ve .. Bu leni kadını zevk del. 
lfillanna m~hsus bir da ve soz 
çerçeve~i içinde öyle ballandırdı. 
ballandırdı ld, k ndisine peş'!:~ 
çekilen rorülmemic; tir nefnsetin 
bu kadar methi karş.ıslndn pa.5a · 

- Peki! 
· Dedi, ilave etti: 

- Öyleyse bu gece sen l"Ve 
lcirnseyı alına .. Ben, ezandan hl. 

rdZ sonra gelirim. Evin masrafı 
nıda --eğer kalırsam- ben öd · 
tim .. 

Hiırrmiz bu sözıi alınca aşırı 
bir vinçle evine döndti.. Geniş 
bir temizlikten sonra zaptiye na
zırım n.ğırlamak için tertıöat 
almağa lkoyuldu .. Pru yı evinde 
bir gece misafir etmek, onun ho. 
şuna gideceğine ştlphcsı olmadı. 
ğı bir kaqınla kendisine bağla. 
mak Hürmuzün işini daha fev
kalade kolaylaştıracak, o ~k 
tehlikeli zamanda ,roka'bet "halin_ 
de bulundUnCiu Kaymağa karşı 
bü\ ük bir üstunlilt.: temin ede. 
~.ti. Yine Hünnüz, scnt}erin 
veıdı :i tecrtib ile ka.şarlamn1ş 
bir ihtiS3.S goziyle henüz bir 
sün evvel kendisine müracaat et. 
mis bulunan ibu kadmm fevkalfi.. 
deliğini ilk !bal ::;ta kestir.miş, 
in~ı bir görüşte bii!'ii1 ~ gu.. 

relliğinoon mil.ada ~rrı zekası, 
o derece ki tcrlbiyesiylc bu ender 
yaradılış örneğinin her gecesine 
bir h~nc harcanacak kıymetiy
le kendisini az zamanda zengin 
edeceğini hesaplnm~ ... 
Uzatmayalım.. Akşam gizli 

S<'J'ahet yuvasının muhteşem bir 
hazza girmesi için bütün hazır
lıktan tamamlanınca. zaptiye na
zırı de beş kişilik dalgavuk ma. 
iyetiyl~ eve daml3dı .. Hürmüz; 
hoşa gıdecek iş görmüş bir insan 
tavriylc nazın kaprdan karşıla
dı.. Hususi şekilde hazırlanan 
salona aldı.. Mükellef bir iÇki 
sofrasının başına geçirdi .. Paşa
nın gözle yaptığı: 

- Tamam mı? 
işaretine eym t.aı:zda 
-Evet! 
Cevabını ve:rdı v Kadehler 

zincırlene.rek dalkav~tldann nuk-

Emniyet amirleri 
Araımda yeni 
değlflllllkler 

yaplldı 
Ankaradan blldirlldiğine gorc, 

tmniyet amirleri anı.smda aşağı. 
dakl de{;riştkllklcr vo tayinler ya. 
pılmış, a!Akada.rl :rıı tebliğ olun • 
mu :ur: 

Jzmir başkomiserlerinden Yu • 
suf Siret Hakflri emniyet funir .. 
Uğine, İstanbul ı:ıerkomlserlcrm • 
den Muuüfcr Batur Ça.nkırıyn. 
Gaziııntep b:ı.F. omiserlerinden Meh 
met Sürt emniyet funirliğine, 
Kırk!nrcli emniyet amiri Hulfrsi 
Bilec!ğe, Çoruh emniyet 6miri Sa .. 
bahattin Orduya, İstanbul emni • 
yet ll.mirlerinden Nııll Kayseriye, 
Siirt emniyet amiri Atıf Scyhn.na, 
İzmir emniyet Wııirlerlnden Sırn 
Dc.nizl1ye, Emniyetl umumiye em" 
niyet ômlrlerinden Aziz lzınire, 
Ymgnt emniyet runirl Yaşar Kar. 
sa, Malatya emniyet um.iri Fethi 
Emniyeti umuml:•e emniyet amlr. 
lfğine. Denizli Emniyet CUnlrl Lflt 
fi Eskiııehirc, 1'Jskiı:ıehlr emniyet 
amiri Salih:ı.ddin Yozgada tayin e· 
dilml lerdlr. 

lzmirde yaluılnnnn balığın 
mahiyet; anlaşıldı 

Bir müddet evvel balıkçılar ta. 
rafından yakalanarak Ktilt.Urp:ırk
taki akua.ryumn getirilen ve cin· 
si biliumiyen balıb'lll ismi tesblt 
edilmiştir. Remora adındaki bu 
balı~ bizim denizlerimizde yo • 
ticmediği ve neslin.in Amerikan 
sulamıda bulunduğu nnlaşılnu. tır. 

Talebe için önlük ve çorap 
iht;karı b~§lıyor 

Mektep açılma zamnnmm gc _ 
lip çntmnsile beraber, kız talebe 
kin lüzım olan miııh saten önlilk 
kuma,ıan da. azalmıştır. 

Piyasa.da. bu kumaşların metre. 
si 80 • 100 kuruşken. şimdi el aı. 
t.mdan 275 • 400 kuru.~ amsmda 
satılnuı.ktadır. Yalnız yerli mallnr 
pazarlannda.kl yerli gri renktdti 
bezler btılunabilmektedir. Yine 
kız taelbenin giymek meoburiye • 
tinde olduğu gri renkte me.rserl. 
ze ı;oraplar da ortadan lkaldrrıhm5-
tn. 

Meydanda. bulunanlarsa HO ku• 
nışa s:ı.tılmaktadll'. 

Şoförler 
Bir gazete aleyblen 

dava açtılar 
Blrknç gün evvel blr ımb:ıh gıızete .. 

slndc lnli§ar eden bir yaz: §Oförleri 
rencide edici mablyctto görlllmUg, 1ıı. 
tanbul ııorörlcrl arasında asnbl.yet 
ve infial uyandırmıaur. .Matbaamıza 

inuracant eden §Oförler. movzuubahs 
yazının tefn~ yapm9.ks:zın kendileri. 
ni tıı.hklr mahiyet.inde olduğunu, bal .. 
buki amlarında sivil ve askeı1 bayat
ta bu memlekete hizmet etmL,, sayı. 
ınmıyacak kadar arkad~ bulunduğu.. 
nu, bu hu8113t.aki 6011 nlılonU TUrk ad. 
Hyeslni vereceğini söy.cmıeıer ve ga • 
zcte neşriyat mOdOn. ile yazı sahibi 
hakkında hakaret d .. va.c;ı açncnkJarı. 
nı bildirmlalerdir. 

Öğrcndiğtmlı:e gört ,oforler cen1l • 
yeti, bu sabah, cumtuızyet mUcldeJu. 
mumlllfl n~dinde ikamei dava lı;ln 

te~bbllste bulunmuştur, 

tcleriyle eğlenceye başlandı .. 

BULGAR jfJ." 
MEHMET P ~~ 

~ ~ıw·~ \.. 
Jlakkmı nfamadıw-- ~-" ~ 

fki)Ct ediyorft". J{- --~ jıt~ 
pamtorluğund btittb' ttJ: 
birkaç le\ h:ıdan iba~ 1 
i ler iidet. üzerine ya 1.,. t~ıJ' 
mumi htı.metlerin, l~p'. _, 
lctJer arasındaki ıtı ı.r- ,,;t $ 
azlrsı nlspeUndc bUJl ~ ~ 
amelclt•r basitti; tefe~~ 
Bir hunna :ıj;racın• ~ I' 
m:un bir gö,·do ve ~ 1 
toplu blrltnç yapnı.kl• dil'-,..~ 
met ,·enıis... nugünkil ~ '
nıısebetlerl biribir~ ııl1 ;;',. 
it... Ocnubi AJtıe 1 ~ 

1 ~ 
ul üzerindeki t.-rt 1 .,tll _,r 

Çimle ''eya orta ~kt" ft",ıtt 
diyoruz. \'aktJylc )-0: ,.Jl1"'.ı.JI' 
blnden habers1z bl~ pı~ 
memleketler ,-ardı. Jl~r u'~ 
tin dn\ılli i Jerlnde J11' 

ar oJ\ unlıl ......td 
daha ~ldur. .n ıer ~.dl 
ğundnıı slkU) et eden ıeP~ i 
.,ünrnUyorlar. Dir ~~ ,t 
ık vo çe itli lmnun )dll ııe'l 

yacı hl sedilhıe('I 0"\ıetfl' ~ 
hareket 'e mUn~ehe t ,-ıs 
dı{."I nnb ılır. Jlare~,.r 'eıtt 
ebetJer hnlroln ·dOfrİll ete rl ı 

l<esln hnkkınt tn. ın tııjlJflel~ 
tin kanun rn taJııııtı ~ 

,·ııll J:j 
dır Hnkkını ıılanı•. fl~Y 

~. • • •.• bir ,, 
men fır, nı<' rer ... o , •• 
uğramış bulunsun. Jl;tıf· ~·~ 
kfı yet kapı la.rl da. aÇlı u ti11'1 _..ı<"• 
~lodcni cemi) ette 

1 
t: P",-

58hıslanlan aıuunı'" ""ı;' 
arzusunun ifadesi oıan .. rltt .ıl1 

. e'' J" 
\ erllmlştlr. Jinlboliı ın-ı:at1•· eti 
lııra aitti .Makul, t ı.11dt ., 
damlar elinde de'1~11 : ı•"'~c 
d<'rece Semereli 010 eıirıclL' 'I. 
lo olmryan adaınlıır ro-sD~ 
lllltet ti. Hald!ırını 0 pl' ~ 
ce lın1dannı nJnıılnrıı erıer: "" 
lar: hazan dayak ) ~ ·ııl • 
verilirlerdi. Devıetc t ~i~., 
h·. t t ı .. uııre "''.I ızıne l' m ,, • ~ ttell ~t"ı 
clerin de bu ııklbe 1-r~ nu ı;--
dıklan olurdu. ıınin '." i14i!ı 
Pasa ancak bir dC şt11?..1 
yec:fnde ha.yntıru ~~ 

Tlrhala saııoıı~ı 'u,-0~~...ı 
Pasa ür.erlncle b0 !0;t'e o;ljılll'·.,, 
'inin yıu:dığma ~ -tı,ill'.., • u ,,, ı;r• oiill'' 
kınmıy~ yUzs ~ rııoıı-: <"" 
bir herifti ı nudın ıaııt1 ·~ 
bulunmuc;, çok ı.1 de ,-r~ 
İbrahim pn.511 ölÜP 1"41 ~ 
~~n Ycmi5Çi JI~ ~ f ,.Y, ~ • ..., 
Belgrada geldiği oııtt11 •;. ~ 
zado Ahmet ps"a fö1111~ ı 
bulunmn , TıiJı~ıı ,ıetall" 
ka<nruı \•erdirınıştl· ğt«' ff 
bunu duyunca d<JS'l~ll-..-ıt • 
dh•anma t.~1 ; •• rete~~~ 
doğru Jı'dd~tıc• iJcr ;!ıı ıı~:,ı 

- Ucniın n~-'ett«ı 1'1' 
nya ,·erdin 'l Jh:ı:ııt • IJ 
e t.mişlz ! . .,çtııiJI ıt' ı 

Diye sordu. ~ ~l&L #. 
kıldı fakat beli• ~ 
ne ha ka anr.ak ~ fi~ •ı 

·· dü~ li u soyıe<li: _ .. ııı. rf'...• un g n ,~ ,-e 
sannak istedi; saf•~ 
tehdit etti; gene ctfl1clel',,/ 
o ıruıuuı hidilct lt' ) 

mk bağırdı: . ~-f11 ,,D 
- Her ne d~- ~ 

yıkıl undıı.o 1 
1 

jlllıdıri ç,tf't'< 
- Pndi h d ' Jll a.e 

r bll 1 1 
vamıızsın. l s 1 411'->ı' 
nınnsıbım ,erftS1

" ;ı'~ fJ)I 
lchmet p:ı:?" utÜıl .. 

llasan paşa 1>ıısb . 
YR tlo!:,rru im) ıı.ırdJ · . . f 

- Oellat!... ~cu·.,r~ 
OClliit hente11 ) !ô0f'1~ıt'h 

van belbıe ~,.ıor~ıı 
• •·1ct··rc1··•-- \reli ~ ço u u~. 

0 
ler Sefaat etı11d ~ ~ 
yorla~ naınY.S gırdi'a-ııı 
bir meczup ara) ... ıtJt' • .J 
n ccllidm kılıcı (.') 

l Iürmüz, ilk ka.cşıl&§Jllada nü
fuzlu nar.ın büyüleyeceğini he. 
sapladığı yeni kadınla en seçme 
dört kız·ndan mürekkep kafileyi 
kafalar biraz UitsUlenince gü:r.el 
bir sürpriz yapmak için çıkar
mağt kararl86iJrmıştı.. Öyle 
vaı>tı .. Bir saat sohbetle geçig- ı 
tirilcn sefahat meclisi biraz kı. 
zışınca PR§a gür ve muntazam 
sesiyle Hürmilzden sordu: 

- Daha bekliyclim mi? Naze. 
ninlerin gönlti olmadnnı yoksa? 

Hunnüz mağrur bir tebessü .. 
mun yayvanla.,,qtırdığı dudakla. 
nndan: 

- lrade dcVletlü paşamızın! 
Kelimesini fırlatarak yerinden 

kalktı.. Dışarı çıktı •• Bir daki. 
ka sonra odanın kapısından dört 
genç ve güm} kız girdi .• Hürmüz 
de geldi. Bütün bakl§lar gecenin 
en muht~~m kadının gireceği 
kapıya mıhla~ •. Çok geçme_ 
den bileklerini yaylandırarak 
müoeVhcr tokalı rogan iskarpin. 
lerinin üzerinde seken ve •. Hür. 
milztln tam bir meha:retle anlat. 
tığı usulün çok üstünde har.iku. 
18.de bir kadm salona ayak 
bastı.... (~ı 1vı7) 

dılar. l(aJired" 
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BtR DENiZ 
MACERASI 

ve SARHOŞLUK 

"Haber,,de bir deniz ma • 
ceraıı ıerlevhaırnı tG§ıyan 
havadiıi elbette siz de oku • 
mununuz ve elbette ıiz de 
Mahmut ve Refit oğlu Muı
talal.arın ba7ındcm geçen ka
zadan çok, kazaya uğnyan • 
/arın iki.inin ele "Mustafa,, 
olu§larında,. ziyade yazıclaki 
"iki uırhoı,, tabb•r üz.erinde 
durmuf, durmuf değil de 
duraltlam1f61nıulır. Havadi. 
ıi ıonuna kadar okaJuğunuz. 
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halde ıarhotluğ.ı delôlet e • 
den hiçbir tey rastlamayınca 
elbette siz de burıun bir yan. 
lı§ olduğuna hükmctmigsiniz 
ve bunların mürettibin elin -
den muıahhihin gözünden 
kaçan "iki Jflhıs;: dem dön
me "iki ~arlıoş,, olduğunu 
anlamıjsınızdır. 
Şimdi ne diyeceğinizi bi

liyorum: Sarho~ olanlar mü
rettiple musahhilı midir? ben 
suç bizde olduğu için evet di .. 
yemiyorum. Siz mml İsferre
nrz öyle f(>/Qkki ediniz.· 

R. 
hedere 300 mPtro kıla atorlı:ı.r .• ts.-. 
bet muhakkaktır. (A) fıU<'umhotlarnı 
dan biri bir petroi gemisine ls-.ıbet ..-. 
dm bir t-Orpll ntını,tır. (B) torpil 
lnfliıık ediyor. Kafileyi': mensup gemi. 
l~r rıelAmetl ka~JIJa.kta ararken dlff'!r 
bir h\icumbotu (C) torplllnl ~kn. 
bir gemiye sa.vanır.TorııDl,tanı ortDlıı. 

·• O\•nlF.de bir '"ılrn~ı. harbi,. - Of'. 
cı• bir gemi kaflltıslnrı. taarrnr: eden 
hUcıımhotlıı:rmı ~öst~rlr t~mıılll re • 
r.lın. Hlicumhotları hı .. ı~h· doğnı gide> .. 
rek torpU atarlnr; torpil dııtuı ıııula 

ilerlerken hüeumhotıı ı· Mneıı 00.,ka 
bir gemi:ı-·c 11aldırı:-. "Ilenh: panteri., 
1 mi verilr.n hllcnmhotlfln törpUl<'rilıl 

nn lı;abet etmesi l~ln geın\nin bel!mA 
(D) nlıı:ı.nııınmı)tır. S;,hllde botlarm 
ınotör M!Slni tan·ure 7.aonrden miidıı. 
faa tertibatı projd(förlerlc havayı tıı
rıyor. HUc:nmbot!.."ln taarnı71amtA ılr
vıun ecfarlten dü,man dcı.tro~rrlt'ri or. 

lııra karr:ı faaliyete c~r. 

1 

HUCUMBOTU 1 

Norvec h"rekiLtmda, Belc;ika 
Hollanda· sahillerinde ve Atlan. 
tikte faaliyet gösteren ve mu
vaffakıyet kaydeden yeni ve }:no· 
dem bir silahtan bah.edecegım. 
Bu modern ve yeni si'fth hücum
botudur. 

E!;kiden yeni icat edilen deni
zaltı silahı torpili, abluka veya 
taarruz halindeki düsrnan gemi-, 
lerine. gece veya baskın şeklin 
deki taarruzlarda kullanılan ve 
açık deni7.e tahammülü olml) au 
sahil torpitobotları bir kaç sene 
içinde değişiklik görmüş,. büyü
müş, büyümüş. açık denıı.c ~ı
kabilecek ve ba,,,~a vazifeler gö. 
rebilecek bir hale getirilerek bu
günkü modern destroyerlere if. 
rağ olunmuştur. 

Her muharebe gemisi bir ihti
yacı karşılamak veya boşluğu 
doldurmak için meydana gclmış. 
tir Bir muhambe gemisine, 
miİmkün olduğu kadar her işte 
kullanılabilmesi için tertibat ko
nur Fakat öyle bir raddeye gelir 
ki bir gemi bütün tertibata rağ. 
men ihtiy;ı.ca artık kafi f.!;elmez 
ve yeni bir tip yar:atm~k mecb1;1· 
rh·eti hasıl olur Tiplenn Hemo,Je 
niİ.e, Kompleksteyi bir d~onanma· 
mn birlik veya fazlahgı muva
z.cneyi bulmak ct~~tejisti~. org~
niza:törün ve gemı ı~ muhen<lı
sinin meharetidir. 

'forpitobot ve ?estroycr tas~v: 
vur edilen torpıl taşıyıcısı tıpı 
haline sokulamadığından ve haş. 
ka ihtiyaçları karşıladığt~daı~ 
bir tip yaratmak mecburıyetı 
kaldı ve bu tip hücumbotu oldu. 
Bu~nkü hücumbotlanmn o 

zama~i torpitolardan değişmi. 
yen üç vasfı, ufak olması ve bu 
yüzden gurupta ve karanhkt~ 
gö?.e görünmemesi. başlıca sı
lah olarak torpillerle mUcehhcz 
olması ve nihayet çok yüksek 
sür'atidir Mesela en modern tn. 
~iliz motÖr torpidobotlan 20 met 
~eden uzun olmayıp 4,5 metre ge 
niş, c;uyun altmöa bir metre ~~· 
rindir Mürettebatı on kışı. 
Süra'ti 45 mil yani 80 kilomet
reden fazladır. 

mı.nalı sularda yüksek siir'a t. 
le ~)Teden su sporia:ı ~otor· 
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botları umumi harptekı hucum. 
botlarından mülhem olmuşlardır. 
Cesametleri yüzünden mevcudı· 

Isvecli A. MENGHAM 
Çeviren: H. D. 

- Hediyeler mi? .. 
- Zannederim! .. Bir adamına 

emret de onu düşeceği yerden ko. 
PUp alsın! .. 
Omanı derhaJ demınki HabeŞli. 

!ere bağırdı ve düşecek 13e}; kosup 
getinnelerini emretti. 

İki Habe§li paraş\itten evvela 
korkmuşlardı. Fakat reisleri em -
rcttiği için dağın yamacma inml 
olan sepeti hemen omuzladılar. 

Paraşütü yerde sürüyerek Sf' • 
Peti Stirling ve Omaranm önüne 
getirip brraktrlar. 

Stirling bir admı ilerledi ve san 
drk fleklindeki sepeti açtı. 

Hakikaten sepet sandık renk 

yetlerini <;abuk hissettiren ve za. 
yi oldukları zaman kolay kolay 
telafi edilemiycn destroyerlerin 
ve'" ııt: mahdut ve fırtınalı olma
va sahalarda torpil taşıyacak 
htısui vesaitin inşa.sr düşünü1-
<lU Bunun üzerine Almanya hU· 

Yazan: 

F. LUTZOW 
Kont r. Amiral 

cumbotlarını Riga denizi ve 
l<ıandern sahillerinde kullanmak 
ti.zere inşa etti, İngiltere Flan
dern sahilleri İtalya ise Adriya
tik denizi için. Botların büyüklü· 
ğü iptida, 5 tonla 20 ton arasın
daydı. Yani kapalı deniz motor
botlarının orta cesametinde bir 
şey. Sür'atleri 25. 35 mil, ta.sı
dıklan silah bir veya iki torpille, 
müdafaa hususunda kullanılmak 
üzere bir kaç makineli tiifektcn 
ıbaret li. 
Hallolunm~ı sı;üç mesele bü· 

yük ve müşkülatia kullanılan 
torpilin nereye konıtlacnğı ve ne 
şekilde ate~ <?dilece~iydi. 
Zi~ 5 mtre uz'Jr.luğur.dnki 

torpil 10 - 20 metre uzun olan 
hücumbotunun 'büyük bir kısmı. 

. nı iğgal ediyordu ve aynı zaman
da ağırlığiyle küçük bot .için bU
yük bir yük teşkil ediyordu. 

Torpil bittabi botun sancak 
veva iskelesinden deniz.e fırlatıla~ 
mamı. Onun için botun hoyln 
boyuna yerleştirildi ·:1ani uzunla 
masma.. Öyle ki botun kuman. 
danı ni~n ahrken bir denizaltı 
vey:ı tek kişilik av tay-,·an:.si gi. 
bi, hedefe hücumbotuyla nişan 
alıyordu. Torpil ileriye doğru 
fırlayordu. Fakat yeni bir rnÜŞ· 
külat Gıktı, o da hücumbotu son 
süra'tle torpili savurduk~n son
ra sür'ati da.ha az olan torpili 
~eçiyor ve onu geride bırııkıyor 
du. 

İngilizler buna bir ~zıe 1,uldu 
lar: hücumbotu taarı uza &eçer 
kcn torpil arkaya doğru atılı. 
yordu fakat ilk önce torpilin kuy
ruk kısmı suya temas ediyor ve 
başı botun başı istikametinde 
suya gömülüyordu. Eğer hücum
botu torpili attıktan sonra en 
yiiksok süra'tiyle gitmezşe tor
pilin kendisine varpması tehli· 
kesi vardı. 

renk ve türlü türlü hediyeleri~ 
doluydu. 

Ras Omara ancak bunlan gör. 
dükten sonradrr ki ka.rştsmdaki a
damın hakikaten Habeş tahtını 
tekrar kurtaracak kudrctlcre sa 
hip biri olduğuna iman etti. 

Bu tayyare nümayişi Ras Omn. 
rayı tam bir surct.te her ~eye j. 
nandı:rmaya kafi gelmişti. Şimdi 
Hnbc5 dağlanııda yüzü çUrtiyecek 
kadar yanmış olan bu cengaver 
ihtiyar Habeşlinin gözleri mül .. 
hiş bir sevinçle parlamaktnydı. 

İşte bu sevinçleydi ki görilnme
yen lngiliz ordu.<m Hıı.b~ dağla. 
rma giriyordu. 

Net.ekim bü)'ilk bir kudı etin 
kendilerine yardıma geldiğine t.n.. 
maır.iyle inanmayn başlrunış olan 
P..a.s Omnra. Stirlirıg" harnrctle te 
~ekkür etti ve ilk iş olarak civar• 
dağlı kabileler arasın% dola 11 

İtalyan casus-.ınu haber verdi. o. 
mara bu adamın kabile relslernc 
çok pa.ra. dağtttı~ı. büyük bir o. 
tom.obille dolaşarak kabilelere er
zak getirdiğini, bu adatnın bir §ey 

İngilizler bundan dolayı yük
sek sür'at kullanmak mecburiye. 
ti vüzünden umumi harpte giri ·. 
tikleri bir harekatta Almanlara 
büyük zayiat verdirebilecekken 
muvaffakıyet kaydedememişler-
di. . 

!ngilizler, Almanlar kad~r 
Taymis nehri He Flandern sanı!· 
teri arasındaki dar denizin tica· 
ret ~cmisi seyrüseferi yüzünden 
ve Flandem sahillerinden yapı
lan muvaffakıyetli denizaltı faa· 
liycti ve sahile yakın olma.sındn.n · 
do1ayı deniz harekatının bır 
mihrakını teşkil edeceğini ve bu 
sahanın hücumbotlanna mahsus 
bir faaliyet sahası olduğunu bi
liyorlardr. 

Almanlar İngiliz O.eniz n&kliya
tınrn sekteye uğramasını bek• 
Ierken Ingilizler, hücumbotları 
sayesinde Alman taarruzunun 
bel kemiğini teşkil eden destl'O
yerlere muvaffa.kJyeUi bir taar

.....i-.,ı..;.. ............ ............................ =- .., 

Doktor ve mü tef ek kir 
ruz tasarlıyorlardı. 

Işte, böylece. 22 ağustos 1917 
de, İngilizler Doverden br (O~ 
hücumbotlarmı, Zeebrügge'dekı 
iki 'buçuk kilometre uzunluğunda 
dalga k1ranın iç tarafında yatan 
Alman destroyerlerinc, karanlı~· 
ta hücum etmeleri ~in gönderd1-
ler. Gece karanlıktı. Kfü;ük !bot

P _, , ··ı·· · araettJ.1..sus un o u-
miniin 400 ncü yılı 

( 24 8'11ll 1541 ) 
lar hedefe görünmeden yaklaştı· Bugün c.ş ainımı.a tutulur ve .. 
lar. Ufukta yükselen dalga kıra- ya. uykusuz !bir gece geçir:rnokten 
nm hatlarını farkedebiliyotlardı korkarsak en ya.km ibir eczaneye 
fakat gölgesinde yatan destroler· giderek bir tede.vi ça.re&ni elde e· 
ler ibelli olmuyordu. Eğer yava~ dobiliriz. Sıhhatimize ya.rdmı ede· 
ça dalga kırana yakla.şahilselerdı cek, ufak bir kutu yahut cam bir 
muhakkak ki muvaffa'kıyet kay. tüp içfode beyaıt. veya k&hverengi 
dederlerdi. Fakat torpillerin atı· haplar verirler. 
lış §Cklinden dolayı çok uzaktan Her yerde vaziyc,. böyledir ve 
yüksek sür'atle gelmeğe ve tor.. her sn.ncıya karsı kimyevi bir ila. 
pili tahmini olarak atmak m~ cm hazır olduğunu biliriz. 
buriyetinde kaldılar. Torpiller Ya eskiden? 
dalga kırana isabet ederek kayde Eski iUirlar bugünkü kimyevi 
değer bir zarar ika etmediler. hıwrhldarla meydana gelen ve 

22 ağustos 1918 de Dünkerk rahatça istimal edilen ilaçlarm se 
önlerinde düşman devriye gemi· viyesino \'armak i<'in ~k uzun bir 

·ı yol len tcttileı. Bu usul, yani ilaç.. 
!erine karşı harekete ge<;in en ıorm ltbnyevi bir şekilde hazırlan. 
yedi Alman hücumbotu daha t~· ınası tıncak on dokuzuncu aatl'da 
lihli çıktı. Gecenin parlak ıbır tekA.mül etti. fakat kimya ilrni • 
mcht.Q.pla aydınlanmış olması k kı 
mevcudivetlerini derhal ifşa et. r.in tababet<' ço ymetli bir yar 

• dmıcı ola.cağı ancak bi'!"ka<' Mır _ 
tiysede. dirayetli manevrala~ı danberi mal\ımdur. 
yüzünden ÜG destroyere torpıl . . . . 
göndcrebildiler İkisini batırdık- Kımya 1!mını tababetin hizmeti 
t ı...aşk •· ·· • ·· ··n·· çok ,.c;ır ı ne sokmaga cal~ Paracelsus an ..., ·a uçuncusu u ~ • • 
hasara uğrattılar Theopltrast \'On HohP.nhcim'dır. 

' ·(Sonu yart11) Bundıı.n 400 ıSelle evvel ölen bu 

tandnn farksız olduğunu, birçok 
kabile reislerini aldatmaya mu • 
vnffak olduğunu, hatta bu 1talya. 
nın kendisini .öldürtmek için ça 
lıştığını söyledi. 

İşte Afrika . ahntlarmda ilk 
mu Lhiş casus çarpışma.sı da bu 
Ruretle vukua geliyordu. 

Slirling bu İtalyan c:ı.susunu 
tanımıyordu. Fakat civar kabile -
'<>r ilzer"inde fevkalade büyük bir 
nüfuzu olan Omarayı t.ıı.rnanül<' 
kazanmak içın bu İtalyan casusun 
dnn onu ve dağlı kabileleri kıır • 
tarmak lnzım~eldiğini anlamıştı. 
Stirling, Rns Onııı.raya ilk iş ola . 
rak bu İtalyan casusunun de~hal 
ıntha edilecc.ğini söyledi. Hn.ll>uki 
Omnr:ının bnhsettiği İtalyan casu 
su 1t.alyan ordularının Habeş is • 
tilll.sı zamanında İtalyan kuvvetle 
rine öncüllik etmiş ve Ha.be§ reis 
lcrinin aralarındaki nüaktan fev . 
kallidc bir muvaffakıyetle istifa -
de ederek birçoklarını daha ot • 
dular yürümeden elde et.mt'i bu . 
luııan meşhur İtalyan casusu bok 
sör Almcrnydı. 

Bir zaman Floran.sada ağır sık· 
Jet boks ~amp>yonu olan bu adam 
ıriya.rı, güçlü kuvı:ctli ve hariku ' 
iade de kurnaz bir adanıdı 
Hn~istanda en çetin ;.erleı·e, 

ordu girm~de~ evvel. bu adam gi_ 
riyor. yerhlenn lisanına da mü • 
:Cemmel suPCttc ~·akrf <>lduğıı için, 
cüret ve cosaretı !'18.Yellinde bü • 
yük muvaffnkTyE'tlf'r elde ediyor _ 
du. 

Almcra bir bu~uk, iki sene cir. 
de Habeş kabilelerinin ndeUı dik. 
tatörU kesilmişti. 

Emrinde çöl ot-0nıobillen \'C 
tayyareleri vardı. 

ltalyanlann llabesi-stana pro _ 
paganda ve huliıl için tahsis et
tikleri nıilyonl3.l'{'.a liret bu rufa _ 
mın elindeydi. Almern dilediği Hn 
beşli}; bir gün .:çl.nde zengin et_ 
meğe kadir olanık tanındığı gibi 
dilediğini de bir gece kinde kur. 
şun:ı dizdirrneğe mulı:tcdirdJ. Bun• 
d~n dolayı Ha.b~ kabileleri için.. 
de büyük bir şöhret Ye n.tıfuz ka. 
zanmıştı, 

(~u.) 

btlyük doktor, ta.biat alimi ve :mij. 

tefek.kirin hat.Jrasmr anmak için 
bugiln Salzburgda Paracelsus 
kon.gresi ndile beynelmilel bir i 
lim ikongresi toplnnacaktn-. 

Son der~c enteresan bir şah. 
siyet olan Paracelsus haya.tında 
yanlış iddia ve haksrz ithamlaJ'a 
maruz kaldı. 

Herkesin kolnylıkla tetkik ede .. 
blleeeği gözden geçirilince. "Şar
lntan'• diye ismi çıkanlan Para • 
celsus'un bi!B.kis mesleğinde ~ 
selen bir doktor ve dini bir taas.. 
supla '\'Uktini ilmi keşiflere vak • 
feden bir fılim olduE;ru meydana ~ 
kar. 

Paracelsus'un hayalı Q0S. .baJıe• 
ketli geçti, Kendisi 1493 te 1S • 
viçredc doğdu. Ba.bası, cenubi M
manyadnn, Şutga.rt'tan, fsviçreyc 
gidip yerleşen doktor Vi\helln 
Bomhast von Hohenheim'dı. 1500 
senesinde, henüz on altı yaşmday. 
kcn, Pa.racelsus l.s...-içreden ayn1a. 
:rak Almanyn ve 1Wya yüıksellc 
mekteplerinde taba.bet tahsil e-tti. 
Ferrare üniversitesinde, iki ilmin 
doktorluk unvanmı kazandı. Fa. • 
kat kendisi kifi derecede t.alıSil 
ettiğine kıı.ni değildi. Da.hA far.la 
öğrenmek gayesiyle biıtün A''TU "' 
payı dolaştı, İtalya, İspanya, 
Fransa, Hollıında, 1ngiltcre, Da -
nimntka. NorveÇ, lsveç. Polonya 
ve cenubu sarki Avnıpada bulun • 
du. on;.:ıaroa cerrah olarok vazi. 
fe gördü ve öğrenilecek nr varsa 
öğrenmeğe çalıştı. 

1525 den sonra istirahat etmek 
isledi ve Ştrazburga yerleşti. Fa -
kat kentlisini Bnsrl'df>n <'aı.,1rdılar 
ve or ıdil hükiımet doktoru ,·e prc· 
fesör olarak çalıştı. Tnbclıct J ro • 
fesörü olarak tığrettikl ri o za -
manld ilmin aleyhindeydi. Yan~ 
Pnı nc.eisus'un o devırde hüküm sü 
r~ ilme kan:ı hnrb açtığı göriıldiı. 
Tababete bfikim olan skolastik ~~: 
ni kitaplardan öğrenme ~ulilmı 
reddetti. ve tarobete ait, kıt~plnn 
altnen yaktı. Paracelsus ~n Jste 
diği doktorluğun bize bugün gayet 
tabii görünen, hasta ba.'illlda dğre_ 
nilmcsiydi. 

Paracelst19 dc~lerlni lltlnce 
veı-eceğine nna dili olan almanca 

(Lôtfen sNılfcyt ~cdriniY.) 
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WAI~:ın oı dul:ırı ba l :.ımandan. 
~ı . ı.m r. ce şu t b''ı:i neşret • 

m t.r: 
• m}'.e~in c-a k t .. rcimda men • 

gene ıcın" s l:! t rılmn; olan Hus 
uvvetlcri taınfın <ın ynpılnn 

teşebb ' rin r ~m te u:?r~mn. • 
sınd~n ~Üffi'"'n kuv\et!erl nras·n 
°;1 f?.1~ d .. Ert.:ın irhil"I .. ı·metlc:-

!!'Orulme e b lamı tır. Bir<'o!· 
ilin.ilerde Rus z"b.tl r··e sivn.si 

:or:ıı rler kendilerini emniyet 
1tıı:ıa almak icin kıtalnrım ter -
tmi 1 rdir. Buna ra -:men ba la 

l);ı. g im i mukarr('r o!an fıkı· 
ten kurtu'"ma.mı ' rdır 

muharebede Alm'ln ,..1mv -
i tanı.fır.dan ahınıış clnn 

erin miktnrı :~80 000 ki. · \ e 
ğ olmnktad r. Alman kıtaatı, 

in.diye kadar 570 tan!, ve 2 100 
op zabt vey~ tahrip etmişle;dir 

Bu erkam, mütemadiyen artmak 
tadır. 

Elli Sovyet fırkasına tnmami
ıa imha edilmiş naznrile bakılabi
lir. 

Esirler arasında beşinci Rus 
ordusımun ba§kumandanı bulun .. 
makttdır. 

Harbin muvaffakıyetli netice. 
cinin e de edilmesini temin eden 
ha.re! af.a CV\ elcc l trak etmicı O -
lan orduların }anrb::t :nda Gene
ral Baron Von Vcick ile piyade 
generali Von Stuclpn,,,.rel'in ordu 
lan dn harbe nümunei imtisal 
olacak ibir ı;:el:ilde iştirak etmiş • 
lerdir. · 

Sovyetlerin d :liz kuvvetlerine 
ve nakliye gcmileriıı.! karşı yapı. 
lan hnrpte Alman tayyareleri de 
dün parlak muvaffakıyetler ka .. 
zanmı ':ırdır. Alrn!\.n ibombardı· 
man t 'ynreleri, Ode"anm cenu• 
bunda bir kn.ıv.ı.z··rde vangın ~ı
karmr ]ardır. Bir torpido muhri· 
bile ibir lmrakol gemisin~ ve ha· 
cımları yekunu on .be11 bin ton o
lan dokuz ~argoya ciddi isabet -

~a ~11!1an .tay} ~releri, b:r kru • 
\azor ıle b r muhrip batırmL~inr· 
d~r. Dii;er il:i huvazörle iki t;r • 
pıdo muhribıne i•«ıbet' r vf·ki oI
mıı.,tur. Bir muhribde van..,.m 
rıl:arılmıştır. Leningra.dd:ıki ';.s. 
keri tesisat ile Brjian ki ve har
·of ~trnfınd:ı ve I·eza E:ınmd;.::.i 
rlemıryollarına kar ı da miiessir 
ha,·a hl" cumlı.rı yao•mu;tır 
Sovyctlerin mukabil · 
Taarruzu 

. B.c.rli~.1 ~eri bir me-nbı:ıttan 
bı.~dırıldi •n.... göre. Sovvctlerin 
dun E;ark cep~e inin wel kez Jm:;. 
rnmda vapt·kJ n mu ·u.bil taar
ruz1~r i\1m:ın lntr..lnrının muvaf·· 
fakıye~lı .<:ı rpı .. mnları netic::sin
de r:çrı pli 1·iirtülmü tür 

Bol. eviJ,ler bir fıı lmn~n mm • 
!aka.Sıf"na i.i~ü 52 ton1uk olmak 
~re 6 tank b:ı.vb tmi lerdir 

Bir. tanlc bir Atman stuka tayA 
". ı~ .. n tnra1 ndiln tuhıip edilmiş 
tır 

·r konferans 
Orta şark müdafaası 
meseleleri görüşüldü 

l.onc1rıı, 24 (A. A.) - B. B, C: 
Kııhirede ne§l'edllcn resmi bil" 

t bli~e göre Hindistan lngiliz 
kuvvetleri ba.,.c;.kumandtuU general 
Va\•el He orta şark 1ngillz kuvvet 
lcri ba kumandanı geneml Okin • 
ley bir konferans a.kdetrni.5ler 
H.usyruım vaziyetini ve Hindistan; 
la orta şarkın milrla.fnnsı mesele. 
lerlni görüşmüşlerdir. 

General VaYel, Hind!.sta.nın ş. 
mali garbis!.nde 7 teşrJnievvelde 
b~ltyacak ohm misli göl'Ulmenıiş 
::.skeri manevralarda hazır bul~ 
m:ık içln Hindistana dönmll§Wr. 

--o-

Ameriltan ticaret gemileri 
silahlandırılacak 

Kiycltc tahribat mühim 
Qeğil! (Ba~ tarııfı 1 ucide) , 

1 
Bu beyanat, Pink Star gcnüsi _ 

yi haber ~ı~ tir menbadan nin zlynı münasebet.ile icra. edilen 
D.N.B. aja.ps na verilen malO - müzakereler esnasında. ya.ptlmTŞ • 
mata göre, Kiycf ı:ehri. haftalar· tır. 
danberi kı men Sovyetler tnr:ıf'ın Ruzvelt, Pin.k Star vapurunda da 
~fan ikt .r. di mücs~cseselerde ve bir top bulunduğunu ve Panama.. 
ıaşe t~ ıs:ıtırda vukua getirilen nın bahri siclllerdc mukayyet ib:ı.zı 
~1riba~ rağmen normal bir ~· gemileri tcs:ııı etmekte olduğunu, 
hır manzarası arzetmektedir ancak bunlarm adedini bilmediğini 

Ukrayno. merkezinin nhilisi söylemi5ti'r. 
Alman as.lcerlerini emniyetle kar- Ruzvelt, hUkümetin bitnrafltk 
şı'runı!dır. Sivil halkın ya.rdımile kanununu feshetmek yolcnda ne 
bolşevikler taraf mdan konulo.n dereecye kadar ileri gidebileceif.. 
birçok sa~tli bombalar zarar vnr grad müdafaaya devrun etmekte. 
m_iyecek bir hale getiri'miştir. nl önümüzdeki hafta. i~de taıı.y. 
Fın kıtalarının zaferi yün edilmesinin muhtemel oldu 

Rus cephesinin f:İlrull böl.,.esin· b"Ullll ve meselenin ka.t'i surctt; 
de hnrel:e'tte bulunan Fin krtala.. tetkili cdilmete olduğunu il§.ve et 
11 son günlerde yeniden büyük mlştir. Ruzvelt Pink Starın Gro • 
zaferler knzanmışlarda-. Fin kı· cnla.ndda ki\in Fa.revel burnunun 
ta1arı 5 Sovyet taburunu çevire - 2!5 mil şimali fµlrkisinde bir de ,. 
rek bunları tnmamC;n imha et '- ~ zaltı tarn!mdan bnbrılmış oldu. 
meğe muvaffak olmuşlardır Mu gunu ve mUrettebatmdan sağ ka. 
hnrobcden sonra a ,..,.arl 3 OOÖ Sov lanlar bulunup bulunmadığım bil • 
yet ölüsü 6(;ytlm15tır. · mccliğini tasrih etmiştir. Bu va • 

Finler bundan ba.ska 'bi~ok si pur, Kana.da. gemilerinin refwkıı 
lfilı ve diğer harp malzemesi iğ. tinde hlandnya. gitmekte olan kO: 
tinam etmişlerdir. file arasında bulunmaJdaydı. 

Kareli cephesinde 7 Sovyet Bir gazeteci, Amerikan gemlleııo 
tnyyaresi Finler tarafından dü - tinden birçoğunun t::uımıza uğra • 
Riirülmüştilr. ~ış oldu.,öu bir sırada bu gemile• 
Leningradda Sovyetlerin rm kendilerini mlldafaa vasrtnla. 
Mukabil taarruz/an nnn mnlik olınaln.n hususunu dU: 

Suvyet radyosu. Odesa önünde şlinUp düşünnıemelttc olduğunu 
ki düımıan kıtalarına şehrin ka - oormnsı üzerinedir ki reJs Rur 
lesi içinde bulunan Sovyet kuv • velt, ticaret gemilerinin teslihlnc 
vet'eri tarafından bı·r mul•abil büyük bir elıemmiyet atfetmekte 

lisanı ile verdi. Bu ha!'eketi ken. • old,,,hınu be ... _: tir taarruz ''apıldtmnı bı'ldı'rmel•tc- """' yıın e ....... ş • di ine birçok düşman kazandırdı. J t-.• ' - nuzvelt bö 1 bi ..... n .. :~-dir. ~-,..n· muha""ra eden du··:::- • ~ · Ye r ~"UW.L-1.1ı ~~ 
J 528 s ne inde Ba.celden firar ~u _._. ~ uc:ı g " \ -ııli 'üda.f m:ın kuvYetleri birk!lfl J,·ı'Jom"tr" UJ'CS ....., m aa. olduğu 
clm('k mecburiy tinde kaldı. Ha • . 

1 
..,... " '" ve _bu go.yenin geminin hangi ba•. 

yatmın son kısmı yine huzur içir- gcrı at· mr tır. ~Jı t.o.;Jı:nuıkt:ı oldu/;'U Mıı!" içinde 
de geçmcii. Ccnnbi Almanyada Sovyct ı ... dyosu, muhrummatın bır top bulunu b ı w dolnştı. Ta.biat hnhl<mdald dil.'ilin. bidayct;ndenberi Rum"n <'rdu"U· tef rrüat için ~zd::nu~ad;gı gibi 
celel"in' ve h «+alrkhrn karşı hnn. nun mevcudunun Y"MSmı k:ıy - "I mukt · b ı - ~.mama.. 
gi ila~1arın kull::ınılm""I ıaA,"lln"'',· bettiP.ini ilfv~ cyiemelctedir ;;.. t' azı u undugunu ılavc et .. 

it" ...., - c· d k' R l . 1
• ır. 

diğini yazmak i io kcnd'<ıine inzi• - ı '7 e ı un ar Reis, dUnya t.arilıinin en L.sü.p 
va. aradı. H y:ıtmda kit pa.nndnn . Lo:ı1ranın. salfihi_Ye~~~r ı:ı~h · ~:r:ındırıcı bir~ hareketine Jmııµ 
pek azı bas dı, 7Jro. dfü·manlnn f~l~rmde beyan edıldı~ne gorc, ı lı?y;ııukt~ oldugu bir mrada tefer. 
kibıplarımn b ılmnJ1'1ast nle) hin • Ki} ef mrıfüıkasındakı Sovvet runtln ugra.şmıığa mahal olmooı 
de ç:ı.l.I!Jbln.r ve bunda muvn.ffnl: l~~·.etlerinin bir k1.mı kendile • /;1nı .sö.}lcmistir. • 
da. oldulnr. Dü.amruılannm bütun rmı ıh_ata eden <:.cnberin ic: nden -=~~=;=:;:::::::=======
gn.yretinc rğmcn P"race1sus her cıkmavn muv.:ı_ffak olmuc.lardır Hariciye mUstcşan orta cl-çi 
anııf h:ılk nrıısmda dihret kaZ!'J'. Bu mıntnkada muharebe ı:;iddetl~ J~n Vörnle Maearistamn Anka· 
dı. Gittiği her yerde daima yar _ deva~ etmektedir. Budiyeni kuv ra clçi.'i~e tayin edilmiştir. 
mm gördü. Tcdnvilermden limit vetlcrınin mütebakisi Alman lıat ~e;ıcı):c ncz.:ı.rcti siyasi daire 
kesilen h:ıstn!a"r kendisine getirll lo.rmı yanraı!a calı"mali:ta. İ"e <le mudurkrınden ortaelçi Nubengh 
eli ve bunların tedavisinde muvaf. bu kuvvetlerin ne dereceye ka • Ghr~z ~aı:iciye müsteşarlığına 
fa.kıyet :;östcrdi. Nih:ıyet, 48 ya. d~r muv'lff~k oldu'~'-ır na d:ıir getıı!lmıştır. 
f.JllI tamamlamadan 24 eylOl 1541 bir h:ıb~r alım1mam1Etlr .~ca;i~ta~n yeni Türkiye bü-
senesinde S!llzburgdn gözlerini h • Kal ka,,y:ıda f r..gilizle~ yuk elçısı Vornlc Bükrcş tarikile 
YP..tn k"ptıdı. Almar.larlc: çarpıracak vazifesi ba.:Jına gibnek üzere .ciün 

Paracelsus bir doktor olarak A burnd:ın hareket etmiştir 
mevki tutar·. kı'm""''-'1 ta"':ıbete lman ordularının ileri hare· B l . "d • .J ".J v k t• l{ r u ganstana yenı en 
takmaya ve hnstalarmı kim"·ev·ı • e ı. a kazya t- trol ı>:ıhalnrmt P 

J '- tehdit ctt•-· t l ~· d ı ·ı· ı ararüfrü/er ı"nJ; 
19.çln.ria tedaviye c;;almtı. Me~cla o ıgı a •(ı•r e, n,,.ı ız •ı· ~ ;r u~ 
devirde Avrup:ıyu ynyılmak U:ı:er'° tnai:ının, Sovyet ordusu i'e b·r &>fyadan ald:kları bir habere 
.?la.ıı frenci h" tıılıı';'Illa. ı a?'ljt civıı sruto. lı.:ırbc::lcc ği. ba.~ ln,.,i1iz a~fcn J\facar gazeteleri, Blugaris 
ıle hn:mlnnan ilacı tııv~iye etti mahnfilinde hı:ıber verilmekte - tanda kitin Tırnava nahiyesi ci. 
Dn.hn sonraları hastalıkları tedavi dir. ln":'iliz rc.üdııf;ıns•, Alnı:ı.nl:,ı. v:ı.nııdaki 'Balkun dağlarına Rus 
e~t:'t i~ln ki ye\'"i mudd lere z:n. Ulmıvna~:ıki il",;i h'lreketlc- pnra5ütçülerinin yeniden indi~ni 
ba<>lt ltalmndı. Bil'ki tabiatın t(• rımn dcrerc ıne ba lı oh.c",•tır. bi'd'rmektedirler 
dn.vi hll!:u uı :ı 1: ir rol oyn:ı.dığmı 1 . Avn· m:ı.hnfıl, orta şarl• lnızi • Bulrrar toprakl~rına. inen para• 
bildiğ'nd n ban~o'ar. tebdilhııva l lız r:-"'!rnmantlanlı~ıl'ln. ~imdilil; süte~lerden on biri y«kalanarak 
lnr ta\ulye etti. Rd1 tli tedavi u R·ı lnıa. Donetz sanavi havzası- tevkıf edilmiş, yalmzlbir ta.nesi 
sullerine karsı mu dele eder k. m müd:ıfı:ı.a hususund,1 yardım • lmcmıa.ğo. muvaffak olmWJtur 
taba.bet .' ,inde bir ın· ıliı..p ~nrn'. el.an aciz buhındulc':-rım, maama· Filofu11 nulkt: · 
tr, ve ken is·ne bu ) llzd n "l .:ı • fıh ı:v~ı \'C bombnrdını.ç.n t vva· Mesleki t~ekküllerin mümes .. 
bMetın LUt ıi d nıldi K d. 

1 
1 rekı ır.ın Jruyvctli surette müda- sillcri huzurunda bir !hitabe irad 

h 
'' · en ıs· fa"' ed ·ı ·1 le · · .. 1 ı ed0 n B"'"' ek'l F'l f d · · k. er c:> den evvel do'.rtor olmınm 1 . "; ı ereı• rını .. ov t'me ;:k- ,, ..... ,v ı 'ı o emıştır ı: 

ne dem 'r ol u - •nu ar, m• tı 1 dır.er. Fakat. J, lmanfo r RoEta'u ''Her Bulgann vazücsi mem • 
Par.u:e u "!" ruz b·r do.c•-r. 

0 
r "m ~c \'a ll:ı.""l' denizi ~ah:Jile 1e1~etiinizi lbirknç kere te11dit e • 

hrak d ı n ·~i r Irand:ı b. ı~t .: Kı"'c ,.vo. tt~'d~rine ~ ~rmağa den ve Bulgar sulhu ve refahı i· 
at kfu !fi V" fı':n r ol:ır ı: t" 

1 
. muva~1~k olalar~" 1n ı ız lmv. çin mZ"'um olan bol§eviklik yara• 

Kendi r.okt 'naz r'lln =ın ıı; v tin nırı, T)(! rol c.ahasım mii1:ı· smı kaldırmak için AvrupQ. mil· 
• e 0 • f t 1 •• R 1 1 ' I t af ~ rf nstayı nnc c t intı ve t"biat ~a e rn ... ~ uznre uı:ı aıa yardım ' erı nr maan sa edilen gay 

vveti ı y t r. • n tnmj n b' "~kl rı .m_nlı!!-'"'dttır. retlcrc iştira't cctmcktir. Bol.şe • 
> c.tor t da\ i ci · ır ı . p cel r !Zden scfırımızlc görü:;tü vi .. me karşı mlic:ıdele zamanımı-

'un, t bı et, t i t ilimleri, r 1 E 'fen dtin T~ıı ,_.}enin Londra zın bir haçlılar hmuha.rebcs!dir, 
f'e ve h:ıt • d ni n . i nnz:.ır _ "efirile göriirımücı, mütealdban rünkü komünizm dokttrini meın 
rrmn kend 'ni t ,.., c en lıir • elti~ Yun~ kralı ile bfrlikte ı:rc· leketlarin ve mümessillerinin ser

..ru; Mır üzerin e i anılmıj nc : : n Yunan başvckilni kabul etmiıJ b~ tliği esasına bağlı bulunan 
mdar cok niıfuz , e tc iıi old 

1 
F. tir Bul"'nr milletinin iktısadi kültu -

!'ler!erl n}manca 1· in e. in 
1
• • ~. F~"n. bı,.,d3n Eonr~ Sovvet rünc ve ideallerine uymam~kta-

~a ve it. 1. nc <1' " k , ·ı... " ;,.ı Hnısı i ve Ameril·n scffri dır. Avrupanm bUtün milletleri 
IC'lce defa basıIJı \'C k n · i u ~ ··., r.t ;ı0 de .r.ör"Pf"lfı"ti'r tolşevizmc karşı umumi ibir ta· 

:n gnrp ~c>mle':etleri l! rl • '"',,... ~.,,~:~•a'7uı y::nı Ank~ra nrruza geçtiği §U sırada bfitiln 
de sa lam bır ınc\ld cdinmicı El-::ci Bul" 1rlarm vazifesi komünizm 

du. .. H tir.e karnı o.çılan mücadeleye 
Macar A.iansı bildriyor: iştirak etmektir .. 

tayyareleri 

ovaya 
me 

. Moskova, f4 ( A.A.) _ Tas a-
3ans1 bildiriyor: 

. G~n geee Alman hava te~ek
k:Ullerıne mensup bir takım tay -
ya.reler Moskovnyn. bir hava akı• 
nı yapmağa t~ebbü.:ı etmişlerdir 

DüiJ}lan tayyareleri, b:ı.tarya :. 
ların v~ Sovyet .gece avcı tayya • 
relcnnın ateşlenle dağıtılmı~lar
dır. Bunlardan yalnız iltisi şehir 
üzerine gelebilmiş ve az miktar
d"° küçük çapta infilak ve yangın 
bombaları atmışlardır. llasarat 
ehemmiyetsizdir. 

Londra, 24. (A. A.) - Moskova 
radyosu Almnnlnrm Kivef etrafın.. 
lla 30 bin ve Ocsel ad!l.Sr m1•'1nre• 
beler.inde de 14 bin kişi kaybet _ 
t.j.klerini bildirmektc<lir. 

ı anos- i es 
Alman elçiliği önünde 

nümayişler oldu 
f.8 ki 

Bncnoa .. Ayres 2-l (A.A.) - &ılı 

alrpmı Almnn büyük eltiliği önUode 
gtlrUıtUIU nUmayl§lcr olmuştur. Polis 
mUdıılınlc etmJI} ve 16 kl§I tevkif c. 
dilmiştir, Nümayiş, ''Accton Argcntl
nn,, adındaki tcşekltu1 tarnfmdan ter .. 
tip olunmuştur. 

IUdlse vahim görU?;nemcktccllr. 

ku 
(Bas tarafı 1 nclde) 

Ruslar, kanlarının son damla. 
sı~a kadar n~ felsef esinc karşı 
mucade'c edeceklerdir. Çünkü bu 
m~ayyel fclsef e bizi imha ve 
mu?af~ etmekte olduğumuz her 
şeyı dogTudruı doğruya tehdit et 
m~ktcdi~. Sovyet Rusya bütün 
1,!Ulletlenn kardeşliğim, dostlu -
gunu ve bütün milletlerin kendi 
mukadderatlar.na sahip 'olmala • 
n hakkını mii&.fna etmektedir. 
1?Ş6 tarih'i c::' nlin kanunu esasi· 
sı ile mernlc.. ıde adetleri pek 
~k olan milletler, kendi milli te. 
ka.millüllerini takip etme!. bu.su -
sunda. tam bir ihürriyct elde et -
mişlerdir. 

Sözli Rusyada din mesc'esine 
nakleden !:cfir, 6()yle demicıtir: 

Fransada 
O ıımevu 
wu..ııuuuıD Ol'mllŞ 

Londra, 24 (A_ A.) - Moskova 
radyosu, i:ignl :ı.ltmda ve serbest 
Fransada bugüne kadar a• bin ki· 
şlnin tevkif ve hapsedilmiş olduk. 
lruını bildiriyor. 

Almanlar Ul<raynada 
ilerliyorlar 

(Bas tarafı 1 ncide) 
v~, B4( A.A.) - Sovyet Rus

ya.daki harp vaziyeti hakkında 
Havas - Ofi askeri münekkidi~ 
tefsirlerde bulunm~ktadır; 

. Al~anlann Kiyefte elde cyle
dıklerı zafer kati bir zafer ola • 
rak tc'akki edilmektedir Rus 
ordular~nda inhilfil alii.imi ·görül· 
mektedır. Donetz sınai havzası 
Harkofa yaklaşnakta olan Al • 
man kıt.Q.larınm tehdidi altında 
bulunmaktadır. Ode;;a ve Lenin 
m-:ıdt müdafaaya devam ebnektc; 
dirler. Bununla beraber Lenin .. 
gratlda vaziyet günden güne fe • 
nalaı:ımaktadrr 

Alman tayy"3releri Baltıkta 
Cronstadt lirn~nında bulunan Sov 
yet donanmasına ağır darbeler 
indirmi§tir. Bir kruvazör, bir 
muhrip batırılmır;J, bir kruvazör 
yakılmış, bir kruvazör, iki muh· 
rip, bir torpido ihasara uj;oamış
tır. 

Si 

(Baş tarafı l ncicle) 

Le.ningradda Rus!ar arazi ka .. 
.~ar..mışla.rdır. 

!VIcrkz cephesinde: Mareşal 
Timoçenkonun muka;bil taarru • 
zu devam etmektedir. Ruslar 
Smolenskin 40 kilometre kadar 
yakınma gelmis}erdir. Bu mın
tak~ ·.;, 96 kilometre boyunca 
Ruslar bir hayli Herlemi§1er ve 
Almanlardan birçok araziyi iE..tir
dat eylemişlerdir. Burada 10 Al 
man fırkası imha edilmiştir. 

Cenup cephesinde: Mareşal 
Budienni Kiyefin ~arl:tan ihatası 
csmı.sınd.a geri çelnlmiştir. 

Almanlar tarafındn.n işgal e • 
dilmiş olan Pollava şehri bugün 
Rus taarruzu altında bulunmak· 
ta:dır .. 

Budienni geride asıl ordusu· 
nu teşkil etmekte bulundu~ hal 
de bir taraftan da Almanların i· 
leri hareketine mani olmaktadır. 

Odcsa bir buçuk aydanberi ken 
disini şiddetle müdafaa ebnckte
dir. 

. . Sovyct Rusya, dıni her millet T k ·ı d b l d ıçın hus~i mahiy~tte bir iş ad _ a Si er e zam aş a 1 
d~~er. Bır <:oklarının iddiaları (B:LS tarafı ı nclclc) 
h~lafına olnr.:ı.k memlel·ctimde tmı ortndan Kaldıro.n tı.: tarlfo c~ 
dıne karnı zulüm yapılrr.amak • vcunı olruy·..ı.culanmız..ı kola.ylık oı .. 
tadır_. H:aare erkek her vatandaş mnk Uzere nynen ne;ırcdiyon.ız. Bu 
kendı. ı.·rndanma ~öre iI"anma!c 1 kUc;:t..k cct\"Cll ltcsip cUzdanmıza ko -
ve-} a ın::ırun;ırnakda mulıtnrdır. yarsanız t.nkslnln yaza.cağ: bUtUn ra.. 

S 
"1' .-a, ·.4 ( A.A.) - B.B.C. kamlarıı. göre zamlı o:nrak l!ac;: lruruş 

• _:>vyetle_ n Loııdrn sefiri Ma- vermeniz icap edcccğınt blr baıu,ta 
~ki yantı ;ı lbcyan&.tta demiştir bulAblllrslnlz. 
kı: . 

Tnks1• Öde,. Talu(._ öde-. - Rt1syunTtl mukadderıı.tı. Le- ' 
nıngrad, Beyaz Rusya ve Ukray· nın kay- n«ck ı !r. kny 
na harp sa.hne!crinde oynanmak- dettiği ücret dctuğl 

nccelr 
Ucrct 

Kr. tadır. KLstan yardım um~nlar, 
ve kış esnasında asekeri hareka
tın dnrnca,ğmı uınn.n'ar aldanı .. 
yarlar. 

Vakm Bitlerin asıl plfinı ve 
yıldınm harbi muvaffalc.yet.E:izli 
ğe uğranıı~tır. F.a.lmt Alman 
harp makincı:i, bh:~klarmın znn 
nettiğindcn daha-kuvvetlidir Ve 
yüksek tahrip kuvvetini muhn. • 
faza ediyor. Şarkta gergin ve i. 
çinden çıkılması mUşkUl bir v~
zivet hasıl olmuştur. 

Müteakiben Mni ki Hitleriz -
min A1maıLnrı hakim kılmak ve 
diğer milletleri esir v.:.ziyetine 
dil$lirmek istediiZini, Sovyet Rus 
yada. dinin lüzumsuz birşey telak 
ki edilmediğini kaydettikten son 
ra dem'ştir ki: 

- Almanlar on üç haftalık 
harpten sonra Rusyanın mühim 
ithnHi.t ve rınnayi m·ntakalarmı 
zaptetmişlerdir. Rusya hür ve 
demo'ffatik ibütUn rnillet'erin yar 
dnnm.a. muhtaçtır. Bu yardrma. 
hak kazandık. Çünkü Rus kadın 
~uk ve erkekleri yalnız keneli: 

Kr. 
20 
22 
24 
2G 
28 
30 
32 
84 
36 
38 
40 
42 
44 
46 

48 
50 
52 
54 
56 
55 
60 
62 

68 
70 

Kr. 

29 
32 
35 
37 
40 
43 

45 
48 
51 
58 
~ 

58 
61 

67 
70 
72 
75 
77 
so 
82 
85 
88 
00 
93 

l{r. 
71. 

'18 
80 
82 
S4 
86 
gq 

9(.1 

92 
91 
96 
9~ 

100 

20C 

400 
600 
(i00 

700 
soo 
900 

1000 

96 
99 

101 
104 
107 
ııo 

112 
115 
117 

120 
122 
125 
128 
130 
ıss 

266 
~00 

533 
661 
800 
925 

1005 
1200 
.1B30 

len ve memleketleri i~in değil · t ., ,._ · 
fakat bütün memleketlerin hı'ı·...'. :ıre ve sillcwı ıçindc yaşamaları • - ıçın kanlarım dökmektedir • 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Benzin t.:ıhdid:ltı mUnnsebctiyle tnı. :1 otomobUlerlnc yevml '1 lltre lx: 

~ verildiği mtlJdcte mUnhnsrr olmak tlzcre yolculnrm ta•cııımetrcnln i n. 
edeceği Uerete Ur.te b ı beti ·' b · rae • ~ r n nuc 1r zam icrası suretile yoı 1.lcrctinl tcwi 
e"1!1cleılnc dnlml cnctımnln 22.9.041 tarilıll !çtimamda kn ye 
tl4n olunur. (S::i8S). rar '\'erllm;.,otır. 



-~~Ok Milli Ro~an 
Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT 

atmayın. Aklı başında bir insan 
elini kana bular da buralarda on 
beş sene yatar çürür mü hiç? 

Filizof yerinden iyir.c d~rul
du: 

- Anlaştldı bu gece bızc yine 
uvku vok 

• - Ban~ bak babalık tra.5a mı 
ba.şla vacaksın? 

- Traı, ne demek .. Konu~mak 
\'aşamaktır. Dört duvar aras1r.. 
da on be~ ene öldüriili.ır n.ü hic. 
Hayır .. Hayır .. Konu~rak bir 
alem y~amnk Jiızımd·r. 

- Anl:ı§ıldı sen konur:madnn 
rahat edemiyeceksin .. 

- Anlat bakalım. 
Filorof elini kolunu so.llayarnk 

konu~ma~ başladı: 
Benim maceram bir ~:ıra· -

dır Hue:ün bu benim kafatas·rr
d:ı ·isl·eletini kuran bir eserdir 
Yarın h ">in·izi alacaktır. Hdi c. 
ler do'-m:ı.z cioi!urur .. 

l\lehnret. doğan hftdiseelrin 
ma'livc'a J,oJurıu ynkabyabilmek
tedir. O zaman. sen hadic:enin 
değil, hadiseler senin elinde bi. 
ı·er oyuncak olur .. Onu sen iste. 
di~n tarafa sevk ve idare eder
sin .. 

Ay niçin tutuluyor?.. Güı:eı; 
ned~n doğuyor?. Gece nasıl oh-
yor?. Ve gündüz ni~in gündüz. 
dür?. 

- Hoppala bizim filozof yine 
zırvalamn.ğa başladı. 

O; bu SÖ?Je ehemmiyet verme
den kalktıjb yerden konuron:ı.ğa 
başladı: 

- Bunu sormak bir mana ifa
de etmez •. Ayın niçin tutulduğu
nu. güneşin neden doğduğunu, 
gecenin nasıl gece olduğunu ve 
gündüziin nasıl gündüz olduğunu 
araştınp bulmak lfı.zımdır. Me
sela bakınız bütün saklamanıza 
rağmen beni hangi maksatla ko. 
nuştunnak istediğinizi pekala 
nnlayorum. 

- Gözün\.\ seveyim bir ınaksa. 
dımız rok kısa kes .. 

- Belki.. Fakat, nihayet iz 
de gecenin neden gece oldu~nu 
anlamak merakına düştünüz .. 
Mesela şu köşede yatan "konuf;. 
mayan adam" niçin konu~ınu. 
yor?. Dili mi yok? Heyecanı mı 
kalmarrıış?, Ha.yır. Bunlann hiç 
birisı değil .. Ama o isterse söy. 
)emesin Ben derim ki; o hasta. 
dır. M~ptir .. Perişandır .. 

UXDJlıt-Dlam~ 

işli Yıldızı 

.=.M·_.,..,.J!"'-~ d ti Iİ!ı.t!il/J. VEN~ ~ 
\ n1.nn '<' oynı~·nn: n<'ll:ımet f'ı'lt"n nıf'<:hnr clol:ındrrwı l\Jnhnınt ~alnı ALTINUAG 

• 
Başrollerde: Me,Hlıa. Zeynep. fı4ahmııt Sa;m· f( nm; ~Hasar.. c1eo-n"· ,_. ,.,r;rı.fflf,,,'1dah Kazım t'e~arre 

Mediha, sabunl~r içinde yıkanıyordu. Yavaş yavaş 
yanına yaklaş ım ve elinden tuttunı 

PERDEYİ AÇIYOP.U~l. "!IVV . ~~ Medihcl onların eline su dökebilir 
- 17 _ ·· Parmağımdaki yüzükten, bem ~anımıştı • ıcyeca.n ıçın • mi': .. ffr d<:>fo elıni öpmek içın he 

ıuımmA ll .. E ıu~:.\ m \,., deydi· Yalvnrryoıdu. "Git! - clıyordu Y dvarırım ı::it... pimizin oıı st neıı.;: ömriımuz geri 
Heyecan içinderim... Renkten oyunu )cazan.-lm.,, gitti vallahi ... 

renge giriyorum. Yahudı b'lnn bu ~ Lt'ylfı otomobili getirdi. Yeldir -
ı liını bClni fücceten oldıhmek ıçiıı l•nı mı o) n'.'ltt n yoks:ı ?.. Şimdi :_un da birdenbire' kadının gırtJ .... ' mcsini giydinı; baş fütüslinU ört.. 
mi ögretti?. bizi bu hnlde güıüdcrse valln.hi g:ı gına sald•rsın, dedım. El, insan _ tüm. Sözüm ona tam bir çing ne 

Ana kadından peşlemal ... e hav. :zetelerde mııskara oluruz. Aman dır bu. olur ... Sonra ne yaparız?... karısı oldum. 
lu istedim. Zeynep hamamın bir r;1k, dı ;arsı kalabnlık. Gelin var • Senelerce h. pislerde ~ürürüz. Be;• Şoför beni şöyle bil' süzdiı: 
köşcsındcki bohça.lan yanma o _ mıs: ... Burn)a nasıl gırdin'?.. reket versin, br de.fa iceri,}e ba. ·Bir lira alırım, dedi. 
tuınıu" hanımını bcıdl)-or. Bizırn - o gelin bendim!.. kayım dedim de, seni kuzu gıbi t'. Eyvah, para çantası? .. O da el• 
tarafa baktığı bile yok!.. - Sen miydin?.. :ini öperken gordUm, biselerimle berı>bcr gitmisti .. 

Leyla ipekli peş tem o ila iki hıw- - Şimdi cevap ver. Mcdılın) ı - O Ya kit anladın.. LC'yli'ı.ya seslendim: 
lu getirdi. Tası dn cUmc verdi. kazandan mı?. _ Anladnn ya .•• Bu ena)i öyle - Paırun yok ... Bana bir l.ra 
Mevcudiyetimi çingene kn.rılannın - Yüz defn, bin defa krızandın. "eY yapamaz ... dedim. Do!;rrusu... ver, otomobile vereceğim. Sana 
gülüsmclerinden ziyade kalbimin Ayağrnı öpeyim git. Valin.hl et:ı. - Zeynep nerede?.. Yeldinnenl". bahsiPinle ynrm gc • 
c·arprntısı ihbar edecek. leme rezil oln.cağrz. _ Bohcalarn dayanmış uyuyor. tiririm. 

Kendi kr>ndime züğürt tesellisi - F~irim misin? Elbiselerin yok. Şimdi ne ynpa _ Çingene karısının galiba saha 
verdim: _ Krrk bin defa!.. caksın? .. Dur, ben sının yeldir • vet dakıkasma tesadUf etti. Cebin 

- Hrıydi Mnhmut Saim! Bu ku- Tekrar gıllmcğe başladı: nıeıni vereyim. benım nyakkabıfa. den iki lira çxkanp uznttı. B.r Ji,. 
dar korktuklan sonra hı.; yaşa _ - Aman bunu ömrümün sonu.. rrmı da giy, baş örtUmü de ada r:ısını şoföre verdim. 
ma daha iyi!.. na kadar u~utmıya.cağım .. Dünya- mokılh ba.5ına sar. Şuradan knpr. - Al ... 

Ben böyle bir şeye aulacağım rta nklnna gelmemişti! Allahaşkı• ya bir otomobil çağunyım, ntl:ı Şoför güklU: 
\'akit. daima Sultan Hamitli hal _ na çık, düşlip bayılacağım. Merhn· git!.. - f~i ki p:ırnyı peşin istedim, 
etmek üzere 1stnnbuln gelen Ru. met et, çık ~t. Yarın akşam o dedi. Bak paron dn.yokmU§. T. rnm. 

ı;• - Olur ... Aman Leylicığnn, o. d k to bil melill gençlerin beyaz küliLhlanr.. vunda konuşuruz. v d' tü vay unır en senın o mo ne· 
daki yazılı iki kelime gbzümün 0• • - Söz mu?.. ı c:ıgına . uş .. m. .. ne a aynalı Pembe? .. Kırk yılda 
nüne ı;elir: _ Vallf.\~l billfıhi söz.. - Duştıın ~~-;;~· )~1nıp ~ili. ol- hir otomobile bir çingene kansı 

-Ya ölüm; yamfer!.. _Peki, müsterih ol. Bak nasıl cluktan sonnı u,..un. ey a•di a. bindıreceği-ı. ondan da az daha 
Peştenıah kuşandnn, havluyu geldimse öyle gidlyonım. vanak hey ... Benım şu J>ru'mnkla.. ı paraınız askı anı !kalacnkl1 ! Ko • 

aldnn, başıma örtJlim. Tası elime - Allahaısma.rladık rmım arasında ne Mcruhnlar, ne korozlu fa.la bakar! .. 
aldım. "Ya öliim, ya, zafe'I" .. ,. de. _ Gülo güle!.. · Zelihnlor var bilsen.. Acaba bu (Dc,llmı \"ar) 
dhn ve içeri daldan. - Elini vermez misin? .. 

'M•!dihu. orta kurnalıırrn birinde - Korkudan ölüyonmı • di)C 
yıknnıyordu. Sa~lnn, yüzü gözü sa elini uzattı. O güzel sabunlu eli 
bun köpükleri içinde.. Arasını. öptüm. Dışarı çlktnn. 
kunıaya elini uzatıyor, elleriyle Ne ~çerdı), ne dı.sa,rdn. bir çi.ngl'• 
tası arıyor; aldığı suyu başından ıw knrısr nnnunn kimse kalma • 
>ı.şnğı geçiriyor. Çingene kanlan mış. Ben kurnaya yaklaşmca kn 
bir kenal"a çekilmic; bize bakıyor • drn haykıracak zruuıetmişler. foer. 
lar. Naile pamıağıyla bana Medi.. dekiler dtŞ:ı'n fırlamış. 
hayı işaret etti. - Kurt kuzuya saldmr gibi 

Tam zamanıydı!.. kadmm üstüne gidiyor - demi~ • 
Yava§ yavaş kurnaya. doğ"ru yü ler. 

rildilm. O sa.bun köptikleri içinde, Dışardakilcr de: 
saçlarım oğalayıp duruyordu. - Aman ika.çalım... Şimdi he • 

Derin bir nefes aldım. Y6Sernin pimizi karakola götlireeckler! di
kokusu hamamı ıbile ibfirümUs, S!l1l Ye ne var, no yoksa toplıyarak so. 
ki orası bir yasemin bahçeSi ol • kağa .frrln.mıı lar ... 
muştu._ Hnlo bakınız ki, Naile de bcniın 

Birkaç dal<lka onu bir hnynl gi. çarşafımı. elbıselerimi, çamaşrla· 
bi seyrettim... mnı, hattft fs.karpinimi almıı . Ka-

Kaprlar gıcırdadı.. çarken o dı, onları toplamııı. 
lçcl'dekiler mi dışarı çrktılar, Bir peşte111nl, bir havlu ile or• 

dışaroakiler mı içeri girdiler? Bu tnda ıkaldım. 
grcırblarla kendime geldim. Kur .. Bereket versln ana kn.dm kn<:· 
nanrn yanmıı. ya'kla.ştnn. Dizlerim nıamış. Yanmıa ynklaştı: 

[ lstanbul Belediyesi ilanları J 
Çat.nlca kazasının ÇöplUce nam mevkllndc Çöplllce köytıııden Silivri kıı· 

zaaı hududuna kadar olan deniz sahlllndcn kum lhraı: etmek nzcrc biıisi ta· 
tıp olmuştur. 

Sııhlpslz hnll &3hll oı:m roczkOr mahallerden kum çıkl!.mlak Uzcrc b:ıııka 
Lnllp butundu.,u takdirde bir hafta zarf:mda İstanbul beledivca! riyasetine 
ist!aa ile mUracnıı.t etmeleri !Uzumu nn..n olunur. (8~) 

• .y.. * 
.A.tatürk Bulv rınm Şchzadcba§m()nn itibar n 008 ll'0"1°cllk kısmının 

t ıprak tesvlycst makadam gosc ve granit bordllr ın,.o;:ı.att kapalı zarf usulllc 
kriltm ye konulmuştur. Kc§!! bedcll 79487 llrıı. 42 kuruıı ,.e ilk teminatı 

G224 lira 37 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık i~lerl genel, hususi 
v~ fenni şartnameleri, proje keştf htllAsa.sile bunA. mllnferi dığcr evrak lt9'1 
kuruş mukabilinde belediye :Cen l§lerl mfidUrlUğtlnden vcrilce kUr. lhale 
2.ıt;.9.U Perşembe gtinU saut 15 de Dalmt 5ncUmcnde yapılncnktır. Taliple. 
rln ilk teminat mııkbuz veya mektuplan, ih l tarihinden sekiz gUn evvel 
ocıcdlye fen l§}crı mlldürlllğtlne mtıracaaUa nlacnklan fcnnt cbUyet, 941 yr 
ıın·~ nlt Ticaret O<!ası vesikaları, imzalı şartnnm" Te kanunen 1braZI llzmt
ı;clen diğer vl'saik llc 2400 numııralı kanunun t.o.rlfatı Qt"vt'tsinde ha.zırlaya. 
caıtın.rı teklif ml'ktuplarmı lhaltı gUnll saat 14 de kadar Dal.mı Enetlmene 
vermeler! lizımdır '(8068) 

titriyor, nyaktn durncak halim - Hoca, muradına erdin mi? 
yok. korkut.tun mu! ••• diye sordu. Tnhmiıı 8 • 111• '.l'cmlrınh 
Karşısma oturdum. Sonra :illi.ve etti: 
O, boyuna. flaçlnrmr sabunluyor- - Ben w..aktan seyrettim • .Ka• 52G.00 89,45 

du. pmm aralığından gördüm. Bu ka-
Tekror kmna.da tası anıdı. Yn _ <lar heyecanın, bu k8<lar zahmetin 6~1.00 51,0S 

~ vaşça ellerine uzandım. Elini tut• bu kadar gtiriilUi patırtı bir elini 
'l'~ llıtı14ı tum. öpmek için :miydi? llflhl d öpen• 

mahalles'.nln Se'k'brı.nb:1§l İbra· 
hlmnta sokağında 19-21 No.lı krı.rg!r ev ankazs 
ı.~aUhte KırkÇC§lllo maııaııe~n!n Kırkçeşme cnd
d<'sfndc 57--ri9 numaralı ev ankazı. 

~ ~'Y~ı'::ıtçıu oıu Tnna~ v&.rlsloriıte iltın yo!uyln tebliğ - ZeynP->p, dedi. Şakayı bırak, lerin çok olsun hocam! Buna açık 
7 tııuııe <la KAtıpmustnraçelebi maballes!ııne .Baltnc.ı çık. sabun gözlerime kaçtı. ça.~ı şöyle derler: Enayi! .. 

g\I le l'rl't Yen! · · B·-'- ? ıı ıı.ı rereıt 15 numaralı bir evın tamn.nıını birincı de. m ..... ır mıyım hiç .. Ellerini Yine onayi ! .. 
111ğ'ı 1nnft 3ı.1,933 tarihinde l83/1561R hc.'53p numıı.rn.silc dnha ziyade sıktım. Na:ulsa elim. - Söz aldım, dedim. 

~ vvv Um bo deki iri +n.,IJ mühilr yuzu·· "ğümü u. T -ylıt gu"ldü: ı ~- tıı~rttı rcu 28.5.941 tarihine karlar il<!cmcdiğinden ~ ~ 
,..ııtııı tn ile beraber borç 627 ııro. '12 kul"Jştur. Bu scbcblc nutmuşum ... Parmağıyla yilztiğü - Bunların sözü Göksu mısm• 

ı <I l'llaııı~ ı:clbinco hııkkmdn. dcra takibi ı:>aşln:nait \lZcrc tnn- yokladı ve boğuk bir heyeoa.nla: na benzer. Hem kazanda piser, 
~ ~tu tçlunun mukavelenamcd" gös!erdl61 tJt4 metgCüuna - Mahmut Saiın. .. - diyebildi. hem kebap olur. 
~ ii) lııcı'I'anaırn 61.dUğtı nnlnŞ'Ilmış ve tebll~ ynoılnmamıştır. Sağ elini kurtardı. Tası buldu. - Şimdi n olacak bunlar git. 
't ııı· l!orçlıı. :~dem vtlııt halinde tebligatın nn.n suretile yn. Başuıdan aşağı bil'knç tas su ge• mişler. 

ıı ı._ ile ısa11 ... lh U rana§ mlru~ııan igbu Utlu ttLrllı'rıcten illbarc.n çirdi, Sol elini de çekti.. Gözünü - İç~rdckiler tcl.8.şla dışarı çı!k-
~bıııe "'"•ınıza açtı. Hayretle: tılar, ibenim de ödüm koptu. Elim 

~ ~1ırta taYan müracaatla murislrrlnln boı·cunu lldemt'!lcri _ Am:ı.n yarabbı! .. Mahmut Sa nyağım titredi. Az daha kapının 
1t1Qı "ı:ıı~ blr ltlrnzlıın varsa bildlrm ... le~ l!nmdır. Miras. im! .. Ah, bu nı:ı hnl ? •• Bu ne kıya. önüno çıkıp "polis!., diye haykı.. 

'llıta hhı lll veYahut başhyan takibi usul'\ daıreı.111dc durdur.. fcl ? .. Gözler.inden tanıdım. _ & . racaktırn. 
~,.~lal'ca :kuı ın~r kanuna göre mındık{.a autııacaktır. dl ve gillmeğe başladı. Ne <btleyim ben ... Beni de koı-

Tahmin bedcllerlJe ilk Uimtnat mlltdarlan yukard!l yaz•lı tıct parça an.. 
kaz sntılmal< üzere ayrı ayn açtk arttırmaya konulmuştu?'. Şartnameleri 
?.abıt ve Muametrıt MUdUrlUğtı kaleminde g6rfileblUr. İbale 2.10.941 Pcrııcm· 
be g1lnU snat 14 de Dalmt EncUmcooe yapılacaktır. Ta'lplcrtn l1k teminat 
mal<buz veya mcktuplarlle ıfhale gQnQ mua~n saatte Dalınl Encllmcnde 
buıunmalan. (8%15) 

Kolordu nnklıye tnburu tarafından tilmcn ekmekı;:1 koluna kestlen 2.&. 
9.U tarih \'e E. 100. 699. 2/49 aayııı ayniyatın zayi olduğu anıaçlınıştır. Hük 
mil olmadığı. (1115-~504) 

lst. rıyat Mtlrakabe Komisyonundan : 
114 No. lı ilAn: b:bııg,, nı lııip ona göre iıareket edilmek ''e her birine ay. - Nasıl, bahsi kaza.ndnn mı? kutlular. Şeytan birdenbire aklı· 

1, &kanıına kahn olmak üzere keyfiyet :lltuı olunur. _ Kazandın da söz mil? •• A - ı ma ne getirdi bilir misin? lster Kayıkta mtıstehliko Yeı 1ı mangal kiömUrü perakende oıaral< 6 kuru§tnn 
' (8476 satılacaktır. o(S517) 

\), --=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;~>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~m;·;an~g~i~t,~~~~;ğm~ı~ö;pc~);im~,~ç~Ilr:~.~A;k;·~~mis;;;i;n~h;ocan;;;;;m~c;lind;;c~bir;· ~us;;tur;;a~oL~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ ()!l\ h 
tl .~İai:4 ur okçu dafaa ediyordu. U2crine sal. ni şüpheler belirmişti: Gül • ğınm dibinde duyar gibi ol-

lld '>lliin l'okaa.' dırınca, kafasma bir demir beyaz kendisinden ne zaman muştu. Marta b:r gün ona 
~t~~•: e ba.ka;~k vurmuf.. herif ölüvermiş. bıkacaktı? •. ve kime kaça· Niğbolu kalesinde şunları 
~~·b~tıır.. BöyJe bir kaza peygamber caktı? söylemişti: 
~· tıi 1

<: tn~ ama. .. ben kızının na elinden çıkabilir. Bu feci akıbet nihayet "- R üstem! bana i'ı.imat 
~~)lllt! rıun kal - Onun suçu yoktur. Kötü rulı- Rüstemin başına da gelecek et.· ben seni öiünceye kadar 
~~la.lılll lu bir ki\dın olsaydı, Halilin v 1 L F SERTEUI miydi? sev~eüim. Bı"z Macar kadm 
ı. 1 b 'Oğul. . . • uan: SR.ender . F k b ~k ... ~ ı::t• 

~tı. l~ ....... k · ınaa· kollarına atılır •·e benı unu .. a a\:, u d ıhet mukad • k k 
"~ ~.. d 138 ları, ömründe bir er c sever 
~ gtlil'. en i ka· turdu. Böyle yapmadı.· sada~ • • der olsa bile, Rüstem, padi- ve yalnız onun aşkile yafa .. 

)~~ o?ı, k kat gösterdi. Ben böyle sa • ler varmış. çe vücudu titriyordu. şah gözdesi c1au ilk sevgilisi 
~ k~"" O b~v~.!lllanıa dık ve temiz yürekli hir ka - Rüstem, Gi.ilbeyazın kendi Halime nineye bah,işini Martanın nihay~t kendisine rızR~ tem bu sözleri - Marta 
~~ı· lla11t.; k\ln Fey. dmdan ayrılabilir miyim? sinden soğuyacağrn1 ve baı - vererek, bu küçük kulüheden kısmet olac~ğını hiç de tah-

~tı~ 1t\<: • Şirndı'k' Allah yazdıysa bozsun böy1e k min etnfr:roruu. yanmdavmı;: gibi - duyuyor-. •t ~. l:. 1 kasına açacağım duyunca çıktı. J 
1
• ~:)ot'\ı~rı 'E:.Cülbe. lalii.. beyninden vurulmuş gihi sar Nereye gideçekti? ne ya - Rüstem Niğboludb Marta i- du. 

~ ~)\ \r\'et v · ier e. - Büyük ıövlerne dedim sıldr fakat, bunun arkasın. pacaktı? le ne güzel: ne tatlı: ne heye· Falcının evinden çıl".trğı 
~"t l'tllflt~~k'r~. onu ya. insanın a!nınm yazısını elan f eyzullahın J;arısı ohın - Keşki b:.ı cadı karıya canlı günler gecirmi~ti. Te • dakikadunberi bütün mane • 
'}'ap ! · tçın ne hiç kimse bozama.z. Mukad. ilk sevgilisi Marta ile günün gelmeseydim.. rnbat rahat miz yürekli delikanlı~ o unu - viyatı altüst olmu~tu. Şimdi 

(_' ~cl~ten b' der böyleyse, !en r.e yapabi. birinde birleşeceği haberi de oturuyordum. lns •. mın, yarın tulmaz günleri hatırladıkça. iki sevgi arasındr çok garip 
b ~ ,

1 
"l'tt Re}~ ka. lirsin? onun için bir te3elH nokta. ne olacağını öğıenmesi hiç amcası Doğan bey, Niğbolu bir vaziyete dütmüttü. 

l'i~.,.,fln bit ez, o. Rüstem dü~ünmeğe başla. sıydı... de iyi bir ~ey değilmit... kalesi, Macarlar.- esir düşü- Bugün fe.rzulfohın kansı 
~ ~e •en· kadın dı: Rüs\em simdi alnının bu Diyerek, büyük camiin ö. şü ... daha bunun gibi bir çok olan Marta kocasından nasıl 
~ '~t 1 

de vu _ _,. Evet. Mukadderata çetin yazıs~na nasıl boyun i• nüne kadar kendı kendine sahneler gözünün önüne ge • ayrılacak ve Rcsteme nasıl 
"ı\d· I) li~ı · 1· karıı bir diyeceğim yok.. Da. ğecekti? aöylendi.· Caminin bahçesi liyordu. kımıel olacakt?~ 

1
• l\e 

1 
l keyfi i ha çilem dolmamış demek. Sevgili Gülheyazmdan ar önünde durdu. Rüstem bunları hatırlar • (Devamı Vl\Y) 

rtclisirıi .: C h · ı· d d k R · ' J . d' k M t . . kul ------~..::.:nı:.:.u~- ~::.ı:erı:k~eçe-im ve örc.ceğim §eY. rılmak i tıma m; ütün ü - üstemm ıçm e ~ım 1 ye- en, ar anır. sesmı a • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 



H A B E R - Ak.şani postam 

Bakırköy Bez Fabrikası 
talhmı Merinos Fabri

kası takımını 7-5 
mağlup etti 

Kayıt !çın her gUn 10 dan 17 ye kadar mektebe mUraeaııt edilebilir 
Derslere ilk Jusım 29 cy1Uldc, orta ve ilse kısımları 25 ey!Uld6 başlaya. ' 

caktır. (Telefon: 36.?.10) Bııro;.a, (Jlu"llsi) - :,;umer Bank 

\_q=r .. ·- l.' ... ...- l . • JJ •• ~ "{, • • .., • , .... ... • • ... ' • • ~ .,. • 

1 Bakırköy Bez Fabrlkaı.ı ile Merinos 
Fabrikuı arasında dnııtıuk maçı 

Atatürk Stadınd ... gUzıde bir seyırcl ı 

&ııilll&~m•••••tLK - ORTA -- IJSF.·---··----, ~nünde yapıidı. 
Genç ve zinde Bakırköylüler çok 

üstün bir oyunla Merinos kalesini sı. 
kıgtırdılar, Merinos r:ıüdafaası bu 
tehlikeli alunları ırUç.iı:<Je uzaklaştı· 

rıyordu, ve mukabil nti:?umlarda Bez 
Fabrikarı kalesine tehlikeli anlar ya· 

Kı7 

Erkek iSTiKLAL LiSESi 
7a ıeı e liı:ydı •çı .. l:ıcr gUn mtiracaat cdileblllr. 

ı;;-..:HZA.llRHA~:a ı•oL.ts KAJtAKOI.U ARKASJ 

r e • ~ t o n : 22534 

l'atı .. ı;, 

\'atılı 

1 gnuyorlardr. Mertnos'un golle neticr. 
:ti:9.la<ı:ıılill- w,ii'1:'JiWK.i"C':ıii:*&m~•::ı:tiildlmiilil••••••:.mlil•••••bı;i' lcnecr.k hücum Iarı BA.kırköy kalecisi 

:;..~ . .. : . ... .. .. . . •... - . . . . ' . . ---· Taşrada İngilizce Ders Verecek 

BiR BAYAN ARANIYOR 
lngıllzceye vakıf, madam veya matmazel oir bayan•n Adapazarında 

ıaşe ~ ibadesl temin olunmak ve aile nezdinde genç bir ha)'1\na öğretmek 
~arUie talep edeceği Ucret ve göstrcğl §ra.lU afağ:.-ıakı ndrse mektupla 
bildirmesi ve mevcut vesalklnln birer suretini göndermes: lllln olunur. 

Adre": Adıı.pauırı Emniyet Bank:ı!lt ................................ 
lstanbal Emniyet Sandığı Direktör-

lüğünden: 
041/212 -
Emciyct sandığına borçlu oıu lzzot varlslcri.-ıc ilA.'l yol:.ıyıa. tebliğ 

llay .lzzct, KUçUkmustafapaşnda. eski Gillcami yeni Kilı;Ukmustafapa.,ga 
mahallesi eski 1c1Miye yeni Haraççıba~ı sokak en eski 19 esK~ 12 yeni 12 
numaralı ktlgir bir evin tamamını blrıncl dercceoo ipotek göstererek 2l.8. 
930 tnrt.'ılndc 28620 hesap numarasilc sandığımızdan aldığı 4fi0 lira borcu 
27.S.941 tnrihinc kadar ödemediğinden faiz, komlsyon ve mımuliı ile bcra. 
bcr borç 490 llra 21 kuru§3 \'armıştır. Bu sebeblc 820:? numardl1 kanun mu• 
cıb1nce hakkında icro takibi 'başlamal• üzere tanzim olunan lblı!lrnnmo borç 
Jt:nun mukavelenamede gösterdiği lkametgMıma gönderllmişse de borçlu 
lzzctln öldUğtl nnlB.§ılml§ ''e tebliğ yapılamamııtır. Mc:r.kiır kor.unun 45 in. 
ei maddesi vefat hallnde tebligatın UM surctilc yapılm"lsını lımirdir. Borçlu 
cılU İzzet mirasçıinn işbu ili\n tarihinden iUbaren hlr b~çuk ay lçınde sandı. 
ğrmıza mUnıcaaUa. murls1erinin borcun1:1 üdcnıclerl \'oya kn:•uucn kabule şn. 
yan bir ltirazlan \'ars:ı bildirmeleri lAzundır. Mirasçılar lpotcğ! kurtarmaz. 
tar \'eyahul b8.§lıynn takibi usulU dn.lreslnde durdurmazlarsa ipotekli gayri 
Ol"nkul mezkQr kanuna göre sandıkça ııablacaktır. Bu clheUcr nH\kadarlar. 
c:ı blliA1p ona göre haraket edilmek ve herbirlne ayrı ayrı i!ıbarname tebliği 
makamına. kaim olmak \lzcre keyfiyet ilı'.uı olunur. (8475) 

T. !Ş BANKASI 
Küçük Tasarrul hesapları 1941 ikramive ,,Jam 

KEŞ1DELER : • Şubat, 2 Mayuı, ı Ağuatoa. 8 OWıcıt.e,ruı 
ta.rtb.lerlnde yapılır 

1941 kramıyeıerJ 
ı adet 2000 L.lık ... 2000.-Llnı .ı { :.!MI • - 2000.- • 
1 • 760 • - 1600.- !ili 100 • - 3500.- • 
1 • 1000 • • 3000.- ~ 50 • - •OOO.- • 
• 500 • - 2000.- wo 20 • - 6000.-

.................................. 

1 
Topkapı Maltepes ndekı Satımu~a 

Komısyonu ııanıarı ------l. - 18.9.941 tarıhlndc pazarlıkla ihalesi ynp•lan "20C\, ton maltarna 
ımallyeslnln !eyntı maluımca gali görUldUğUnden t ckrnr p:ı.z.rır:.kl'l ihaleye 
konulmu1'tur. Makarnanın beher kilosunun muhammen ·ma!' y.-sl "10 .. kuruıı 
olup tutan • 2oııoo., liradır. 

2 - E\saf ve hususi şartlar Topkapı Maıtepeslnde sat'lınlma komisyo
nunda g!irUlebillr. 

3 - Talipler ih:ıle gUnU (100) kilo undan ne kader msl.arna verebilc
cci lerlnl \•e kilosunu kaç kuruşa yapa blleccklerlnl bll<l1rer,.klcrdlr. 

4 - l~!~sı 25.0.9'11 perşembe gilnU saat 15 le komısyw.1.ıil. )'apılacaklır. 
s - l.:ııtı t,;minatı ııooo liradır. (8519) 

Nezihi ve ınUdaf!l Ali Cesurun çok 
yüksek mlidahalelerile uzaklaştmlı· 
yordu. Maç her iki tar&fın birbirine 
attığı goll.?rle tara!tarlr.rını heyecan 
içinde bırakıyordu. Oyunun bltml'· 
sine o n d a k i k a kain ve bera· 
bere bir v.-ızlydtc ikrn genç Bakır
k!SylUler soldan ant bir hUcumla Me· 
rlnos kalesini çenb:?!" içine aldılar. 

ııağ içleri KAm!I'ln attığı enfes iki 
! golle mnçı i-5 ka7.and:lar. 

-tLAX

Üsmanfı Bankası 
- "Aile ."'8ndığı., l'i~ ang08u -
Osmanlı Bankaııınc.n ibda!" edilen 

"Alle Sandıttı .. Piyanrcı<ı;nun ke,şidr. 
ı;I 25 Eylül J 941 tarlb!.nt'e icra edilip 
fıtidekl !.krami~ıer tevzi edilccekUr: 

1 adet T.L. 1.000.- hk-1'.L. 1000.

• .. •• " 250.- " - .. " 1000.-
:s ,, .. ,, 1 oo.- ., - .. ,. ı>oo.-

2;) .. 

.~o " 
.. " .... 50.- " - " " 12.50.

'?,).- " - .. " 1230.-

8~ adr.t ikramiye i<:ln: T.L. 5000-

İşbu ke§İd('ye, Nisan · Eylül 1941 
allı aylık müddet :r..arfınd:ı "Aile San· 
dıgı,. (Tasarruf Cüzdanı) he,.abmda 
matlQbu T. L. S!ı.- den nııağı olmr
yan her mudi f§t!rak t!deccktır. 

En idareli 
iLAMDA 

J_K_A_Y_ı_Pl_A_R_, 
Askerlik :.ezkcremi zı;.yl ettim. Ye .. 

nislni alaca~mdan esk11<inin hUkmU 
yoktur. 

Br•;ıll.ta~ Ak:netlerde Harı Hallt· 
bey sokuğı O rna,, ojtlıı Tahsin 
Dağlı, (S7S.Jl) 

• • • 
Bu kerre satın aldı~ım (2047) 

No.Iı takı3i otomobilime alt plAkala· 
nını zayl eltlm. YenisLıi alacağımdan 
eskisinin hUkmU olmnee.~ı IIA.n olunur. 

Aıl~: Yomlo; Sofancılar Yat ~ 
kelesl 1 No. da l{emliı Aybııy. 

(37350) 

·~* 
Askerlık tezkeremi zayi ettim. Ye 

nlslni alacağımdan CSJ:l!ıinin hük.mU 
yoktur. 

Kars Kızıl~·ak!;'ak Undut Taburu 
S. 81. eratııulıın 1!~18 doğumlu 

Kan oı"tullıırındı.n JlaMn flğlo 

Rı:ıa Karı, (37355) 

1stanb11l A!!llyo Altıou Hukuk :\fah· 
lwınNıilld4'n : 

941/ 606 
MUddei: SU!t>ymnn BchlUl Tayyar 
vekili Hıısan Hllnı\ S~rez Galata 
BüyUk Tünel ban No. 13. 
MUddelaleylı: Violei Edlt Pcrry: 
ilurs .. YUccyer cadclcsl. Nft.zırn Sc
knk 26 No. da. 
Müddei S. Behlül tarafından mtid· 

del:ıley!ı aleyhine açılan l'OJB.Ilma da· 
vası için mUddclnleyhLı 19.9.941 cı:. 

ma gUnU saat (14) de mahkemenllzde 
hazır bulunması IUzu:ııu illlnen tebliğ 
edilmesi lizerlne mumnılLyhin o gUn 
gelmemesi \•cyn bir vek11 gönderme· 
mesine ıneb:ıi haKkında gıyap karıın 
ittihnz olunmu§ ve ir,ıl~ kııınan bu 
karara alt ihbarnamı:>nin bir nUııhası 
dıı. mahkem? divanhmırslne asılmUJ 

ve kcyflyctı;ı on beş e,iln müddetle 
iIA.nı için tahkiltatm 17.10.1041 Cuma 
günü saat (l4) c bııakı1mııı olduğu 

tebliğ yerine ,eçuıek \Azere ilAn olu· 
nur. • (37366). 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA il~~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE ı30TON AG.ULARINIZI OERHAL ~~ 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutuları İsrarl:ı ı• 

Uzmıköprii icra Dairesinden: 

Satış 2280 No. lı kanuna tabi· 
dir. 

Alacaklı: Galatasaray Türkçe 
muallimi Fehmi Koyuncu. 

Borçlu: Eski General Rauf ve
resesinden Sadi Rauf. 

.~a~~·~!1 gayri menkuller Uzun. 
~oprun~ Sal~rlr ve diğer çift • 
lıklerdekı şayıan mutasarrıf ol
d~ğu sahipsiz bir arazid<'n Çele
bı avlusunda 188 No. 147 dekar 
1088 metre murabbaı ,.e Güce 
azmağ:nd.;ı. 20.5 No. lı 22 dekar 
982 met~e murabbaı ve yine Gü. 
ce azmagında 206 No. Jı 2607 de
krı.r ·ı05 metre murabbaı ve tek· 
rar BahG{'altında 215 No h 27 
dekar 279 metre murabbaı ve 
tekrar Salarlı bahçe ~·tında 27 
dekar 579 metre murahbıu ve 
tekrar kariye d..ı.'1ilindeki 13 No. 
lı Büyükçayrr 1626 dekar 245 
metre murabbaı ve tekrar Kur: 
bey kariyesi ~ivnrında 11 No. 
lr 3817 dönüm 2908 dekar 971 
metre murabba1 ve tel; .. .;\r karive 
cvarmda da 3 No. Iı mülk <:İftlik 
üç dekar metre mur:ıbbaı YC ar
tırmanın yapılacağı yer gün saat. 

Uzunköprü icra dairesinin bi • 
rinci arttırma 31-10-941 cu· 
ma 14-16, ikinci artırm3 1~ 
11-941 cumartesi 10-12. 

1 - İşbu gayri menkulün ar. 
tırma şartnamesi 31-10- 941 
tarihinden itibaren No. ile Uzun
köprü İcra Deiresinin muayyen 
numarasında herkesin görebilme 
si için açıktır. llfında vazıh olan 
!ardan fazla malumat almak isti
yenler işbu şartnameye ve 940 -
29 dosya numarasile memuriye -
timizc müracaat etmelidir. 

2 - Art·rmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicilile sabit 
olmıyan iPotekli ~lacakhlarla di. 
ğ~r alakadar'arın ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu hakları ve '1u
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi piin içind~ evrakı 
m'isbitelerile birTtkte mcmudve -
timize bildirmeleri ic~beder. Ak
si halde haklan tanu sici'ilc !'a• 
bit olmıyanlar satış bedelinin 
paylfışmas ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art'r • 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu m.;~himatı almış bunlan tama
men kabu1 etmiş ad ve itibar 
oiunurlar . üstünde bırakılan • 
gayri menkulün bedeli zamanır~
da verilmezse gayri men• 
kul ikinci bir artırma ile 
satılır ve bedel farkı ve wahrum 
kalınan yüzde l:e9 faiz ve diğer 
zararlar ~yrıca hükme hacet kal 
mak$rZ'n mcmuıiyc imizce al:cı· 
dan tahsil olunur. B"ş numara· ı 
fıkradaki şart tahaJ·kuk etmek 
kaydile üç defa batırıldıktan 
sonra gayri menkul en c:;ok artı
nlnın üstüne bırakılır. Şart ta. 
hakkuk etmez...~ artırma ~eri bı· 
rakıhr Al·cı taahhüdtir.den kur· 
tulnr ,;c teminat ta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve e;ayrimeııkulo 
taallük eden kanuni hakka ve sa
tışın b.rzma göre diğer şartlar 
yadan ilan yukarda gösterilen 
tarihlerde Uzunköprü İcra Me
murluğu odasında iş.bu ilan ve 
gösterilen artırma ı:ıartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur . 

Muhammen kıymeti 33833 li
radır. 

~ + * 
ı adet bidon ·-sso :~00 ut rem-.. ,!l-
2 adet bidon "160:2,}0 litrelik,, 

11 
,ıı: 

Yukarda elruı ve miktarı yazılı iki kalemde cenla ı.tır ? 
eyltil 941 cumartesi gUnü saat 11 de pazarlıkln aı.ınac~,ıı ~ 

tstcklılerin beili gün ve saatte Kasımpagada bUl 

.ı:ır bulunmaları. (8469) 

" .. 
6~ 

10 paket pirinç ağaca \ida havaşa bO§ 6 S/ lll bOY ti ~ 
25 ., .. ,, ,, ,, " tt 5 ,. •• 4 " 
20 
s 

10 

it .. 
" 

.. 
" 
" 

.. • • .. " .. " 

.. .. ., 4 " ,, B ~ 

.. .. •• 8 " " s 
" .. 3 .. .. 

25 metre bakır çubuk 8 m/m 
:.ıo metro ookır çubuk 10 lll/m 
35 metre bakır çubuk 12 mım 

35 kilo bakır çivi 3 s/ m 
o 

l:S kilo bakır çhi 5 s / m t tcıtı'ı 
4.3 adet Karaağaç 3o0-400X35-45Xl0- 14. ır.ıYc ... :ı clJ 

t l~"' 
6 ıı.<lct ıhlamur 35o-400X35-4oX10.-H gaye t teııı • 

12 adet çıralı çam kUtuk SOOX35X30 budaksız gııyc it 0ıııcııc ~ 
2:1 aıict dıııbudak 350-400X35-45Xl:? gayet tcnı nıııı · ~ 

3 adet Meşe 12 M. X2:i.X22 dUzgUn ve t emiz ornu~ c,.ll\c&' J. 
4 adet meşe 10 M.X20X20 gııyet düzgün ve trJtl·Z ...,ız; oıJC 

tcw 
lO adet Gürgen 10 M. X25X25 gayet dUzglın ve 
40 adet Fabrika tahtası 400X25X2,o 
30 adet Çıralı fabrika 400X28X3 
25 adet Kontrpltı.k :?OOX120 sim X5 m/ın 

10 Roda katranlı gırıdin haladı ı burgata ~ 

700 kilo Tuznıhu .,
6

,9 041 cı: 
Yukarda yazılı 22 kalem muhtelif malzemenin ~ ':1 ı<Oıı1" ~ 

11 de Kasrmpaşada bulunan deniz levazım satın:ıırı1 ı>{ıt ı;oııı 
lıt;ı yapılacaktır. 1steklllerln belli gUn v .. ı;aa~te ınez 
cnatıarı nan olunur. (8461) .... 

1\lanuara UssUbahri K. •tmalma komlsyonııflıl•" 
Cins• Kilo~ıu Tahmllll flyııtı 

i<Uruş 

SabıJn 12000 60 6f 
Sabun 20000 IJO ,.t.ıı•:ıı" 
1 - Yukarda mlktarlan ya.zılJ sabun, ayrı ayn P · 1 

n pazarlıkla satın alınacaktır. tııııl'!J 
2 - Pazar lığ: 26 eylUı 941 cuma gU.oU sııat 16 da ,.1 

!tndakl krmi.syor. t>lnaııında yapılacaktır. rııt• iŞ~ 
3 - Şr~rt.nameler bedelsiz olarak verilebilir. paı:A 1, 11rdıt ,,:; vu ,_1•"' 

tekllıerin '.!490 saplı kanunwı lstcd !ği vesikaları ve · ~i' 
z:ılı temır: ıtııırile birlik~ belli gün ve saatte koı:nı.cıyoO 
::antları. ı li.335) 

*** 
:uarııı:ın.ı üsınlb<ıhri K. 'llltmalına koml~,·nnunisıt: 

'I' o~ çeker 11aaı oıı ıır' 
ıoO' ,ıı'"' 1 - Birinin umum tutarı 48.700 liradan ıbnrct ., ... f' r•"'· 

ld llJ'' p. 
tutarı 12175 lira olup 25 ton toz ı,ıeker. 1 un etı" ,,.,, 
pa;-tıde olmak Uzere ayrı ayrı pazarııkla sıı ı6 d' 

2 -- Pazarlığı 25. eylüı. 9tı per.«embc g!lnU sııatr ....ı. 
• ktı . .ı-r' 

kapuıın::ıakı komisyon blnasuıda yııpıJacıı ·•t!i1' ıcı' 
r"t • -". P:\zartığa :.ştlrak edecek talıplerm tlCB ~ .,~ tı,.. .A 

dil,.,. •ıı!" 
dan ıbaret 100 ton lçln ve ıı:t26 .25 urıılık ~ta'"' 
rıte blr:ıkte oolıl gUn ve saatte komisyon 

3 

!arı. (8J26ı ----~-

' 

fstanbul Levazım amirliğinden ~ 
narı 

nar,cı as er. kıtaatı ua 1 ur' 
- ,. •.• I.! 

c1erl •'iri' 
Aşağıda yazıu oıevaddın knpaıı :ıar.ıa eksllt.Jtl ııolll ,ıc 

hı7.alarınıltı yazılı saatlerde Dıkilıdc askeri s::.tınll1U::rıııı iJI 
caktır. Talip.erin kanuni veslkalarllc tekli! mcı.<tııP· . ~ 
enat evvel komisyona vermelerl (lllı?-~502) retoııı' 

Cinsi Miktarı Tutarı 

Sığır eU. 
Saman 
Odun 

kilo Ura 
180.000 12.000 
440.000 22.000 
850.000 17.00o 

~ 
~;, 

• • • ıtl_,.ı y. f ~ ' 
Döktim haltr.de c:lmak Uze~e 600 ton dUğen ·~1 gO 'f,$ı'l'~ 

zarfla ekal!tmesl fl-tı).. -!ıU peraenbe gUnU saa
1
t ııt; 1oı:.,pr 

aatm alma kom!!yı,r.L·nda yapılacaktır. İlk teın.~ ~e 
T:ı Iµ e:dıı kanuni ru;lkalarile tekll! mcktuplarJJll 
evvt'ı komisyona verme;t'rl. (l.')S5 - 8318} pJ,/ı ... ~~~ 

ıı.sııeıv 45-JJ' J 
Aııağıda yazılı mr.vaddm pazarlıkla eksiltmelerl !llzaların~a yazılı gUn,aaat ve rnıı (lı1S .. tP' 

komisvonlannd:ı yapılıtcRktır. Taliplerin belli vakiU~rde ait olı1uğu komisyona gelı:neıerf. ~t ,· 
Cinsi :Miktarı Tutarı • Teminatı !hale gtııı. 

kilo lira lira ~'~ 
Kurut ot 
Kuru ot 

Bulgur imali 
Nakliyat 
Sığır eti. 

Sadı:-yağl 

Sığır eti 
Sığır eti 

•ı 16 tft.,.y 
686.000 41.160 3087 29.9.9., JS .~" ı/' 

1.000.000 8250 27 .. .. ~ ~ 

400.000 
700.000 
100.000 

10.000 
70.000 
30.000 

:?0.000 

18.000 
31.500 
18.500 

1500 

52:> 

2700 
4725 ) 
2025 ), 

111 ~· 
26 .. •• ı6 ı ,,,., 
30 .. J.P" 

2.10'.941 16 ~c 
279 941 Jl. ~ . . ıo 

2!l ,, " 


