
~ Bayramı mü~as&betile 
~illi Şefin 

ltıılJete hitabı 
~kA - O-·-

~c .. tatürkün Türk dili uijrunda 
adıgı emekler boşa gilmemiştir 
~ ~ asla boşa gitmiyecektir 

te.ıllJJ, için ıon anına kadar besledtil 
' rıı lnııtterl gerçekleştıreceıız 
ofet~ 26 1\ /\. 
\'ltt..~tı Lıtsııun·> - IJU bayramının 9 uncu yıldönUmU münasebetile 
i)ıı ~lal'llııa Un TUık mılletlne hıtabı: 
~hk~JJı.ırıı. 
~ ~ heyt levlr.ç:<' kutııyoruz Bu Lsyramuı, vatandrışlarıma bir btı. 
~~anır,· tattırdığını ve ödevlerini hatırlattığıt:. c!UşilnUyorum. 

11 \'e bııfl ıı ııd ı_knn•7 eSILS ı:ucJur ki mlllctırııız, laJık oldu. 

- ~ kültür hıızlnesinl ıı:t. :ı:unancJa ııağ
layabllmt'k ıtln dillml->lı ı , m illi dil ola. 
rak ı,ıenmlş ve ) ılk84.' l nıl:ıo olnıa!ir gl'. 
rektlr. Bu meml!'ketlıı n.,·dınları, lx'l
kl yüz yıldu.berl t'kl'lj:;I görmüşlerdir. 

Milli dilı a ntrna.,;n bıı l<adar uzun , .e 
ya·nas sür mesi, aydrn!Jırm lcendl ZC\ ' k 

terinde çok kıskanç olmalarından \·e 
herke.in ken w ölçiiııÜ"Ü e-n ü tiin tut
masM"!dandır. Eğer Türkler, blllmln 
her dalında yab:ınt' ı dil.txr için ~:alış. 

tıklan kadar kendi öz d:Uerl için e • 
mek çekselerdi, 1'iirk dili çok zaman 
da nberl ek!lllderlııdt!lı tamamlle kur. 
tulmu~ ve med!'n İJl't dü~·ıunnın ö rn!'k 
bir dili olm•ış bulıınuruu. Aynı ulı~kıuı 

hk, bugün de bh:.I lrnla,\'C.a elde edece. 
İimlz çolc 'ilerle)i,ten a\ıknyma'lrtıuhr. 
~ aöz lfft1tren ~ ~ 1ıer 
aydmnnız, dil l~lhde bfr 1ek yalıancı 
kelimenin eksik elma ını, öunmeğe 

değer bir ze,·k l!l:tyl!IB Li:: çok sıktntr. 
:rı h iç fa rkrtmeden g~~lreblllrlz. 

(Devamı 4 üncüde) 

Loadraya gire 

ingilız 
tal}gareleri 

Leningrad 
müdafaasına 

• 
ger. ış 

mikyasta 
iştirak ediyor 

-o--

Mareşul Timoçenko 
mukabil taarru7u devam 

ediyor 
Londra, 21 (ANI\ ) - Sovyet Rus.. 

yaya yardım içi::ı gö:.c:crllmi~ olan 
1ngtılz harp tanarelerı vazifelerini 
görmeğe başlamı~lard·r. İçlerinde t n. 

(De,·amı 4 üncüde ) 
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Barbaros ihıi.t all 
ŞANLI TÜRK AMiRALININ AZiZ HATIRASI 

BU SABAH BÜ VÜK TÖRENLE ANILDI . ' 

lıil!IMıı..J,,. 

Bugün büyük Türk amirali Bar. 
baros H ayreddin in ölümünün yıl 

dönümüdür. Bu mtinasebetle her 

m erasimden iki görüıılış ı 

sene olduğu gibi bugün de şanl ı General Vavel 
'Türk am.i.ralmın hatırasını tebci
Jen şehrimizde bir ihtifal töreni 
~apılmaktadır. Törene, şehrimizde 
bulunan mebuslar, vnli ve bcledL 
ye reisi Dr. Lfı tii Kırdnr. nsk<'rİ 
ve sivil crkS.nla. denizciler mUfre· 
zesi ve mektepliler iştirak ebni~ 
u~ . 

Milli Müdafaa 
Vekili geldi 

Merasime saat ı O da Barbaro • 
Mitli Müdafaa Vekili Saffet Ar. sun Beşikt~ki makberesi önür.

kan, bu sabah .Ankaradan ş..hr.i• de ve bando m.ızrkanın çaldığı js • 
ı.nize gelm.i.ştir. Vekil, Haydarpa-ı tiklal marşı ile baştannustır. Ban
şa garında Vali ve Belediye Re.isi do mızıka istiklal marşmı çalar • 
Dr. Lütfi Kırdarla askeri erkan ken iki denizcimiz, şanlı Türk bay 
tarafından kal'§ılanmıştır. (Devamı 4 iincüde) 

Y!lrsek_!llaka~8!a !JIPll!!r:n b!!' Daba!ı 

Bazı hükii.metve be· 
ledige doktorları 
Mıntakaları dahilindeki fabrikalarda 

hususi vazifeler almışlar ! 
Ba ylzden laklr balkın tedavileri 

bakllUe yapdamıyormq I 
Eyüp halkı namına alil.kadar yUk • 

sek makamlara çok n.tıhim bir ihb:ır 
ve müracaatta bulunulmuştur. Bu ih .. 
bara göre, bazı hUkClmet ve belediye 
tabiblerl mıntakalan dahilindeki fab
rikalarda b.ısusı vazlfıılcr atmışlar .. 
dır. Bu scbeble bu heklır.icr saati m<'
sai dahıllndckl zaman:ıırda vazifcle. 
rinde isbatı vUcut c~··memektedlrler. 

birçok tcdavfJerin yar.ro yamalak ya .. 
pılmasından veya ba1tı.lmamasmdan 
şikft.yet olunmaktadır. 

İstanbul mcbuslannn da bir mektup 
la bildirilen ve umumUD sağlığına 

t aallClk eden bu iı:ı üzerinde ehemmi • 
yelle durulmnkta ve tetkikat yapıl -
maktadır. 

Tahrana 
gidiyor 

-o--

Kafkasyan ı n 
müdafaası için 
Sovyetıerıe 

müşterek plan 
hazırlay~cak 

\'lı:i. 27 ( A. A.) - Ofi: Tah
randan bildirlldiğine göre Hindis.. 
tan ve Irandaki tng:liz kuvvoUeri 
baı-ıkumnndam general Vnvel Tah. 
rana gıtmck için yolda bultmuyor. 
Mumaileyh Tahrandaki Sovyct 
kuvvetleri kumandanile görüşe • 
cektir. Bu mUlfı.katta Kafkasyanm 
müdafaası için müşterek bir lng<. 
!iz • Rus planı tanzim edilecektir. 

Baitıktaki 
Sovget filosu 

Almanlara 
ciddi zayiat 

verdiriyor 
--0--

0ıel adasına s.ıkarılan 
1 ~ Alman imh=t edilmiı ! 

(l'azm 4 üncüde ) 

Alman kıtaları 

Harkofa 
20 kilo
metre 
vaklaştı 

-o--

Almanlar Kırıma 
kar,ı yaptıkları 

harekatta 
Paraşütçü 

kuilanıyorLar 
- o 

Kronştaddaki sovyet 
bataryaları susturuldu 
Vi~i, 27 ( A .A.J - Ofi: 
Leningrad'da ve Ukraynada 

muharebeler şidrletlenmiştir D. 
N. B. a~ına göre Lcningrat'ta 
Rus.lar. Alman ilcrileyişini mu· 
kabıl taarruzlarla durdunnağa 
çalışıyorlar. Alman ağır topçu
su Hus Sovyet harp gemilerini 
ve Kronştad müstahkem mevki
lerindeki Rus bataryal~mnı lbom. 
bardnnan etmiştir. Kronştad 
Rus bataryaları susturulmuştur. 

Smolensk mıntakasrnda mare
şal T imoçenkonun taar ruzu 
m~h~üa terakkiler kaydcdemc~ 
mıştır. Alman kuvvetler i IJarkof 
~hrinc yaklaşmışlardır. Gelen 
bır telgrafa göre Alman kuvvet
ler i, Harkoftan yirmi kilometre 
uzakta bulunan Ljubotine var. 
mlf}ardır. 

• • • 
Lotıdra, 27 ( A .A.) - B.B.C: 
Almanlar büyük kuvvetlerle 

Kırım y~rıfuadasına taarruzda 
ıbuluyorlar. B u taarruzlarda pa. 
:raşütçü kuvvetler de kullanıyor_ 
lar . Kırım muharebelerinin ne
tice i hakkında rçsmi kaynaklar. 
dan haber gelmemiştir. 

Sovvet 
tebliRi 

Mosko\81 27 (A. A.) - Dün 
gece neşredilen So'ryet tebliğinde 
26 eylülde bütün cephede m u.ha. • 
rebelerin devanı ettiği bfüiirilmek. 
tedir. 

24 Eylülde 118 düşman tayya. 
resi düşüriitmüştür. SovyeUer 29 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Bu hal, zavallı faklr ha1k işçi ailele-

r in in hükumet ve beleıdıye lıeklmler!. B • d 
nln kapılarında saatlerce bckıemele -
rinl, birçok a::!l hastalıklarda faklrlt'. 1 1 r m a en 
rln çaresiz bir ha lde muht elif yerlere 

müteahhidi 
başvurmalarını, tehlikeli vaziyetlerin 
hasıl olmasını intaç etmektedir. 

Bu meyanda kısa tir mUddct zar . 
fında tedaviye çalı§ılması yüzünden 

-

dolandırılıyordu 
----------

1Kendisine mühim bir müessesenin mü
dürü_ süs_ünü veren aıçkgöz muhayyel 
demırlerın parasının ahrken yakalandı 
Sahte makbuzu yutr11ak istedı 

ise de elinden alındı 
Emniyet ikinci :;ubc ınUdUrlilğil ev. 

vclkl gün mühim bir dolundırıcılık ve 
sahtektırlık hl!.disl'!:ln! T·ıt:ydana çıkar. 
mış, suçluyu cUrmUm0thııt halinde 
ynkalamı§lır. Y:ırıı:ın tahkikattan an 
ıaı:ıldığına eBre, vak:ı şöyle cereyan 
etmiştir: 

Bcyoğlunaa !!itik:~. caddesinde 

de bulunan 30 to!l lnş:ıat demir çubu
ğunu satacakları:ıı bl!:lır.n.i§lir· 

Maden mUteahnldl•.ıu tn; demirlere 
şlddeUe ihtiyacı vardır. Kendine muq. 
bet bir cevap vermiş ve SC\ ton demır 
içln 15290 lira fiyat ke<;mi~lerdir. 

Bir SoV)'.et ırabttt gönüllü Ru.a - kadmlanaa - den ved~o.r 

"Sabrlbcy,. ıtpnı t.ma~ır.ın 3 numara
sında otur:ın A b !ilrrahınıuı A hmedcr 
ndındn Mnruı.stırl: bir eçıkgöz Ayıız. 

paşada 1stanbulp:ıllllltıı 17 num:ırada 
maden mtı:eııhh!J' Bcı ir ô:ı.der.e mu. 
racaat edf'rek ke.1dLst:lL' mühim bir 
mUessescnln mildUr U olduğw~u ellerin-

AbdUrrahman .'\hm~c<er bunun Uze. 
r lne derhal Slrkecid<? Rt1'.1Am matba. 
asına mUracaat '.'dt'rek :t>u mUhim mu 
essescye alt olmıık il?crc m akbuzlar 
tıutırml§ ve bun'nrd:ın blr tanesini 
~~90 lira d iye doldur:ı:-:ık .ıt.uu a 
Ankara cıuldet•.n,\e Mk1tctUrd\ğı ı-e 

aynı ınUe&ileseye ait rum.11 :ınUhU~le 

aı llbttrklnletir. (l)eYamı 4' iiıDoide . 



Ö ı LEYiNiZ BAKALIM ? .. 
ı ... tatbtikler 1914 .. 1918 dinya 

... a, asının 28 milyon in~nB mal ol.. 
du~unu gösteriyor. Bllnmt lç!nde 
yalnız ö enler yok, bybobnbr 
'9 nı<'\·cut. Sakat ı .. lıınbr kı§lın. 

:'\\ c olursa ob-un, dört yıl üren 
bir !<.&\"ll~:ı 28 milyon ir. :ınm lilü 
• ü, tii~ ler ürııerten l.;nrı.-unç bir 
,.:ıluımdır. 

Zaman 7..:ı.m:ın sal'T.1 hftllnl al:ıa 
n· tarih~ birç~ nl!::wnelerl bu)u. 
narı tifo ~ibi, kolera gibi, 't'eba ~i
bi hasfahklar bile l;cşerfıı blliıy~ 
incit• bö 'le u'rursu7. ,.e müthiş 

t.:dırlb:ıt ynprwunışbrdır. Ba haB
lnlı1da.nn zn.rarlan, bir harbin L,. 
s:ınca yaptı[? :ıarar kadar lat.Mnk 
'ckürı''.1 olmamıst;rr. 

nunılan hı ka. baı.ı salı;ua has 
tahklar. zamnnla lmn~•ıcrlnl, 5h 
rnrot ı::... ıerbıl lı:ıy~ttikleri ve 
~it "W.:ı ZUPnr ,·emılyecek bir hale 
~cldiklcrl halde harp, bunun ak
sine olarak, umumJ harpten sonr~ 
muhtelif wıtalar:ta - velevkf u.. 
1lliıl ı-eklinde dahi o~n - beşe. 
rfyetl ıcltdlt cı-tt Birçok diyarlar 
da, binlerce \e blnJerca lmıanm 
i.ıliimüne sebop oldu. 

Onun, harp dcııllen musibctln, 
afetin mtumıı ve gidl91 k bfttlin 
bütün ileti~ Evvelki g1ia yap .. 
lna harpler, mahalle kavgalan 
~llıiycl!; dlln ısmağa baibdl. 
Dü~dan bir maJdnelltiifck 

almmca bu bir büyük manffakJ. 
3·et ~kllnde rCMni tebli~erde 1e
bariiz ettirilirüi. HaJbald. bagün 
mutlaktı. yfA1yor, mutlaka ~ 
yor, mutlaka çökertiyor. Harpten 
dönme!I \'tU'dı, bngfin yok; matle
ka ôlilm \"ar. 

.13aşma~ 

.,, ~ - ,,_, ---~-.... 
Yeni Sabah 

Hüıııeylıı oa.ıaıı l.'aıçın ~ ..._ 
lmle61ııdo Lonı4rn rady"5W1UD i1maJ1 
Urika lıııkkmd& yaptıjt ..epiJ&tı ele 

alaral "otmaıl AfrtkıMlıl 7&km Mr ta. 
arnız mu f,, sunlınf ruyor .., ~ 

de ı;uyle d1 or.: 
"Şu eırad:ı Avrupaya ;ı.-apılacak oiıcl 

dl bir lngiliz ihraç luıreketı.nnı barbe 
nihayet verecek b1r vl!sat Ye ciddiyeti 
haJz olıımryııcaı?J şOpbef.!zdir. Fakat 
şimali Afrllmdıı caaıılı bir ta. 
cırnız ltalyıınlan Afrlkadan sllip au • 
ptlrccek olursa hem bütün dllnynda 
tn~terc ve mUttefikl.lrt lehinde em1n 
bir cereyan uyı:ı.ndırır, l:em d Akd • 
n!.z meselesl.nl. emin bir §«!kilde hallet 
mlf1 olur. Böyl'J bir darbe Uzcr1ne ltal 
yanm dahin politika ~ımmdan ne 
haw glrcccğ1 de dilşUnU mel< icap e • 
der. tn "!lllzı ~r vrup ~ya lhrnç hıı.ret 
lceUnı, çok daha kcılıı_r-a ve çok dahıı 
az tehlike ve fedakArl kla elde edecek 
leri bu muv rtaklyetl !.bmal e®cek&!r 
midir? 

Nil ordus:.mun ıa&n-Jza gcçmes1 ka 
bilse ve bu taarruzun zaferle neUce. 
lenmcsl lhtim:ı.11 kuvvcl .. yse herkesten 
evvel İngiliz genel kurmayının onu 
takdir ederek haru..,:c gcçecelindC 
tabii §Uphe yoktur. Lc.ııera radyosu • 
nun, t.narruz ddcta karnrı~~ da 
havaların mtl:ıalt gitıncsl bekleniyor • 
mu§ gibi bu mubare~ tlkrtnl zihin
lere telldn etmem eğer tır msluıat n 
esasa mtlatemt Le b;a ancak ge.ııo1 

kurmayın zaferden aon derecede e • 
mın bulunm"-!!ınJan ve a.rtlk ışı gtzle_ 
mcğe bile ihtiyar; hissetmemesinden 
llerl gelmiş olabilir. ŞiD:aH Atrilrada 
6lcaklnr henllz ~D geçmemlf • 
tJr. Fakat muharebeye mU981t gQn .. 
Jcrin çok yaklqbt'l mul'ıakk.aktır. 

Herhalde, t!nilınilzd"kı mevs!mde 
~malt Afrika kıyıJ&n ftOdeUl bir m11 
harebcye seyirci kall'!caktır. lılJbTeriQ 
en sayıt vo h:ıssa.e noktası bnra81dır. 
lııgtıJz genelkurmayı bu tıraatı bile 
bile kaçnmıa muhakk ık ki en bOytık 
esen. kenıllıd hlMCdocektlr.,, 

fedeniyet ilerledikçe, onun ~il· 
nıncla muhakkak hnrbi ~örecc:- i · 
dahn. ol~nla-:mı ... , o;emimrl-. lıır 

halde. .. 
Hedcıı.lyetin eli, koleru1aııı, H'• 

bafara, t ifolarn çare, IJiiç, <lC't 

man buluyor. KUltür, fen ilt'rlt'. 
dikte dalma geri ~hyorlar, hafit 
liyorJar, 1urp denilen beli,-ye fsc 
me<lenlyetııo. kültürle. ilimle. ten· 
le at ba .. ı bel'nhcr ·"""''Ü) or. 

Veba, llindl.<ıtanda bir zanı n
lar feli1'ettl. bugün §lddetli blı 
ishalden bn ka bir §ef değildir. 
Eıı!klden günde sayrn binleri ba
lan adom ölürken.. btıgUn bu mili. 
dar hemen hemen bJçe inmi tir. 
"Momlekett.c ,.eba var. IJ'ildcat!" 
denDfnce, IUlJk teli..'>a bflc dUımıii . 
yor. 

Tabiatiıı. kendllcrfne mutlaka 
öldürmek lıızffesinl verdiği mik. 
r0a>br blle ln~f ~eldi, sefkatJ\ 
oldu, fa.kat hıırp b5.lii zalim. Hila 
merh:ımet!!h. F~lindl' orak. in an 
biçiyor. 

Balcalnn, bu on boğarla~ms ka
fa mal olacak. Tabii, ~diden 
buna kestJnnck mümkün de~ldlr. 
l<ukat \ıWyete balnhrsa, zayiat. 
yokfma muha.ltkak ki akrllanı. sar. 
mtı \ere~cldir. 

Mcd<'nlye ileı·li~ or, dün~ n sna 
dete, refaha \e insanlığa doğru 
gidiyor! 

Şairle bir olup t<'krulı~"&lını 
mı: 

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
ca.nnvar! 

LAEDRi 

Cumhuriyet 
Ywuu NadJ dil bayramı mtinaeetJe,. 

tile yuctrtr "ÖZ d0lm!7.e ctotro.. ha(!. 
lddı ı..aı.Je.lnde dlyor ld: 

"Atatürk b&,.ata gc!zJeJ'Liıl ~ 
dan hep!miıe bu yol fü erlııde çalqı • 
mayı emred.m tntnem işaretler tt • 
rakb. Ankarada ytlk!ıelen Dll, Tarih 
ve Coğra.fya En.BUtllsU cQm1em1z.1n 

hrrzıcan edeceğimiz bu ~k kıymetli 

vaziyetin blr IUıideJlid\ ... Dllimlz UZQ • 
tindeki ç&lt§aıalar devanı ediyor ve 
b yatında AtatUrklln ffl yakın arka. 
dqı ve bUUln fiklrler\?Jn ortağı ve 
yardımcım olan xnn Sel'mlz 1smet ı .. 
nfuıU d&hl ôU mllJS ç:lll§malara en ne.. 
rl himmet Te ehemmlycUr.rle en can. 
da.D ıı.lt.k&Jann:ı g&ltenruıkte bulunu • 
yor 

Milli cW demek, mtW ouur ve idrak 
demektfr. Eski halıta hayatını bir ta. 
rafa bını.kan:ık öz mıııetın kudretli 
blrligt bu mUli dfldc pcyd rpey tekA. 
mül vo truıa.kk-ukunun en yUce kemıı. 
unı bulmtl!! ol&eajıtu. Aziz Mmt Şcfl
mlzdon en mUtevnzJ m!llet terdimizc 
ltadar hepimiz bu eşs'z '\le hal<lki yUlt 

lişin mtltcına.cll ileri hiımleclleriytz.. 
Bilhassa mUncvvcrlerinı.12c dll§en va.. 
zke.ıılıı bQytık olduğunu pek ly! bili.. 
yoruz. 

Ne güzel oayram ·~ iıo mutlu Tür .. 
kllın dJ~bilenc!., 

• 
Bu cümlemi duvan zaptiye na· 

zın oturduğu isıtemleden ayak • 
landı, hayretin son haddini ~ös
teren bir göz aç1şile sordu: 

- Btmn bizzat ben mi yapa· 
cağım? 

- Evet pa.~. bizzat siz! 
- Yani .zaptiye nazırı, t;ehrin 

emniyet t;ervi.sine memur ben öy
le mi? 

- Evet ... 
OmuZ!armı silkti, başmı lo?Cri . 

ye attı, söylendi: 
- İmkAm vok, bunu vnna • 

mam! 
Lastik ve çfoi tevziine Ben de ikı elimi iki vnna ac: • 
ya!unda başlonıyor tım, boynumu büktüm. cevap 

laşo mUdUrlUğU pnzartest brftnü verdim: 
otomobil lilstiklerlnin tevziine baş - O halde boşuna uğra~mıva· 
lıyaca.ktrr. Listeye dnhil olup da !ım. varmr.k ist~iEHniz net:ce 
vı:ılttinde münı.cat etmiyenlerin bunun yapılmasına bai{lıdır. 
hn.klo sım bckliyenlere verilecek- Prusa. derin bir düşUnccyc dal· 
tir. <lı ••• İleri attığı ndımı hesau1nr 

Aynca yukmda üç tonluk çivi gibi görünüvor, g"ri do'1mek ve
lıwzlatmn b;ışl:ınnen.ktır. Bunlnr ya te1{Fftmi k~bul c<l.:r<>k '"'n .. ıa • 
mektep! re verilecektir. Halka çl.. d ğı ict.: sonuna kadar JCitmck 
vi tevzii iı;in yeni partiler gelını::· şıklarını muhakeme ediyordu. 
si beklenmektedir. B:r mliddct clU!':ünclükl<'I" sonr:ı 

tekrar sordu: 
L'Jrt Halifalcs Amerikaya - Ellnu akıabahırımdan veva 

dön:iyo: ~ok itimat cttip-im vnkrnlanm • 
Londra, 21 (AA.) - Lord Hali. dan b!t'isine yaptırı.run?!. 

faks Anuıriknya ltnı~ıc Qzere tayyare - Olmaz .. bizz" t bU\'Ü s:lhlbi 
ile Llzbolla Jıarn'~ot 'tm!it!r· ırumat-ı bu biberleri aşıracak 
leyh rndyo ile tngtllz mlDeUne hlt.ıı • Zaptiye nazırı m\ıtcessir b!r 
ben tf'ŞCl edici bir mn r.j n~tml{;t!r tavırla ba~mı aJlndı. sövlendi: 

H A B E l? ....... llsam J')OStas. '> 

t- ener yangınından 
açıkta kalanlar 

Kızılayaan yarcıım parası 

geldi, pazarleai günü 
dağıtılacak 

~on Fener yan~nmda evsiz. 
nı.rkstz kalan felaket7.odelere 
Kızılay • arnfından tahsis olunan 
yardım parası gelmiştir. Fener 
"-ı°flive müdiirU felaketzedeler a. 
rasıılda yardrrrın muhtac ai1eleri 
tesbit et1niştir. 

Liste bugün akşama kadar 
bitirildiği takdirde felrtketzede
lcre \·erilecek bir a •lık iase pa
ra5iyle giyecek eşyasının paza:r4 
tesi günü dağıtılma"ı mümkün 
olacakbr. ---o---

Bir kasabın parmakları 
keJildi 

Şlşlld<' Hal~O.rg:ıır; caddesind 
2M numara.cıa kuap c:n ı\kltğt yapan 
Emin ndmda birisi, E't. kE'tıerken br • 
çağı aağ eline lndlrmt:. parmaklannı 
doğramrşhr. Yaralı oo:ı;ı;m bir hnlde 
Şlşll çocuk hast.'Ulesinc: knldrnlm~ 
tJT. 

----o-

Gümrükler b~müdürü 
tetkikten d·ondü 

Giımrlikler ba üdürU Methi A.. 
da.kan Avrupa hudut gümrük tet:
klJAtmda yapfJğ'r tetkikleri ikmal 
ederek ~ebrlmiı:e dönmüş ve rapo 
nınu Gümrllk ve tnhisarlar Vokfi• 
letine vermiştir. Bu tet.kiks.t, bil 
ha~a Trakyn hududunda mUnaka. 
!At ~ kli dolayısiyle gümrük muıı. 
melıit.mda bu vaziyetin icap ettir. 
diği değişikliğin yapılması için ic
nı. edilmiştir. 

Cam ithali için akreditif 
Ticaret VekileU cam ithali i 

çin geni§ bir akreditif vermiştir. 
Bu ~etle b1rltaç ayda.nbcri yapı. 
lamıyan cam \thruatı tekrar yapı. 
Jabilec~ktlr. 

LimanlaTda b:ıtan 
11apurların enkazı 
t.Wıbul, Çannkknle, lzmfr, Mer 

• -1ilµfuılarmm dahilinde bntan 
vapürla.rm enkllZl ~ık.a.rtilacaktrr. 
Bun1nnn bUy'ük pa.rçalannm çıkar 
tılmnsı milnakasayıı konulacaktır 
ve diğer kUçllk aksam içbı de dal• 
gı<:1nra kilo bnşmn 6 kuruş ücret 
verilecektir. 

Oaküdar - Kadıköy 
kanaliuuyona gelecek 

yıl yapı"yor 
Ankura.dan bildir!ldiğin(' göre, 

Nafia Vckiileti Üsküdar • Kadıköy 
knı.nlizasyonunu ynptrnruığo.. ka • 
rnr vermlı:: ve etütlere ba lrum • 
tır. 
Me~ten tahslsa.t alındığı tak

dirde önlimUMeki mali yıl baş • 
langıcmda. insaata bnslnnncak \'e 
k:sa bir znmandn ikmal olunacak -
tır. 

Ev veya. n.pnrtunnn sah ipleri dn.i 
re adedine göre ve bir defeyn 
mahsus olmak Uzere toptan bir 
para verccek1er. ondan sonra da 
seneden seneye binaları i.çhı tak• 
dir edilen kanalizasyyon parasını 
ödiyeceklcrdi'r. 

Kütahyada 
Yeni bir Linyit 
madeni bu:undu 
KUtahya.nm TaYfianlı kazası da.. 

bilinde b!r §ahra tarafından yapı
lan tahnrriyat mG.spet netice ver .. 
miş ve Kilçük İlet nahiyesine ya• 
km bir mevkide çok zengin bir 
lınyit kömür madeni bulunmuştur. 
Domaniç yaylasma yakm mevki -
lcre kada.r uzayan hu geniş saha.. 
d:ı a:rnştmna hakkını halz Riza 
Benli isminde birisi bu zengin 
kömilr madenini bulmtlfltur. Bu su. 
retle ırn t.nhya civarında evvelce 
maden tetkl"k ve .aııuno. cnstlttıüs 
tarafındı:uı bulunup hnlen Etibank 
tarafmdnn işletilen linyit madenl
ne b!r yenisi daha ilflvr edilmiş 
olmaktadır. 

Maden sahasmm mesahoi sat • 
hiyesi ı 68.360 hektardır. İkt.ısa.t 
'ckô.leti bu geni§ sahada.ki madc• 

n1n işletme ve ihraç hakkuu a~
trrma neticesinde madeni buluıa 
99 sene müdck>tle ihale edecek • 
tJr. Bu imtiyıu; verilirken yeni 
linyit. madcn!.nin silrntle tesisat 
lawdırılnrnk işler bir ha .. 
le getirilmeııi ve satıi}a çıkarılma. I 
sı da şart olarak konuhnııktadrr. 
Ak.si halde !mtiyaznnme kcndlll • 
ğinden lnii6ah et.mi§ olacaktır. 

• '.Fiynl murakabe l'uroııuna Ka. 
dıköy yUk arab:ıcılann•n ınhlsar m~ 

hiyclndc bir blrlık kurıııak nnkllyc 
ücretıcrlnl yiıkooltu1mt haber vern • 
m!Jtlr. Bu yeııl 4ckil IMtk!lr hakkında 
tahkikata glrış~U-r 

• Mısırdan tnı.mvav bıındaJlan gel
diği yolundaki hııberL'I asi; olmadığı 

anl8§Jlmrştn-. Bruıdajlli! Romanyndnn 
gelccekUr ..,e benllz vo1'l ~kanıma • 
mt§tır. 
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• Nohut fiyaUarmdn hafif b!r yük. 
aeımo ba§lamı§, topt /1 t'iyatıaT 10.S 
tan 18 kuruşa çrkmı,tır 

• üniversite rektörü Cc-mll Bilse! 
bugtln Ankaraya gtdcçek ve bir hafta 
kadar kalarak vckO.let't> temıuılnrdn 

bulunacaktır. 

• T<:rlm koo:-dlnasyo.n teyel.! b1) olo. 
jik terimlerin tcııbltlnıo Ml!lamıştır. 

• Karafll(!Jicıların 1') atları 100 ku
nıştan 130 ıturu,a çılu.rmklan ::;6rtıı. 

mU§. bunlar •mkkınd uılllbnta glrl • 
§Um~Ur. 

• Dlln \''IUtyclte ka~ .ıırı kamların ve 
emniyet mUJ.lrUnUn .: r<!k!lc bir top 
lnntr yapılmıştır. Topııt.nlJd. tram\'ay 
lara asıl:ın çocukları ı profesyonel dt. 
lencllcrıe, s_rs rl koı:;l'k erle nıUcadc
le ir;in eııııslı knrnrlar l"t!l:az cdUml~ • 
tlr 

• Bel-0dıyc bir hlzn ... tı,:l t.Urosu ı ,; U 
cuda getlrmeğo karar v~rml: Ur. 

• Karadeniz mmtakıuımdnn lk gUn
denberl plyasamrz& k l!tı.et 1 nılkUır. 
da dmıı getlrlJmL';ltr. P ı-ak nd oı:ı. 

rak araba Uc ~ı.;7.dlren • r elmanın ld .. 
ıosunu Ul,5-13 kuruş ••tmaktadırlar. 

Oduna yeni 
narh 

Odunculwın çilte #ile 
ihtikarı yaptıkları anlaşıldı 

Belediye iktrsat müdürliiğü o. 
dun meselesini yeniden t:etkike 
başl~mıştır. Oduneuların bilhas. 
sa çifte fire, şek1inde ihtikiu: 
yaptıkları nnlaı;ılm1ş oldu~n· 
dan bunu mencd.,ook tedbirler a· 
hrıacaktır. 

Odun narhı yeniden tesbit olu
nacaktır. --....ö---

Bir çocuk c:rkatlQflnın 
göriinü rıkardr 

Camikebir mahallesinde Bö
rekc;i sokağmd3' oturan 11 yrurn. 
da Süreyya ile 12 yaşında Hü. 
seyin adında iki <>ocuk dün oyun 
ytlzünden kavgaya tutuşmuşlar. 
dıı·: kavga sonunda Süreyya yer
den kaptığı bir taı:;ı Hüscyinin 
başına atmış. taş sol göıüne isa· 
bet ederek akmasına sebep ol
muştur. 

Hüseyin Şişli Etfal hastahane_ 
sine kaldırılmış. sudu yaka1an. 

Muallimlerdt!n muvaUak 
olanlar ve olamı)'anlar 
M%rif Vekaleti +arafından 

1940 • 1941 ders yılı esnasında 
59S orta tedrisat munllimiyle 41 
mesleki tedrisat mualliminin 
d~rsleri teftiş ettirilmiştir. Orta 
tedrisat mual'imlerinden 503 ve 
mesleki trdr!!'lnt muallimlerinden 
34 ünün mesai'leri mü ·bet oldu. 
ğu görülmüş. 6S orta tedrisat 
nnıatlimiyle 5 mesleki tedrisat 
mual'iminin mesaillcrinde mu
vaffak ol.;ımndıkları. J:l orta ted • 
risat muallimiyle 2 mesleki ted. 
risat mualfiminin muvaffrı' ı•·c1i 
tesbit edilm di~i anJa.c;•lmı:ıtır 

Vekalet müfettisleri ve ı .. ,, 
ha11i idare makamları u1rnfmdaıi 
verilen raoorln~ g-öre 7 muallim 
\"ekıilet emrine alın.'lltŞtıt. ----o---
JJir ihtikı!ir ciirmiimeıhudu 
' 'Murak,ıWe memurlan dün Be • 
~ oglundıı gur•;; für lnttktir c\lhML 
meşhudu yapmı~lıırdır. 

ArapcamHnde bir ecza deposu • 
na müracaat eden murakabe me • 
mur\N'lndan birisi vazelin almak 
iııtemi!J, fakat dt!po sa.hibı bir ki.. 
lo vazelini kendisine 1 anı 250 ku. 
nı n bir faturnylo vermiştir. Me• 
nıur, buı:un Uzerint' kcndis:ni mu 
rnknbe kom1s) onuna "'İkiıyet t'lİ<'· 
c ğini \"e aldığı paranın fahiş ol. 
duğunıı sö,·leviııcı:ı depo ı;:ıl,ibi bu 
Çıefa d:ı 150 kuıı.ıı:ın ir ... '1'4 İ§ v(' 150 
kunış izer nden bir de faturn ver 
ırı 1• tir. Bu f tunn ı aıı nlnn memur 
:lerhal htivfyctlri röstermi ?.abıt 
tııtn 11 tur. Suclu, çff+p fnt•ırn I!' 
berabPı adlı) eye \'eritmıstir. ---ô--

Kaıryonet ç..\rptı 
Ç'ar.şıkıı.pı.Ja Yu g ~n r.11nındn otu. 

ıan 50 va t'ldıı li zı .. rıuıılr, dlın bır 

.kU! ıl Zındanltapıd 1 ııcçerkcn, şo. 

för Zilıflkarır. l•)~ nu· .. ~Lı harnyone.. 
tinin ltın ıa kıı.lm:,•.r. ':.fı.btellt yf'r 
ı rlnden vanl:ını>.n hn ''"·· Ccrrahp~a 
basta'l sin 
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- Pe~ •. devanı edin! 
- Biberleri aşıracağınız lbak· 

knllnr müslllmn.n olacak.. sonra 
rcfikanız hnnımefendinin haberi 
olmadan sac;ından bir tutam ke
sip bu biberlerle beraber bana sıe 
tireceksiniz •.. 

laztr, bunlaı·ı bir ki.ğıda not 
etti. Gitmeğe davrandığı sırada 
verimden kalktım .. Yine bizim 
sanatte bu fasılda kullanılan 
maddelerden yedi tane kuru in· 
cir ldım .. paşaya. uzattım: 

- Bu incirleri yedi gere birer 
tane yn.tncağınız zam&n refika • 
nız hnnıme.fcndi~·e yedireoekt!i • 
niz. 
Pnsa tekrar durakladı, söylendi: 

- Bunları yooiremem! 
- 'ebep., 
- /> h .. karımın ne> tj•jz ?iı 

mah '• l 0 1du :'Unu ~ılmezsiniz 
Sın to r:ı n ederim, havntın<la lnİ· 
nı inrir vcmemişth· 

- Bunun i<'in bir ~ııre bu unn· 
b :•ı· nnsam: 

- Ne gibi mescln? 
- Mesela mı! Bu incirlerı er 

lm, saklayın .. dışardan drı. başka 
incir nldınn.. yedi gece yatacağı. 
mz zaman bunlardan bir tanesl· 
ni refikanrna verin. ötekilerden 
birisini de siz Y<'vlll. O Zlı.man i
tfraz edemez. 

- İtiraz mesel ı mevzubaha 
değil, hoca.fendi.. karım bövle 
seylcr yemez diyorum. 

Olabilir.. nm . bunun bir 
hassası olduğunu sövleyin .• yine 
mesela: bil· hafta geceleri ve.taı'" 
ken v .. ı il~n kunı ıncirin mıde 
kanserine kaı. ı vô.kı bir deva ol. 
duğunu ileri in ün. vahut cilddt • 
ki bun.ı"Uk ukln1 ın b ıvleliklP dü· 
1.e'tıl<l\I ı İlli iddia tdin. 

P, ~a 'lr•ı ler a!d vir<' hur -
mrtlic bir b !· ış \'erdıkte·. son. 
• Prt" ı " nii b"brı lt>ri getirmek 
l\z.r RUkus h::-nımın od:1.s·ndan · 
R\'tıldı. 

A tın hn. 'kul .ü · 1 udr f ni 
v \"<"' l"' ı·nıı. O m nlr Z<'P. 

tiye nazırını paytaht bakkalla.. 
rmdan biber çalmağa scvkeden 
bu ku.dret igte üfürükçü adı ta· 
kılan bir şeyhin tahakkiimii al. 
tında bulunuyordu. Ve.. Ben, 
tanımadığım bir kadınla bana baş 
vuran za.ntiye nazınnm ~eçim
sizliğini izaleyi deruhte etmiş_ 
tim. Bunu na&J yapacak, ne SU• 
ret!e muvaffak olacaktım? .. 

Biraz evvel iz.ıh ettiği.rn insan 
d i m a ğ ı n d a mevcut yüksek 
seyyalenin biT tezahürü de bu. 
l'ada kendjni gösteriym· .. C'.crcl; 
ntcŞ" koycluğum levha, gerek 
verdiğim incirler. ve gerekse ü. 
r.erine rnlışacağrm biberler. iki 
dli Unceyi bir noktaya teksif e. 
den bir hareketin ıniit<'ff"rrlk 
par<",al~rmdan ibaretti .. 

Derdine benden çare bekliveıı 
za.vah nazır saatlerce bükük bov. 
nıyfo ml\tevekkil bir tcv ·r tak·ı. 
narak jntir.arl~ bulundu ~rınra 
bıberleri k<ınd•s n' Yeıd m tı;ı, · 
e fün: · 



Preveze zaferinin 404 ncu yıldönümü münasebetile · 

Blivlik Tlirk Amirale 
1 
Barbaros Havreddin 

l - - .. 
"Barbarosun başını getirene 
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Musiki sanatkarlarının ikinci imtihan günü 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Tanınmış Sanatkarlarımızdan 

Müzeyyen Seaar, Hamiyet 
Ytlceses aasıl laıtlbaa olda 

imtihan musiki sanatkarlarının değerlerini, üstün 
kabiliyetlerini bir kere daha teyit ediyor 

lki haftadan berı devam eden bu esnada imtihandan bir bayan 
musiki san'atkarlarmın imtihanı. çrktı. hepsi etrafını sardı \•e: 
denilebilir ki. simdiye kadar - Ne sordular? dediler. 
memleketimizde yapılan sanı:ı 't. Oteki n~fcs nefese ımtihanın 
kar imtihanlarının en entcrec:an. nasıl icra edildiğini anlatmağa 
larmd~n biri olmuştur. başladı. 

Dün yapılan ikinci imtihanda. r------~-·--·--{ 
memleketimizin alaturka musiki : Yazan: ı 

f:~a~~~~~;~. tanınmış Rah."iret- ~ Hasan Bedreddin Ülgen l 
S:ına'tk:irın imtihanı. ne ha· ı ___ '*·--------·----·-,--! 

kımdan olurı:a o'suıı. kendisine imtihan odasından ıçeri gir· 
layık olduğu kıvmeti Yermek öim. Etrafa §Öyle bir göz gezdir. 
için elzemdir, imtihan .an'atkii.ı dim. İmtihan heyetinde: konscr
bir çok kimseler tarafından ileri- vatuarm icra heyeti azaları, 
ye sUrlilmüş yanlış fik!rleri 
fonkjtleri önliyccek. daha iyi memleketimizin tanınmış musiki 

üstatları göze çarpıyordu. Bun. 
§erait dahilinde çalışmalarrnı lar•n d . k • Art k. · k · • arasın a, anunı a ı-
tcmın .edece ·tır. , • can, kemani Sadi Isılay, tanburi 

lmtıhanfüın bazı sa! at~ar1 a- "J)ür.rü Turan, Eyyübi Ali Rıza, 
rm muaf tutuimasmı ımtıh:ı.na bestekar tanburi Salô.hattin Pı
girmemelerini· doğru bulmam. 
İmtihan isminde.'l de anlaşılacn
ğı üzere istisna kabul etmeyen 
ve iyiye i)'i, fenaya fena derece. 
sini veren bir ayırma va~ıtası~ 
dır. 

"Haber'' okuyucularına bir 
fikir vermek üzere dün yapıl~n 
ikinci imtihanda hazır bulunduk. 
edindiğimiz ;ntibalnrı aşağıda 
takdim ediyonız. -, . 

* * • 
lmtihanm yapıldığı esnaf ce· 

mivetindeki musiki san'atkarla
rı 'salonundayız. Bugün imtiha. 
mn ikinci günü Ol'mak münasebe. 
tiyle geçen h.;l.ftaya nazaran da. 
ha fazla bir ka1abnlık göze çar
pıyor. İmtihan odasmdasınm ra· 
nındaki alona baktım; kendıtc. 

lıt ~ tı11t ~I< • rini her zaman pi ya.sanın musiki 
~1 •ıo)\l ~ö arıolu sahnesinde dinleliklerimiz ha. 

\ıı~l'ıl '1(1' 1Ctıtış ':l'irtoo 1 nende ve saze.ndcler bekliyorlar. 
tııı , .. llf4-t ' ':onu Tıpkı tale?elcrde 01duğu gi~i. ~ir 

l°kPn kısmı imtıhan kapısında bınbır. 
lerine sorgular f!Ontyorlar. Tam 

nar var .. 
Bir kenara çekildim: imtihanı 

dikkatle takibe koyuldum. Ket:· 
disini konserlerde dinlediğimiz 
ud! Semiha imtihan oluvordu 
Kendisine not.a. 90ruldu. Bayan 
Semiha notayı muntuam suret. 
tc yazdı. 

Notaclan sonra bayana; ağı_ 
raksak u uJleri vurduruldu. im
tihan kafi görüldü. 

Şimdi .imtihan heyeti karşı. 
smda her 7.aman plaklarda. film. 
lerdeki türkçe şarkılarda zevkle 
d~n1cdiiimiz değerli okuyucu 
Mii?..eyyen senar bulunuyor. 

Bayan Müzeyyeoo baktım. Ne 
kadar mütevazı duruyordu? 
Kendisne, daha doğrusu sana'ti. 
ne güvenen bir sana'tkar durusu 
j:(İbi. Kendisine klasik pkrçalir. 
dan usulünü vurarak bir eser o. 
kuması rica edildi. Bayan "Mii-
7.eyyen tam itminanla: 

Yedir, o i.-nıcler ntdir'! 
Nedir o dlt·ekr nr.liir? 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden ls\"ecli A. MENGHAM 
133 Ceviren: H. D. 

im bir labaka teşkil ederek zehir. 
!iyonlu. 

Hum • ı gazi \•ücuduna değdiği 
adamı derhal felce uğratıyordu. 

Bu gaz el bombalariyle atılabi • 
lcceği ve kale ve binaların dahi İ· 
cine atıla.bileceği için Haheşlile • 
l'in kolaylıkla kolltyabilecekleri 
bir ga.7.di. 

Bu gaz sayesin.de Habe~istanda. 
ki ftnlyıınlarm cümlooi, hiç olma?
sa bUyllk bir kısmı yerinden kımıl 
dıyanuyacalc bir şekilde mcflüç o. 
lacaklar ve belki da ondan sonra 
Habeşlilerin uzun bıçaltlarile rn • 
hat rahat ke&leccklercii. 

Hum • ı gazinin diğer bir husu. 
siyeti bu gazin zerrelerinin g:ıyet 
hafif ve gözle görülmiyen bir ziya 
neşretmeleriydJ. 

Bu gaz zerrelerinin neı;rettikle .. 
ri ziya, bir ne\'i radyom ziya.sına 
benzediği için gö%1c görUnmüyor, 
fa.kat tıpkı röntgen ve radyom zi
yalan gibi kumaş, taş ve tahta 
gibi meeamatı olan her nevi mad... 
• ıll[ ;~..{ ~xpvrred tJ'!:,! l\JtrptO ~Q 

Onun için elbiseler ve gaz mas· 
keleri bu nyaya mani teşkil et 
miyordu. 

Haile Seliisiycnin Ha.beŞ kabi • 
le reislerine yazdığı gizli mektup. 
taki rUmUT. &1'88mda (Nohum) sö. 
zil geçliği için· :1.~te bu (hum ı) 
gazind~n h:ıhsolunduğu za.nnedili • 
yorciu. 

Zira (No) eııki haheş dilinde 
( hnv:ı) manasına geliyordu ki o 
takdirde (Nohum) aşağı yukarı 
<Hum gazi) mfi.nıuımı ünde t<Ji • 
rordu. 

Filhakika 1tnlyan casusum te 
laş etmekte hi<: de haksrz değil • 
!erdi. 

tsveçli gaz kimyagerlerinden b!. 
ri, beraber çalıştığı asn.biye opera. 
törti bir doktorla birlikte çocuk 
felçleri üzerinde çal~ırken felç 
yapan bir gaz J<cşfetınişleriiir. 

Bu ga.ı de tesadfif en keşf olun_· 
du. 

Belçika Kong06unda çocuk fel • 
cine yabJananılt taY)·areyle Stok 

~rkısını okumağa başladı. 
1mtılıan heyeti sesin, güzelliğini, 
musikinin tam manasiyle yaşa. 
tıımasmı derin bir hananlrkla 
dinliyorlardı. Bayan MÜzeyyenin 
imtihanı 10 dakik~ sürdü. Ken· 
disine 10 numara takdir edildi. 

*"'• 
Bayan SUzan Şahin imtihan o-

luyor .. Son zamanlarda birinci 
sınıf okuyucular ara.:ıına giren 
bu bayanın. notadan evvel sesi 
dinlenmek arzu edildi. Bayan 
Suzana tanburi Dürrü Eordu: 

- Hnn"i usulleri biliyorsu. 
nuz, vurabilir misiniz ? 

- lfay hay dedi. 
- Meseıa. en iyi bildiğiniz bir 

~arkı okuyunuz ve usulünü \'ll• 

runuz? 
Suzan Şahin düşUndü ve: 

Neler çektim, neler canan elinden 
1/eba oldum, yeter oana11 elinden 

Şarkısını okudu. Tanburi 
Dürrü de usule iştirak ediyordu. 
Salahattin P nar atıldı: 

- Ustat dedi, vurma. ı;aşıra· 
cak! 

Salonda lbir gülti'}?lle oldu. İm
tihan heyeti neticeden memnun. 
du. Salahattin Pınar: 

' - E şimdi ıbayan nota bilmez. 
se nP. yapacaksınız? Dedi. 

Fakat bayan nota da biliyor. 
du. 

Su7.a.n $ahinden sonra imtiha
na Muzaffer Gül~r. kemani De
mir Ali, udi Şevket, kemani 
Canbaz Ali girdi. 

Bu esnada odndan bir a.ralrk 
dışarı çıkan Sadi Işılay tekrar 
içeri virdi imtihan he •etine: 

- Bayan Hamiyet Yüreses 
gelmişler. imtihan olacaklar. 

Bir r.amanlar ses kralil'esi olan 
bayan Hamiv~t göründii. Pek 

(Dr\·anu 6 mctda) 

tolme getirilen J!\veçli bir mü • 
hendiein çocuğu bu doktorun kli -
niğinde tedavi gördüğü srradn ço. 
cuğun bir gece esruı.sında knmt 
şiştiği ve o ~ırada oda..c;ma giren 
annesinin de felce ya.kalandığt 
hayretle görüldü. Akabinde giren 
bir haslabakrcı da bir taş l,ğmı 
gibi o ıı.ndn yere yuvarlandı. 

Bunun üzerine felcin fevknlıidc 
~lgm \'c meÇhul bil' devresi oldu• 
ğuna hUkmolunarak hemen dok • 
torlar müdahaleye mecbur kaldı • 
lnr. 

Anlaşıldı ki odada felçli hasta 
çocuktan intişar eden bir gaz hi -
rikmiştlr. 

Bu gaz temas ettiği insanı der
hal yıldrmn gibi felce uğratmak
tndrr. 

Bunun üzerine büyük bir ihti • 
yatla hareket etmeye ve felçli 
çocuğu tecrit ederek odayı do'
duran gazle meşgul olunmaya btu. 
lruıdı. 

Filhakika bu gazin felç verici 
bi'r gaz ..olduğu tesbit edildi. 

Fa.kat bu gaz umi maddelerden 
vücudn gnlmcl<tcdir. Gazln, hasta 
çocuğun karnında. aldığı iliıçların 
dahili ifraz.atla birleşerek meydıı. 
na geldiği anlaşıldı. O • maddeler 
birer birer tahlil olundu ve sun'i 
surette istihsal edilebileceği de 
tahn.kkuk etti. 

(D<'nmı nr) 
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Yazar· : ISKENDER F. SERTELLi 
Bugün, bUyUk Türk runirali 

Barbaros Hayreddlnin temin c-tH. 
ği Preveze muzafferiyetinin 404 
üncü ytldönilmildür. Her sene bu• 
gün bliyük ve aziz öltinün meza. 
r ında tören yapılır ve birçok nu. 
tuklar sö_:.ienir, Prcve~ harbine 
ait hatıralar anlatılır. 

~!ntbuat sütunlarında da her 
yıl blitün TürklP.rin göğsünü ka.. 
bartan bu büyük deniz muzaife. 
riyeti bakkında uzun yazılar intf. 
~r eder \'e halkımIZn çok faydalı 
malumat verilir. 

Ben bugünkü yru:nnda, her yıl 
olduğu gfüi, P.reveze muzn.fferiy€• 
t~nden bahı;t<Jecek de~ilim. Bence. 
Barbarosun, kaptan paşalık dev. 
rinden cok önce Cczaircie temin 
ettiği çok şanlı öyle muzafferi. 
yeller vardır ki .. Hatta bunlardan 
birinde ı~ttanyu kralr besinci Şar _ 
ıın bile denize dökülüp boğulma. 
fı!na ramak kalmt§ken, bir yelken. 
Jı ile ;;il~lüklc kurtulduğunu göril• 
rüz. 

Bu dar ve kUç.Uk sütunlar için: 
de kısaca o büyük deniz muzaf_ 
feriyetlcrindcn bahsedecei!iz. 

Barbaros H:ıyrcddin Cezair bey_ 
lerbeyidir. Kanuni Süleyman ta. 
rafından kendisine ''Hayreddin." a. 
dr verildiği ıgilnc kadar B:ui>a.ros, 
hakiki ndı olan Hrzrr bey diye a• 
nılırdI. Baroaros ve lcarci~i Oruç 
BC)in sakalları kımım olduğun_ 
dan kinaye olarak Avrupalılar ta. 
rafından .kendileıino "Barb roz .. 
Hatta Oruç Bey daha en·et ııehit 
olduğu için, Hızır heye hpanyol. 
ıar (1kinri S."lrbaros) derlel"di. 

cezairin Halkulvaad kalesine 
h~im olan :Hı:zır bey, İspanyol 
d<>nanmnsını bu sularcia bif'ktıç ke
re perişan etmişti. Bir gün be _ 
§inci Şarlm da rakip olduğµ bir 
donanma Cezafr sahillerinde gö • 
ründü. Donanma kumandanı anıi . 
rnl Hügo kaleyi kolaylıkla zapt.e_ 
demiyec0ğini anlaymcn, Hızır he. 
ye şöyle bir teklifte bulunuyo'l": 

"Dooa.nma.ınızın ıu.amet \'('\ h<'y
hetl ka"'ısrnda multa\'Cmet gö ter. 
menin dnnetten başka bir ~ey ol
madı~• Ren de takdir ed<'rsin: 
~~·hude ~·er<' kan dökiilmr~ioe 
meydan ,·emıcden kalenin derhn ı 
müttefiklere t~ limine mm·afakat 
cder.ııen, seni istediJ'.,oin memlekete 
sağ olar.d< göndem10yi Yaadedi
yonım ! ,\k"i takdirde kf'lJenj t:Ö\' 
denden apra<"AKıma emin olmalı-
sm. 

ı\miraı Don lfnı.:o 
tle ~lonraila., 

Hrzır Bev hu teklif karııısında 
hiç tereddüt göstcnniyor \"C maı. 
yetil(' birlikte kaleyi son nefer!
ne kadar mlidnfaa edeceklerine 
yemin ediyor. 

Bir taraftan Hızrr Beye yardıma 
gelen bazı Arap kabileleri ele şc· 
hir tarafından akma ~lıyorlaı. 

H11.1r bey amiral Hügonun tek 
Hfine bir Arap l:.'\yıkçısı vasıt<1. 
siyle şu cevabı gönderiyor: 

''Selefiniz Hari<i de Gumar ce
naplan da tıpkı "izin ı:ilıl kU\-vet. 
il bir donanma ile ii1.erimizc sa1-
dırmrşlanh! Nc.yaırk ki, !!;erek o. 

~erek ondan C\\elki Oiego .,ize, 
Tiirk ölmeyince sırtı ~ere gelmi

:. eceğini , .e ayağ1 bastığı , ·erden 
!:•kmı:.·aeağmı 5Öylemi ter! Bono 
hir ılefa da. ,jz deneylnlı !" 

Beşinci Şnrl hu cevap üzerine 
hücum emri verince, ha'rp ba§la.. 
mrştı. İki taraf da biribirine ateş 

·ve ok yağdırıyordu. 
Amiral Hügo ook mağrur bir a. 

damdı, Hızır be,>in ccvahmdan 
fena halde hiddetlenmjşti. tspan • 
yol df'nizıcilerine : 
"- Ölüm var .. dönmek yok.,, 
Demiş ve şiddetli hlicumlar be.ş.. 

la.mıştr. Liman sahiline kadar yak
laşan gemilerden atılan gülleler 
mfitemadiyen kaleyi dövüyordu. 

Knledc iki ibüyük top vardı. Ok. 
ç ular da lll%Ir bc)in en güzide lloi_ 
şancılarıyd:. Hepsi de mazgallann 
arkalarından lspanyollara ok ve 
gülle yağndıyorla.rdı. 

lspanyol denizcileri çok ynktn 8a 
hUlero kadar sokuldukları iÇln, bu 
beklenilmiyen muka'bil müdafaa 
kıırşısnıda pestil gibi bi.rer birer 
denize seriliyorlardı. 

Bu hücum esnasında kale iç.inde 
beş yüzden fazla Türk denizcisi 
yoktu. Şehir içjndcki araplıu· ve di
ğer muharipler deniz hücumlarma 
müessir olamıyordu. 

lspanyollar -kendi tıı.lihlerindc 
z!kredildiğine göre- ilk hamlede 
devam eden dört sanUi.k bir hü· 
cum csnasmda yodl binden fazla 
telefat vererek ate§ kesmlı:ler ,.e 
geri Çeıkilmişlerdi, 
lııa.n;-ol dcnlz.ci1cri ,,.e muhl'\t'iplerl 

bu muharebede o kadnr Yılmıe Tc 
o. kadnr yonıJmuşlardı ki, yanında 
bır damla su diye haykıran yaralı 
arkadaşlarma.ba.51IU çeviımeğe bile 
me<:alleri kalmruıuştı. 

Kaleden ibu vaziyeti gören Türk 
cengivcrlcri sevinç ve neşe içind~ 
bağnşryorl.-ırdı. 

Amiral Hügo bir t.araftıın: 
"- Bunlar insan değil, şcyta . 

nın oğullarına benziyorlar. Öllirn, 
kOl"iu nedir bilmiyorlar!,. 

DiYor, bir taraftan da, a.ralann
da kaybolan kralı nnunağa başlı _ 
yordu. 

Zira o sırada talihin, bir cılvcsi 
ularnk, deniz de kabarmağa müt.~ 
hiş bir fırtına b:ı.şgöstermcie ~ 
Innuştı. Küçük gnliler birblrine ~ 
prp pn.rçg.Ianıyor; yaralanıp geri 
hntta çekilen büyük yelkenliler 
?a?na tehlıxes.i knrşrsıru'fa. nereye 
ıl~ıca edeceğini bllmiyor, §8§kın 
bir halde dalgalar anunnda bocalı. 
lıyordu. 

Halbuki bundnn bir yıl önce, Bu 
baros kardeşlere meydan okuyan 
hir başka İ.spanyol amirali (Mar
ki de Gumnr) lınpnratorn göndenli
ı:°fi bir mC"ktupta: 

''TUrkler, Ccuyirde son gUnleri
ni yaşıyorlar!,. demiş ve bµnu, tah 
kir tnaksa.diyle Hwr beye de du -
yıımıak fnı;atmı ibulmuştu. 

Yine aynı amiral: "Barbsrosun 
b:ışrnı bnna getirene kmmı verece
ğim!,. tarzında ilinlarlıı. Arapları 
dıı. tahııik etmekten geri durma . 
mış, fa.kat, ~ bir Arap kendinde 
bu cesareti görememi~ti. 

J{rnl Beşi.ı;ıci Şarhn, Markiye ce
vap olarak o zmmm gönderdi mek
tup ta denizcilik tarlhimiT..dc mli -
hiın hir kıymet fade t<Jer : 

''Avrupa senin ye maiyetindeki 
kahramanların kılrçlannın parıltı -
sını uzaktan görüyor ve hepinize 
muvaffnkrntler dilbor. Ccza.yiri 
bu beladan kurtanna.ğa muvaffak 
olursan, cihan tarihinde ~rf'fli w• 
unutulmaz bir nnm bırnlrncak ve 
A vrupalılann ebedi minncttarl•ğmı 
kazanac::ıksrn ! ,, 

Halbuki, kralrn tcş\·lkil~ c Bnr • 
harosa hücu medcn Marki do Gu. 
marın donanması da (Halkuh-aad) 
kalesi önünde pcrışan olmuş ve 
\fark! yaralanam:k canmı zor kur· 
tarmıf}lt. 

lşte bu hezi.rrıetlen bir sene son: 
radır ki krnl seksen parça. gemı 
i:e nmi~l H!lgonun ~umandnsmda 
Cezayir sularına geliyor •. o da ~ö
tcldler gıbi pe~n oluyor ve ı~: 
cilk bir velkenli ile -blıa milşkü. 
•.At iı;lnd~- Venednt su1a.rma Hti. 
ca ederek cttnmt kurtnr:ıbiliyor. 
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en BuaCine 
.... -

Anadolu aj:ın mm verlllğ'I haber. 
lı r ıörl! dUııyn vadyc~lr.~ bir bakı" 

Riyefte 

ra sevkedildikleri mü~.ahedc olun. 
muştur. 

Amerihada bitaraflık 
Kanunu 

Nevyorktan bildirildiğine göre 
Ruzvelt, kongreden, bitaraflık ka_ 
nun1ınun derhal ilgasını talep et • 
miyecek, yalnız tUccar gemileri -
ııin teslliı'nc mUtcnllik maddenin 
llgıı.sını istemekle iktıfa edecek • 
tir. Bu u.::ıul, süraUe neticeye u • 
lnşmak arzusunu göstermektedir. 

SON 
Sevllde 

10 gün evvel 
ölen 

Bir papasın 
cesedi tef es
sü h etmedi 

Doktorlar hôdiıenin 
doğruluğunu teyit ediyor 

Novogrod civarında 
Almanlar kış 

harbine 
hazırlanıqor 

Novogrod ahalisine 
beton siperler 
kazdırılıyor 

ilk ingiliı· 
tankları 

Şark cephesindeki 
barekAta iştirak 
etmeye başladdar 

~ inıdiye 
kadar yarım 
milyondan 
fazla esir 

ahndı 
Kır~ a i. 2rşı 

taarruz devam 
ed yor 

lnfirıı.t tarn!tnrlan, muhalefet 
imkfınınn malik olmadıklarını iti -
raf etmckted'rler. 
Amerilıa ile Pap'1 arannda 
Müzakereler 

Üç gayriresmi şahsiyetten mü.. 
rekkep bir Aıner-Juı.n heyeti, M. 
Myron Taylor ile papa arasmda 
başlamı,'i olan müzakerata devam 
etmek Uzere yarın Romaya hare
ket edecektir. 

iyi malümııt alan mahfillerde öğ 
renUdiğ ne göre bu komisyon şu 
zevattan mUrekkeptir: 

Madrid, 27 (A. A.) - 16 Ey • 
lülde de l'Ascens'on ismlnde bir 
rahibe Seville ~ehrinde ölmUş fa. 
kat henüz defnedibnentlştlr. Çün• 
kü rahibe öleli on gün olduğu 
halde cesedinde henliz tefcssUh a. 
lfunetleri görülmemiştir. Birçok 
doktorlar bu garip hfı.d'.senin doğ.. 
ruluğunu teyit etmişlerdir. Hadise 
hükumet. makamlarına bildirilmiş .. 
tir. 

Moskovs, 27 (A.A.) - "Kızıl 
Yıldız,, gazetesine gön.:!orilen bir tef. 
graf haberinde Lenlng~dm cenubun. 
da Sovyct kıtnl:ı.r.nm ~!r nydanberl 
Volkof sahlanı tuttuı..ııı.rı bildirllmek 
tcdir. Bu hnt ııtm:Ji Almanların elinde 
bulnan Novogroda tal:rlben iki kilo • 
metrellk bir mesafed•m ı:;eçmcklcdlr. 
Alma.nlann bu n?hrl gecınck için yap 
tıklan bUtUn teşPbbUıııcr akim kal • 
Dll§tır. Sovyct kc3lf' lttfllan gece sık 
sık nehrl geçerek Alnınn esirleri gc • 
Unnektcdirl{'r. 

Londra, 2"1 (A. A.) - Lon.dra 
balkrna verilen bir habere göre 
ilk İngiliz tanktan Rus safların
da taarruza. b:ışlannşlardır. Yalan.. 
da Rusya.ya bir miktar tnnk daha 
scvkedilecektir. Ayni zamanda 
İngiliz tayyarecilerinin Rus cep • 
besinde Alman tayynrelerile havn. 
muharebeleri yaptıkları da bildi .. 
rilmiştir. 

Eksperlerhı bildirdiğine göre 
İngilterede lnnk imaUit.I harbin 
başlangıcmdanberi rekor teşkil e. 
decek bir rakama b:ıJiğ olmakta" 
dır. 

İngiltereden halen Rusyo.yıı gön 
rlerilmckte olan tayynrelere ve 
harp malzemesine gelince bu mal.. 
zeme milttefiklerin elinde bulu • 
nan muhtelif nakil vasrtalarile 
gönderilebilen ozami miktarda. sev 
kedilme ktedir. 

Amerika ile Papa arasında
da müzakereler • Pariste İ
damlar - Iranda teslim olmı
yan Alm:ınlar • Maçeke ya. 
pılan teklif 

Şaik cephesinde harekat ayni 
!iiddette devam <.'diyor. Führerin 
wnumi lcarargabmm bir tebliğine 
göre, mycfin şarkında çember iç:• 
ue alınan düşmruı kuvvetlerinin 
imlıa.sr pek yruundrr. Esirlerin a • 
dedi 5imdiye kadar 574.000 k'.şiye 
baliğ olm.u§ ve mUtcmadiyen de 
artı;na.ktn bulunmuştur. 
!ğtlnam edilen gnruı.im halen ta. 

dad edllenıiyecek kadar çoktur. 
Londradan bildir:Jdiğine göre 

Gark ccpheslndc vaziyet şudur; 
Lenlngmd çok iyi tutuıınuıkta -

cLrr. Ve Lenhıgradm bir bölgesin.. 
de Ruslar göf;'iis gl5ğUse ya.ptıkla. 
rı şiddetli b:r muharobeden sonra 
Almanları birkaç mil geri atmış • 
lardır. Muhakkıık muharebe bu 
f;iddetile dtıha uzwı milddet devam 
edemez ve iki taraftan biri za ~ 
yıflamnktn gecikm.!yecektir. 

Bidnyetlorde Timoçen.konun 
Smolcnske doğru yaptığı taa.rru. 
?.il bO§a snymış olo.n Almanlar ş!m. 
dl ehcmmlyctlnl inkar etmekle 
beraber ve Rus tD.arruzunun Smc.. 
lenskin şnrkında. durdurulduğunu 
söylemekle buna telmih etmeğc 
lxışla.m.I§lardır. • 

Cenupta Rus !kıtaıarmm Hark.o
fu müdafaaya memur edilen Bud:• 
cnni ordusunu Alman çemberinden 
kurtularak iltihaka' devam ettlk. _ 
leri alman luı.bcrlcrden anlaşıl -
maktadn'. Ruslnr Hnrko!ta sl.Uı.lı 
endi\strisi merkezleri bulunduğu i. 
<;in bu yere büyük bir ehemmiyet 
vcröiklerindcn müdafaanın çok şl.d 
detli muhnrebclere meydan \'er • 
mesi muhtemeldir. Şimdilik Alman 
zrmlı tümenlerinin Harkoftan 33 
mil mesafede bulundukları b.!.ldi • 
Tilmektcdir. 

?.foskova.ya cepheden gelen ho. • 
berler, Leningrad yakmlarmda i. 
şitilmemfş vnlışette muharebeler 
olduğa hild1r:ilmektedir. 

Şehrln bfiyilk bir tehli.ke geçir .. 
d!ği knbul cdllmekle beraber mu_ 
da.filcrlıı §)ddcUi bir mukavemet 
gıöstenlikleri ve hatta 1xızı nokta.. 
laTda muvaffnJuyetle ba.şa.nlan bil 
cwılnra gcçtüleri haber verilmek.. 
t.allr. 
Lonclracla endi§c 

Birkaç gilne kadar belli olacak 
olan Lcningrodm Mnbeli hakknı • 
da Lond.ra.da büyük b!:r ye.is du . 
yulmakta.d!l'. Bununla. beraber 
7Jl.llllcdildlğine göre, hüeum eden -
lcrle mUdn.fıında buluruı.nlar ara _ 
smda. §8.Mlo.r milmw;dir. 
Kırıma kar§l taarruz devam 
Ediyor 

Sovyct cephesi.nden alman ha -
berlere göre. Almnnlar Kcrunda 
Porikor berznhı boyunca hücumln
rma de\'8.Dl ed'yorlar. 

Sa.lUhiyetli İngiliz malıafilinde 
harekiıtm gilı;: olduğu beyan edi:• 
mclttcdlr. 
Diğer haberlere göre, Alınanlar 

Lcn'nr;rad bölgesinde ıı.ğır ilerle • 
mckte ve Ruslnr ı{ddclli mukabil 
hücumlo:r yapmaktadırlar.~ 

Her iki üırafın da 7.ayintı çok 
ağtrdrr. 
Macar ajansı bifrfüiyor 
Şarp cephC'Sİnden Macar ajnnsı_ 

ıa bildiriliyor: 

Dahiliye nezareti eski müsteşa.. 
rı CharlCiS Fra.nklin V cst, banger 
\'illiam Cullanscfford ve Charles 
Finn Viillnms'dır. 
Amerikada tamir edilen 
Gemiler 

Hali hazırda Birleşik Amerika • 
da tn.nı1r edilmiş veya edilmekte 
bulunmuş İngiltere ve serbest 
Fransnya ait gemilerin yekünu 
şimdi 27 ye baliğ olmUJ3tur. 
Amerikan murahhaıları 
/Woıkovada • 

Mo:;kovadan bildirildiğine göre 
uçlU konferansa iştirak edecek o. 
lan Amerikan murahhasları Mos • 
kovayn varmışlardır. 

Rus • lng;liz işçi partileri komi.. 
lesinin Moskovada toplanmMI için 
lngilizler tarafından yapılan tek • 
lifi Ruslar kabul etmişlerdir. Bu 
toplantı milmkUn olur olınaz ya • 
ptla.cakt.n-. 

lngiliz heyetine M. Valstencont 
ve M. Cirtrancne dn. dahil olacak. 
tır. 

Pariıte iclamlar 
Pa.riste öğrenildiğine göre dev. 

let mahkemesi Uç ölüm cezası ver. 
miştir. 

J ak, Adolf Giyo ve sa.bık komü.. 
n!st mebus Ka.tala, Saiıtc ha.plS • 
lıgnesi a.vluswıdıı giyotinle idam 
edilmişlerdir. 

İhtiJAlcuyane kargaşalıklar mes 
ulleri hakkında. hUkilm vermek i• 
çin teşkil edilen istisnai kaza hak 
kma malik devlet mahkemesinin 
akdettiği birçok hafi ceı.se:erl mil. 
teakip bu idam cezalan verilm~
tir. 

Fresco Foscardi isminde olan 
dördüncü maznunun gizlendiği yer 
znb:tıı. tnrafmdıın bulunmadığın -
dan gıyaben idama mahki\m edil_ 
m'ştir. 

Fran•ada sabotaj 
Diğer taraftan Fransada sabo • 

tajlar devam etmektedir. Nantes· 
de bir nın.den yağı deposu yanmış. 
tir. 

Alman işgali altındaki yerlerde 
de bu böyledir. 
/randa henüz teslim 
Olmıyan Almanlar 

Taymis:n diplomatik muharriri 
yazıyor: 

lran polisi henüz miittefiklerin 
emrinde bulunnuynn Alman teba • 
nsma yarma kadar teslim olmalı:ı.. 
rmr aksi takd:lrde ele geÇirilclikle. 
rZ ~akit İran mahkemelerine sev
kedileceklerlni tebliğ etmiştir. Bu 
}{arar, takriben 80 Almanı alAka• 
<iar etmektedir. 
Maçeke yapılan teklif 

Londrndn.kl Hm•at mabflllerinin 
aldıj:;'l haberlere göre. Alınanlar, 
Hı:rvnt lideri vo sab:k Yugoslav 
başvekil muavini Dr. Mnçeki Hır. 
vnt.istnnda yeni bir Kisling- hUkfr. 
mcU kurmnğa iknn c;tmeğe çalL"'
maktadrr. Yugoslavyanın istilô. -
smdanberl Maı;:ck Uzerinde fevkn • 
::ade bUyilk psikolojik tazyikler 
yapılmaktadır. Fakat :Maçek, Al • 
man veya İtalyan emelleri he
se bma çalışmağt daima r.?ddet • 
ml.ştir. 

Mektepg 
ler a(:ıımdı 

Seville halkı mucizeden bahset. 
mektedirler. 

Dört şoför 
Bir tüccarı zor'4 otomobile 

atarak kırda soydular 
Evvelki gece, Beyoğlu cadde. 

sinde garip bir soygunculuk va .. 
kası cereyan etmiş, dort §Oför, 
sarhoş bir tüccarı zorla bir oto. 
mobile bindirerek ıssız bir gazi
noya götürmüşler. Burada grrt
lağma basarak cebindeki parala. 
n almışlardır. Soyulan tacir, 
Yakup adında birisidir. Soyanlar 
da. Necmi, Mehmet, A.ndelya ve 
Kemal adındaki §Oförlerdir. Ta
cir, evvelki geca Beyoğlunda 
lmnm sokağındaki Omem bira
hanesine gitmiş, rakı içip sarhoş 
olduktan sonra sokağa çıbıuştır. 
Bu sırada yukarıda ismi gcçeı:ı 
şoförler, taciri aralarına alarak 
ağzını kn.pamıç1ar ve kendisini 
lbir otomobile koyarak Mecidiye
köyündeki Tepe gazinosuna gö
türmüşlerdir. Burada sarhoş 
tacirin cebindeki 440 lirayı ça.1. 
mıştar ve tekrar kendisini Tak
sime getirip brralanışlardır. Za. 
brta, soyguncu.lan: yakalamıştır. 
Açıkgöz şoförler diin sorgun ha. 
kimlifrince tevkif olumnuş1ardır. 
Suçluların üzerinde 250 lira bu. 
Iunmuştur, 

Her akşam - (Bas tarafı 1 ncide) 
İjte o h1.ıurıct İtalyan radyosu. 

nun araı:la sırada bu gazeteden 
&anld ecnebi bir menbamış gibi 
l<cndi propagandası l~ln temin et. 
tlği icıtifndclerle kısmen meydana 
tılilllı~ oluyor. 

Bu o<ıul, yaln17., Türk matbuatı 
hakkmdıı. kullanılmıyor. Mesela 
mihver radyolım İngiliz, Sovyet 
gazetelerinden, hatti. Amerilum 
m!ltbuatmıla.ıı gfıya. fıkraJa.r ala· 
tar, bunla.n dü~manlarmm acizle
rine, sıkmtılarm.a, zaaflarına bir 
delll diye etrafa yayarlar \'e keD . 
di efkarı umumJyclerinl teskin ve 
tatmin etme'~ isterler. İşte Bük
reş radyosu Nevyork Taymlso is
ut ederek böyle bir propa~da 
n7Jfesl görmüş \'e biz bo blylell 
metaı halis Amerikan marnutau 
dlye kabul otnıisiz. 

Sovyet a(:;.r topları son gUnlerde 
dört Alman b:ı.tn~asını ve aUı bir 
topçu birliğini tahrip etmişlerdir. ı. 
Jerl mevzilerden Rus Motcrlerl Al • 
mantarın kt' •içlr. bctondc siperler 
kazdıklarını ve erkek k:ı.~m bUlUn No 
vognıd ahnJ.cıini zor!& roperlcrdc ço. • 
ııştırdıklannı görmektedirler. 

Volkofun §ark salı!lincle Rus ordu. 
sunun mukavemeti ııır..aı ct>phcslndekl 
Alman kuvveUc:-inln umı:ml vaziyeti 
tızerinde pek mU~ssir olmnlttadır. 

İlmen gölünUn cenubunda cereyan 
eden f}iddeUl muharcb-:ı:oır neticesinde 
Almanlar hiçbir muvaffnki~t elde e.. 
dememişler, üstelik bir çok ins:ın, ve 
mUhlm miktarda matzcınc kaybetnıış. 
lerdlr. 

--<>----
in g iliz tayyareleri 

Leningradda 
(Baş tnmrı l nclde) 

giliz tayyareleri dnhl ı c.ıunıın yüzler 
oe t a y y a r e n ~ n himayesi ııı.. 
tmda. b u ı u n o. n Lcningrad 
müdafileri muvııffak!ycW hU • 
cumlarda bulunmu~lat' ve birçok nok... 
tatarda Almnnla.-ı gev pllskürtmeğe 
muvalCıık olmu§l:ırdır. Son birkaç 
gün lçl.ndo Almanlar Ltnlngrııdıı. kar 
§1 mUhlm taarruzlarda t.uıunmuglarsa 
da muvıı.ffaKlyct elde ccıcnıemişlerdlr. 
Geceleyin ya;?tıklnrı taa."Tllzlar da a.. 
kim bır~tır. 

Uarp cephenin en ~~uııı.llndo Alman 
ıarm Murmcnska knr(I yııpmııı olduk 
lan taarruz pUskılrtlLm~tur. Burada 
A.lmnnlıı.r 20 kilOILctrc geriye ııtılmış.. 
ıardır. 

Flnl!ndiyııdıı.n gelen haberlere göre 
bgUlz avcı tayyareleri Almnn pike 
tayyarcleıinl bozgunp uğrıı.tmı§laruır. 

Merkez! cephed<! M,,_,.e~al Timoçen 
ko Smolcnsk civarında t.ııu.rruzuna de. 
vaın etmektedir. Blrlmç noktada Al. 
mantar geri atıımıglr.rclır. 

Ukraynada: Klycf'ic ı.:arkmda mu • 
harebo bütlln §ldd1;tlle: d<wam etmek 
tedir. 

Ruslar muhasara attır.da bulunan 
kuvvetlerden b!rl:ı.ç fırkanın kurtula.. 
blldlklerlni blldlrn.toıcrcllr. 

Bu mmta'.uıd:ı. Almaı:ıarm yarım 

milyon csır aldıkJan hnkl\ındakl iddl.a 
ıarı Moskovada. oaı;ma tciClkkl edil .. 
mektedlr. 

Odesnda mUdafiler bUtUn kuvvet • 
lerlle muharebe etmektt>dlrler. Alman 
ve Rumen ıruvvellerl burada son za 
manlımla 50.000 k:ıdıır zayiat verm~. 

OUnlin yirmi <!ört saaUndc \'& -

lritll vakibdz gelebilen yüzlerce 
telgraf arasında halisini mağşu. 
şundan SeÇerken biı'kaç tanesinin leruır 
gözden kaçması tabii ve mazur ad - ----o----
dcdlbneJc lazongellr. Kontrolu yal Beş otob u·· s 
nız bir ııınkamiliuı beklemek ve 

mes'uliyet! ona yükleyip i~ln için- cezalandırıldı den ı:f.ı:m:ı.ktruısa. biz.zat gazeteler 
a.z .;olt müteyıı.lılnz buluns:l.k. k:ış-
nnğı mcşkülc, soysuz \'C fiÜpheJi Son yirmi dört Saat zarfında 
hımullslere )·er ''ermesek, hiç ol- 2621 numaralı taksi şoförü Ah-
mn1.sa bu baptaki tercddiitlerlml met, yol i$"alinden, tnksimetrc 
T.l j<;aret ederek meselenin tenvirf- bayrağmı indirerek ang~je hissi 
ni temin etmek ,·olunu tutaak verdiğinden. chliyetnnmesiz ve 
memleket efkiırı umumlyesinl tc- kamesiz çalıştığından, 309!::, 
ŞC\'\"ÜŞe usramn!.:tan \ikaye ,.az1. 3174, 3011, 3169 ve 3116 nu.ma. 
fesine dahn mUes•dr •mrette i5ti- ralı otobüslerde muayyen nok-
rak f'tml!! oluruz 1.annederim. ta'anna kadar gitmediklerinden 

Hllseyfn Oahlt YALÇIN para alıp bilet kcstemekten ve 
İngiliz tavyAre:erinin fazla. yolcn alrrmktan cezalandı. 

,\kınları rılmıştır. 
Bundan başka 3 dilenci de ya_ 

Londra, ~7 (A.A.) - Dun gece kalanmıs. ve adliyeye verilmiştir. 
tngnız hava kuvvctıerl.lo mensup bazı • 

tayyareler AlmanyadA Ren mıntak.a. YENJ BJR 
aının nskcrl hedt'fierlne ve Mıınş U.. 

Bir müteahhit 
dolandırıhyordu 

(Baş tarafı 1 ncide) 
Ancak, maden mUtf abhldl bu iııten 

her nedense ıı'1phelenıt;ğ'..nden polisle
ri haberdar 'tmi' ve ttt cürmümeşhut 
hlidlsesl tesbit ettlnrugUr. 

Maden müteahhidinı."l, AbdUrrah • 
man Ahmedl'rle muta'tık kaldığın& 
gore ~in olııral: G<Y.ı lirıı. verecek go 
rl yanmı birkaç gün 6(.l'ra &ııyccek 
tir. 

zabıta bu 600 Hrarun nwnıuıılarm.ı 

tesbit cttlrml,ş ve Ab1'Urrabman Alı. 
medcr dün m'1tcabhlttcn paraları a 
lırken ketıdis1nl !-:akn· .. m::..,ıardır. 

SahtPkAr ve d1>lanöırıcı kurtuluş 
yolu kalmadığmı görtncc, sahte ınak. 
buzu ağzmıı. atarak yJtmak l.atcml§, 
fak'l.t buna ıneyd'ill \'Crilmeml§tlr. 

Barbaros ihtifali 
(Ba.~ taralı 1 ııcide) 

rağım yavaş yavaş şeref direğine 
çekmiştir. 

Bundan sonra: makbereye Çe • 

lenkler konulmuş ve Beşlktaş ka.y 
maknmı Sabri Sözerle bir deniz tu 

bayı ta.rafından söylenen nutuk • 
lnrda ayni zamıın<la Prcveze za -
ferin!.n de yıldönUmü olıı.n bu gJ. 
nün Türk denizcilik tarihindeki 
mevki ve ehemmiyeti, Barbn.roswı 
Akdenizi ıwııl bir Türle gölü ha" 
line getirdiği bugünkü TUrk deniz 
ellerinin Barbarosun ahfadmr tef• 
kil ettikleri nnlatıımıştır, 

Nulukla.n mliteaklp, bir denizci 
müfrezesi tarafındn.n havaya Uç 
el silA.h aWmı.:ı, bu hareketin i . 
fade ettiği matem havası, mera • 
simde bulwınnlarnı Uzerine geril.. 
miştir. 

Daha sonra, merasime iştirake
den askeri ve sivil krtalarm geÇit 
resmi başlamıştır. 

Beşiktaşta bu snbahki merasını 
cereyan ederken limandaki va • 
purlar düdük çalmak suretile ih. 
tifale iştirak etmişlerdir. 
Diğer taraftan bu gece Halkev. 

terinde de mer~ yn.pılacaktrr. 
Şirketlhayriye vapurları geceki se ı 
ferlerinde Beşiktaş önlerinden ge
çerken projektörlerini hep sa.bil 
tarnfma çevirerek denizden de gö 
rünen Barbaros ma.khcrcslni ay • 
dmlntncaklnrdır. 

Baltıkıa·O- -Savyet 
filosu 

füttefıklerin Ukra~'lladaki hare 
•• tı derpi~ · ed'IC'n pUln da'rec;lnde 

zerinde Alman işgali a1t.mda. bulu • SJ 1\ 'EMA 
---o--- nan bazı limanlara taarruz etmiş • J: V , 

evam etmektedir. Dilşman·n me
~a1li mukabil t a!lrruzlannn rnğ -
nen müttefikler bi::-çok mıntaka • 
gt\ia arazi kazanmrşlıırdır. Her 

• 1 lcr:llr 

ilk. Orta ve Liseı,-.... ·F.-vvc-mu-aye-nelm-:tf'-tıR.k-1•~,- AÇIL/YOR 
kitaplarını 1 Or. Emin ~ükrU Kunt • ~lediye. Tepcb..şmda kendi malı 

Lmıdra, 27 (A. A.) - Radyoda 
söylediği ve Lcningraddan Moeko. 
vıı radyosu tarn.fmdıın alman nuL 
kunda, Baltıktaki Sovyot filosu -
nun siyasi kısmının müdUrU Le -
bedcf, ''Teşrjnievvcl ihtil~li.. ve 
"Ma.rn.t,, isimlerindeki Sovyet 
zrrhlılarının dil§Inan kuvvetlerine 
ciddi zayiat verd.irmcğe devam 
ettiklerini söyleıni§tir. Mumaileyh 
Hangoe ve ÖScl ndalarm.m henU.Z 
Sovyetlerin elinde bulunduğunu, 
Oselde karayıı çıka.n 15 'tfuı Al • 
nıa.nııı imhıı cıdildiğini ilave eyle
~tlr. 

Amerikada iki muhrip 
denize incHrıldi rafta Rusların mukabil taarruz. 

n usnen muv~kat bir zarr.an 
ı:ıılA.h aıtma nlman kıtnların 

• t raklyle tardcdilmtstlr. 
Dli~ma.n krtnlarmm arka taraf. 

larm.a. yerleştirilmiş mitralyözle _ 
rin tchcl'dl ile mukabil tnarruzln. 

Y 1lan slnema binasınır. etrafını açıp 
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• yeni bir sl!l"ma kaım?:& r:ıktır. 

Londra, 27 (A.A.) - Nev .. Yersoy .. 
de, .. Hambleton,. ve ''H~ .. iaim
terinde iki muhrlJJ ~nlzo lııdlrllml~Ur. 
nu gemiler, stıylendltlr.o göre, 15 kA.. 
nunuevvel 1940 d:t kımğn konmuştur. 
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- Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT Gaze elerde onun Maslalc yolunda, otomobilde k<' tledil-

11.ı ır ~YoJ'dunı ' 1~01duakbme::m~1 ~:a:r:eğ~~~t;~fşa~rıi~ d"ğü i O~{uyunca şaşkınlığımdan taş gibi kaldım 
tth~~~ ~doluya si!ah yor mu.<runuz? KöylUnun muzip. 
~ 0~ Yakın en can. Jik olsun diye leyleğin altına 
il~ gj~;..~ seferim- koydukları ördek yumurtasından 
<)~~ on'"a"~ınız belli ol. bir ördek yavnı.sunun çıkmış ol-

e ·· Yalvardım sen masıdrr. 
~ llanıusu Konuşmayan adam. lJcr.in bir 
~~ e~ na inandıitm ah çektikten sonra: 
rbıı ağı: e~ct ettim. - HaklISJn babalık hnkhsın .. 
~ 8ene ış ··· Kim vardır ki dişisini canından 

~~Utu tanı Gonra lstanbu.. fazla kıskanmasın .. 
e il>uıanı an onu bıraktı- Konuşmayan adam tabakasm-

~~ adım. Arkada. dan bir sigara çıkarttı. Ynktı bir 
< ~llalır.n kaç nefes çekti. 

!(.._ ~ateclik onu burada c:ok 
~'Uş 'l> aına dllrmadı Bütün mahkQmların meıakını 

d ıı t0tunu~5~ü oldu dedi.° UT.erinde toplayan ve bir türlü 
~ ~llın "Silmeden onun konuşmayan bu garip huylu in
~ 'lleylia ve bir ıtece onu san ilk defa ve bu gece konuşu· 
)ıı..:_ıı }"ak nı:ıde erkeklerle yordu. Çenesi düşük filozoftan 

lı_~';"lll aladun net: . geveze delikanlıya kadar mah. 
~~~r '--- essız kfımların hepsi onu sanki ürküt
~;~l'la~ş ~l,"Yaka:vı ilk defa mekten ~ekiniyorlarmış gibi $U· 

~. l(l,~a:ıın1 ~~a ve he- su~:~=~yan adam sigarac;mı 
"9t.'Oen bi gzına bakı· bir kı:ır ne!es daha rekti. Yılcız. 

rı.~~- r ses duyul. ~ ~ 
~ıııı ~ lara bakan tepe penceresinin al· 

ile~~~ e\ı\ıeıa 0~an ~ylemiş. tında durdu. Başını kaldırdı. u. 
~ilr "~rznelıycHn zun, uzun kara geceye ve sönük 
~~:'1?1t ~sin. geldijH u..;.~. ~ök ışıklarına. ~ktı. 
~il"an l'diler.. - Ben de bir kız seviyordum. 
~~,ay~ Yatai:lndan Benim de ~rkes gibi kalbimi 
. --;~ on-. kal~ınıştı. Her dolduran bir sevgim vardı ... Ci. 
S...~ a~·b~ZÜne ba~n.. ğerlerini ve göğsünü sarsa, sarsa 
~'~l'ld ır ka~ adım güldü .. 
~ı:_ hal"ek en Utnulmayan - Anlatmak avutmak m•dır 
()~ ettı:t ve tonlu bir ki, bura.da. elini kana bulayan. 
ım: ~ala · bileğini demire uzatan her insan 
~;-qıtı...._-n SÖYlerni..+.ı B'. bu ihtiyacı duyarak sade konu • 
ı. """"UZ Od 9 .. ır.. l "l.._·· N ur. Rarmı din- mak istiyor •.. Konu~ ne çıkar? 

· l~lar ~~· Fazilet.. ussa ne olur ki? 
ıı.~~ibd~l~ k ya}•n şey. Filowfun cırlak sesi duyu1 

• .. : 

• ~ tH'-ır. lçini ~nserve Jru. - Kanseri 'bile ''kdbranın" ze-
~ · "'"'ete 1 ~

0nneden dt· biriyle tedavi ediyorlar arkadaq. 
~~ adanıp kanma· Yavaş, yavaş ve azar, azar 
~~h kftın_ l!Ö'/.e verildiği için insan wcudunu bi· 
~ baSnn kanetı: le en katı en amanc.ız zehire a. 
teı- • I2a. 'bir filozof hştırryorlar. Söylemeği niçin l>Ofi 

~kfunı y diyorsun! Sıısadı.2ın zaman 
lıı 'ıı• ar he"' Lı"rden · · ··zı · · ö ünd d · ... ~ .., '"' nıçın go erının n e atma 
~ı· ~evC7.c bir serap vardır?. .i ~eye taşlar-
~ l'tıı' sesini kes dan dökülen billur suları hatır. 

~ ~· ~an~ in be. · lar durursun? .. Muhakkak ki, o, 
11.1· dj.?. d:un oralı olma. manzarayı hayalen yaşayarak 

~ ~..: "~r ·• e mahkumların gözlerinle olsun susuzluğunu ve-
~ nç kauı.... gülerek çirmeğe savaşırsın .: 
~ ~~ Konuşmayan adam geri döndü 
~ llı atd ta bakmayı· filozofu ba.';tan a.snğı süzdü. 
~ o b~ a biliyor, neşe- Gülerek: 
~~. erden bahtiyar- - Sen ,..,,.,,an bir adamsın bC' 
U '~o ., ...... 

A • ."ll!di ~a~n adama arkadaş .. dedi .. 
,''lllat ~ lhtivar mnhki\m; kendisine 

ll<ı di~ellrk~da . Hayatı ilk defa arkadaŞlan arasında pa
~ a ~ <>ld~üır eder durur. ye veren bu garip ma.hkOme 

t:t'- \ral'd şUz? Canavar yılı§t.ı: . 
~·llttiı, k ır elbet bir ~ - Arilat delikanlı. Ne çrkar 
~~ kauıı~na ~utanmıştır. deme. Bir~ söylemek o şeyi 
~;:,._, d\1\>Q.r YüzUnden yıl. tekrar y~ demektir. Niçin 
~ 

1 
.... d~ğer ~~mda ç_ilc e<:ki günleri yadetmekten haz 

"""la. 1' ~ dıyeooksın. duyarız? Sebebi vardır değil mi? 
~dı d ~lal bizi erkek Elbet de çünkü; o geçen günleri 

~ ogru olurdu bu bir kere daha yaşanz da ondan. 
lı:' ltlldı· Konuşmayan adam, sol eliyle 
~ h · alnmı oğuşturdu. Bir. şeyler ha-
' l' ~~nat ~ ki: tırlamak istiyordu. 

R._ de, hnin dlttrusın be he. - Bir devir hatırlayımz ki; 
~ ~ e orada gündüzler gece kadar ka. 
• ~~l~k~l il kÖnnk B·ı· radır Bir kütle bir cemiyet ü-
{\ o 1~ l'la.s:l hayvı ~~- midi~in büsbütün kaybcılduğunu 
1lıa ı:.artaıı ... .,, tasavvur edini~ .• Bir memleket 

bi-.... ar .• Bunlar · ib t ·..-r tetk·k tahayyül ediniz kı: urası.cennc 
1 mevzu- F k t t h t .. L kadar güzeldir. a a vınc a-

,. h..,'118.ltıtn.üı savvur edinf?. ki bu cennet kadar 
~ ~~~ . .00eıneai: güzel memleketin üzerinde ağır 

..,.;,~ ~ Şıı:ndi bunun ezici öldürücü bir hava esmiıdir. 
~~ ... 
~~t~lll~ İ}idir. Maksadı 
~dc~ru:t'kça bir bü. 
tı ~~ı~ bi: h kül~iy<m ha 
d~ at aylı bu sa. 
~~ ~U?tı n JaPınışımdır 
~· kan ce §U olmuŞ.. 

l-.:l'ııu<ttıtaJ1:11ahtuk inanı. 
~arı~· :Sır . ~n sözle

~ııı rı bıl'isi kö}·de köy 
~~ b altına ne Yuva ku. 
~~ bı;r- ~t-dek lll~ziplik ol· 
~ ~l.ln b "Uinurtası 
Q;~ llcle tnu ak!'rlar ki, ba. 
~~er ta ~ş bir kavga 

a el>1 p anırlar n· . 
"ı. 3 ek g • ısı 
~~ l> <itıru aga gaga);a 
ia ~~rtaı: Yo:ıar. Kış 
ıı ~aıJt..;._ nafile neden 
b alt~'~ bU}ımn- di 

~ r ··"'an b ... ._. • 
l ı-~l' lt aba, leylek 

t ~ÔYIU~l>arak yere 
tlllek • .' leyleğin t 

~h~ btt ıçın ~ n • 
~it- ~!~!Z! ~i: 

<i(s,.. · .. ,_ınız H 
~U "~ııı1 talı . . acı 

1"t n b nk eden 
aranın i.iz.-.. 

CD<wamı \'t\r) 

A n a d o 1 u y a gönder
mek üzere hazırlanan ordu • 
nun da Timur iı;in gönderil -
diği zannedHerek. işte bu 
endi~e de kafamın içini yi • 
yor· 

- Bu kad.?.r derin dütün
me, ağam! padişah itini bi -
lir. Elçi tahkire müstahak ol
n::- ·-.ydı, efenc'in· onu tah-
kir eder miyd! '' Kimbilir 
''namei §ehiuıahi,,de bilme • 
diğimiz, duyma.dığımız neler 
ya-;r,ılıdır? ! 

Rüstem. yt'!ni;eri ağasile 
konuşurken, hareırağaların .. 
d~n biri odaya airdi: 

- Şimdi paditahın yanın. 
daydım. "O topal ve uğursuz 
herifle görüteceğim.. ona 

PERDEYİ AÇIYORUM... ~ ~ O beni t~lli etti; ben oı .. .ı • 
- 50 - Zaten belliydi. O, her gür. biraz daha ölüm::ınc yaklaş~- ''ArtLk yeter, ağlama?,. • ~edim .. 

IEDİHA'NIN KATl,t A11ncsi ben1 npartımann çngırdı .. 
Mediha meger son ~ılgınlrklarl • yor, y&tpmadığmı bırakmıyorr!u. - Peki. yarın sabah gelirim 

le ölümüne koşuyormuş. ~ • diye kırmak i.<ıtemedim. 

Elimdeki şu küçilclik defterin • _ B.z memlekette kad·nlan Midemden hastaydcm bir ny 'ı Ap:ı:rtımnnına gitmek için yola 
de onu böyle pek genç y~ınd:ı ı cifte çubuğa ~ollanz da kendlmiz. Fransız hastanesinde y~ttım. zev. düştilm. Onun oturup kalktığı yer 
sold.u~n ZC'~iri de nnlıyacnğız!.. de cfrndil.gibi kahvelerde ot\lt'Ur, ntp de baş ucumdan nyrılrnacİı. lerl görmek, elbiselerine bakmak, 

Şışlıyc dogr dıı.lgın dalgın gıdi.

1 
altı kol kağıt oynanz nnlıyon Hastaneclcn çıktnn, eve g('idim. ı• I knlbl.rıdc bu tr.hammill vnr mı yn. 

~ordum: . mu?. Bir de kurnazlığı kimseye nanmnz..c;an hastaneye sor!. rabbı? .. 
Arkamdan biri seslendi: vermez.~ünüz?. Bi?.lın meimekcte - O halde prcm;es Nahide Ne gezer? .. 
- EfendU .... Efcndtl.. · ı geltin de kadın nasıl kuJlanılır öğ- kim?. Daha kapıdan içeri girerken 
Döndüm. baktım, Medih anın ka ren ün?.. - Nasıl prenses Nahide? Bu dU"UP b:ı~ iltıc.'\ğ ~ ! .. 

prcISl: 1 
01 

• M l""' t • Geleeek ııctrndnr hnyatperestlik yarabbi? Döndüm, tesclli~i evimde bula-
- Apnrtımann neye uğramı . -

1 
u.~ ~ ~r·~ ag~: öğreti • Ya birisi size nfyon yutturuyo~ bildim. Üç ay kadar dışarı çıkma. 

yon?.. ~.az, ge e~ım e na ır ya rUyn görüyo~unuz ' <!ım. Hattiı. kat.il haberlerini ve • 
- Kaç defa uğradnn, hep "gel. ver... . . Hastaneden sordum, Hn.kikn _ ren gazeteleri bile okumadım. 

med ter .. de<lin ya.. ~elefon ettim. T~~tllyan °~ ten c-nun mide rah tsrzhğmdnn Bir cvliidını toprağa gömmil 
- Senin en son uğradığının llnın kııpısındn kendısınc te~du bir ny hnstnna:le yntU!hnı öğ 0 ihtlyo.r ve kimsesiz bir nn8 gibi 

ertesi günü geldiler. ettiğim gün. ~a.pıcmdan sordugu • dim. r n.. ağlayıp durdum. • 
Şasırdon... mu ve kendı.smm Şruna., Beyrııta, tHıt* ) Bir gUn köprüde annesine tess.• 
- Ben onlan g~cn hafta. Şo.- Hn1ebe seya:ıa.tc gitme~te oldu • Dedim ya, ecaline do sicil • dilf ettim. 

ma, Beynıta, Halebe doğru blr se ğunu e.nladıgımı söy~.e~. Tele • yormuş. ~!! Ellmi tuttu. 
yahnte çıktılar diye iı;ittim ?.. fonda kn.hkahalada guldu: Artık ele avuoı~ ka·t~ bir h'll - Şimdi ben Beyaz.ıttn ot.uru.. 

- Yoh Amerikaya ... Efer.dU, o- - Rüya mt göriiyoreunuz Allah almr. tı. sesın. ~onım. Soğnnnğa mahallesinde, 
partnnnndalnr isitmi,·on mu 1 Mc • oskına ? ..• diye sordu. Ne Tokat• Onun birçok kirrt t"kl"l gezdiği. bakkalın yanındaki ev .. 
dlhanın Şamda, Halepte, Vandn, Jiyanr, ne Halebi, Şamı, Bc,·ıııtu? ni slivlüyorlardt. s 

1

1 at_ Diye tarif etti ve sonra: 
T•· • . l ? B" • ~ayı ı 11 C ,.,.;ı il . 

Bağdatta ne işi var ki.. latan.bu. On beş gündür evdeyim?.. "ımın e ... ır c. 1· . k ş füfil - uma b"n scnı bekleıim ... 
lun enayüsil bitti mi?.. Baksana. - Evde mi ı.n? Otel kapısınd:ı on değil ki.. 

1l~11vc u ' Sana gösterecek şeylerim var. 
sen biJe nicin anyon .. Çocuğunu gördüğüm sen değil miydin? Bana Birkaç defa tc-sa 'UllP,..._tinı, bir. Mcdihruun sa.na hürmeti vardı. 
k ybctmiş ana gibi dönUp duru • giildiln de?. Uç erkekle beraber; kaç defa dıthn tclefonıa konuı,tuk. Senden lı~na kaç defa bahset.rruş. 
yon! .. İstanbullu değül mUsUnUz? Zeynep, :sen otomobile bindiniz. Hattfl birkaç da mektubunu al• U ... • dedı . 

- Doğru, enayiyjz değil mi?.. - Sana olmu~ olanlar vallahi!. dıın. (Aldatma) ve (atlatma) o _ Şimdi gidebilirim. Gideceğim 
yunlarını bir perendebaz gibi öğ. yer Mcdihnnm evi değ.idi. Ne o • 
renmi ti. Hiçbir defasında sözünde nun gezdiği yerleri, ne oturup 
durmadı. Ve altı ny böyle geçti. kalktığı salonu, ne dC' elbiselerL 

!§ittiğim birçok vakayi onun nj görecektim. 
bir uçuruma doğru gitmekte oldu. - Peki golirim, dedim. 
ğunu gö.steriyordu. O tekrar etti: 

Onu iğf aJ eden. dnldan dala - Biliyorsun ya, • dedi. Cena. 
konduran, hın bir tchlikey<" sevk~ r:esinde yalnız ikimiz ağladık. Me. 
den Zcynepti. ğer bir tek candan dostu vn.rmış .. 

Kendisini birçok metupla i.kau Sonrn miltevekkil ve müsIUman 
çalı tım. bir kalplı> gözlerini semavn kol • 

Fakat kitr etmedi. dırdı: · 
Bir gün telefonda bana en son - Ah ... Bunu onun ruhu gör • 

SÖZÜ (IU oldu: mU tür; nth Ölmez, ruhlara h~r 
- Nafile kendinı üzüyorsun, §OY malfımdur. Senin nasıl ğla • 

.dedi. Ben hayatın zC'vkini böyle dığmı onun ruhu görmU tür Mah. 
buldum. Alnnnda ne yazılıysa o mut Salın. • dedi. Ruhu hepsini 
olur!.. görmUştur. 
Takdhi huda 1tuvveti bazu ile dön. (Devamı var) 

l mez!. 

*•* 
Evet .. d8nmedi .• 

T. !Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikram.iye planı 

KEŞlDELEH : ' Şubat, 2 Mayıs. J Ağwstoe. 1 l:kııı.c1teoriD 
tarihlerinde yap-.Lı:r 

1941 ıkramlyelerJ 
ı adet 2000 wı.ıs ... 2000.-Ltnı 
ı • 7~ • - 1500.- • 
1 • 1000 • - 8000.- • 
• 500 • - 20()().- • 300 

-~. 
• 100 • - 8600- • 

• DO • -~. 
• IO • - eooo.- • 

Yazan: lskende,. F. SERTELLi 
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haddini biJd;rece[!im." diye 
bağırıyordu. Yeni bir harp 
mı var'? Siz işin içy:izünü İ)•İ 
bilirsiniz; asm~adcm.. bana 
da söyleyin.. ııe oluyoruz? 
Nereye gidiyonız? 

Rüstem: 
Bu gıdi!le yakında 

harp var! 
Diye mırılrlandı. Bu ha bcr 

Rüstem in hiç de hoıuna git
memişti 

Yen içeri ağasrnm, dalgın 
bir tavırla bcı.smt eallıyarak: 

-Evet, oğ~I! Yakında se 
fer var ... 

Sözlerile Rüıtemin fikrini 
teyİ\ etmesi, haı-emağasını 
hüsbütün ıa~'rtmalı. 

Rü5tem bu haberi alınca 

Bir s:ı.'bah Va.kıt gazolesinj o • 
kurken b:rdenbire gözlerim büyük 
puntularla dizilmi. şu kelimelere 
tesadüf etti: 

"~i~li ~ ılılı1.1 \fediha diin l\las
\ak yolunda katledildi!,, 

Gözlerim kanırdı. gucte elim. 
den JUştü ve: 

- Vah zavallı genç kız .. 
Diye göı.ümden ya§ aktı! 
Kendi kendime kıvrandım: 
Kadın öldürülür mU? Hele bir 

genç, silA.hslz, her türlü mUdafn.. 
adan mahrum bir çiçeğe nasıl si .. 
ıruı çekilir? Nasıl ateş edilir, nruııJ 
kıyılır?. 

Takdiri huda kuvveti b.'l1.u ile 
dönmez. 

Yeı'<icn gazeteyi aklım : 
Ağlıya.rak okudum. Zeyneple be 

rıı.bcr. Bilyilkdere yolunda, bir 0 • 

tomobil içinde, kıskançlık srukasiy 
ıe katledilmişti. 

( Uaı.etcmtnn blrlncı •.rtumoa 
batlık yanmdald tarlb ~ kn. 
PoDU.)'IA birlikte gindntlece.lr) 
EVLENME TEKLtFLt:ıd. 1~ ARA· 
MA. fŞ VER!tlE. Al.iM. SATD1 
tlbt tkıar1 m~et1 bals otmıyu ktı. 
Ollk llAnl; r paraaa netrolnaur. 

Evlenme teklifleri 
• YB§ 24, boy 1,61, .k!lo 53, açık 

kumral, temiz bir aiiecin kız, 20.25 
YD.§lnnnda, tahsil gö:-dmll: devlet mP. 
munı veya subay bi .. l'\lyıa evlenmek 
latemektedlr. (0.-ylllc 24 l remzine 
mUracnat • SU 

• 27 Yll§mdıı blı ruer.ıur, kalabalık 

olmıyan blr nllenlı: yıır.mda, kendisine 
de evlAt gibi bakılmak oartne bU aı.. 

lenin kız veya du' oıa:ı blrtalle ha~oatı. 
nı blrlc;,ıtlrmek L9teıneı.·tf'd1r. (S.S. 9) 
rcrn.z.inc mUracnat 842 

Böyle facialarda kalbim yuGca • t 1 ve iıçi arayanlar: 
drr. 

Yalnız Mediha için değil, böyle 
bir fl.Jnbetc kurb:uı giden her 
genç kadın için ağlarım. Onları 
vuranlar sonra nas:l yaşarlar? 
Kalpleri onlnn her dakika tazip 
etmez mi? 

Ce:ıa.zefil tek ve tenha i~i. 
Yalnız. iki kişi ağladık: 
Validesi ve ben! .. 

• l'Urkçe, fraıımu:a, 7UJl&De& mO • 
<emme! okur yazar n konuıur ayn. 
ca biraz lngtllzce bilir aakerllkle .. 
ıa.kuı oımıyaıı. kefil göaterebtıen. 

bcsaptao ve muhaaebeden anl&yaD blr 
y ucm bir Qcretle iş aramaktadır 

(M.T V .) rernz.lnc. mQracaat. 
• Mubaacbede 2~ acne.:ıeı: raz.ıa tec. 

rübes! olan blr muhutp rarıb•oele.rde 
veya 11ğer tıcar1 ıİıUesıseıre•f"rde l§ a. 
ramaktadır Haftada blru;, gün ve)"ll 

saraydan fırl".dı . birkaç saat ae Çallf&bt•tr <N.M ) 

Doğruca evine koştu. remzi.De müracaaL 

E d Müteferrik: 
v e ne yapacaktı? Kiıt.\l.IK l\ONFOHLU APAflTL'IA" 

Evine nicin ko~uyordu? • Ma-..ka~n!Mın dcrduncU kapı on 

Bunu kendi d"! bilmiyor • numaralı dairesi .~vre'l kiralıklır. A 

d B.ld' · b tı odadır. Asansör!.' v~ ltalorifcrl ntC\· 
u. ı ığı ir c:ev vardı. E. N •s "( • cuttur. lçlndektl~r vey..ı 4 ı731 o. l 

dirneden ayrılm~k istemiyı-r tele!ooıo. mU:-acaat. 

du. Edirneye ,.,nu bağla- Aldırınız: 
yanlar vardı. Atafutn nımıır.ıan 1aiiıı oıan o 

Rüstem o güne J.adar karı. kuyucuJanmızm cıamıarm- ıreJeıı 
sına Anarloluya sefer hazır" mektup! rı ıcıarelıaacınıuıe c..-ı· 

lan dabll 1 bergtln sablUJtaD ıtıe1r 
lıg"ı yapıld1g·ında.., bahsetme- aldır · • ı.acıar v~ -, saat 17 deı> eonr9 · 
mi~ti. Gi.ilbeyaz, Niğbolu har m1'1ım rtcm otunor. 
binden sonra. Osmanlı Türk ,,.. cı ıs06) CM XXIVJ <M.R.) (Ra. 
lerinin uzun bir n.man icin. hlm> cnıınıdı) CF.s.v.ı <Sadık 27

) 

ıh ·· ~ . . • ,. ( ) (M.K.Sfl) (22 ,;ıtylAk} (T.T.) 
su ve su!mn l';•nde yaş1y , . ' ... 1- I>"!Xllrı lK,..."• ..... ) (N 

ki 
. ,. . llj~) ...... "'" .., ..,._ .. 

ca arını. yakın hır atıde "" .. ,..ı.,. 1 ı l'n<:f -.ı 6C} CIB Keleki 
h' rp olnııya-:a~ım .anıyor • ı ıT.Z.T.l (i.B > (..\, Y~m:ıotlu) (GU. 
clu· \"t!!l) (B.N.~ ) ı.R B.r.J (imren K 

(Dt"\ ,llOl 'aır) U (~edim) 
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• RAB ER - Akşam postam 

Musiki sanatkarla-111-· ASANSÖR 

~.r:~~~h;~~~ .. 'I TAMİRATI ÇABUK Te TEMİNATLIDIR. 
Galata. Voyvoda caddesi No. f7 

smın önüne oturdu. Kendısınde ı 
bir imtihan heyecanı vardı. Ka. •••••---~~TELEF~~~o~N~:~4~H~%~7~~!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! 

RAUL FRANKO 
nwıi Artaki Can sordu: . ---

- Lutfen bir nota yaz·nız. ıtanba Deniz Komaıaaııtıatran 
Hamiyet Yüceses tahta başın_ • Deniz Gedl.kll orta okulu içln her iki mUsa..,aka ımt.inaııma gtren o. 

da düzgün bir kaligrafiy'e iste· kurlarm kabul 11.Btelerı gelml§Ur. Allkadar okur!arm acele lıtınbul Deniz 

nilen notayı yazdı. ıı;omutanlığına mUracaatlan. (8'!68) 
_ Makamlar harır,i notalarda --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;1 

karar kılar söyler misiniz? 1 · 'I 1 
Bayan Hamiyet bunları da Deniz Levazım Satmal ına Kom ıs onu 1 An arı 

saydı. 1 _ İhtiyacrmu: olan lM.79 metre mikA.bı gürgen, meşe, çıraL çam, dıobu. 
Eyyübi Ali Rıza: dak, kestane, karaağaç köknarın 29.9.94.l pazartt>st t•.ltıll aaat 15 te 
- Lfttfen oturur.uz, ve usulü- Kaıumpa.şada bulunan deniz levazım ııatmalaıa koml.!ıycnunda pazarlı. 

nü vurarak bir şarkı okuyunuz! 
dedi. ğt yapılacaktır. 

z - şartnamcai hergün I§ aaatl dahilinde mezMr komlsyonoan bedelsiz 

Bayan Hamiyet: 
Saatlerce ba§ ba~ kadığtmı::; 

geceler. 
Ah o tatlı demleri deli gönii.1 

heceler. 

Şarkısını pürüz.qüz bir ses, 
düzgün ve usule muvafrk bir o
kuyuş ,bayan Hamiyete hakkı 
olan tam numarayı verdirdi. 

Kemani Haydar karşım·zda otu
ruyor. Alaturka musikiyi b-aza.n 
kendi ilaveleriyle alafran~alaşt•. 
ran ü tün kemaniyc Eyyühi Ali 
Rıra rordu: 

- Nota bilir misiniz? 
Kemani Haydar boynunu 

büküp: 
- Ben dedi, pratik nota.sız 

<;;alarım. isterseniz dinleyiniz! 

Kemanı eline aldı. Kendi nota. 
:::ız olarak bestelediği: 
Vmitsiz bir savdantn ateşi var 

içimde, 
Lanet sevdaya gezmenı. pe.Jinde 

İmtihan heyeti hayret içindey
di Kemanın yayı tabii bir 
akışla o kadar kusursuz ve 
ruha yakın çıkıyordu ki; imti
han heyeti, gaşyolmuşl~rdı. Et. 
rafa baktım, tanburi Salfilıattin 
Pınarla Dürrünün gözleri ya. 
şarmıştı. 

Bay Haydara notadan bilahare 
imtihan vermek kaydiyle numa· 
ra takdir edildi. 

*** 
::\im;iki imtihanı, musiki ~

ntkarının kıymetini takdir ettir. 
mek. san'atini tebariiz etirmek 
ve'1fa.'ka btı :ı.n'atte ehil olduğu_ 
nu gösteren en güzel musiki ha_ 
·eketlerindendir. Kendilerinin 
kıvmetlerini takdir ettiğimiz 
sana'tkarların ehliyetleri bir ke
re da hn tebarliz ettirilmi§ olu-
yor. 

Ha 'en Retf:rettin VIıGEN 

ZAYİ - G!reson nO:ul! mUdUrlU • 
ğUnden aldığım nUfus l!Ağıdımı zayi 

KUçlll:mu,.tafn~e~a Yeş!ıtu • 
lumbtvla. 3Z nuır.nrnda bayan El 

ettim. Yenlaln! alacağıır.dan eskisinin 

hilkmU yoktur. 
maııın evl:1de Glreson Görele 
kaza~ Te~köy kariyesinden 

Mehmet Te.kmaz i.6026 

HiLKAT BOLULU 1 
RADYO .. SESLi 

SlNEMA . ELEKTRiK 
Atelyemi.zdo mır nevı cereyanlı, 

vlbratörlU, ve batarv<\l: radyo tamt. 
ratıan, stm?rnaıar va ıneycıa.nla.r için 
her kudrette ampllfka•.ör ve 11es ter. 
Ubatıan, sinema t\?"k redrcaörlerı 

montaj ve tamiri yapıl.!7. Sinema *
lert I<;~ Aııadoıuya n C.oendtı ~an.. 

derlllr. MalQmat için ls~cnbul. Cala.. 
ı ta Haraççı 11okak Nr.. !l müracaat. 

alınabilir. MezkQr keresteler ayn ayn taHplere de ihale ed!lebillr. 
a - tsteklllcrln 2490 sayılı kanunun tatediği vesaikle ve t<?kJlt edecekleri 

fi)atlann yUzde on beş katt teminaUarlle birlikte be!1\ ı;1ln ve saatte 
adı geçen komisyona mUracaatıarı UA.n olunur, (8i60) 

• •• 
11) adet tam takım pı: ıtmbasl 

' adet cemlcl feınerl 
21'>00 kilo ) .. taklık kunı o t 
Yukarda. cins ve miktarları yazılı Uç kalem ıaşya ?.~. evtr.ı ~4] pazarte81 

ı;iıntı saat 14 te pazarlıkla alrnacaktır. 
İıteklllerln belli gUn ve saatte Kaııımpaşada bulunar. ltoıru:Jyonda nazır 

bulunmalan (8:>39) 
evv~line kadar komlsyon ba'kanlıfına vermelert. (8325) 

* J!: • 
1 - Tahll\in edilen bedell (9:)39.60) lira olan -1 ton tat.it Sl)fU!yon 1 nu-

mara ve 5 ton sabit Enamelln 29.9.941 pa.zarteal günU '18.&t ı-. te Kasımpa.. 
şada bulu:ıan deniz levazım satınalma komisyonunda psızarlığı yapılacaktır. 

2 - Katl •·--•!'\!ltı 1430.04 lira olup şartnamesi herı;;Un \~ !ll\ati dahilinde 
mu:kQr komt)r ed~ bede~iZ almabillr. 

3 - İstınuş , belli gUn ve saatte U90 sayılı kanur.un lst.E'cUti veaalkie 
birlikte a~ . .ı~n. .~omlsyona. müracaaUan mın olunur, (862~) 

.il 2 )C f.., • 

erikan Boru almMı&k 
.\ s/m ıkova.:(a. ve 80 metre boyunda. (pirinç veya. bakır) muhabere bo. 

rusu alınııcGkovarBu boruyu imal edebilecek veya verebllec~k isteklilerin 30 
eylUl 9H salı ğÜ.Oü ııa.rıt 13,30 da. komisyonda. haztr bulunn.aıan. (8524) 

Selaradlm Masevı Cemaati Valllı i ıaaı 
!hale. bedeli 
L. K. 

4922 -

% 7,5 tem!nı.tı muvakkate 
I.lıs\ Kuru, 

86& 1:5 
Gala.tada Büyükhendck sokağında 63,67 No. h binanın il!: katı ile m~.._ 

teminatının proje, şartname ve keşfi uyannca okula ırm~ı 1:5 gun müddetle 
:ıc;ık ekPiltmeye konmu§tur. keşif bedeli ile muvakkat t.-mın:ıtı yukarda ya. 
zılıdır. İhalesi 13.10.941 pazartesi günti saat 1:5 t" Bey:>~lu nkı:flar müdür. 
lüğil ihale komisyonunda yapılacaktır. Proje, ,artname ve k.?:lf evrakını ıor 
mek istlyonlerln Galatada şalı' Zlyapqa yokuşu L!.kerd.:tcı sokak 12 No, da 
Sefaradlm Musevi cemaati mütevelliliğine ve eks'Jtmeye gıru.-ı-klerln ihale 
gün!l komisyona mUracaat etmeleri. (8555) 

1 
lstanbu1 Levazım Amirliğinden verilen ' 

harici askerı kıtaatı ılanıarı -------Nağıda yazılı mevaddm kapalı ze.rfla eksıltmeleri bızoıannda yazılı 

güı. ve saatler de Marqta askeri satmalma komlayonunda yar:Jacaktır. Ta. 
Uplerln kanuni veslkalarilc teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeler ~urtnameleri Ankara, lstaııı:ıul Lv. Amirlikleri satm 
alma komisyonlarında görUlilr. 

Cinsi 

Kırmızı mercimek 
Kuru fasulye 

miktarı 

kilo 
50.000 

58.500 

• • • 

tutarı 

lira 
11.000 
9.945 

·~mlna.tı ihale 
lira gtln, aaa t 

S2l5 ll.10.941 16 
n~.89 10.10.941 16 

(stôl) 

Beher metresine 133 kuruş tahmln edilen 250.000 met• P. mahnıU ÇS. 

dır bezı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 1.10.941 çarşamba. gUnU 
sallt 11,30 da Ankarada M .M.V. satmaima komisyonunda. yaıı:ıı:caktır. Kati 
teminatı 34.100 liradır. Evsaf ve şartnamesi 1663 kuru~a kr.mlsyondan alı,. 

m-:-. Tallplerin be!li valtte kkomisyona gelmelerl. ( 113t'. '36H) 
. + • 

Ke§lf bedeli 17,118 lira 73 kuruş olan Diyarb'.lkırd•. elelttuk teııisatı i:,I 
kapalı zarf!ıt eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13.11).911 pazartul gUnU saat 
11 de Ankarada M.M.V. sntınalma komisyonunda yapı1acaktır. t~ temlna.. 
tı 1283 lira ~ kunıotur. Şartnamesi 86 kuruşa komi.ııyonıian nılllır. TalipJr. 
rin kanuni vesikalanle teklif mektuplanru ihale aaatındE'n bır s:ıat evvel 
komlsyonıı vermclerl. (1129 ... ~92) 

~ - ~ 
Beher ç!fUne tahmln edilen fiyatı 15 lira olan 5 Ul GOOO ~ıtt çizme pazar 

:ıkla eksiltmeye konmuştur. thal~I 1.10.9U çar§atnba gUnC s:ıat 11 de An .. 
karada M .M.V, s.1tınalma komisyonunda yapılacaktır tcatt t<:?•nlnatı 11,500 
liradır. şartnamesi 450 kuru~ komlsyondan alınır. Ta!lplerin l:>(,lli vakitte 
komisyona ı;el meler! t 1133.,ı;s:>OO) 

• ıs • 
Beher çiftine 3G kuruş 75 santim fiyat tahmin edilen 50.00.i çift pamuk 

uqllf! 111>1ıı.ıınrıd dvıo5 :>tı"1ıu:ı unA <>A alınacaktır. İhalesi 29.6,GU pazartesi 
giinti saat 11 de Ankarada M.M.V. satmaıma koıaiayonund.ı yapılacaktır. 

kati teminatı 27~ lira ı kuruştur. (1137. qM9) . "' . 
Aşağıda yazılı mcvadın Kapalı zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı gün, saat ve maballerdekl askcrl ı.atınalma ko.. 
mleyonıe.rmda yapılacaktır.Talıplerin kanuni veırlkalnrlle tekil! mektuplarını ihale saatlerinden btr saıı.t evvel ait oı. 

duğu komisyona vermdcrl.(10iS.SU6) 
Cinsi Mlkt4n 

Kırmızı mercimek 
Nohut 
Kuru ot 
Sığır eU. 
Sığır etL 
İnşaat 

kilo 
120.000 
120.000 
3~.000 

70.000 
70.000 

Tutan 
lira 

28.800 
22.800 
19,250 
30.100 
3:5.000 
36.318.32 

" .. 

Teminatı 

Ura 
2160 
1710 
1444 
2257.50 
262:1 

2723.88 

İhale gün .saat ve "11.1.h al 11 

9.10.94.l 16 Ankara Lv. Amirliği 
9.10.ı*41 lı f.nkorıı. Lv. Amirliği 
3.10 1141 11.30 Ada.!n. 
7.10.9il .6 Bo1ayı;:-

6.10.941 16 Bolayrr 
11.10.941 11 Sıvıu 

Aşağıda yazılı me:vııddın pazarlıkla. ekslltmelıırl hluıla:mda yazılı gUn. ııaat ve maballerdcl nal·kerl ııatmaımıı 
komtayonlamıda yapı acaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait 011.oı.gu komisyon !arda bulunmaları. (11 .. • .cı649) 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı · İhale gün, saat ve ınolıalll. 

Kuru ot 
Saman 
Kuru erik 
Zerdali 
Kuru ot 
Beyaz pevnlr 
Zeytin 
Ayva reçeil 
8ı1tr eU 
8rftr eti 
Sığır tU 
Sığtr eta 
9ııtll' ıett 

kilo lira lira 
300.000 19.500 292:) 
200.000 

6.000 
6.000 

!00.000 
3.000 
3.000 
5.000 
4.000) 

10.000) 
~.000) 

25.000) 
15 0!)0) 

2500 375 

13.10.941 15 ı:;amrun. 

• •• ,. 10 Hac'ıı ,köy 
3 .. .. 15 

3 .. .. 11 

' • • 11 
l .. .. 1' 

.. 
" .. 

ı " .. l+ .. 
30. 9.941 15 Çani!kk&le 

3.10.9U 16 Bab9oı1d 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATlı~ 
NEVRALJi. ı{IRIKLIK 'Jt ısoro .~ Ati llLARIHIZI ıJtlllUL ı<ES~ ~ 
lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutuları ısrarla iıt, ,!, t 

sabn~ 
""~"'· uıuı ko~~=yo~~~~aş .. ~!!.'lığınd~.-'11' ti 

l\llkdan hedıali tt:minatJ .,,• /. 
kilo Lira Kr. Ltl1l lir. Tarihi Göal: __,., ;/ ~ -- - . 

Un 89000 17300 1b3~ l.10.9U ,;arp:ııb9 ,, 
79:.? .. • .. • 

Arpa 
Odun 
Et 

96000 
670000 

25000 
78000 

8000 
2400 
2000 

10560 
13400 
10000 

1r-a 75 
71)(, .. . 

4.10.9U cumartell K. ot 
Pirinç 
Sabun 
Z. yağ 

4680 
1260 
1560 
1200 

8 1H 
9.ı 50 

l!P 
9:ı 

.. 
• .. 

Saman 83000 2075 Uıfı IJ2/5 " 
K . UzUm 4000 800 9<. '/.10.9U 
K. fasulye 2000 500 n ~ • 
Kırık mercimek 1500 250 16 ~715 • 
Nohut 3000 450 & 75 ., 
BörUlce 2000 300 ~:· 50 ,, 
Gaz yağı 2400 600 c~ 10.10.9il 

• 
"' • .. 
sı.ıı 

• 
• 
• 

Zeytin tanesi 1000 -450 !ıs 75 • • 
Kuru soğan 5000 2:SO 1' 75/& • • 
Peynir 1300 845 6il 37 /5 • • 
Patates 5000 750 UtS 25 .. • 

,, 
" • 
" , 
,, 
,, 
• ,, 
' ,, , ,, 
• • • • • 

Sadeyağ 2000 3000 ıt\I • • 

uııı:~·~ A - Tabur ihtiyacı için yukarda yazılı 20 kalem. et"Zl;!k, vem ve yakacak eksiltmeye !t.1Slo ı.ıat-" ..... 
B - Şartr.omel'!'r' komisyondadır. GörWe ve aJm-.bllır. P .. k.ıılltmeler tabur kararghlJ1d& )1lP klil J 

C - Açık eks'ltme'tr "!'D muvakkat teminat mak'::ı·lZUilu n Ticaret Odam veslkalarıD1 te _,', 
getirecektir. ,,.rl":ı,/ 

D - Kapa~t zartl3 eksiltmeler için yukardakl ve.J'.kalarıru, tekllf mektuplannı havi l<a~ fi .-"~ 
me saatinden bir saat el""Wl eksiksiz komisyon başkanı·ğına makbıa muka biJlnde verm!~ oıaıı-1• ıııt"'" 
tinde de komisyon1la hıı.zır bulunmaları llA.n olunur. 

P. T. T. Umumi Müc ürlüğüncerı ,,,, 
ı - İdare ihtiyacı olarak aşağıda miktar, c!ruı muhamnıcn bedel ve mu vak.kat temınauaril• ı:ıı ~ 

saaUeri yazılı malzem-!ı liyn ayn kapalı zarfla ekıılltmeye konı.:lmuştur.. . ,.sııı 

2 - İsteklilerin mu"·akkat temlna t makbuz veya bankn tt!nılnat mektubu ile kanun! v~ıe•' 
palı zarflarını belli ı;üı:le-rde ekslltme saatinden bir ıııaat avveUıı.e kadar evkaf apartnnı&nIJl 1f, 
IUJıde ınUtefeldrtt aatı 'larma Jt~burta ve~ltl~rl!fi', ' d~' r.'f·' 

S - Şartnamoler, ükarada, P;r. T, levazım ınUdürıugthdtn, 1atanbulda Yeni Vatde ııanJtl _,d 
deJ>0811 ayniyat. mut.u!rliğinden para sız verilir. (6-CJS9.3"11J 

Cinsi Miktarı Vahidi Muharıı!11cn Muvakkat Ekalltme Jiiill ~ 
be<:e1 temlnat 
Lira. lira 

Çift nakilll lbUkll bTonz tel 
Blmetal tel 

500 
500 
1500 

kilometre Z00.000 11.250. 11.11.941 Salı .. 
Çift nakilli l!Btlkli bronz tel 
Kurşu::ılu '<a.blo 38 

.. 
kalem 

Font boru 
2.No.lı rorsclen izol~t.ö: 
Bronz tel 
Deveboynu demlri 

Alümlnyu:n man§O?! 
Bakır man§on 

12 .. 
100.000 adet 

:?5 ton 
40.0<;0 adet 

100.000 
IS7,MO 

rıdet 

.. 

80.000 
6J.H9 
53.96C 
50.(Cı<.• 

2MOO 
ıoroo 

Hl(.o(.0 

5.7tı0 

5.250 
4.i38 
4.047 
S.750 
1,875 

750 
750 
428 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı Mwıammer B 

lira K?'l;I 

Muvakkat T. 
Ura kr), 

11.11.941 
11.11.941 
12.11.941 
12.11.941 
12.11.941 
13.11.941 
13.11.0U 
13.11.941 

günU 
Çivi ile vurula\;a~ men. 
teşe çıkar ve çıkmca 10.000 adet 3/X/941 10.10 
Ağaç vida 20X20 105 palu:t 3/X/941 ıo.ıo 
Ui/3 m/m !Ama demf.:1 675 Kg. 3/X/90 10.10 
Çıralı tahta 12.4:S4 M3 81616 60.79 7/X/ 9il 
Yangın söndUrme :>Jttl 100 ad, 1950.00 '8.75 7/X/9U 
Su kovası 500 ,. 7 /X/941 
Kanca 250 ., 7 /X/90 
Balta 2~ ,, 7/X/941 
KUrek 250 ,, 7/X/941 
Kazma 2~ .• 7/X/941 
Otomatik rekor 25 Çift 7/X/OU 

tO 
9.30 
9.• 0 
9.40 ,,,o 
9.•0 
).'4> 
9 . .0 
ıı.•IS Kum torbJsı 1.500 ad. 7 /X/94.l 

Lans 15 ,. 7 /X/ 90 9.60 ..,11 
1"~ 1 - Yul<ardakl malzeme numune ve şartnameleri mucibince satın alı nacaktır. 

II. - Mezkıir ma•umenln hlzaıan nda yazılı gün ve saauerdc yanlarında göatertıen ~ııerl• 

zım §U~sinde ınüteşc!<kl! alım komisyonunda eksiltme veya pazarhkıan yapılacaktır. ili> 
III. - N;lmuneler sözU geçen şubede görUleoUtr. Şartnameler! bedelsiz aynı y~rdcn 4JI:1llb 

,ı-ı~~) 

k.!::'.'::.~'11' 0 Ali'"" u.,, .. k """· . İstanbul fiyat Murakabe Kolil •1" . .) 
941/750 , 
MUddc!: Süleyman ::'.ı:-pı Yont: Sa. 11~ ~o. U ılA.n ~ 

matya Narukapı cnddcsınde 33 No. 1ı Bu HA.oda markası ve numara.81 tesblt edilml§ oıaıı / 
evde askeri mUteka ld. j tan l:.!0 kuruş perakende 145 kuru§tan satılacaktır. ~ 

Müddeialeyh: EmlM. Beyoğlunda 1 H.H. 3i2 
rarmakkapıda Hasan t.ry epartıma • I H.H. 287.286 __ lt 
nmda 133 No. birinci katta h:ısta ba. M.B. çuvalda 301 H-A- pey..-

kıcı. C.Y. 
Müddei Süleyman t~ra!ından mUd· U.D. 9akır SUt-ır 

delateyh Emine aleyh ac açılan boşan A.A. 802 

ma da.vası için mtı.J leıaleyhln 2~.9 M.A. !
3

9

00

5-
1 

29& ~~f 
941 perşembe gUnil u'll 10 30 da mah 1 S .Y.L. uo 

kememlzde tı:ı.zır L:ıl•ıı ·•~ası ' !Uzumu H.Y. 
11 

"":j._ r;/. 
IJR.nen teblllf edll:nesl Llzc:-l.ne muma. S. 243 }.ıı'cJO~ ~ 
neyhln o gUn g-elmeal "eya b!r vekil NOT: Yukarda numarası bulunmıyan markaıarsuteti" ~ r~ 
göndermemesine mebnı t.akkında gı. şarlardır. Uludağ U.D. markalarından yalnU Şaklr 'llJ8.",~f' 
yap kararı 1ttlhaz olımın:ış ve lmll dır. Dığer U.D. markalar yukarda zikredilen pe~~~; >,,dP~ ~ ~ 
kılınan bu ;carara ai• ihbarnamenin '26 9.9U günJU gazetelerde komisyonun ~.9.9'1 ı.as-- ııı ·.ııal"' ,J;,' 
bir nUshs.sı da mahk .. "\ e <:!ivanhaneaı. peynırlcrtne t optan 120, perakende U:S ku?U§ narh 1'oJ1 ~ z 
ııe asılmış ve kty!lyetın on tıeı gUn yat yapılmıştır. .,. il 'iti':/' 
mUddetıe Ua.ıtı lç!n talıklkatın 3.11.941 MezkQr neşriyat komisyonun reamt ll&nı oıro.ad1~ ı'.JI#) 
pazartesi gllnU saat 10 e. bırakılmış 

1 

Mkkında 115 numaralı ııa.n ear1 olup yukarda ı.nti'~ fi!' 
olduğu tebliğ yerme geçmek Uzere ıım 1ae yaınız l§aret edilen markalarına alt olduf" 
il&n olunur. 


