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l>rof esör mebuslar 
-

Yazı işleıi Tel. 23872 Fiyatı 5 KURtTS 

'1ebu l k f ·· · ··k h s u veya pro esorlu ten irini 
tercih etmeleri hakkındaki karar 

k
kARA HUKUK ve COGRAFYA FAKOLTELERiLE 
SEK MEKTEPLERiNE DE TEŞMil EDiLDi 

----cıo---

Mahmul Esat, Besim Atalay, Ahmet 1 

Şükrü Esmer. Yusuf Ziya hangisini 
tercih edecek ? 

Ahmet 5llkrU Mahmut Eııat Besim A talay 

Ankara, 25 (Hususi) - Gençen intihapta hem mebus ve hem de 
lstanbul Üniversitesinde profesör olanlarnı mebus veya profesörlük. 
ten birini tercih etmeleri muvafık görülmüştü. Verllen malıimata gö 
re, bu kararın Ankarad.aki hukuk, dil, tarih ve coğrafya fa.kültelerile 

Amerika ve 
İngiltere 

Atlas Okyanusundaki 

Fransız 
müstemleke
lerini işgale mi 
hazırlanıyorlar 

-<>-

Plan Ruzveltle Çörçil 
mülakatında hazırlanmış! 

• Ronıa, 25 (A.A.) - Atlas Ok· 
yanusundaki Fransız müstemleke. 
lerine dair olarak Birleşik Ameri
ka ile İngiltere arasındaki proje
lerden bahseden Popolo Di Roma 
gazetesinin Lizbon muhabiri, Bir· 
leş?k Amerikadan Liberyaya ya. 
pılan siliılı ve mühimmat sevkiya
tile • Sierra Leone • de Frectovne 
İngiltere tarafından gönderilen 
harp malzemes!ne işaret ettikten 
ronra §Unları yazıyor: 

(DC\·amı 4 üncüde ) 

General Vavel 
T 3.yyare i!e Londraya 

gidip ee!le Hindistana 
döndü 

l.ondra, 25 (A.A. ) - Hint or. 
duları başkumandanı General Va
vel Londraya gelmiş ve imparator 
iuk genelkurmay başkanı General 
Dill ile göriişmüştür. General 
Londı-aya hava yolu ile gelmiş ve 
Hindistana vazüesi başına dön • 
müştür. 

Si>•asaı Bilgiler okulu gibi yüksek 
mekteplerd,. de profesörlük eden 
mebuslara dahi teŞmili muvafık 
görülmüş ve kendilerine tebligat 
yapılmıştır. Bunlardan isteyenler 
pro(e8Öl"JüğU ihtiyar edeceltler, i&i 
teyen1er mebus kalacakla.rdJT, 

Hem profesör, hem mebus ola • 
ra.Jc Mahmut Eısat Bozkurt, Yusuf 
Ziya, Besim Atalay, Ahmet Şükrü 
Esmer bunlar arasındadır. 

• • • 
Bu karann g~en sene lstanbul 

üniversitesi profesörleri hakkında 
tatbikı üzerine Köprülü Fuat, Şem 
seddin Günalta.y. lsmail Hakkı u. 
zunçarşılı, Sabn Ali Dllemrc me. 
bu.sluğu, yalnız Neşet Ömer profe
sör) üğü tercih etmişlerdi. 

iki İtalyan 
transatlantiği 

batırlldı 

Libyaya sevkiyat 
ltalyanlara pahahya 

mal oluyor 
l.ondra, !5 (A .A.) - B.B.C: 
Libyaya takviye krtaları gön. 

dermek teşebbüsü 1talyaya pa. 
halıya mal oluyor. Bahri maha. 
file göre ~önderilen her beş mih
ver gemisinden biri tayyare veya 
tahtelbahirler tarafından batırı. 
lryor. Bu vasati yükselmektedir. 
Bir ay zarfında İtalyanlar ikisi 
24 bin tonluk transatlantik ol. 
mak üzere 150 hin ton haemmda 
vapur kaybetmşlerdir. Transat. 
!antiklerin mühim silah, mühim
mat ve 5000 asker taşıdığı zan
nediliyor. İtalya, denlzcilerin ay. 
lıklarma yüzde 30 zam etmiştir. 

BiR KAMYON KOÇOKÇEKMECE 
KÖPRÜSÜNDEN YUVARLANDI 

Şoförle muavini hastahanede 
Ahmet adında bir şoför, idare • 3 • 4 metre yüksckliğiodeld köp-

sindeki kamyonla Küçükçekmecc • ı rüden düşen kamyon kısmen par. 
den geçerken, kamyonun direksi • çalanm~ş, şoför _Ahmet jle muavini 
yonu bozulmuş ve kamyon bütün muhtelıf yerlennden agır yarala • 
süratile" Çekmece köprüaündcn a • narak hasts.neye ka.ldırtlmış!a.rdır. 

Jran körfninln ba::ıııdıı, dünyanın en büJiik petrol msfiyeh:ın,.,.ine malik bul onan Ardlnıı adası \"&rdır. Buna; 
A nglo • tranlan 5lrkctinln mah olup personoli de ba lıca tnı;-lllıdJr. tmn ltf'J.? li AmMlmdn burası JJJndl! .:ıskerler uı. 
rarmdan i'Jgal 4'dilml~tlr. Raılmde tas flyebaneye Hindli askerlerin girlıı;l gu riilliyor. 

Odesa cephesinde 
Harp qeniden 

kızıştı 
-0--· 

Almanların bir noktaya 

Arka arkaya yap
tıkları taarruzlar 

pllktlrtl ldl 
~108kova, 25 (A.A.) . - Odooa cep. 

hcııını.J~ faaliyet gene artmıştır. Sov. 
yellerin elinde buluru>.n "N., lslikıı. 
mctlnd~ Kcıaon civarında §lddeUI mu. 
harebclcr ccrcyal! etmektedir. DU§ • 
man bu cepheye yenld_n takviye k•. 
t:ıınn ı;öndermlşsc de SovyeUcr bu 
kıtaları kanlı bir muhar.?bcden sonra 
geri pUskU:-tmllşlcrdlr. Tank tuzak
larının içinde dU!!lllan 1000 ölU bırak 
mı§tır. 

"N,. noktasında SovyeUer Alman 
mUdafaa mevzilerini i;;gal etmişlerdir. 
Düşman zayiata bakmıyar&k arlta ar. 
kaya yaptrgt taarruzlır neticesinde 
ilk defa müdafaa haUarmı yarmağa 

mu\·affak olmuşsa da Sovyctıer lht1• 

yat kuvvct!crini muharebeye sokarak 
Almanları pUakUrtmU~icrdlr. 

Almanlar 

LeninQrat 
banliyösü
.ne girdiler 

--0-

Marmansk Umaama kar•• yapılan 
ikinci Alman 

taarruzu 
muvaffak 
olamadı 

Ukraynada vaziyet 
mlflıll bir ıalbada 

glr~lüyor 
(Yazısı 4 üncüde) 

iranda 
Mebasan Meclisi 
Blktmete lttllald~ 
itimat beyan etti 
Tahran, 2:'> (A.A.) - Pars aja 

bildtriyor: 
Kebwıan mecl!sl, hükumetin prog • 

rammı mUzakere cltıkt..:n sonra hu • 
kQmete ltWakla lUmU. etmiştir. 

ford / ahri
k aiarznda 
30 tonluk 

tank imaWne 
başlanıyor 

---o-
Diğer otomobil fabrikalan 

da tank yapmaya 
ha,laddar 

Det roit, 25 (A.A.) - G~ 
harpte tank imal et.m;ş olan Faaı 
fabrikaları §imdi ordu için 30 ton. 
luk tanklar imalini derpiş e.tmelfte 
dirler. 

Harbiye nez.arot.ilc milli mida • 
faa imü.lnt ofisi arasında birkaç 
hafta.dan.beri müzakereler yapıl • 
maktadır. 

Foro imalat için lii.z.ım olan mal
zemeyi detroit mmt.a.knsmdaki kü. 
çük fa:brikat.Orlerc ısmarhy:ıcaktır. 

(Devamı 4 iincilıle) 

!Bicl!ıaç 5atıcla .. - ,...... ~- ,_, .-.. 

Taksilere zar 
Hsteıerl 

Tak. .. ilcre ytizde ot uz ıi~ Z.!rtı • 

pıldı. KarM'Umlcsl ?.3yıf oalnln• 
kolay kol:ı) içindc.ıı (:knını)ac~ı. 
lan lıir ' iikıa. Hu mühim nol.1.a~ 
dlkltate alan bf'le<li) enin hazırla • 
C ı~ iM.eterin tak: ilt>rc asıldığı ) ... 
zılıyor; ırtiz<'l. Jı!ıl,nt r.cr('lerine. 

Şimdiye kadar, t;aks~lere, .hah • 
ladığımıza gore mııhtehf '~ılr.k:r. 
le sayısız listeler nsılıh. ..nu~lar 

1 

hC'p :ıra.banın ön camı uzcnndP 
~ördük; bedelin! iidi) l'.uğimiz z.a. 
manda da Iİl!l~yi kolaylıkla oka)'a 
madığınıız irin hep şoforün sözile 

1 
hareket ettik, o ne dediyse onu o
dedik. 

1 
ikazda g~ lmJm3dık~a, bari bu 

sefer li<•telcri müşterinin kola~. 
1 hkla görebileceği bir yere ...ı.ı . 

rma ... 
Alm&ıı tayyareleri tarafıından tahrip edlleo bir Sovyet tn"nl 

----~--~~-=.::=-.ı·~.....:....ı:~L.....Jı:JLVJ~ı.ıw;UlillJlr~~~~~~~~~~~~----~~~~~--~--~~~~~~~~~----~~~~~--~~~~~~~~~~~----~~~~~-
1 
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?.."l'EYL"OL-

Çok ş\l!rttr yeti5tirc:ne, bngtln 
rnnıaznnm ii!;L Tnnn., hc;»miıi 
böyle raırul7.:mlanı, yino böyle na. 
hat ve hm:ur ı~dc ha vuştursmı ... 

Biz öyle 1'Dlllaunbr gord' ı;e 
imik .ki Jnırsağmum gtrea r:a.ma. 

ı:an lokmalarına göz~ b.. 
tık ) ptık.. Onıçlnrmıw, reç ller 
.. ırnıtıcre dolanmadan, tabaklarda 
~rbab.rm blbcili d ı to 
den, pastmnab yumurta.om nefis 
kok11.1u oda.lamıım istiba kabar. 
tan bir \'aya bUrUmcden, yllrdl. 
lr'rimh: o.cW. ıı:. yn a ·, ya boı.dak. 
HuhlAmnızda neşe, yernoklerde 
ıeaet ve ~ tat kalma· 
ım U. 

Ağlnm:ı.kta haklıydık. QUnkü 
~onllllcrimlze cı:.n ne ı. yurt a 
crsı, devlet QCISJ• mlllet ~ok. 
rni.iJtO. llnllı zulüm ,.o istibdat iÇin
de boğuluyordu. Yurt, ynhano ,ız. 
meler ltmcb ~ meniyorda. DiLs. 
m:uı Türk U>prahlnnnıı aynk b 
mı tı. 

sız söyleyin, bö)ie ramazı:ı.nfano 
tadı, n ~i olur mu 'l Göz)"&§l döl.;. 
mt.-kte h&'ldmruz yok muydaf 

Tannya bin minnet ki, bu~ün o 
uI,-ursnz, ticdbaht gtinlerdcn r;ok 
uz.nktnyız. Sofrabmnızdnld beJD.Z 
örtülere bir ket gibi hGkmJ)"o. 
ruz. 

na tı r n J' .zartren, caklu-
,b-unıun rama.c.nlnn Jıntmına geldi. 
Ram37,a111, har:agöze gitmek, sahur 
yemek. lıılamta, A~ ve Afrftuuırn 
içimjzdo bJr ~ ~ Be. 
)"llZlt ergisinde dolA~n:k, ttıı.kn\k 

Ila.beılerin: "Ko lmr, 
kokulu b:ıharl lio öfte 
için, dolma için, çorb:ı. ·~~ kolmla 
bahar, llindi.Jtan b:ıl-.:ırl" t .. ra., 
tile ırolıtdığl bir silril b!ıhar İtiim· 
lc.rinl kitmeh, kmn1ı ~Uı Acem. 
ferden !dşni ııcl•eri alm:ık, ~ 
b.lıb bcde\i!e~ lnmıw fesli snrny 
d:unln mu, kal ldı Çerlte eri, 

ellerlni kollamım kino 5a.klayu 
Buharahl rı, ve •irl 
ducblılan 53rlmıış Jıareımğab. 

Yeni Sabah 
H yln Calıit Yal<:ı~ gene aulh 
yialıumcbn b3W!e~ktcdir. uııar. 

ı1r neUce olarak diyor kt: 
0 Boglbl ulhUn lnll:ac1Inn m 
m:ı.n bu ütlcr llllı::ıladır. ÇllnkU 

.Almıınyo. n ltalyo. Avrupayı sevk ve 
.ro etmek ·kını 1ı!Clla llAn c!-

mfşlerdll'. Bu ,.~-u a.;aroısmcb yl::ı.. 

ve prop:ıg:uıcb teuıtn;ıtbrı blr 
mana lf!Ulc Böyle olunca, IU. 
r.ı.f edcrlı: ld ulh telillflr.rfndoo,, sulh 
taıırnızııı.nndan l\flln'erln ne fByda 
beklodlğlnl ald.aım alıml or. Kawı.ntı. 
mtzoo, sulh bODd:ıjlan mihver 1cıu 
fayda temhı etmek rtöylf! aunmıı. bt
lı\Jds zararlı oluyrır. ÇtlnkO mihverin 
dabu1 mre lml'4ruı:ı:ı: btr ı;-.ıllı arka. 
l!IDlda ı.OJDlABliUD mert Jm.7.aJımııntıı. 
k1 zorluk vo lml.tt\n.sxzhğt ldrlll etmtcı 
maıı:ımnda. :tefsir e4llmcı!l pelt knl>U. 
dir. Bugllnl.11 vtU.lyet l7Ar mmıın :ıDeJ• 

)'8lnız. btr lmk:Jml VllJ'dır. Snlb 
nncak kati \o "-ahir bır fl'..rlc temhı 
edllcblllr. alha kın'U k btı, 

rbl galebe no bltln.oclkllr.l,. 

CumhuTiyet 
Yunus N:ı.dt, "Bulgıuwtv.ıun karan. 

~Uklı yazuımd3 e!Syl~ <!ıyor: 

Bulpr b:ı •;ckm proreecr Filot 
tmda ı.om nlZIJ 'be~ bir. 

lra.ç defa Bulgar &'\ tığuıı ~ 

tırhıtamk doldrLnln nlıı51ar 'ile mlJll 
1- kWler tç!n tııhr2,'pkAr ol:m mruıı. 
ycttne ediyor. ı:'llhnklka BuJ•ar 
tarih bunlar y.ıl:ın de'•ll, lı!ttr 'ıı-
la:Mhr. Ve budl ~ı .. d r. 
Jıe f~ veya nu bir 6l5tem itip 
('den Bnlgar hWtiUneti h!I. Bulpı1 :ı. 

cblı1U Jıııyntı ictn koml!mt:ı~ 

den geJebJteook ~iliua karp 

dlkkatll olmnfa ımcc'lJordar. 
GeıJCD Uınuml hnrbfn mot&n!kr.lcrl 

llIJ'38Ulda Jt.Bdomil'c!e lıh komllnlıııli 

eumhurtyetı ~um kn&u Uttt ı:tdll-
11Jİ3 ve tambo'lsld ı:ırttı d!kt:ıtö.1!~'111 

son t'!Ol;;rulukbı Bulgu' ı mepbftl 

akıbetlere ı.tl.rtlk.lcm ğo koJ11lıım§ıu. 

;tambollikinhı 1.ınle3Inıl lktf.,. 
dara gel.en Bnlı;ttr tıü~ıru:Ucrl il 
komllııizme knl'f.!ı cephe alrmıı1antu. 

Bunl.-ır o m.ıruınlnr ~ :ı. ::13-..dıe 4ft • 
hail luıreketlcnll. Ş!nJılll>l l ~ 

kOmctt bo komUnlun nleybtan ~ 
seti !Bulgarlstınm hnrlcS ftrlyetfne da 
tC§rnll ctmı, ve ı1c eqıhe!r!cile 

lıın bUytll< muhnrcbe.'eri 
bclii8ma karın atıhmt m 

yarak ro cihadı bm!m~d~ 
te bd g6mıemf ttr. 

HulA Bnl!!nrf:.;tan ln.'11 
im 1 rll.\ pdmtııı lmkQn G :) 

nnı görmek için 5e\"dlğtm kadar 
bekf;inin dılvulunu gümbürdeter(•k 
okudul:-u manileri dinlemek için 
sevcrdlm. 

Ne lıAzhı, ne t!:ıcl o rnrlarda. 
il da\'Ulun t.cmpolan b'iimbür. 

·· ü ne ho gellrdJ bana. 
Poturlu, m tll, a.ğnbnnl rıkh 

bckf.l, elinde musrunba fenerle kn· 
p 111 önünde donır, t>Opnt;ını taşa 

VW'duk1an sonra. manici h:ı lnrdı: 

Besmeleyle çmtmı )o!a. 
SelA.m verdim sağa, sola.. 
A benim devletli beyim, 
Vakti şcrlf hayrola! 

Bekçiniz kapıya geldi. 
Cümlenize selAm vordi, 
Dnnlmaym iki g&Uın. 
B almaya geldi. 

Bu o.ya sul:nn uy derler. 
füıymAk He baldruı yerler, 
IDvvelden il.det kılının~ 

• Bekçiye bahşi: verirler. 

nra m niciler p ikolo • nd:un. 
ludı. Her evin Jınıusmda., onı.d& 
oturanlarm luı.rakt~rlerlnc göre 
mfuiiıer okurlar, b!ızruı, nıedih, 
llMiuı da kar!ka.tllrize odcrlcrıll 

Dirka.9 mini okudnlrt.nn tı0nm 
fiiYlo bir Uvertür yepnrfardı. 

Duvardan kedi tlndı, 
Bekçinin ödü pa~. 
Merak ebnc bekçi bıı.ba. 
Efendi kesesini yokladı. 

Vo nih~) t u i l kkUrlorlc 
tağ lardı~ 

Pcııcereler a~ldt.. 
Çil paralar ea.çıldr. 
Bahşi:µn aldmı bcrcüza.r 
A beyim eylemem inldir 
V el'cn eller denl görın s.n 
Hak bereket verain yezdan ! 

ÇAP SOGUı 

• Son zamanla~ ?ıdl'rııine kUıllyct.. 

H miktarda m:uıl!ııturı• e~yaııı gelml§ 
Ur. Bunlardan b:ı§ka ı;.E>hnmluı cam 
da gcımqıur. 

• UakUda ... Kadıköy t:nlk tramv y 
larmoı Fenerbııbçe acrvıstnl yapan 
11011 tramvay 24.40 d~ ~"i Hi e nlm
m~ır. 

• Rumanyıı)'ll ı;Jpar , edilen 800 
bnndııjdan 100 tnnes•nın 13ul ... nrlııtan 
yoluyla memleketim~ gellrl1t bllccc 
ıınlll§lllPı tır. Bu b.'lndaji::ar ı; lıncc 

25 araba d :ıa ı,ıem ~·e çıkarılacaktır. 

• Nuruoeml\Jliyed Ahbaba tUrbe 
150knğında otur"ll Juu:aı• Alinin karısı 
3~ ya§mda MUncvvıır Oc.iasmdn ölll o.. 
larnk bullllU!luştur. Y pıl:ın muayene 
neticesinde kcndialnlıı kalp scktcııln • 
den öldüğü nnla§tımış, dtfnlne ruh.ant 
vcrllmf&Ur. 

• Sıhhat ve içtima! Muavenet vekili 
Hulusi Aln:ao dUn l'{i1C'.' trenlle AD • 
kanıdan chrimluı gr.!ln l!ltlr. Vekil, 
birknç gUn ~hrtmlz.:! knlarnk sıhhi 
mu selerde tetkiklerde bulunacak
tır. 

En usta bır terzinin elinden 
~tığl ve ~k m ti t e n a s i p 
v il c u d u n u sardığı n<:ık 
mavi ipek ve dekolte bir tuvalet 
içinde ttpkı kadife bir mUccvher 
kutusunun göbeğıne yerleşmiş 
na.dide bir pırlanta ihtişamiylc 
göz kam:ıçtıran 'bir kadın salona 
girmtişl.. Pa.~arun dalkavukla. 
riy)e kmlann alkı"ları arasında 
ancak Oç nd.mı atan kadın bir. 
dcnbire durdu.. Pru anın hancc. 
l'ESini yırtarcnsına frrl~·ap 

- ! (İ) (1) 
Ha.ykırıP,ı sa!ondaki dalkn 

vukla.nn nlkı§ia.nnı frenledi .. Pa.. 
~ .kendi iskemlesini devirerek 
Y,eriıiden fırln.dı; \.masanın öbür 
uı..-unda tnkdir, jltifnt ve bol bir 
b" iş bekliyen HUnnUzUn yılı. 
f'l!k bir tehe::ümle LJıldayan ta.. 
~l " yüzüne bütUn umdukları. 
na hedOl kırtısı ~k wnklardnn 
iJ1itilecclt kadar şiddetli bir tokat 
)'a!)~rak dışarı çıktı.. Y ni 
ve~ kadın da ilçUncü adımda 
iki cltni yilzUne kapalmı5; ince 
ve billQr bir hıçkınkla: 

- A •• H:oorun! 
~iye. h~ykırnrak bil' k~·e 
ldlmışti ... 
Pa peşk çekilen yeni ve 

unırl buc b&ttl lıaldana icu.Qe 1 (1J Nazırın zcvcemzin ismldi1. 
mu vererek f! vyc••• kAl'JI ili: harfiyllJ gö·rterilmC8i tercih 
dyet btı1 m-." i. R. y·. 

·ki korkunç 
cinayet 

0-

Birisi de gö-ı koyduğu 
k dının kocaıını öldürdü, 

ölüsünün yanında da 
zorla tecavüz etti 

Çeşmeden bUd1rild1tlnt> göm, Çe:
mc9ln Ovııcık köyUnde. korkunç bl1 
emayet olmu§, İbrahim adında birisi. 
nln kanat Vecibe nym köyden 17 ye. 
{ında bir dellkıınlı ile ııcvl mıo ve e,;
lcnmeğe karar rerm!~ t r . 

Ancak Vecibenin bcın ·oca ı, hem 
:.ıe Uç çocu~ bulun.naktcıdır Kadm 
bU emclıne nıuvl'lffak cwnak lçlri koca .. 
aını öldUnneğl tuarl mın ve Aftkı ile 
l§blrllğı eder..ık zavallı aan.roı boğmuş 

!ardır. 

İki vgtli 1brahimuı ece •dini bir 
~ ııhmnın altına eoımıuu. yan du.. 
vnn dn Uzcrtn yıkmıtlardır. 

Bu ısureUe lbrnhimlıı kaynıuuısınııı 

nhırmdan ~K ı,almruı l.st rkcn öldU. 
rQldUğU h!Sll vcrtlmtıA lstenml.§tlr, 
Katillerin tklai de yakıuımmı . suçta

nnı itlrat elml§lcrdır. 
Bwıdan ba~-.a Turgutluda b1r dnıı.. 

yet. ~ıenml§,burndn Un:ı.:an lamlnde bi 
ri.sl, bir b:lğ kUJUbealnde bekçilik ya.. 
pan Buldnnll !r.zetln bafimıı bir de
mirle vurmak ıruretilc öldUnnUgtUr. 

Gözleri ke.'lll katil bundan sonra 
mnktulUn, çocuğunu emzirmekte olan 
karı.sma tecavüz etmeı.ıten çcklno1 • 
miııtlr. Katn ynkalan~ı:ur. 

Terziler c!e ihtikur 
yapıyorma.tş 

Şehrimizin ısmarlama elbise di. 
ken brı.zt terzllerinin de füt.ikllr 
yaptıkları g8rlllınllfll, bunlnnn rnllş 
terllerine 100 • 120 liraya bir tek 
elbt:ıe diktikleri tesblt olunmuştur. 

Halbuki bir clbisc 30 lira ku
ma.'}t, 30 lira da dikilmesi hesap o. 
cUlirse nilı yet 60 - 80 llroya ~ılt
tığt görülür. 

Bu şekilde fô.hitı fiyatlA elbise 
cf.ken birkaç terzi yakalanmış, hnk 
larındn takibata giti§ilıni Ur. 

--0--

Bir Türk, vatandaşlıktan 
ihraç edildi, bir doktorun 
iskat kararı da geri alındı 
Ankara merkez hastanesi sabık 

operatör mwwl.ni Doktor Ya.hyn 
Rifa.t hakkında ve~bni olan va. 
tanda!'1•'tlan is.kat k.nrn.rı. kendisi
? Jn ytLbıı.ncı memleketlerde bulun. 
dıığu ırada hiçbir suihali görlll • 
mediği ! :n Vekiller HeyeilncG kal 
dınlml!Jtır. 

Bundan btıl'Jnı. htanbullu olup 
zınsiz olnrnk başka bir tabiiyete 
ı;drcn Ni'wm Kırdar'ın Türk \•atan. 
d~hğmdsn iskat karan Vekiller 
HeycıUnı::e tasdik edllml!it.i"r. 

Silivri maarif nıemurluğu 
Sllivro • Ortaköy b!ı.ş 6ğretmcni 

GUner. terfian Silivri Maar:! Mc
murlu "hıruı tayin edilmlı;Ur. De • 
ğerli öğretmene yeni vnzif ersmde 
de bUF.n.nlnr dileriz. 

Mıntaka 
Ticaret Mü
dürlüğündeki 

fevkalade 
toplantı 

---0---

Eski metresini yenr 
dostu ile görünce .. 

o -

Gizleri arardı v 
kadını tramvayda 

dö ·vemeye başladı 
-<>--

Kadının yeni dostu Petür
keli kas;ıp da mütecavize 

bıçak ç,.kti 
Bilrhcın adında blri&i, t>vvelki 

akşam Sn~haneb:u:ından tram -

ı tanb 11111 1,rı,•· 
Yanuııı 

dJ (t ~ 
Çol.ianberi J.stanb01 b jıı>. 

olrııu;\ ordu ; ~linkli ~ ~1 
uıı artık kAgir bı•ııı • t~w 
n1ükemuıcl hir UfafyeeJllet' lı' 
\·ardır; yangmlart b t'1 
grçt bcıst ırıyor. Jod~.,., 
pi:':•irıne \e a~·dınlatııı~,. ~,.,r 
nm mü bet tesiri tle ç di I ' 
barla İstanbul imdi ~e:d3ıı 
~m tchlikesin'n a:ıh!l' 
h:ıhtlyar ~n -abilir, fe 

dtfıt Arif 
flan ı:t\lefelCr !>CIU • )~ 

çıknn 'c yü1 l;ııd:ır e' 111,,ıı~ ~ 
Vali, emniyet müdürü 
bütün kaymakkmların 

İ!lirak edeceği luplant rda ' vnyıı. binmiş, !Jeş nltı sene birlilcte 
vaı:;ndrktan sonm kc>nclislnd~n ay. 
ıılan Pol ne ndınd.'lki g~nç ka.dmı, 
Pctiırkc:li kasap Mu.s ı:ıf ile yan • 

lla bebep ol:uı ' °ll ngı[lJ l'\ilfıı<'' 
ialleı " diye ~ zıhla~· 

0 
ır. 

rıır olıruunıısmn rııf,;.uı udd.' 
l,ıulıır vatnnda .. m bir 11~0ft11~ 
n~ıkta kalma ı, :z.b ııP ııa• ıili 

-
,o 1 

Bugün J\Iınt.aka Tıcaret ~füdur • 
lüğünde- \'ali ve Br-lcdiye Reisı Dr. 
Uıtfi Kırdarm re sliğinde bir top. 
lantı yapılnca.klır. 

Bu toplantıya emniyet cilrektö
til ile ka.vmnko.mlur da cağınhnış. 
trr. Topl~ntıda ihti1mr ılc milca.de
le mevzuu etrafında görii§lilcccği 
,-,anncdilmcktedi r. 

0 '\ 0DAR 1\JÜRAKAlm 
BÜitoSU.SUl\ l<"AAl.tYEil 

Diğer tnraftnn Fiynt MUrııkabc 
Blıroeunun OskUda.rdn. açtı~'l MU. 
rako.be Şubesi fa liyetc devam et
mektod!r. Üsküdardnki bllro, eon 
gUnlcrde I<adıköydo Ru zabıtları 
tutmu1ıtur: 
Kadıköyde Kannrya mağ~ı 

sahlbl elinde 18 düz.ine makara 
bulunduğu hnldo m\ifJtetilere (yok) 
demi!~. fakat bUAhıre mUrokııbe 
memurları tarafından bu makara.. 
lar meydana çtkaıılmıııtır. 

Kn.dtköyde Roco acmda birisi de 
elinde 18 ı;ift çonıbr fiı.hi fiyaUa 
satmıştır. 

Kadtköyil.n.dc Fcclr ktrtMiye ma. 
ğıızruıı sn.hibi yilı:do 87,5 k.Brla ıu... 
lem ucu satmıştır. 

Bllttin bunlar hıı.kkmda ihtikar 
takib:ıtJ ynpılmaktadır. 

Bunlardan ba&ka dUn Meeldiye 
köyllnde blr bftkkal ile iki kMap 
hnkkındıı iht.ikA.r tııkilxıtma giri • 
ilmişttr. 

iaşe müdürliiğün•·n kadrosu 
takviyt- cdilt-cek 

Ticaret VekflleU, bşe mildUrlü • 
ğüııiln kadrosunu t.akviyeve karar 
''Prmiştir. İstanbul, nüfus itlbari
le d.ğer ebirler bcn~emcdiği i~in 
burad~kl i e te:>kllıitmm takviye .. 
li olmaeı ı:nl'Url görlilmUetUr. 

Profesör meltıing, Nadir 
Nadi ela "/ası 

Çıknrd.rğı AtatUrk bibllyoğra!yn 
sı adlı kitn.bı ha.kkmda yazdığı yn
zıua sahsına karşı hnlmrett"' bu 
luııduğu i.:Jdia.<>ile muhnrr"r Nadir 
Nadi Jl}eyhlnc Mllyo blrlncl ce1 ... 'l 
mah!; 'mesi.,dc !lir dava. açan An
knra tnrih ve dıl fakliltesi profe • 
sörleıfo1en Herbert Melt.a ngin 
da\•nsma diln de devam olunmuş • 
tur. Bu celsede ehlivukuf raporu 
okunmuş, muhakeme lxt§lto. blr gU 
ne brrnlulınt§lır. 

vana, basbn:ja önnii ttir. 
Blirhan e ki dostunu kıslt:ınıuın 

üstüne yürüyerek tokat, tekme, 
yumruk atmağa ba.şlnmı.-ıtır. PoJi. 
ne bağ'rtp çağtnnnf{a baııhımrş, 
kasap .M:wtaf.1 da Bilrh:ınıı bıçak 
çekm~tır. Yo!cu'ardan birisi k& • 
11abm elin:len bıçağı a!nı:€i ve gU • 
rüllij pattrtı kc ilmiştir. 

t•e ticedc faılt.annhmct Uçlincil 
r.u!h ceuı. m'lhkcmeEine getJrilen 
Poli uın:n eski fü in.ıııı I:lirhnnın 
kndınt dövmekten l ay mlidı:'.etle 
lı:tp ine vo hemen tevkifine, kasap 
Mustafnrun da. bıçak çekmekten S 
tUu ırıUtJdetle hapsine karar \·e • 
rllmiştlr. 

Fener 1angınıa· 
dan çıkanlara 

Kızılayın 
gardımı 

---0--

FelAketzedelere 

bet, tıjr felakettir: tıı 1110 f" 
lar hri" allm lii '" 

0ısuelll'1 
taobulun c::e!;lrdlği ~~ 1,1\lı'~ 
nınıh bu o "a.clnr kii«:li ort~ 1 

"ki gUP ııııO 133 "ene!'olnde J ı;ı6'11 
yan~ın sehrin iınnl it l\İ ~ 
nsrnı harabct ti, 46:1 ' , e ı.-81~ 
sekiz rnıı.lıailc~I e nle ? ı;ırı .U 
nı haline koydu: ycdı ,1:ırııı , 
t li. Dört M.'nc sonrıı • ~ıh' · ı ır 
Halic-e knd:ır genı.. ııf.11 ° 
felf\kete uğradı: ortn tot ..e ~ 
ıleh5et sahla ı i inıJl8 rıı pııı~ 1 
l<aı,:nıağn mecbur o1dU~~ıJl ~ıt 
ıl i "ene g~mekslıin b bel' fi 

• 1 m ııe J''r gnı bırr.;.dk :t.Iy:ın 11 ·ıd 1 ~ 
bCı'tlbCr (120,0 O) c~(\llfl i. ı. 

1 
lnnan umumi kUtilJ> i , ,~ı 
tarla b:rıfüte tanı. nıl) ~briP ' 
de ı;:ıknn bir i yo.ndB ~ıer ', 
yancl1.. Mn\'iler \'e ~ c~htclif • 
dnkl kav,..nlarda nıu d~' 

" BIT.Jl11~ O eti 
:ı.tcŞe , crllirordu. 0et . v. 
lıu _cklldc veyn kııZD , 0rd ' 
l·irml füi yangın ılnh:hil M 
ynngmlnr he<;:ıb t'I dJlfl fi 
Daz n ı;ehrio yn.rı9111 
ynnıhğl oluyordu. rı;ı ı 

d ffl tı-_ .ııl 

birer yatak takımı 
e yemek veriliyor 

Tilrkler za.nuı.nrP ıı jjtil~~.~ ~ 
den yangm çıl"ttğ• ~cıı ,.il f11 
hir , zelzeleler )iiıU~74 ıto ıf rstc yapılıyordu. :ı 1 (i60 6' (ıl 
snraymm bir ınsnı•, d•W • 1 

AııkAra, H (~.A..) - Kwla)' umu.. Gala.ta )ıındı. lG!JG uçte i1' IS 
mı merkez.inden aldığuı:ıuı maJO.mata yan~maa burnnın b,,0ıdO. 
no.zaran tstıınlrulda, Fenerde çıkan bU mclı; olan bin ~"'· nıs bfü.Ult 
yük yangında 94: elin yanmnsı Ue a.. hul clbctindckı ıl~.,jıt~ııl 
çıkta krı.lan 476 vatanaq tamaınile 1717 de 7.eyrck bD1Jc5l .,ı 
lskAn edil mit bulıınm11ktadır. Kızılay bUtUn AksaraY ~tl dJl (l 

0 
&l 

Fatih ıubesl fclA.kctzedelcr UO derhal , ~y.o çe\'irdİ. 178 (llL ı1~ tP~ 
rne§gul olarak Da.rtlş~ı.,ka mııttağm. yartt11 tekrar )~·,.ı:~,: ~ 
da sıcak yemek ynptı .. mıı ft 877 nU. t .. tanbulun yarı 1 't'la aııı1 ~~ 
fus bu sul"()UO ıneo edllmlıur. i .. nn enkaz altın ıs'70 cJe 

Yo.ııgm haberi A.nkaraya lir gel. tandı yahut ölilll. olı'll1· j 

mcz kı:zılay umumi merkezi felAkct • lunan yamı !•8~11 de ~~I. 
zedelere ~vzl edllme\t Uzcnı 1.ırtanbul Ç'ıl'!:rr ynnı~nu: l rce e';rıı j k 
d~ı>o uns 500 battruılye, 800 takım \kl'1Af'l'ıycln. bınlent" t df·, li 
ınubtcllt boy clbLsc, 800 takım ~mo. hıun~m?' yan..-"1~!ırt ~(.l"!ı.11.1 
şır gondcrmi11ttr. Bunıı nıütcaklp a-•.. retafu~tı; 1018 ıetrO fi"" 
ne umumi m')l'lU?Z tarnfır.dun fcl.Aket- de hinl~,e \'e )ilx ,..1ııJll1 •h 'ftflD 
zedelere ZQO ta:m: yatıık ıHndcrll • rap Nlen Ffttı J&~ 
ınlştir. yanlanmrz ~ol<tur. rııil' f~r. 

Alll\lln m11lüms.tc. n ın.ran bu )'il\ .. Tnlumbat'ıln.r orısS ıl ll...~ 1 
gında 41 ati~ hlçblr eşvaıımı kUrtn.. hk gösf.f'rcnlcr bulnJ' ~, r >",.ııı. 
rnmo.m~tır. Bu all• lertr. bUyUI~ nll- l;tndıın kurtanlnn c '8iııııı1 t'ııs l'l(leıll ':.~'9. ·Uı;Uk nU!u:ı adedi 49 rJcnlcre <le 611, sık to .......,~~ 
dlr. Bunlardan !>"~~ ae kadınc1ır. bcr o ''t ;el 

Yangın t'etakeUnc uğrıyruılardan Bununla bern 1 n ııtıtl c 
leabedenlcro nlr aytrk taoeıert için 111 mnsayilı f.;ta.nho.tır , ,c 

11 ~I 
er lira. kU~Uklere ıo nr lıra ve aync hakkak çok ~~r1~tı!llı)-. 
lak~lan ictn do ıec.r heı:ı.ıı vcrllccolt. den bi~oı. mı!.I ~J 
Ur. KendUerl.D(l birer yatak takımı 1.. ıln. , J 'tC{11t 
le yemek tevzi olunmı.ktadır, K.n ' 

ıük öporlaJ serisi • 18 - Rö orlajı yapan R. YAVUZ 
ha.rilrulMe güzel kadın. bizzat 
kendi kar•sıydı .• 

İçtikleri rakının ve geçirecek· 
leli muhte,.qem zevk gecesinin çif. 
te ne~iyle el şakırdatan dııl
kavuklar ela bir anda aptnlhı.ş.. 
mı5, pasanın arkasından biribir• 
!erini iterek evden kaçmışlardı ..• 

Ertesi sabah zaptiye nazın 
dört dalkavuğunu birer, birer 
huzuruna çıkartmış: 

- Dün nkşamki hadiseye dair 
ağzınızdan bir kelime çıkarsa., 
bunu bir kimseye - velev en 
mahreminiz olsun - söylerecniz 
vallnh, billalı, talla.h sizi astın• 
nm! 

Tehdidiyle 6Ulrlita icbar et
miş, arkamndan Hürmüzli yaka, 
paça nezarete getirtmiş, hapset. 
tinnie mabeynden koparttığı bir 
iradeyle Taif c sOrgünlUğUnU te. 
min etmiş, o ı::ün karadan yola 
~ı1tartm·{itJ. 

BUtUn bunlar 1)8$1\Jn galeyan 
eden hiddetini yenemiyordu .. 
Aynı gün öğle zamanı Çapa.y 

gondcrilmiş bir itfaiye bölüğü de 
Hürrnü%i.in evini kazma, kürek 
ve halatlarla yıkmı~lar, hiç bir 
şeyden haberi olmayan Kaymak 
da birer baskınla yakayı ele ver. 
miş, (gizli fuhuş) yaptıkları 
jurnal edilerek sürgüne gönde. 
rilmişlerdi ... 

O günden itibaren lstanbulda 
fuhuşla amansız bir mücadeleye 
giriJCn r~ptiye nazın bütün bu 
icraatını tnmamladt'.kt:ın sonra. 
yine evine, bir gece evvel müna. 
edbetsiz bir rastlayışla karıkoca. 
lık rabrtalarıru bir anda koparan 
karwmın yıınrna dönmüş, kadına. 
yalvarmış, yakarını.~, bu hadi
seyi ört, bas ettiğini, kimsenin 
hunu duymaya.cağı:ar blnaena
leyh izdvaç rabıtasının devam 
edccaiini söylemiş, ka<hnm: 

- Bunu. ben mahsus ya~trm .• 
Artık beni boşaman lizmı l 

Şeklindeki ~z!erfne karf?J da 
boşamamakta ısrar edeceğini 
bUdirm.l§t.i ••• 
Aft denilen suursuzluğun insanı 

ne derece! re kadar i:ızetjnefsin. 
den dahi ferağate mcebnr ettiği
ni ~teren hldisenin birinci 
ras:ı böylece nihayet buluyor, 
ikinci fn h aynı gUn başhyorou. 

Ben, o zamanlar da şöhretimi 
yaymış. Ka.sımpaşada, Kulaksı7-.. 
da yerleştiğim yeni evimde her 
gün yüzlerce ziyaretçi knbul e. 
diyor, ve geni§leyen şöhret hal• 
kasının içinde servet yapnıakla 
mef)gul bulunuyordum ... 

Çıngıraklı hocanın büyfi kud
reti tst.a.nbulun her kÖ§efıinds 
söyleniyordu... .İkindi Or.creydl,. 
Hizmetime bakan ıiyaht Geysu 
bacı yanıma. geld? .• Zaptiye neza. 
reti müfettişlerinden birisinin 
beni acele görmek istediğini 
söyledi.. Odadaki mü~erileri 
hemen dı§tLn ~ıkardnn. Müf etti
şi aldım.. Adamcağız aellmdan 
sonra iç cebinden c;ık3rdJf,ı bir 
zarfı b;.na uzattı. Açtım, N8ZI1' 
paşa111D imza.erm ta§ıyan t.ezke
rede hemen görüşmek Ozere ne. 
zarete gelmemi, kendi sJ 
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G6rlll kıLfileslni nlrn.-ıy" cdı~ dl\ man destroyerleri ''a7l~etı anla~ ıp, faali~ et.-., gcçhwe, hllcmnbotlnrı ıır rettlklcri 
Sani sis penlesl aıtmd.-ı geriye döner, Destro;rerler biltün nnmlularmı Jı:ırelH•to goçlrlrlers:: de deniz panterleri ;\ilk-

6Ck tlratlerl ıssyesindı• tchllkoomı 8Jl·rılarak :r.-.nı bir vaüfc almak için Uslerlno dönerler, ve en kısa bir 7am:uı 1.ar. 

fmdn. ''hazrr ol" \ıı:Llyetlılo geçerler. 

- BO§ tam/ ı <lii.nkü sayılfa 
Kayda değer diğer bir muvaf

fakıyet İngilizler tarafından elde 
edildi. İngiliz filosu Kronştad 
önlerinde 1919 senesinde Rus 
donanmasını abluka altına almı~ 
tı Ablukaya dcstrnyerler ve 
kruvazörler iştirak ediyoı du. 
Ruslar abluka filosunun bir kru
vazörünü, ve dört yar~ımcı ge· 
misini batırmışken 1 ngihz tayya. 
relerinin iştirah;yle hücumbot
larının ağır bir taarruzuna uğra 
dılar. 

Evvelce yapılan keşiflerden 
sonra k~ranlık ve sakin bir d • 
nizde üç İngiliz hücumbotu 
Kronştad limanına girmeğe mu
vaffak oldu. Hücumbotları lima
na girerken havada bombardı
man tayyareleri belirmişti. IIU. 
cmt!'botları iki hat gemisini, yani 
zırhlı sınıfından iki büyük harp 
gemisini uzun zaman için harp 
harici bırakmağa bir denizaltı 
ana gemisini ve bir nakliye ge
misini imha etmeğe ınuvnffak ol· 
dular. 

Taarruza iştirak eden üç hü· 
cumbotu geri dönmedi. 

Hücumbotları buna bcnrer ta
arruzlardan maada, şu vazifeler 
de kullanılıvorlardı: Keşif, sahil 
bataryaları· tarafından Qteş altı
na alınmamak için ticaret ve bu. 
na mümasil gemilerin sislenmc
si, düşman limanlarını gemilere 
kapamak istiyen harp gemilerine 
yol göstermek ves~ir;,e... F'akat 
hücumbotunun başlıca vazifesi 
taarruz etmiştir, zira torpil ta
şırla; hUcumbotlarının kuvve
tini taarruz kudretinde aramalı· 
dır. 

fırtınQ.h havalarda faaliyet g&
terernezler. lngi!iz inşaat fir:mn
ları botlarının fırtınalı denizlere 
mütehammil olduğunu Alman 
bahriye i az mahruk~t alan ve 

\'azan. 

F. LUTZO\V 
Kontı".A miral 

bu sebeple sahi.le bağlı kalmak 
mecburiyetinde olan tip: riyl" 
meşgul olmadı. 

Her ne olursa olsun. şunu an
lamak 13.zımdrr ki hücumbotu bu 
sahadaki ihtisasın en yük ek 
mertebesini teşkil etmektedir. 
Gövdenin yarıdan fazlasını ma. 
kine dairesinin işgal ettiği vesa
itler sahili muhafa7.a eden gemi 
lerin yerine veya ticaret gemile. 
rini himaye etmek için kullanıl· 
maz. Geniş ve u7.ak sahalarda 
fHliyet gö<:termek hücumbotla. 
rının işi değildir Botun cüz'i mü
.rettebatiyle uzun seferlere gı
rişilemez. ynni açık denizde uzun 
müddet kalınamaz. 

Hücumbotları bu sebeple umu. 
mi harntcn sonra İtaıya, İngilte. 
re ve Alınanyada daimi bir inki· , 
şaf gördü. Maamafih her mem
leket hücumbotunu başka bir 
şekle oktu. kendine göre bir tip 
>arattı 

Hücumbotları muayyen bir 
hedef fü..erine yapılacak bir hü
cuma, mevcudiyeti haber veri· 
len bir düşman gemisine karşı, 
herhangi bir emniyet hattına ya. 
pılacak taarruz: gece avın bulun
ması muhtemel olan bir sahanın 
taranmasına, ve buna müma<:il 
baskın işlerinde kullanılır. Tay
yare ve donanma ile yapı'aıı iş 
birliği bilh~sa muvaffnk,yetli 
neticeler verir. Gece. harekete 
g~en yassı botların biribirlcrini 
görmemeleri mühim müşkülat 
lar doğurm. 

ı U ~ene Evveı Buqün 
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İtalya ve l~ıltere uf ak botlar 
üzerinde durmuşl:ır ve açık ele • 
niz için kullan\~h olmalm mt ara· 
manuşlardır. 

İtalyanın bu hattı hareketine 
bir şey denemez. Zira Akden!z
dc ekseriya iyi hava hakin . dır. 
lngiliz sularına gelince bu böyle 
değildir. İngiliz hücumbotlan 

lnıtlllL lir:ı .. ı A" nJ:ı • bonmsınd.• 
rrnmın frangı ile dolara. mı1.nnın 

dlin de ;l't'niden dü l!ıiislür. 

Bir gün evvt'l bir lngtliı liras ıo:; 

frank lk~n dlin 97,:ıO trnnka ktdar 
dll muştur. 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden lsveGli A. MENGHA'bl 
131 Ceviren: H. n. 

Alma.ııı.nın, hnttii. üç ftnlyan as.. 
keri Bldiiren bir köyü bir gece f. 
çlnde tayyarelerle yaktığını her 
Habeşli biliyordu. 

Habeşliler ona (Kralın oğlu) 
ismini vermişlerdi. Hakikatteyse 
Almcra bizzat Ha.be§ist.anm gö • 
rünmiyen kralıydı. 

İtalyan orduları Ha.beşistanı iş
gal edeli seneler geÇtiği halde dağ 
lık olan cenubi Ha.beşistana bir 
türlü inemeınişlerdi. 

Bu havalide en azılı ve ceug{ı _ 
ver Ha.beşliler bulunduğu için 1 • 
tnlyanlarm bütün te§ebbüslo'lini 
nkamet0 uğratmışlardı. Rurn1arda 
kuvvetle bir iş göremiyeceğirti ıın 
lıyan İtalyanlar i.SC casus Alme -
rayı bumda kabileler anısına snl• 
~lar, bu kabileleri bin tUrlü en• 

Almern buradaki kabileler aıa.. 
smda işin hiç de kolay olmadığını 
dalın ilk temaslarında anlnmuıt1, 

Zira bu dağlarda yaşıyan Ha • 
beşlilerin henüz yarr vahşi bir hal 
de olduklarmı, para kuvvetinin 
burada büyük bir rom olmadığım, 
ltalyanlard.an derin bir surette 
~efret ettiklerini gördü. 
Almera bunun üzerine bin türlü 
şeytanetc başvurdu. 

EvveUi. bu köylere her.biri müt· 
hiş birer casus olan do]<torlan 
yerleştirmeye muvaffak oldu. Bu 
doktorlar yaralar içinde lıastaları 
hem tedavi ediyor, hem de bol 
bol erzak vererek ia.ıie ediyorlnr, 
kendilerine minnetle bağlıyorlnr • 
dı. 

Bu usul, ltalyanlarm esnsen 

Hücumbotu hizmetinin kolay 
olduğu zannolunmasın, on kişilik 
bir mürettebatın adam başına 
neler dii~tüğünü düşünelim. 
Bünyevi ve manevi tahammül 
kudreti. daimi bir gerginlik ve 
zihin topluluğu, ve c.;abuk kavra
yış kudreti mürettebatı qıuvaf • 
fakıyete götüren başlıca amiller· 
dendir., 

Evvelce :şaret edildiği gibi, 
hucum~otları darbe indirecekleri 
7.aman daima yüksek sür'atle 
hareket edemezler, zira botun 
arkasında husule gelen köprü 
botun mevcudiyetini çok uzak· 
tan ihbar eder. Hücumbotunun 
sür'Q.tİ, taarruz mcvkiine tam 
zamanında gelmesine, düşmana 
yetişebilmesine. ,·eya üstün g 
milerin taaruzundan sıyrılmak 
için kullanılır. lhtiyati bir kuV• 
vcttir, Taaruzun san'atı, görün
meden torpil atmaktır. Hücum
botu kendini tayya.reye karşı da 
gizlemelidir. Hücumbotu en yük· 
sek sür'atle seyretse bile tayYa• 
renin taarruzundan kurtulamaz. 

Maamafıh fırtınalı havalarda 
kendisini hareketsiz da1..,.~lara 
bırakarak veya az bir süra'tlc 
seyrederek tayyarenin gözünden 
kurtulabilir. Hücumbotunun ken· 
dinı tayyare taaruilanna karşı 
vikaye edemiyecek bir iktidarda 
olduğu zannolunma m Hücum
botu tayyare tarafından görün
se bile yakasını sırırabilir. HU 
cumbotunun son sür'atle yapaca
ğı fıni bir rola değiştirmesini 
ge~iş bir kavisle takip etmek 
mecburiyetinde kalan tayyareyi 
uzağa düşürür. 

Hücumbotu zigza.klarla taar
ruzdan zararsız olarak çıkabilfr. 
Hatta Alman hücum.botları, bir 
1nrriliz tayyare filosunun taarru
zuna uğrayarak otomatik silfıh
lariyle taarruzdan kurtulmuslar 
ve bir lngıliz tayyaresini düşür
meğe muvaffak olmuşlardı. Böy · 
le bir muvaffakıvet ancak hü
cumbotu kumandanmın idaresi· 
ne ve tüfek b~ındaki erin di
rayetine 'bağlı bir şeydir ve sık 
sık vukubulamaz Hücumbotu
nun ye0:tıne rnüd.Maa vasıtası, 
.} ılksek ~iirn'ti. sür'atli J'Y"nr:evı-n 
kabiliyeti ve göze kolay ~örün· 
memesidir. 

Onlar, iptidai insanlnrm eweliı 
hastalar ve yoksullarından eldi" 
edildiklerini milkemmel ani~ • 
lardrr. 

Almem bu azgtn havalide kur. 
mayn başladığı ilk te§kilAtr yine> 
bu şekilde yaparak o kadar mil • 
kcmmel bir muvaffakıyet kazıın • 
maya ba.5ladı ki lta.lyan dil.sman
lığıyln son derece meşhur olan 
bir ka.bıle reisi dahi ani bir has.. 
ta.lığa yakalanınca Almerayn mU
racruı.t etmekten çekinmedi. 

Bu kabile reisiıti ayln.rdanbl'ri 
tnkip etmekte olan Almera ise re 
isin bu ilticasnu gayet büyük ' lr 
refkat Ve itibarla. knr§lladt. 

Reisi hPmen tedaviye bruıladı • 
lar. 

Hakıkatte, Habefl kabile reisı • 
nin hastalığı uyuz hastalığının 
bir nevinden ibaretti. 

Fa.kat bu kadar itibar gören 
hu kabile reisi tedavi altınday 
ken bir gece ölUverdi. 

Almern nüfuzlu ttaıyan dliş -
tnanlarını bu suretle verlilere his 
settirmeden temizlem~k ttsı.ılUnii 
tatbik etmekte ve muvaffak ol -
maktnydı. Almera kabilelere bö~ 

EZELİ ve 
EBEDi KAİDE 

Oaküdar tramvaylarında 
kadın biletçilerden sonra 
kadın vatmanlar da görün_ 
meye başladı. Bunu haber ve 
r~n gazetelerden biri, §imdi
kı halde vatman yeti§mek Ü

zere çalıfan iiç /'-adını diğer 
biletçi kadınlarm da , takip 
edeceği kanaatini izhar edi _ 

yor ve sebeb olarak da şunu 
gösteriyor: Vatmanlar, bilet
çilere nazaran az calı~mak -
ta, buna mukabil fazla para 
almaktadırlar,, diyÖr. 

Az çalısıp çek para al • 
mak.· Ezeli ve ebedi kaide ... 
Bunun, şimdiye kadar yalnız 
erkeklere has olduğunu sanıı 
dık. Bu lzadınlara. da mı sira. 
yet etti dersiniz. ? R. 

Ramazan sohbeti 
.... -

Müb rek 
Em 

Yazan: 
Yavuz Sellin Mısın fetiıettiğ.n.. 

de, Mekke F..mtri Seyyid Berekiit, 
oğlu Şerif J<)bu Nemi ile kendisine 
!slfı.mlar arasında ''Milbarek ema. 
ııcller., diye anılan kıymetli yadi· 
gi'trlan muhafazn edilmek üzere 
göndermişti; ki, bunlar dört yüz 
küsur rıldanberi, Türk hazines:n. 
de buhınnıaktadır. Mübarek ema • 
netlerin bazıları şunlardır· 

Hazreti Muhammedin bir tane 
dişi, Hazreti Muhammedin iki na.. 
lınr, Hazreti Muhammedin hırkası, 
Hazreti Muhammedin seccadesi 
Hazreti Muhammedin snnenğı, 
Hazreti Muhammedin kullandığı 
oklardan biri, üzerinde Hazreti 
Muhammedin a.ynğmın izi bulunan 
btr tn.ş parçası, Hazreti Muhnm • 
medin kılıçlarından birinin knb • 
zası, Hazreti peygamberin gusill 
suyu, Ebubekirin seccadesi, Nuh 
peygıunbere ait olduğu rivayet c• 
dilen bir tencere, Şuayip peygam. 
berin asası; İbrahim peygambe • 
rln kaza.ru, Dı:ı.vudun kılıcı, Mekke 
deki altın oluk .. Mekkede "Maka
mı 1bra.him,. in gümüş kapağı, E
bubekir. Ömer, Osman ve Alinin 
sarıkları, Ebubekir, Ömer, Osman 
ve Alinin kılıçlan, Asha.pta.n Cn • 
fer Tayyarın kılıcı, Ashaptan Hn.. 
Ut bin Zübeyirin kılıcı. Ashaptan 
&erohbilin kılıcı, Yusufun gömle. _ 
ği, Mekkffiin nnahtan. Mekkede 
"Ba.bıUövbc., nin kapı kanadı, 
:Mekke toprağından bir parça bal
cık, Ebubekir, ömer, Osman ve 
Alinin sancakln.rI, J<.,"bubeklr, O • 
mer, osman ve Alinin t<>sbihleri, 
Aşeı ei mübeşşireden altı zatın 
kılıç kabznlıır1, Ash:ıpt.nn Muaz 
bin Cobclin kılıcı, Hasan ve llüse
yinin sancakhn, Veyselkaranlnin 
tacı, Osmamn el yazısiyle bir Kuı. 
nnıkerim, Alinin el yazısile bir 
Kur'anıkerim, Ashaptan Zeynelii.. 
bidinin el yazıs.iyle bir l{ul"'anıke-
rim. 

Büliln bu eŞya, gi.ımüı.ı kutular 
içinde, sarnyda ''Hrrkai saadet d::ı· 
iresi,, denilen bir yere konulmu<>
tu Hırkai saadet dair~sinin mu 
h;faznsına d::ı enderunu hümayun 
gı!manları arasında h:ıi: oda ağa _ 
ın memurdu. Tnyyarzade Atanın 
endenın tnrihlndeıı naklen Haber. 
de "Saray hrıyatı,, başlığı altın -
dn ne~ret ti~irn bir yazı s'lsilcsi a
rasmda hırkai sandet dairl"si ni 
zıımından da bahsetmiştim. 

Peygamberin bizde bulunan hır. 
kası. şair Kiıab bin Zübeyre bedi. 

r.frdiği bazı kabile re.islerini kan. 
dırnrak hastane yapılacağı beha • 
nesiyle muhtelif Yerlerde tayya _ 
re meydanlnn hazırlatmaya baş
ladı. 

Filhakika Almera bu §f:'~tani 
plfı.nmdn muvaffak olsaydı, tay _ 
yare meydanları hazırlandıktan 
sonra bir tayynre bnskmı ile bü 
tün bu havnli bir anda ellerine 
~eÇmiı;ı buhıancakh. · 

ı.,nknt Almcranın bu plfınııu su.. 
ya düşliren garip bir hfi.disedir 
Bir yerli kabile reisi nezdindekl 
sihirbazın garip bir rüyası. 

Bu sihirbaz, hastaneler inşası • 
na şiddetle muarız müteassıp bir 
dnm olduğu için gece rUynsmda 

hastnne ya.pılmnk üzere açılan 
meydanlara cinJerin hücum ettiği• 

eşat E rem oçu 
Ye ctt.igi hırknıiır; bir g\ın şair, 
Hazreti Muhammet hakkındn be
liğ bır kaside okumu , fevkalfı.dc 
hoşnut olan peygamber, sırtında.a 
hırkasını çıkanp Yermek suretile 
tul tif etmişti, 

Osmanlı hnnednm an'anesine 
göre, padişahlar. mmnzanın on 
beşinci gilnü, hırkai saadeti me '" 
rnsimi mahsusa ile ziyaret ederler 
di. Pndi:;ahUın da bUtün saray ve 
devlet erkfmı 7Jyaret.tc bul•ınur • 
!ardı. 

Hırkru saadet altın bir çekme .. 
ee içindedir. Eskiden bu çekme 
cenin anahtarı bizzat padi~ahlar
~n durul"du. Bu altın çekmece, iç 
ıçe yedi tane ağır ipekli 'eşıl ka· 
difeden bohçnlarn sarılın.ıştır. Bu 
bohc;alıırda Uzerleri som sırma , 
inci işlemeli gümüs bir çekmece • 
ye konmuştur. 

Birinclsı gıhi bu ikinci cekme 
cenin de anahtarı padi ahta durur 
du. Ziyaret J;Unü hırkai saadet 
çekmecesi bir gümli sehpa Uze • 
rine konulurdu. İkinci Mahmut 
zamanına gelincc)e kndar, bir d 
"mnl mUbarc-k" mf'rru.ıimi vardı · 
Hrrkni saadetin, boyuna gelen en 
Ost düğmesi b r tos suya batırılır 
sonra o su:lan, evvelce hazırlan • 
mı.s destilere birk~ damla. kara 
tınhr. ''mni milbarek .. adr. la ba. 
zı kimselere hediye gönderilirdi 
Hrrkai san etin ıslanan ya.kaEı 
da anbcrli nteşdan da kurtulurdu. 

Zıyaret mernslmi esnasında, en· 
d.erunwı en gUzel sesli hafızlan 
tarafından, hiç durmadan yükse>k 
c;esle Kur'anıkerim okunurdu ha. 
f1zlar hırlmi s;ındet odasmm' et 
rafma dizilip otururlardı. 

Ziyaretten evvel de. Ramazanı 
on be3inci gecesi, hırkai sa.adet o
dası, glll suyuna b~tınlmış sün -
gerlerle silirJrdi. Buna. has od!l 
gılmnnlariyle beraber, bizzat pa 
dlşah da i!ıtlmk ederdi. Sonra bu 
slingerler. hns oda ağaları arasın 
da ııayla rln:rnk s:ıklanırdı. 

Hırkai Madet ziyareti günunun 
a.k nmı d'.l., bUtün askere sara\ 
hakhvası dağıtılırdı. Her on ne -
frr<' bir tepsı bakla,·a \'erilirdi 
Snrav mutf klnrmda p~ irilen b k 
lnva tepsileri futalarn bağlanır 
k•slnlardan çağrılan n<.'ferlC'?", b < 
lava t C'psileıini futalaıın dtiğı.il" 
verindeıı ve il bo\•alı srrıklnıu ,.. 
rirlp iki er iki e; omuzL'1.rına a 
lır, g"ötiırürlcrdi. Tep. i ve futa ' 
eı1 esi gtin sara\ a iade edilitd

0 

ıız impaınt.orlugu) la 1tal)an im 
paratorhığunun , bu ilti imp~roto 
tuğun gönınmez Afrik fnt hlc 
olan iki buyUk 'e müthl casusu 
ol"dulardan evvel bir hayat me • 
mat çarpıı:mnsın:ı giıi mek mec • 
buriyetinde kahyorll\r. iki imp:u 
torluk ilk ötum temasma {\'ıri i 
\orlardı. · 

Stirlıng Afıikada ltal~ an unp • 
ratorluğile mİJ("tdele'.: e b lad:.ğı 
zaman :'> almz d • ildı. tn i'izl rln 
senelerdenberı mUk mm 1 surett~ 
hnzırlnnmış bütün bir mustemle -
ke ı:::ıkeıi tC'. kilötı emrindeydi. De
ni! bil r kı lwmiz dünyada lngi • 
!izlerin ~üstemi ke te kil.ütlan 
kadar mükemmel tc ılit ~ ıntıh. 
mamışt.Jr. lngii zler bu snhada hli· 
liı birmcili ı muhafaza cd ~ orl:ır. 

ni ve bütün çocuklarla kadınlan 
yediklerini görmüş ve bunu i.533 
etmişti. Bunun Uzerine cinlerin 
korkusundan galeyana gelen kabi
le halkı bu meydanlardaki yağ 
murlam kll1"5ı yo pılan bütUn tcrti. 
batı bozdular. yağmurlar bu mey. 
d:ınlan batnklrkla.ra çevirdi. 

Esasen hlt"iltere deme-k bir mtls 
temleke imP ratorluğu d~~k oı. 
duğu için bu da ... avct tablı b r '€lf! 
olmak !flZrnıgelir 

Fakat lngilizler lngihz subavmı 
bu harbe kadar hemen vnln z mUs 
u-mleke irin ) eti tlrmi lerdir lt", 
bunun Afrika harbinde de b · · , 
faydasını ı;>rclUler. 

Bu suretle de Almeranın şcyta• 
ni pl.tuu suya düştü. 

or • müstcmlekeeilikte tercih ettikle • 
•aı 1o a.a. ~imdi Ahes ka.nılarmdn 1ngf. M 

(DO'l·rı · ı 'J 
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Anadolu ajammm vcrdif'I hııber. 

11'.rc g-Ure <lUa}ıı \UU.)olr..! bir b:ılu. 

Leni Jr .d 
" arın

birkaçı 
da. a 

is~~h ~ 
dan 

:!f 

zar> ·~e(rlcH 

ıza şah arjantİHt:: gidiyor • 
General Vavel Kafkasyada • 

uslara Amerikanın yardı • 
mı • lng~ltere Fmlıindiyayı 
düşman tanıdı • Müttefikler 
konferansı to('l!~myor 

:25 E Y I! U ~ - 1941 . 

uaOne -
Baltık filo!'unun hnva kuvv<>t· 

!eri pazartesi P.ilr.ü' 13 dü!'ına ·ı 
t~y\'are'İ C:i'ı::lirmü~ler ve hava 
meydanlarında 10 tnvvare daha 
tahrip etmislerdir. 

Lcnin~rad'da dorıanmavn men
sup tnyyar<'1er AJmanlrrın iki 
tayyare dafi hat:trvasım. 11 
tnyvare dafi mitra1vöz tııC!vziini 
ve l4 zırhlı ot0mobillc S top tah 
rio etmişJcı-dir. 

Kar-.ıdeniz le """'!."m"va men
sup tayyare~er ha,·n m,..yd-.ın1a
rmd<ı 11 t:ı.yyare tahrin ctmi:; 
!erdir. 

OdeJıı mmtoka~I"tıa ,...·~l<>r 
Almnnkra karsı ta:ırrıızlarda 
"'ul ımmtı ı::la rdır 
Tahranda oazhe: 

ln~iltercde ha ih:ızırcln Iran 
meselasi ikin,.; dl"rPC'"Ve d .. <'J'l"IİİF-
1 ür Rm:lar. J""ili~erle birlikte 
Iran'da esld ı;.:;ı.h·n iktıı;adi teş 
k11fı.t·nın nokc:a•1lı!ı Yiiztinden -ı. 
z'.:llmış bulur-~n Vİ'' eek m:'ld1e1<' 
rini tedarik etrre'!e ı:alışınakta. 
dır 

Ruslar. !ran'a ı_yirdik'prinden 
beri 1770 ton r !·er. 9680 ton 
buğdav ve bir milvon metre 
muhtelif kurn~lar 2öndermiŞ-

Alman umumi kı;rarr•alımın !erdir. 
tebliğinde dün Kiyef'in şarkında Tahran hnricin'ie kon~k lmr 
başka Sovyct cüzutamlannın d:ı muş olan 111.!'iliz kıt.aları. müm. 
hnha edilmiş o!clu,{'U kavd~il· kiln olduğu kadar havatlarım 
nıekt ... dir. Dü!iman lrnvvetlcriniıı tanzim etmişlerdir. Hunlar. halk 
'bakiyesi iki cephe. arasında malı. tarafından ook iv! karşılanmak
sur kalmış olup bunların da bir t~rr. Şehiröe aıuı veria yapmak 
kaç gün içinde ta~miyle imha istiyen !ngiliz askerleri, kamyon 
edilmesi beklenmektedir ile şehrin ortasına kadar nakle· 

Tayyare' erden alma~ fotoif- dilmekte ve işleri bittikten sonra 
raflardan düşman ta.fları arasın. konaklanna avdet etrrcktedrler. 
da kargaşalık çıktığı anlaşılmak- Sabık §ah Arjant!ne gidiyor 
tadır. Pars ajansı. sn.bık ~hın Arjan-

lfronstad körfzinde Alman mu.. tine gitmek üzere Kermandan 
harebc Stuka tayyareleri düşmn- avnldığmı haber vermektedir. 
nm harp gemilerine ve bir dest- GeneTal Vavel Kalkaayada 
royerle:ine tam isabetler kaydet-
mişlerdir. Ünited Press ajansmın Lond-

Beya.z deniz sahillerinde, bir radan öğrendiğin~ gör~ Hindis. 

ON 
Be inden askeTi membadan 
bildirilivor: 

Kiyefte 
Harekat 

bitmek üzere 
Kacmak ümidinde bulunan 

Sovyetler inkiıarihayale 
uğradılar 

.t~rlln, 25 (A A ) - A6keı1 mem.. 
bndıuı bildiriliyor: 

K!ycf mmtake.smd:ıki &!kert hare
kdt net!eelenmelt Uıe:-• 61r. Kııçmak 
Cmldinde buluna:: Sovyct t• •::kkUllerl 
uğır btr !nl<lııarı hayııle ı.(;lnnuşıardır. 

Atman kıtalarl Ler.i!l~rao banlly6. 
sUne girmişlerdir. 

Alman tııyyare:er! n. ıvaffaklyeW 
bir surette Kırımdıık! askerl tesisatı 
bombardlman elrnişlcrdir. 

Ber:ı..n. 25 (A .. \.) - K~yeftc hayat 
tabU seyrini nlın;ştrr. 

unşunCLEN so·n·ET 
TAYYAREJ .F.nl 

llt·rllrı, 2.; (A. •• ~.) - 21 ağustostan 
2-l cylU!e !tadar Alman hava. kuvvet.. 
ıcrl 123G dUııme.n tas)•arcsl dUşür .. 
mtişlcrdlr. 134 dü;'llUUI tayyaresi Al· 
man denlz kuvveuert tnrafmc!an dU
J!UrUlmUşUlr. 

Stefani ajansının 
bildirdiğine göre 

Afrikada 
Zirai vaziyet 

gittikçe fenalaşıyor 
Beş milyon sanchk portakal 

ve limon dep:Jlarda 
ciirümeki:crlir 

LIW1>n is (A.A.) - Ste!anl: 

• Ruzvelt 
Önümüzdeki haft.ı: zarfında 

Bitarafhk kanunu
nun ilgasını 
isteyecek 

''astngron, 25 ( (A.A.) - Gele
cek hnfta. Ruzveıtin bitnrafhk ka. 
nununun bilkuvve itgnsmı isteye • 
ceğine dair birçok emareler mev • 
cuttur. 

Reisicumhuru bu yola sevkeden 
hükumet mcmurlnn Amerikan ge
milerinin muharip devletlere ait 
limanla:ni veya harp mmtaknlanna 
girmelerini meneden hli.kümlerin 
de lmldınlmasını tavsiye eylemek
tedirler. 

Ayandan Connally 1Jitaraflık ka
nununun esaslı bir fJCkilde tadil, 
hatta tamamiyle ilgo. cdileceğ ni 
tahınln etmektedir. 

Connally ticaret gemilerinin top 
lanmnsmı tasvip etmcğe hazır ol • 
dui:'Unu ve kongrenin böyle bir 
teklifi kabul edec~ıni zannettiğini 
ilave eylemi§tir. 

F ranstz 111;· s n .o
k el eri iş~al mi 

e ilacek 
(Ba.s taıııfı l ncide > 

• :Alman av tayYare teşekkülü bü. tandaki İngiliz kuvvetleri ba$ku· 
yük bir <>'cktrik fabrikasını tnh. mndnnı f!encral Vavcl Tiflis'e 
rjp ctm!Ejtir. muvasa!~t etmif':tir. Söylendiği-

Leningrad ve Mo~ıcov:\ n~cri ne göre V.Q.vel n:afkasya mmta- · 
tesisatınn da muvaffakıyetli gece kn')•n·n miidafaasım haz.rrlıya-
hücurn'arı yapılmıştır. caktır. 

Cap~tovn'da.-ı '!elen haberlere g5rc, 
Afrlkadıı zlral veztyc~ gilnden gtl. 
ne vahlmle{lllektc:d r. Bu sene bey mil 
yon !andık ol:ln portıı.kal ve llmon TC• 

koltesi dcpolart.lo. çUrUı:rıektcdir. lngit. 
tere ctnubt Atr!Y.anın 2lrıı.1 !sUhsaıa. 
tmm bUytlk bir kmnrJ• satm atmnğa 
tıa.zırdı. 1'"akat gemi mevcudunun 
:ıoksanlığı bınlann ı:akledilm~e 
mani ~klJ etUğ!nd~ çok bUyUk :mik 
tarda meyv;LllID blıuıeUcc denize dö
Mllmcsl zaruret ballnı ıılml§tır. 

"Daha bir müddet evvel Birle • 
şik Amerika. ve lngiltere gazete • 
leli Atlas Okyanusu ile Antil de
nizindeki 1"rallSlZ mUstemlekeleıi -
nin askeri ve sevkulceyşi mahiyet. 
te hiçbir ehemmiyet arzetmemck· 
tc olduğunu teyit etmelerine rağ. 
men, bugiln nynı matbuat silfı.lı ve 
mühmmnt y\lldü gemilerin 'Mar -
tlnili, Guadcloje ve fildişi sahilin .. 
de Abidjnn istikametinde İngilte· 
re ablukasından ve Atlas Okyanu. 
sandaki Amerika tıı.rassut hattın
dan ge~mckte bulundukla.nn:ı na • 
zan dikkati celbediyo-r. D. N. B. aiansmın 2.Skerl kav. llnited Pres5 ajansının ilave 

naklardnn c;::7cndiğinc göre Al- etti~ine göre, İran demiryolları. 
rnnn utnlarının J..eningrad öün. nın tamir edilmesi, strv.tcjik bir 
deki harel: tl~ri 23 ey'ülde de ehemmiyeti o!an Sovyet uetrol 
mu.,;ı.ffakıyctle devam etmiştir. kuyul~rını mtidafaa etmek için 

Şiddtli nıuharebclerdn sonra belki de bir ln~iliz heveti seferi
A'man kıt:ılan islihl:fımlarından yesinin Sovyct Rusyava c:önde
bir kıs.'llını daha ele geçirmişler. ri1cceğini _göstennektedir. 
dir. Bir Alman tümeni istihkam. RuslaTa Amcrikm: yardımı 
larla takviye edilmiş ~hra mcv- Amcrik:ırım Rusyaya yan+ w' 
z:lcrinc eirerek ilerlemiş ve şid.. yardım, Şimali Atlantik yo1i~ -~ 
dtli rol.ak muharbelrindn sonra gelmeğe başlnm113tır. 
IA>nin~rad civarzne~ mühim bir Panamad;.n har.?kct etmiş o-
m~77.d :'."Pt<!troi~tir. lan ve benzın \'C bacıka madde'er-

Diğcr bir Alman tümeni de 23 le vüklü bir gemi, üç hnftnlık bir 
eylülde bir Sovvet tümcmini püs. yolculuktan sonra Arlm:1ge!sk'e 
kii..~-rıfü:; ve s:cıd:!t'i muharebe. vat:ıl olmuştur. cVrilcn haberd.a 
laden c:onrn d wer bir mevkii Z3P· yclnız bir gemiden baı:heclillyor 
tetmişler ve göirü göı:fösc muluı.. Su D:ıv g~miniıı bu volculuğu 
reberler r.eticer.3nde bir ook Sov. yalnız olar~k yapmadı~ı zann~
yet istihkamlarını muharebe hn. dilmetedir. 
rici etmi§lcrdir. Büyük Britnnyanm her ta:-a-
4,5 milyon halk muhasarada fında, Sovyet Rusya için vam:nn 

Berlinde ~skeri mahfiller, Le. tanklar, fabrikalardan çıkmakt~. 
ningrJ.d bölgesinde kuc:atdan a.. dır. Yüzlerce ve yiizlerce tınk 
ha1inin sayısını 4,5 milyon tab. bir araya toplanmakta ve nr:mc:ı 
m.in etmekt('dirler Bun:ar ;lra- kesilmiyen bir :'-'l~ın halinde ci
sında ka~ Sovy t kıtası bulundu. lahl.;ı.ndır:1mnktadır. Bundan ev. 

"i:'11 m:ı.lCm ceildir. Alman hü. velki rekorları kıran rnl.nm'2r:ı 
lkUmetinin. Varı:ovada olduihı l!!:ışılmahtJdır. 
gı"bi, 1.JCn· r..,.rd'daki sivillerin I.evaz·m nezare:i memurların· 
tahliyesi irin de bir emir \'erip dan hiri, Röyter ajaru:mın bir 
vermivecem halrkında!~i ı::uale. mı•habirine, büyük bir' fabı il:~
salA.hiyetli bir knvnak tarafın- mn muayyen bir zaman za1fm
dan yabancı gazeteciler muvnce- da, tahminden fazla tank topu 
hesinde, menfi cevap vcrilmi"'ir. imal ettiğini söylemiştir. 

J Alman kaym:ıl.ları. bizzat Sta. lngiltere Finlandıyayı 
linin. Lcnıl"g~ci'ı kapalı ~ hir Dü m::n tanıyor 
ilim et"T

0

" \'C her C\'İn. hemf'cri. D:.in Londradan resmen bi'di-
. ler taraf ırd:ı.n. rrnur.a l;ad:ı:r mü- ri!di~rine göre. Büyük Brita.,ya 
daf~ <'Oilcc";;i,.,i r0v'emiq cldu. hükUm~ti. Fin kuvvetlerinin Sov. 
ğu keyfiyetini' il....ri ~ı.irüvÔrlar. yet arazisini istilfıvn devam et. 

Bu suretle. S".=l"nin. f'ehrh a. mcleı·i takciirind:! Finhindivavı 
kıbetni bi1.z"t t:ıvin et-mi~ 01dui;ı dü~m:m memleket ol"'}.;>,k ta::u
'.Alm:ın haricivc nez:ırdindcn b<!. mak mccburivelinde kalac:ıi!rnı 
ynn olu~1m<ı' tııdır. F" h'"k. t' bı·- t · · Alm .. -.'ar f!cn·knl .. l . d m u nme ıne te ıgo e mıştır. 
- ....... • on crııı c . lffüUefi~!cr ~:>r.imansı 
~tam"'a gazetPsi 1?-'n'a~ ileri Diin tc'J[andı 

ko ları H"r'·of'un o.,lerıne ~el- l" · .. 
diklerini ı:-:ıdi.,.""'"'t ~d:r. ı_ un LoP.drnda toplar.an mut-
Ru3yada ln~iliz. tayyare!cri tcfıldcr konferan3ın~l:ı r.A:m. ŞU 

J ·ı· t . . 1 • • c . • • beynruı.tta bulunmu~.ur: 
ngı ız . an ~rc.c:rınm. : on c. J 2 hazıran tarihindeki son 

Rusyadakı faalıyetıne .ru~ ılk ı:~. tophıntım•z.:la. zaferin k;:,zan }. 
lber:ler ~dr&.ya P.' lr_ruştır. . mnsı iç;n ,.e zaferi tali::irı edecek 

Fena b•r h~v. dl .~·r col·
1 
l•e!ıf. su h devresind? vsrııl:ıcak iş bir. 

)er vap1lm~ O.U"J O "O'.!'r,a mu. rw· · · i b" fi 1 
vaffakıyetlc T'".. '"r."11 <'3.rrrş. ıgı ı~ın ren ır rn n 'nı?-1 ac w: 

, ,d w 1 b , ,.r·ı 1 • maı;ı urJ,anmın hac:ıl o c ılecc~ı 
~a ar o. U;!U r 'r ·" 1 mc •• e. ümidini izhar ctrr.i~im. Bu top. 

-----o---
Sovyel tebliği 

Mo.• '" n. 25 (A.A.) - Bu saı
b:ı.hkl &'.ıvyet tebliği: Dün bUtun 
cephelerde muharebeler devam 
etmiştir. 

ze ve arnmızda görmekle <le b:ıh· 
tiyar bulunuvoruz. 

İngiliz • Birleşik Amerika mat. 
bun.tının bu ncsriyntı Fransız müs 
temlekelerinin ve bilhassa Dı:k:ı -
rm Martinikin ve Abidjan deniz 
Ussünü znranna•farnk gen'§ mik· 
yasta bir lngillz • Amerikan milş
terck taarruzuna bir muknddlme 
ie§ikl etmektedir. 

Bu plfuı, söylendiğine göre, reis 
Ruzvclt ile Mister Çörçil arasında 
akdedilen Atlas Okyanusu konfe· 
ransmda. derp~ cdilmlş ve pek ya 
kında General Dö Gollln mU!l\'C • 

netilc tatbik sahasına konulınuıı 
bulunmaktadır. 

Etl~n netice olarak r:öy'e de. 

:n;~~~:Ruzvelt. Çörçil deklarns. Her akşa n 
vor.u münasaıbetiylc bir karo+:- -
suretı takdim edilecektir Mütte. 
f·ı h k · (llııs tnrafı 1 nride) ı c U Uınctler bu karar suretini 
ta<:clil:e d:ıvet edileceklerdir Sovyetlenn de böyle ~k y:ı'i.nnd~ 
Bulgar clahiliye nczrrınr~ Yero ~erileccklcrinc ılı:ir orfaıl:.l 

hiçbir emııre yo~ur. 
Bcy:matı Bnl"ıırlstan B:ısvekili bl!tun A,·. 

Bul~n r dahiliye nazırı Gabro~. rop:ınm bolse,·ildiğc Jmr .ı nmlmd. 
ki ecnebi gazetecilere bcyanattıı de<; cl!'ıa.d iliinıml:ı mlittclılrJ olı1u. 
l:mlurnrak son gürilerdc Bu~a- J;nr.u tcr:ıin ederken, batLn Avru · 
t • ~tann inen para§Utçülerin Sov- padıın gelen bııh!?rl::r biz~ I.c;mU. 
\'~tler Birliğinden gddiklerini oizınln lıer tarafı sn.rmı, \C mih\c. 
tevit c1.miştir. re 1<ar1:'ı bir mllcndeleye giri m1 • 

Tiifenk. bomba, rovervcr, tel. oldni;'11 inbb:ı.mı ,·eriyor. Çilnltü 
siz aletleri gibi üst'~rinde zuhur mlh\'er lmyruıkl:ınnılan gelen hı:. 
edt>n malzeme Sovyct f~brikala. herler bile ir.~nl altmılıllı..i yerlerin 
rının markalarını taşımaktaydı. kiıffesinde !mmünistlcrin fnııliyc. 
Nnzır Gabrovski bundan sonra tinılrn, lıiieuın \'e taıı.uuzlnrını1c:ı 

memleketin dahili vaziyetinin cc.. b:ıhsctmektcdir. Runınnyacla, Yu 
nebi propaganda.sının iddialnn:'\a ~osh\\y~d:ı. billıns n Hob:ıd:ı •a., 
rn5'rr.cn memnuniyete §ay~n 01- FrnnS!lda he!ı 1 ur~ımn cli.:ilm"!.t~ 
du~um1 söylemi3tir. olan liomüni tleri!ı lmbcrlcrini nl•-

Memlel.cette örfi idnrc ve umu. yonız. Bul~:ır~tnn l;ile komü_, . ., ... 
mi scf,,.rber~ık ilan cciilöiğinc da· lere lmJ'Sl tuhaffuz tedbirleri nl. 
ir verilen habe-t!er uydurmadır. mısiır. 
Hiikumet ecnebi .msurların fan- .ı\\'rupanın ş·ı m:m~:ıracıı l:nrşı. 
liyeti netlC'("'inde vukun. gelen smcb Lirıız ı'ü5ünülüncc i:ıs:ııım 
sabotaj hc:rehetlerine mani oJ. 'lih:ı:ncıe blfilihtiyar blrt.'llnm sull· 
mıı1t için bazı tedbirler almak\\ lrr c:--:lnnıyor. o~ le gel' yor iti ''!;:o. 
iktifa etnıiFtir. Bulg~r ordu.su mlirıfı.m" kelime• i anc:ılı: bir ı>rolıı. 
nun ihtiyat ~frndı anca:{ Uc haf. dıın ibarettir. lfan~i memlclıcttc 
ta Eürczek o~an b:r talim devre· mtani:ınnm hUrr;yct \'c ~ tı.tUli 
sine <:nt:·rı1mı~lardır. u~"Ttlnda citlal~ ntılmah lht::y:ıC"nı 
G;o.brovski Bulgaristarun hiç bir duymuş bir ,·ntADpcn er \"arsa bu. 
memlekete karst tecavüz emelk:i na dcrlınl bir komU.nlstlik damgc..•n 
be.:;lenıedö~ini ilave tmi§tir. rnnı!uyor vo doğruc:ı. knrı=ıuna di. 

Alman tayyareleri 
nan gece de 
Mos ovaya 

bicum ettiler 
Moskova. ıs ( A.A.) -Tasa

jansının bildirdiğine göre 24 • 25 
eylül gecesi Alman tayyarelerin· 
den mürekkep bir grup 'Mosko
vayı bombardıman ctmeğe te. 
şebbüs etmişlerse de tayyare da· 
fi bataryalarının ateşiyle ve av 
tayyarelerirnizin tnatTUzu karşı
sında. düşman tayyareleıi da~ıı.. 
mı§ ve ht\kfunet merkez.inin ü.s. 
tür.de uça.mamışlardır. ---
F rt fabrikalarında 

tank yapıhyor 
(Baş tnrnfl 1 ncide) 

Cherysler kump:ı.nyaın, birkaç 
giln evvel tank imaline bnşlamı...~ 
tır. On beş gUn evvel General 
Motors kumpanyası dn emrindeki 
fabrikaların tank lmııline başlıya
caP,mı ilfuı etmiştir. 
Bombardıman tayyareleri ve 

motör imali için Ford 750 milyon, 
General Motors 1.200 milyon ve 
Chrysler 50 mflyon dolarlık kun • 
turatıar imzalamışlardır. 

h anlar Leningrat 
banliyösüoe girdiler 

Londrn., 25 (A.A.) - Eovyct Rusya. 
da harp dfin her taratta tlddetle de. 
vam etmiştir. 

Almnnıar :Murmanıık ıımanma kar. 
şı ikinci bir tsnmızda bulunmu;ııar. 

dtr. Bu tıuırr.ızun da aıu.mcte uğra • 
dığma hlç §Uphe yoktur. 

Leningradda ve cl<'lltm4a barp bll.o 
yUk b1r ş!dd?Ue devam etınektodir. 
Alınan ha~rlere g~re oehrl muha. 

s:ıro. eden ıt'.JVVcUer çt:mberin hem i.. 
çlndcn bcm dışından tıUeumlarda bu
lunmaktadırı:\.l', Almanlar çok ağır 
zaytnt vermektedirler. 

DUn gece ~yanatt~ bulana.n Berlin 
sözctısU Almanıarm ı..er.!Dgradm ban.. 
l!yö .. Une glrmeğe muva!fak oldulda • ' 
nnı blld!rm!~tir. 

Şehrin b:ınl1y6süntlı1 20 ktlometre 
mcs:ı.fede bulunduğwın 5Öylcrııek bu. 
nun pek de ehemmiyet.: olmadığı au
lo.şılır. 

Şehir civarındaki Alınan 126 mcı 
alayı nıcvzılcrlndcn ı-1?ı11~i.lrlU1erek bu 
mevzUcr H:ıslıır tnrn!u:1an ı:;aı edU .. 
miştlr. 

Stokbolmda.n alınan b'..r habere göre 
tngnız tayy ~lerl ,eb':'ln mUdafaasma 
!ı;tirak e:;:em!'kte<!lrlııı. 

Len1ngrndl'!a hrırp eden kuvvetler 
oldu'<~ mUvazenell t>uı~nmakladır. 

Şebrın mukavemctınln uıwı aUrcceğl 

anıaı;nlmııktadır. 
Gomel mmtakalarınr'.ııl;.J Alman Uer 

ley~! :nuva"ttk:ı.ten ourdurulmuıtur. 

Okraynndn Ruslar a:ı.kabll taarrın: 
ı:ı.rda bulunuyorlarsa dı. bu cepheden 
alınan b:ıbericr Aıttır. 

Herhalde ournda va:..')'et mU~kUl • 
dUr. 

Odes:ı mU<fai'aasma ve mUtearTlZ • 
ınrn ıığır uylat vernıf:ğt devnm edi· 
yor. 

Muhakkak oınn nokta ~dur ki: 
Ruıılnr ne knd.tr arazı knybcdcrter.se 
etsinler gerilerde tUy'.lk membalara 
malik bulu:ıı:laktndırııır. Kahraman -
ca harbe d .. vaın cde~klerlndc 1Uphe 
yoktur. 

:btruıbul tcro tıı'ikimJiı';lndcıı: 

E\'\'eloo EeyoJ'lu Ağac:ı.rel!ıl Rume. 
I! ban 3 Uncü lmttn '32 numarada o. 
turm:ıkta iken h:ılcı:. ikamt:t;flhı meç. 
hQl Şilkrü Izgıp: 

dıtİk ç:ıııw~~ a r;1..,1..,r,""r".c111.n In.nt·mız?~n n k a~ bir ~ü;Jdet 

Bul~ari.::tnnın ı;ark cphe:;ir.e tll~k meyıbn:ı. yal.ut dnr:ığımnn 
sefn,•, bir ku\'\·et göndereceğine götiirtllliyor. Şin:diye lmcbı.r y::.huz 
d~'r vCTi'en h"'l.er!ere ı;ılinc n"zır l!usynya fnhis:.r eltif,inl gördü::.-u. 
bu hnb~r'erir ;· bir crnsa müste 01\lz l:oınUnistll3.in Ilusyıufa epey. 
rıit olnıı:ı.dr~nı .oöylemiştir. ec toeılid darb0 '\'e fcfil ·etlere mıı· ı 

ts~uıbul 5 inci lem dalrcsinln 941/ 
7CG sayılı dosyt..sında. ŞiıkrU OUrüne 
oı:ın b-:lrcunuzda.1 do!ayı icra hflklm. 
liğinde yapıl<'n durı:tnıac!a lG.9.941 
tarihll celse için gön~rrilen da\'eUye. 
n~n bı!O.cbll.ğ inde oduıı;~ görUlmU~ 

ve bu kere hal~'!creızda ll g1ln mUd 
detıe lllı.ncn tebligat l<.ratınn karar 
vcrllm!şU. .-c gene mUrafıı gQ.nll olıı.. 

rnk lD.y!.n olu.ı:ın 9.10.9U tnrthlndc 
s:ıııt 14 to !stıınbul icıe. hllltlml!ğinln 
mUrafııasmJa. bızzat \'C~'!l bllvekAle 
hazır bulunıuanız lA.zıms-eıcceğl aksl. 
tııkd!rde nde::nl .uuzuruııuzda mll'rataa 
icra ve tetkik kılmnca~ı tebliğ maka. 
mmn kc.iro olm'lk Uz-:::c i!tıncn Lcbllğ 
olunur. b

. • -· l" .... ı..mil" l09 ı.,h sonra Hıtler. kendı usulunu ta. 
tn, UÇ • l'::C•ı " "' • k' d k dft ı.. ld b' "h 

rip ve !tendi i cl 0 bir avcı tavva- tp c ere • -.ııa evve en ır 1. -
• k b·• · •. barda bulunmadan Sov etler D r-

rcsı. av .m ır. . .. liğine taaruz etti 
Bıra11: r- nrn a ·111 fılo. do·t So tl B' .. · •. h"'t t'. t• 

M h "tt 109 tah,.ip etmiı:; • vve er ır ı~ı u.tumc ı \'e 
ve e~e~·st1 

··ata uğram~mı~ ~·atandaşlnrı, bu ~~a~uza kar!ll 
tJ? en 1 zıı\ 1 ılk 7amandanbarı dtı.nvayı hav. 
S · · · r.' tc b·ral:an bir ı<>r~r \'e b;r 
ovy~ t~yycuelerının r. eh"~ttp 'rer"· e·iıı• mr1 ... fa:wa 

Faalıyeti gertilcr. 
Bir Sovyet teblğinde deniyor Diğer tar.'1ftan Yunan m;lleti-

ki; r,,n mümessillerini men:leketimi. 

Gnbrovski netice olarak Bulga- nız haldı&'! bir sır:ıclı bütün Anu. 
ristan n Kırımda bir himaye ida... pııda dağınık '\'e S!lri bir lı:tStulık : 
resi tec:is etmek \'e l{afkas pet- :ribl patlıık vermesi ıı.Idm ıı.Iac:ı.ğl 
rolleı ini işletmek istediğine dair lıir i5 de&>ildir. 1''nko.t vntnn ve i"· 
bazı Amerikan gazeteleri t~n:- ti!d.~I aşla h.:!r m~lcltcttc bir 
fmdan iler sür"llen ildiaların gü· !;ok ferdin ruhumla esasen yn§a. 
lünG olduğunu söy'emiştir. m:ılıttıdll'. Onun ı~·n btı his nih.,yet 

Rus para$Ütçülerinin Bulg::ı. fertleri yalnız h"'5'cr·nn o'ı:;:ı.1n.r dıı 
ri <ıra gön-"erilmesini protes!o b:ızı ic , .. h ::: kcl .. IJIUr. So\'yct· 
r~!'n Culgar nctn.cı hakkmda 1 ırr ı-·ı~ ml'e:ıd!lcvi konü •z. 
To~s a.1anst Rus pamşütçülcrinin 1 ınc :ı:~r .. ı J lr müc.:ı.1"''c Frklimfo 
gönderildiğini tekzip etmelctcdir. tef irc imlıfın o·sa Lıilc J\\Ttı(l:ııb 

~------<>~-------
• Dnhlliye vek!ll F 1k öztrakm bu 

g1lnlerde şeo.rimluı gele<ıeğl haber a. 
lmmı~ttr, 

göze r:ırrı:ın gnlcyıını 'fe rnlı:\tsJT. 
lığı aynı lto:nünlzıne ntletmeğe tın.. 
!tfm l ol.t tır. 

Hıiscylıı Cnlılt \' ATAlIN 
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_;:jft'led,;, A.• vE KAHNUO S~IN 
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Ok Mlll1 Roman 
:· Yam: MAHMUT AnlLA AYKUT 
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Ben Büyükadaya gidecektim, bir pansiyon tutacaktını. 
O bana bir hafta misafir gelecekti 

.. 
yaramM ~ar gi:bi hemen 
yerlerine çekildiler •. 

Na~çalı ayakkabı seeleri uzak
laşınca f"ıl030f ytne yerinden 
kalktı: 

- Bana bakm gardiyanl·k 
deyip ~. Zor iş bu. 1 

- Ne o Memamct damarla 

- lnaanlar acı C.übcrin t.;;dını 

PERDEYİ AÇIYOTWM 
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KOMtK ŞERİB HASA~ 
EFESDt rın uyandı.Pliba.. ı 

bile bir yudum su icince u~utu· Şehzadet.,;.ı:;mda İkbal 1kıraet • 
yoı:lar. FiloD.lf birayı cektı~tc!-1 hane"inde tavla oynuyordu. 
sonra ök~ şapmın tadını duşu. Yaklaşarak kulağım.: 
necek ~eg~I va.. .. .. .. .,,., - Hasnıı efendi, seninle be!'! 

Hepııı birden güluştuler. : ıı:;: . dakika görfüımek mtiyoı'l:m • de.· 
ra içenler, gündüz zıyaretcılenn dim ' 
getirdik'eri hatıra.Im:ı p::ı.k~tle- y'uzum baktı· 
rindcn birer sigara la~cledıler. - Yi~e başı~a ne çorap örc-
Fılozof tekrar konuşma~ basla ı <'c•-· ? d' ··ıd .. ~ın ... • ıye gu u. 
dı: . . - Bu hafta dedim, OsmanbP) 

- Benim gü1..el hır nı~anlım tiyatrosunda benim 1!tediğim bir 
vard . .. .. oyunu 0\'113 

- Biz gonn ı ,ı;en so. · • - Ynnn ak,;am mı! · - ed.k vlu\'or j • · 
sun.. . - Evet: 

- Bana ma\fım oian seyın ~- - 11anlar hazırla.ndı, atı alan 
na olmayacağı t'biidir. t~eküdan gı-çti. Pembe kız oynıya. 

_Ben hayvan mıyım be.. cağtz 
- Bunu hen deıniyonım sa. ı -· O halde yarın alaıamı bana 

na . 
1 

.
1 

. . fü•\Tet. 
Muhatabı filozofun bu te mı um - Edeyim. HiHeme elli lira a• 
anlamadı.. . . hnm. 

- Haydi neyse anlat da dınJ!. - Peki ... Ne ıstoreem oyıuya.. 
ve"im Anla.~ıldı JronuşmaZl!an ... caksın amma 
hsto8 böceği gibi çat deyip or- _ ... . 
tad bör· k · Sen parayı ver, kumda bılc 

anB. ı::n;ce Slilhn_.m. bir i!'ı irin oynarnn. Ne oyun koymak Jati • 
- ır ~un m ı . " ,. rs y· bi dal 

blr ay kadar bir yere gitme~c . o un. ın: r averen var. 
icabetti Dönüşte nasıl bir vazı- gallba Hacryatmaz efendi. Yaba 

+ı k 1 .. .,. - tahmin e- aa.kah makalr da tıraş etmelBln. 

d
ye. ~ ·z~arşı _ .. ıgımı Dünya.da iki ı:ıeye aklun erme 
ersını r d., 
-He~de sevgili nişanlınız ı ... 

sizi vapurda veya trende elinde - N~ir onlar!. 
b. dmet zakkum çiçeğiyle kar· - Bırı kafa.mm neden .kel oJ. 

1

1:.:ı. duğuna, diğeri senin hoc:ı. mı, ıc;, • 
ŞI MU. t ld • ? Sarma§ dolaş oldunuz.. an mı o uguna ..• 

- Bana bak konuşmana dil- .. - Şakayı. bırak. Y ann a.lqfam 

tak Sa.kallı gelin., oyunwıu oynıya • men w 

_ SöZün de dümeni olur mu cagız. . ., . 
be Beni sen Sirketi Hayriye va. - ~~kallı gelın ml · Benim için 
purtt mu zan;ettin. O bile ba1.an daha ıyı. Pembe kızda. çok yoru • 
OOdoslama iskeleye ba~tan bin- ~uyonım. Bu_?8?a kolay. Fakaıt. el 
di · i.lblannı degl'Jtırmek, ~ k&rte. 
~~n .buna bakma anlat ba- lbmı tebdil e~~k IAznfl. 

bal k - Ben hepmnı yapanm ı::t"tl 

~·Eve sevinerek koşup geldi· ka"flll8: 
ğim zaman ne görsem beğenirsi- - tyı ... Zaten sende. §eytan tn. 
nlz? Bi.zim akraba delikanlılann. Yii vardır. Kniı: senelık oyuncu 
dan birisi kapıyı çalınca don k~. Ha.sanı da karşında Orango~ 
ömlek karşıma çıkıvermez mi?. llbi aıçratıyomun ya. Dur baka 
~ni ıörttnce beti benZt attı. I~. Son~ ya . aen edamelırıllı 

"Vlan burada ne anyorsun de. bır ııopa yıyecekain, bir daha mey 
d' Şaşmb dana çıkmıv&Nllnun, ya ben aenbı 

1~~ıdan fİrlayrp kaçmak iste· )'Usiln.dcn a.damalullı bır sopa. yi • 
di Yakasından sanldnn. Tam yeeeğım. 
mi esnada nişanlım olacak o~ 
pu merdiven başından istim bo. 
rusu pat•amış gibi çığlık çığlığa 
feryadı basmaz mı. 

- Amanın komşular kocamı 
öldürüyorlar koşun diye,. 

Onun bu f erya.dı bayağı hoşu 
rna ~tti. ~ 

- Kan pencereyi aç da bain". 
Konu 'koqışu duysunJar dedim. 
Kan bana ne dese öetenirainiz? 

- Defol oradan mendebur .• 
Sen de kim olurorsun?.. Şey, 
ben; nişanlın Ahmet diyecek ?!.: 
du.qı. Üzerime dişi bir kurt gıbı 
saldırıyordu. 

Hfila şaşkm duran herifi elle. 
rimin arasından bir bohca alır 
giıbi çeJrip kurtardı. İ§te bu es
nada ne haltettiğimi bi'miyo.. 
nım. 

(Devamı var) 

bir insana Allah iik aevgili. 
yi nuip eder mi 1 

Diye sfSyleniyordu. 
Halil hayatta obaydı, fal. 

cınm aözlerini dinledikten 
sonra: 

••• 
O ak.şanı oyun kantola.rla b8f • 

ladı. Sonra, aahnede Hasan efen
di görlindil: 

(Komik şehir Hasan efendi Sa· 
mur beyin yanında uşaktır. Sa • 
nıur beyin genç bir km var. Bu 
kızı bir e!fkiya aeviyor. H&Jıbuki 
kız başka bir 8"nci aevmektectir 
Şakıye karşı bir hile düşünüyor • 
lar. Uta.fi • Hasan efendiyi • ka. 
dm kryaf etine koyuyorlar. Stlrme 
liY<>r, pudralıyorlar; kadm elbı 
ıesiJ tel duvak gelin haline getiri 
yorlar. Şakiye veriyorl&r. Zifaf o 
dasına giriliyor. Şaki dııv&ğı açı 
yor ki, gelin ev;n uşağı. Şaki bir 
dcnbiJ'e Bilihına eanlıyor: "Vay, 
rlemek beni alda:ttılar ba !,.,, diyor, 
Hasan efendi de: "Dur!.. diyor 
Senin çoluğun çocuğun varmış 

Bir defa dil-şün, sen kız olaan ço 

! 
kan· olması Allahın emri değil 

~ 
Artık y.tı/nız hücum ettifi lıalcyi değil, bü!ün harbi ka. '\a, Genç imamlnr yok mu? .. ~u 
z;cnmıf bir kumandan gibi mairurdum Kazandığım ney- i~tcn bin. lira. alacaksın. ~adı~?} 

"

., H" ı J ~u ., .&caba bir iradın kalbi mryJi? mnhkcmeı ~c~y~nr g!de~cgız. 
ı. ıç. es mı. ~ \fahkcmci ficnvenın başkat bı Os. 

.. man hocn bizdendir. 
luldu çocuklu. baban yerinde biı P~nlarmu s,nna haber verecek - Ya kadı efendi imamete ait 
adam ıat er misin?.... Şa.ld cevap lnrnee yoktu":. . bana bir şey aorarsa .. 
vuriyor: "lstemem .. ,, - B? .tu~gı kiminle kurdun?.. - Onun pişeki.rı ba.şkatibidir. 

Hasan efendi: "Peki. sentn ca. - B;nnc: • ikinci, üçüncü Mab• Değneği o eline alıyor. Kadıyı· o 
nın can da alemin patlıcan mt? mut Sıumle · oynatıyor. Şu i§ten bin lira da sa. 
Bir d""a Jğnc~i kendine llOlr, çu - ? '? ... na ayıracağız .. , 

'I" * * * valdızı başlc:.unna .... Şaki Hasan "• GmUmlin önüne Mediha, Büyiik. 
fendinin hu tekerlemel.)rini doh'l"l.1 Bôff arsalan şuna buna satmak. o.da, bin lira geldi. 
buluvor "Alla.lıaıamarladık ... iiy • la şöhret kazanm·B bir Leon efen• - Senin gibi bir üstadı sitana 
(('ys; ... : diyor. Bu defa Hasan· di vardır. Tanır -nısmrz? Eğer bir bu meeele bir dakikalık iş hocam. 
"Yoo. diyor. NlkAJıırnı vermeden araanız var da, o da. Şi.4linin mu. Cübbeyi giyecebin. ea.niı 'ı:.tma 
şurar"n şuraya ptmıelldn. Vali&. fena bir ycrindeysf" bu farenin koyacaksın. Şöyle Sadet molla 
bi nereye giteen bu ktydette ar- mutlaka 0 peynirin elralmda da gibi aa.llana mellana geleeekaln. 
kandan gellrim . .,, dola9tığma inanabilirsiniz. _ Nüfus kiğıdı filin. iıırtemeL 

ı H·-na A,\·ukatl!ktan koğulmuş, vekilllc 1 mi' E9]tlya mecbur o uyor, - er .•. 
da. elli altla vererek çıkıp gidi ten azledilmiş. Allahın defterin. - Allah allah, bigbiı- eey *> • 

den l'illnmüı olan bu mikrop Tak.o ..,,,_ .. __ ı.. Bir •ıv •• :.. ,___ yor.) ....... ~~ .. ,.--. ..._,. - a. 
simde karştma <:"' tı. taca um. Bin liram ~ gi. 

* •• 
Oyundan aonnL Medlıa !)eni 

Zeyncbe takdim etti: 
- Tanır mmm be); Zeynep" 

• dedi. 
Zeynep al11k alık yü8llmc blktr. 
- Hayır, dedi. 
- Mahmut 8&iın bey ••• 
Zcıynep gülmeye b9fladı. 
- Vall&lıi otus yqmda bir de

likanlı olmu§. Bu adam tekin de. 
ğil banımctğull ••• 

- Onun tekin olmaıdJiml ben 
de anla.dun amma, ne çare! Bfr 
hayli üzüldükten eonra. 

- Ve üldüktea .,..,.. defli 
mi? 

Medih& ile o ceee ayak u.t.Unde 
bir program yaptık. 

Ben BUyübdaya pıecekillll. 
Gu.l bir pamiyon wtacaktmı. 
o lb8n& bir utta milllir rctecclE
t.ı ve bunu Zeyuebe de e&ylcmiYe. 
cektl. 

Artık yalns hücam eeuıe. 
yi dejil, bOttla Mıtııl nm11 
tılr kumandan gibi mağrurdaım. 
XM&Jldıia acydi yarabbi T.. 

HU;! .• deill mi? .. Malla Wr u• 
dmın kalbi miydi!.. H&)'8ıtml ... 
ceralara Ju.ptlJIDll I* ~tta ar
tık kalp mi olur ki. ona u.ıa • 
maık hulyam oı.nm. 

o rece bahçede ona: 
- Beni çok ywdwl... BeaiJrıle 

blr ınllddet oturmak bu uma mlbe 
netimin m.11Watı cieli1 midir! 

Declim. BU.tün rllvacllj:lım ed9ID 
lan birer l*er elimden aldm. 

GUldll: 
- Xadmı kandmnl\fa erkek 

yC)llanll' mJ ili!: •• dedi Ona 1*al 
gUIUmseylnce kendi hlf''"= ça w 

lışmaya 'bqlamu mı! Ya Nil be
nb adamlanmJ Umedm ıaı ! Yal. 
ns hamamda. ~ açıp da _.. 
ni görünce az daba aklmu oyna • 
tacaktım. Hiılı\ ı; ı..ııır altında 
)'lln. But cece odamda kedi tı • 
kınlıyor, derakap •izrn'dw' JU ke.o 
lime çıkıyor: 

- Mahmut Saim! .. 
- Yanlı, değil, ben geceleri 

oraya da geliyorum. 
- 1nanırmı.. Bu aklı sana kim 

öğretti? .. 
- Bir yahu.di! •. 
- Bir yahudi mi? .• 
- Muva.ffakıyetim.i de yalnıs 

bqmıa çalıpmldığım temin etti. 

Yerden temenna ederek: dccebin. o .kadar. 
- Vay Ustadmm Mahmut Sa • "'.Mediha, Btlyilkada, biD lira,, 

ım beyciğim, dedi. Ben de tlç ar diye dllfündüm. Sonra: 
dT fenerle sisi anyordum. Bu ne - Peltl ya.panm., yu. IMl'eıle 
teudilf, bendeniz için ne fUl81r ~ ! • dedim. 
gtlnmUıt bugün... - Kadxköyijnde, vapur ~ .. 

- Ne o? .. Leon efendi. Yine aindc hocam. 
ııahhıeiz. metruk bir IU"M mt bul • 
dun? .. Yine Alinin killlhmt Ve1'• 
ye mi! 

- Ne mUnuebet efendim, ne 
mÜ1Wlf'.bet. Biriw; defalar iftira • 
)'a manız ka.lmühfmı gaJlbe siz. 
de de fena teeir bmıılmuf. Bende
nlze itimat ediniz. l!lmellınlze mu • 
vatta.k olunJunuz. Rllckatl kalbiye 
ile pd ve handan ohnwmıuz a be
)ial. Hani bizim Mıruııkyan Eten. 
dinin bir plyeei vvdır: ltimat, e.. 
mel, rikkat!!! •.. 

- Senin dedlllerbıden bir teY 
anJemedJm amma. her neyse, Be• 
ni niciıl anyordun? .. 

- Kad*CSyilnıde bir apa.rtıman 
var, yarm sata.cafız! .. 
-Ey ... 
- Siz apa.rtnna.ıı hiesedar1a.rnı.. 

dan Mollagürani imamı Hasip e
teneli olacaksmız! 

- lYi amma azizim, sakallı za. 
manıma tesadüf etmeli;ı.>di. Ben 
ancak sakallı umennnd& bocaya 
benUrim. Böyle matruş hoca. o • 
\ur mu? Bu halimle beni en ya• 
km dostlar bile tanıyamıyorlar. 
Sen bir •i deta ~ildıanede 8Üal 
sız gönnüştUn de tanldm. Yoksa 
ten de taruyamudm. 

- Allah Allah beyciğim, Mol.. 
ta.gUTani imammm muhkkak sa 

••• 
lt olup bitti, cebe !bin lirayı m.. 

dirdlk. BüytWradada C8lWUmla 
tatlı gtlnler geçirmeye yollandık. 
Bir ay hakikat.en ta.tlı, unutulmaz 
günler pçirdit. DaJıa da geçire • 
cektlk. Fabt bir gün İstaubula 
lnmittlm.. Aqun Adaya döndti • 
füm saman Medibenm bavulunu 
alıp &itt.iğlai eöylediıer. Çok miL 
teellir oldum. Zeynep telefon et• 
mil. Bilmem ha.net bey Pariıırten 
reldi. bu .qam seni ietiyor, de. 
ınit. Meıtnıa bu ilmi JPtiDce ae • 
vincinden deli clivane olmut. Ban:ı 
IU ~ pıalayı btralmııt: 

"Maluiıat s.lm bey. 
•s-m rildmti blbly-1 NL 

ıtm. Her b08 de keadfae gatt 
bir euan ftldır. deiU mi! ''Nlçln 
böyle J&ptıpal.. bu& llOl'ID&! Bir 
ay tunda oturdak, hlr ay da Ş.._ 
ilde ot.araapm. Yalnız beni ..,. 
IDMW<ltlım istlyonun. Ot.az ~ 
birihlrlmld ginnlyeuıilz. Bagti• 
aym bfşi, gelecek aym betlaei gti 
nü )ine bavulumu alıp buraya ı:e
lecettm. •• Danbm, e mlf •• Sellm
lar.,. 

Mediha 

(Devamı var) 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğüne' en: 

Hara merkezinde ınşa olunacak ~5680 lira 46 kunJf ketlf bedelll bir 
Aygır ahırı kapalı zart usulile eksiltmeye konmu§tur. Ekıriltme 7 Btripci· 
teşriı: 941 Sah gt.lnll saat on beşte Malatya vtlAyetı veterillt!t' mOdtlrlQltl b\. 
nasmda yapııacaktır. 

.Muvakkat teminat 4034 Ura 2 kuruıtur. Bu ı.ee alt mail ve hınld prt.. 
name ke§U, proje, ve bayındırlık genel şartname.si bir Ura muk&b!Uade bara 
idaresinden verilir. 

tste!dllerln euiltme tarihinden bir hatta evvelkl tarUıJe K&latya Na8a· 
sın~an alacakları eblıyet vesikası ve muvakkat temlnatlarUI'! beraber teklif 
mektuplarını havi zarflamıt mezkQr S{ln aıııt 14 'ce kadar makbuz mukabt 
ııncko Kalalya veteriner mtldUrltlğUne tevdi etmel•rt poıltada yt.Aı geçUıa•e. 
ıer kabul olunmaz. (8134) 

avlamafa lıalkııırsa, yeryü . 
ziinJe aağlam lıimıe kalmaz 

Babam ceuap Vf!rdi: 

döğüımesini, cenk etmeeini 
öğrenecek. Fakat, Gülbeyaz, 
neden bir atk türküsü söyle
miyor da bu milli tarkıJı aöy 
lüyor? 

- Gülbeyazı belki bqtan 
çıkaracak odur. 

Diyecekti. Fakat, Halil de 
öbür dünyaya ıöç etmitti. 

ıYazan: lahndsr F. SERTEW 
• 139. 

- Milletler, muharebeaiz 
Juramazlar, yttvnım! Bir 
memlekette harp bG§ladığı 
.zaman, avcılar, kendilerini 
lroramaını bilirler ve Jüı . 
mar.larını aulamokto, yen . 
melrfe güçlük çekmezler. 

Fazla dütünnıedi .. bahçe • 
ye girdi. 

Gülbeyaz kOCatrnm ıeldi • 
ğini görünce kapıy11 koıtu: 

Rüstem burdu aonra evi· 
ne kardetini bile ıokmaya • 
caktı· 

Onun artık kardeıme bile 
IÜTenİ yoktu. 

- Halil en düriiat, en na
muslu aarıdıpm ve kardeıim. 
den çok aevdiiim bir arka • 
dqımdı. Ben ondan ba fe. 
nalıiı ıördüllten ıonra, ba • 
bama bile itimadım kalma • 
dı. 

Diye aaıld......U niu 
pliJorclu. RÜltAI. falcıya 
aittiiine bin kere, yüa bin 

kere pİfman Glmıqtu. 
- Bu cadı benim zihnimi 

altüst etti. Alnmun yazııı 
çok kara olduğun!ı bilirdim 
ama, dGnyanm 1'ÜZtinna 
kendimi kaphrıp gidiyor • 
dum. Meğer, bir feY bilme • 
den yqamak ne aaadetmit ! 
diyordu. 

ROSTEM, FALCIDAN 
EViNE DONONCE .• 

Rü.._, M3rtaJJ ve Gül . 
MJUI diifüııe dütüne falcı. 
dan evine dandü. Gllbeyaz 

Rüıteme yemek pııiriyordu 
Rüt\em bahçedt'n içeri ıiı 

diği zaman, Gülbeyaz kendi 
kendine fU türküyü aöylü 
yordu: 

"Ben lıüçüklıen1 mavi Tu. 
na boylarında u~ lıele · 
belılerin pqintlen kofartlun. 

Bir Pn bcrham beni rafar 
Jı: 

- Kızım, H11i1t aoftlıfa 
UtiJaJın oar! JeJi, en iyi 
CIO İnaan arnJu. 
Bc6amtı •lildiim: 
- iman aolamr mı, d• • 

Jim. .,.,. İlutınl• 6iri6irini 

Ah, bu Jöfiitler olmaaay · 
ılı .•. 

Yeryhünün he.· köıeai cen 
nete dönerJi.,, 

Bu, bir Maca~ lürküıüydü. 
Gülbeyaz bunu ne tatlı. ne 

hazin bir 1e1le ıcylüyordu. 
Rüstem kapıya dayandı: 
- Çok doğru. Küçükken 

kelebek avlaya11 çocuklar, 
büyüdüiü zaın~n canavar 
&\'illa batl11or-. ve canavar • 
lqryorlar. H. millet llllllcH 
topraldannm ınurlanaı mu. 
hafU. Mmek için ellMtte 

- Neden geciktin Riil • 
tem? Bugün ıana neler pitir 
dim bilsen .. ~'oktr.aberi ye
me1· hte,Jiğin fe)leri yaptım. 

Boynuna ıarılıuak . i~te~i. 
Ve Rüıtemi küıkü.1 ııbı go · 
rünce ıordu: 

_ Ne oldun? rahatsız mı. 
un? . 
Rüıtem evin a!tk atma il· 

rinceye kadar cenp nrme. 
di.·. 

Bir •diria ke...,_ .._.. 

.. • -L 
- Ha1'1'· Bh- ~eyım 7V•· 

(DMUa1 wır) 



H A B F. F.. - Akfism postam -
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Clnst Miktarı Elt'>ıllme ~uluımmer B 
Um K?'R 

Muvakkat '.l. 
lira krş. a:ı.ati şekli 

Çivi Ue vurulaca\: men~ 
tc,şe çıkar \'e çıkma.z 10.000 adet 3/X/941 ı0.10 
Ağaç vida 20X20 ıo:s paltct 3/X/9H 10.10 
:t5/ 3 m/ m !Amn demırl 675 Kg. 3/X/941 l0,10 
Çıralı tab~ 12.454 M3 .;ıö Jb 6tJ,i9 7/X/ 9·11 ıo 

Yangın söndıirme !llfli 100 ad. 195ö.OO (8.75 7/X/941 9.30 
Su kovıı.sı 500 ., 7/Xt941 9.40 
Kanca 250 .. 7/X/90 11.40 
Balta !!150 ,. 7/X/9H .ı.40 

KUrek 250 ,, 7 /X.19.U J 40 
Kazma 2150 .• 7/X/941 ~ .40 

Otomatik rekor 25 çift 7/X/9U :1.40 
Kum torb:ısı 1.600 ad. 7/X/941 :} 45 
Lan 15 ,, 7/X/9U 9.W 

l - Yukıırd:ıkl malzeme numune ve şartnameleri m'Jl'l tıiııce satın alınacaktır. 

p3zarlık 

pazarlık 

pazarlık 

A . Bk. 

A. Ek 
l't1zarlık 

.. 
" 
" 

.. 
II. - ?ı.JczkCır ma •:c.<;menin h zaıan nda yazılı ~Un ve saa• !Hac yanıarınaa gösterilen usullerltı Kttl"a l%ta ıev~ 

zım §Ubesln1e müteşe'driJ alım ıwm!sy onunda eksiltme veyıı pszarlıkıarı yapılacaktır. 

III. - Ntlmuncler sözü geçen gubedc gorUleblllr. Şal'tm•mPler! bedelsiz aynı yerden cılınabilh !l-~35) 

HiLKAT BOLULU 1 
RADYO • SESLi 

SiNEMA. ELEKTRiK 
Atelyemlzde her nevt cereyanlı, 

vibratöriil, ve batarv'\i: radyo ta.mi.. 
ratlan, sinemalar ve meydanlar için 
her kudrette amplifltat:Jr ve ııeıı ter. 
tlbatları, sinema 'lrk redresörler! 
montş.j ve tamlrt ya-ptl:1. S!:Jema iş. 
leri iç'.n Anaıtoıuya n. tıbendiıı gön.. 
derlllr. Ma!Omat fçlıı ls~nnbul. Gala.. 1 ta Haraççı !Ok'-k Nr.. Sl mUracaat. 

Beyoğlu 0!;üncü Sulh Hukuk 
lliklmliğinden: 

41/1696 
Zonguldak Vapuculuk ve Kö. 

mürcülUk Şirketi tarafmdan Şişli 
Hürriyetiebc<liye tuğla harmanuı. l 
da mukim Kemalettin Balcı aley- j 
hine açılan alacak davasının mu-

anbul L~vazım amirliğinden 
uarıe1 asker. kıtaatı tıama!.!A 

1 ~t"" 

ŞiRKETi HAYRiYEOEN: 
. • . . hakcmesindc: Dava cöilene gönde'. 

1 
L~ 

4 
,..,. • .., ·Öıiıi® rilen davetiye bila tebliğ iade edil-

1440 ton buğday un yaptırılacaktır. Kapalı zarfl:rrWl·:Ofl~: ,
c;arı;arr.ba gUnı.l saat U5 te Konyada askeri satma.ma il 

0 
ı;ııf..7 

caktır Tahmın bedeli 46.900 Ura ılk teminatı 4387 ıtra O ycıııııı~d'; 
nıc.•ı Ankara, !stanbut Lv. lmirllkler! satınaıma Kolll•5 ~ııı:P 

Bugünden ilibnren mekteplerin açıımaaı mtinası:!-{>tlle rı:ı 1:hazır tari

feye ynpılan ilAve scl'erlcrl gösterir cetvellerin lskl"lerlP vıwurlara asıl. 
jığını sayın yo cu'ara tlhn olunur 

" .............. iiömllimm ..... lmlıaGl:~ . ... .. 

Beklim değil, hakikat: 
Yurdumuzun her köşesinde diirilstlül!'.i. ucuzluğu ve 

bol ~ltıerile tanınn.ı§: 

ASR( MOBiLYA MAGAZASINI 
gezmeden ve bir fikir almadan bir yerGeıı mobilya 
almamalarını tavsiye eder, mutla.k:ı ıa.lonlanmızı 

gezmelerini rica ederiz. Bilhassa lngllterf> karyola. 
ları ve Avusturya sandalyeleri mevcuttur. 

İstanbul, Rı.zapaşa yokuşu, No. 6G AlnlET I<'EVZl 
Telefon: 23407 

1 
Deniz Levazım satın alma 

komisyona llADl.arı 
ı------

ı - lhl!yacımız olan 154.79 metre mikll.bı gürgen, me§e, çıı·aı:. çam, dl§bu. 
dak, kestane, karaağaç köknarın 29.9.941 pazartesi g•lılU saat 15 tc 
Kasnnpaşadıı. bulunan deniz levazım satmaıma. komisycnundıı. pazarı~ 
ğı yapılacııktır. 

2 - Şartnamesi hergUn it saati dahilinde mezkQr komlsyonaan bedolsiz 
ıı.lınablllr. MczkQr keresteler ayn ayn taliplere de !hale edilebilir. 

3 - lslckillerin 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle ve tel<ıi! edecekleri 
fi)aUarın yüzde on beş kaU teminaUarile birlikte bcl'l &Un ve saatte 

adı geçen komisyona mUracaatıan UAn olunur. (8460>. 

• "' * 
18 adet tam takım gaz lAmbul 

4 adP.t gemld feneri 
2500 kilo yataklık kıİnı ot 
Yukarda clruı ve miktarları YS:Zilı Uç kalem eşya 2~. evmı 941 pazartesi 

t,\ınü sııat H te pazarlıkla alınacaktır. 
lstekiileıin belli gün ve saatte Kaaımpaşada bulunar. komisyonda ha.zır 

bulunmaları (8539) 

İstanbul Deniz Komutanbjlından 
• Deniz Gedikli orta okulu için her iki mUsal>aka im~inaıt'lla giren o. 

kurların kabul listeleri gelm!§tir. Ala.kadar okur~arın acele lstaııbul Deniz 
komutanlığına müracaatları. (8468) 

ıs tanbul Elektrik, Tramvay ve Tflnel 
İşletmeleri Umum Müdlrlllilnden 
Silruıtar fabrikası memur ve mllstahdemlerln~ Siliııtard.ı idarenin bili\ 

ücret tahsis edeceği yerde yemek ihzar ve temini pazarltğa i<cr.uımuştur. 
Eksiltme 1.10.941 çarşamba gUnU saat 10 da Metro haaınua toplauucak 

komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 100 liradır, 
1steklilerln muvakkat temlnatıa.rmı idare vezneslr.e yat11 arak m<'Zkiır 

b{ln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları il!n olunur. 
Bu işe alt şartname ve mukavele projeleri :Metro Hun 4 Uccü kat leva. 

z;m müdürlüğünden parasız oarak alınabilir. (8:516) 

1 Devlet . Dcmiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

. ızmırde motllrlU vagon dep..JsunJc motör tArnlr l~lerin<W çalıştınlmak 
ve J.yakat gösterenler! stajdan sonrıı. molörlil tren ma:.Clnls:.··~!ne ter!! ettı. 
rilmck Uzerc birinci sınıf tesviyeci ve usta alınacaktır. MUraelU\t edı-cekle· 
rhı askeri hlzmetlerlnl ifa etmiş olm:ıJarı 14.zımdır. Sanat c.k:•lu mezunları 
tercih ed!lecektir. !.eteklilerin l:S.10.941 tarihine k!ldnr birer :ııUı.ia ve çalış · 
tıkları yerleri ve işleri gösteren bir hal tercümesi ile b!2'..znt tahr!ren Anka· 
rada Devlet Demlryollan Umum MUdUrlUğü Zat lıı!(ırl AIUc!ll~ltı~ne milra_ 
caat ve adreslerine yazı ile bildirilecek günde inıtihnn tç!11 fsba.!ı vUcut et· 
meleri lUzumu ll!n oıunur. (649:1} tSO:;oı 

KAYIPLAR 

1 ,.,...,in l:? \raç !mz:ı.~ının lergüı:c 
l T\alafat lcaril esinden Alibcy o~ul 
lnrından Sııtı oğlu S:ıtı te,·ellüdü 
319. 

Z>,. Yl - Cğlum 19~0 ~oğumlu Nl. ıı: "' 
yazı Tntarlann nüh.s tezkeresin! 39 • 40 senesinde Yenilmpı ol'fa 
kaybettim. Yenisini nlacağımdan ef. 1 den aldığım tasdlknameyi zayi 
kisinin hükmU yoktur. ettim. Yenisini alar ... ğ'ımdnıı cski-

Babası 1 c:ıinin hükmli :rokhr. 
o~man Tıı.tnrlar il, •• ıti Tali, Ak!<nrny Horhor 

• • * ı hanınm "' Iıak N'o. ] l. 
1406 No. plıUuıh bisikletimi zayi ------

eyledim. Mczkür plakruım hükmü 
olınadığnıı ilan ederim. 

1'1mzağa. .Ağaharuam "adclt• i 26 
No. }"cnıJıfcıa apartmanında 3 ci 
cJaittde Ataruı.4'. 

• • • 
Ank&ta 189 uncu alay 3 üncü 

taburundan ald!ğım askerlik tez
keremi zayi ettbn. Y erusıni alaca. 
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

Tahtab.tedc Şl§DWı Azizin hatı. ı 

NUR/ ESSiZ 
SUr'at ve Emniyet 

Müracaat yeri: Aksaray Karakol 
ıuırşısındn llıır.1111 r>afrl' 

- miş olduğundan 15 gün müddetle 

Bu hafta yapılacak , ~i~:~ ~~bı~~~~~~a ~~~~fa~ 
ibalC Taııpıcrın kanuru vesıkalarlle teklif mektupıarını 

evveı komisyona vermeleri. (1097.836-t) ~ 

1 
9/10/ 941 pcrşenbe günü mahke. n1aç ar mede hazır bulunmanız veya bir 
vekil göndermeniz aksi takdirde 
davanın gıya.bmızda göriileceği 
davetiye makamına kaim olmak Ü• 

• • • ll<ışrd' ıfıl 
Su geçmez. bezden ve kenarlan saraçlı kü!l!yetli IJI ;V 

b1 1 ı:te va.lı kılıfı yaptırılacaktır. lsteklılertn nUmuneıcn!e r. -cııu:ı~ 
UH tarıhıne kadar Ankara.da M.M.V. satınaıma komls~ ~! ı 

(1117 .. , Futbol Ajanlığından: , 
Fenerbahçc stadı: 
9.10 AlemJar - Davutpaşa. Ha· 7.ere ilanen tebliğ olunur. 

f. :c. :ı(. 

Miktarı Cinsi 
kem: Nihat, Sabahattin, 83.d;k. iiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii 

9 • 12 Topkapı .. Un!tapanı. Ha- .-.- • 

Kilo !lya tı / 
Kuruş 

41 
k!to 

kem: Necdet, Müeyyet, Selami. 1 ~ l:lcldmı 1 
9.14 Fenerbahçe - Beyoğlu: Ha-

1 
Ahmet Akkoyunlu 

kem: Esat. Müeyyet, Selami. 
9.16 G. Snray • Vefa, Hakem: rakslm Nlmbane Palaıı No. l 

~azi. Necdet, Nlıhat. par.ardan maadn berglıD IQ&t t6 1 

2000 Makarna 
45 4000 Pirınç 

40 2000 Kuru ıızuın. 

80 2000 Zeytınyıı(;l 

Yukarda yl\Zılı erzaklar pazarlıkla satın aıır.acııktıt' 
satıll''ırı11 

gtlnü saat 15 te Yalovada Tan otellııdckl askeri 
gelmeleri. (1121.S:St3) 

Şeref stadı: ı tA>n eonra. Tell'foo 401%7 

10 A. Hisar • Boğaziçi. Ha.kem: 1 ııt~ 
• 4- • . J'(!clt S: :$1 Nejat. Halit, Zeki. 

12 Taksim - Altmtuğ. Hakem: Eş 
ref. Bülent, Mustafa. 

14 Beşiktaş • Stilcyman.iyc. Ha. 
kem: HalitÖzgü, Feridun, Baha. 

16 lst. Spor • Beykoz. Hakem: 
Ahmet. Şekip, Baha. 

1:-ta.nbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkeme.inden: 

9U/1145 
MUddei: Nuri; Şehremini Ereğli 

mahallesi Börekçi sokak No. 20. 
Müddeialeyh: Hatice; Şehremi• 

ni Ereğll mahalclsi Börekçi sokak 
No. 20. 

Müddei Nuri tarafından müddei· 
ııleyh Ha.tice aleyhine açılan bo • 
f;anma. davasına ait arzuhal sureti 
müddeiııleyhe tebliğ edilmek üze. 
re gönderilmişse de mumaileyhin 
mezkur ikamet.gi..huu terk ile aem
t.i meçhule gittiğinin beyanile iade 
kılm.ma.sı üzerine Hukuk Usulü 
Muhakemele'ri Kanununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine 
tevfikan ia.ıie kılman dava anuha. 
li muhakeme gününü gösterir da
vetiye va.raka.smın mahkeme di -
vanhanesine ruıılmasına ve 941/ 
1145 numarada kayıtlı işbu dava. 
ya müddeialeyhin 15 gün içinde 
cevap vermesine karar verilmiş 
ve bermucibi karar arzuhal ile da .. 
vetiye varakası mahkeme divan -
hanesine asılmış olmakla muma • 
ileyh Hatice yukanda yazılı müd· 
det zarfınd:ı da.vaya cevap vcre~ek 
tahkikat için tayin kılman 31/10/ 
941 cuma günü saat 14 de mahke
memizde ha.zır bulunması veya 
kanuni bir vekil göndermesi lüzu. 
mu tebliğ yerine geçmek üzere ilıl.n 
olunur. 

A§ağıcla yazılı mevaddm pazarlıkla eksiltmeler! h!zalarm<!c yazılı gUn,saıı.t ve manahe (lıı:'~ 
komisyonlarında yapıJ:ı.caktır, Taliplerin belli vak1tlude ait olduğu ..:omlsyonda t>uıunma.ıır~t ., ısı 

Cinsi lıfiktarı Tutarı Teminatı İhale gUn. sı> 

Pirinç 
Patates 
.Makarna 
Kuru ot 
Sadeyağı 

kilo lira ura ,,, tı1 
60.000 25.WO 1912 50 26.9 9U 9 ıırt 

168.000 
5.000 

(00.000 
9.000 

•4 80 
•• " l6 ı.ı.;ııı:' t'.511 

29 .. ., çaıı!lit ;;ef 
" ., 16 t!•ıjllll 

14 " • .. " ,,..ıı " 'ıı 

450 

Y * ıı::rde1'· '(}J ~ ~ 
Aşağıda yazılı mevaddm kapalı za rnıı. eksiltm:ııerl 1ua nrınıiıı yazılı gUn san t ve rnana rtııd.:r 

ma komisyonlarında Y"r:ıaeaktır. Talip !erin kanuni :esıkata:ue: lekll! mektup .arını ıruıle :natle / ._t 
alt olduğu Komisyona vermeleri. ( 1123 . $545 l o;t Ol ~ 

Cin.ti Miktarı Tutarı Teminatı lhaıe gün ;ant ~ 

Sığır etl 
Sığır et.1. 
Odun 

Odun 
Pirinç 
Bulgur 
Saman 
Linyit maden kömllrU ton 
Sığır eti. 
Koyun eti 

kilo Ura Ura ıCi ~ııt~ 
4.5.000 13.500 2025 15.10 9U 1~ )6 rJI 

102.000 
684.000 

84.0.000 
91.000 

110.000 
637.000 

2000 
65.000 

136.000 

30.600 
8.550 

ıs.100 
(:5.5()\) 

27.:500 
15.925 
17.000 
16.250 
35.360 

128:.!.50 

765 
3413) 

2063 ) 

15 .. .. bfı..1'6 
16 

b!'l" 

,ııııt 
ssrı" <.P 

10 • • lfİ ı:;rıJrıı 

lti 
15 ... , 

15 .. lf 

J ı rtJtl' 
1176 H ,, " e;ft'~ of' 
2550 13 .. .. ıı reıı'°i' 

1218.10 ıo .. .. 16 c~ ıl 
15 " u 10 •!l"Hr' 2652 15 ,... 

Saman 1 .500.000 60.000 4200 H ,. " ıı•J' 

• • * dclti s! •t I _ "tııer o 
Ap.ğrda yuııı mevatiırı kapalı zarfla ekııııtmeleri hlL3ıarınd!l yazılı giln. saat ve ntıu> rıııııeıı 

komlııyonlarmda vapr1AC't1iltır. raliple r1n kanuni veslkıı.larile t l'klU mektupıarını ibate saatle .rf 
alt olduğu komLtyonlara vermeleri. (J0ô!l.52C•9ı r• ~ 

Cinsi .Miktarı Tutarı IemınatJ İhale ı;un . saat 

Nohut 

Sabun 
Sabun 

Odun 
Odun 
Odun 

Odun 
Odun 
ç.ızme ~l!t 

k~ Llra Llra 
89.000 15070 3RO 

24.ooo ıs.ooo 13150 
24..000 11\.000 1350 

326 600 
326.600 
303.400 

280 600 
128.000 

115.000 

4.899 
4899 
4551 

4209 
1920 

36i 421 
367 4.21 

34 J 32 ) 

315 65) 
15'\ 

12 000 

30.9.9.fl 

30 9 9tl 
30.9.941 

16 

. J 
il 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 20-9-1""!.·1 .;,,,,,._ 
ı AKTtF 

Kaaa: 
~tm: san Kllo:-ram 
Banknot • 

'7!?.601.628 

Ufaklık . • 
Uııhllddd Huluıblrler ı 

rurk L!ruı • 
Hariç&.ekJ •tuJı.ablrler : 

AJtm: Salt Kilo~ram 9.636,856 
A.Jtma tahTIIJ ıcabll eerbeat cS6-

~%JU 

Dığer 1ovtzıer •• oorçıu Kllrln' 
ııakıyeıeıı 

flJnhıe 1 ahTUl,.rt ı 
Oerubt• ~dilen ~•rak 

karşılı~ 

oakdlye 

Kanıınua 6 Q madd,.lerln• tevft· 
ıta.n auın• tara.tından flkJ 

te<l..lyat • • 
a.at'dat t:lad.aro ı 

Mcarl ~ened&I • • , 
' \ 1 

r..11t ara ve ıahvilıt ellrdanı ; 
'erubt.ı: edilen enakı oal:di· 

venl.n ıtar~ıtığı eabam •• 
t.ıı!l ,Ult ttıbaı1 ıuymeUe 
~rbeat ı:.ıtıam ve 1'atn1!at ı 

A•IUt ' : 

& ltm H CÖTI7 tl%er1.Dt ,.,.n.I 
rahvtı:ıt Uzer1n• anıı.a 

Hulneyc kısa •ad ••ana 

• 
• 
• 

H'lzlnf'Vt 3°•" No .. ımuna rare 
açılan altm karşılıklı &Ya.Da 

:itııısedarl&t • 
McıbtelU , • • • • • 

• 
• 

Lira 

10'!.124.217.77 
18.!H5.891.-

4.77.8~.48 IZJ.517 !)67.20 

380~7S.17 S80 . .l7U7 

13.555.009.88 

-,-

46.648.429.77 60.198.480. lO 

I 

ı;,~.7"8.563.-

:.?1,C83.0ll.- 187.065.552. 

:!llJ.<128.Ul.39 2Gl . .U8.2ı7.S9 

1:1, 1~1.801.93 
8.810.2115.19 G&.'181.347.12 

4.9.&8.64 
6.261. 768.83 

-.-
1 fti .500.000.- 1'73,766.717.49 

4.:J00.000.-
8.093,175.89 

Tf'kftıı M0.682.IH9.M 

l Temmuz 193b 'arınınoen itibaren. 

D 
& .. 

~mı"··• 
lbll)-1 1 ... ~ı . 

ıt..dl u ıevl.i.aı~C:e 

Hususı 

S ı F 

., l'dnttldrlct Uanknntlar ı 

Jen.ıbu tdUto enakı ııııl:c:!~ye 

r..ı.nunun 8 • • ıncı madCleltrtI:t 
ATftkan Hazin• tara:ından n.10 
eaiya.t 
IJeruhtı 

'lll..c.lyeaı 

tdlltD a&kdiy• 

\{arşıııgı tamamen aitm :>!aralı 

ıe. nttn teda vUle •az.edlle11 
~akont mukat>lll Uluter teda. 

.. 
rlazln•y• ":ıp - .., a" ·- ıtar~ılıl:lı 
uanı mukablM !002 No.ıı kanUD 
ınuclblnc• Ul•eteıı ~c.ta•Ul• .,.. 
ıed!len 

t1EVUVA1 ı 
.. • Llraaı : 

k!tm . satı Klloenm 

SS&ı No k&JIU.Da ~öre 
açıl&.ll 1.vıı.na mukabili tndJ o1ıı• 

- g•ı? il !) 
• ., ""'J 
h.0 J ...... _ -

oO' ı; 111)0.0 • 

oa.o aıtmı.r: tz.I ı6'l·9 
-l!ltl Kll~r&!'" 56.:>'11.980 ~ 

Olris TaalllllütJ ı • 

IL!tma tah'rill llabll dOTl.zleı 

oııer dô•t.r..ıeı 

-ını bakiyeleri • 
llu.btel.ı.t • • • 

•• ıı.ıacaklı Kll· 

• • • • 

lakonto haddl ~ 4 Altın Oıerlne avans o/o s 


