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~ reU:t. sulh teklifleri 
te.ı dt"ltt.ıerı Ur. Harbe girer
~ "ılh n adeta ilk vazi• 
tfıı t Rlbi Ça:elerinj aramaktan 
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tt .,1~iYett' addedilemez. Fa
~ır~~tler; e~- başkadır. Seme .. 
~r. "'e biltiln bütün 
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UKRAYNADA 

Ruslar şiddetli 
bir taarruza 

geçtiler 
-<>---

Leningrad 
müdafileri de 

mütemaai 
taarruzlar 
yap zgor 

M o s kovaya 
kar yağd ı 

1..ondrB SO (A-\. ,) - ~B.B.C. 
Rus cephesinde kış yaklaşıyor. DUn 

Moskovaya hafit mi~.ıarda kar yat; .. 1 
mıştır. Rus ordP.arırın maneviyatı 

mUkemmeld r. :r. ..,r.int:rad mUdnfılcrı 

mUtemadl rııuka!.tl' t:ıı.1nız y pıyor • 
tar. Rus donanruıım Almanların şeb. j 
rin yakınlanna geıme:crine mani olu. 

yor. I 
Merkezde Ruıs multabıl taarruzu 

devam ediyoı Bt• Cl:ll'lı• nin bir kıınnın j 
da Ruslar Almou ta"k kumandanı 1 
Guderlandn:ı kal..ın n.~ rflk tankların 1 
arasında ııerlem'~lrrmr. 

Ukraynadan a-ı lınlY.r geliyor. Ber. 
Un radyosu dün gece ııu cephede Rut .. 
tarın çok bf ytlk ~uvvetlc taarruza 
geçtiklerini bild1rml~tlı. Mosko\•a 
radyosu da cephenin tır kısmında AI. 
manıarın ı;crl sUrlllerel: kendilerine 
2000 telefat .vcrd.rlldlğ•nl haber ver .. 
ml§tir. Kırıma kı.nıı ş!ddeUi hava 
hUcuml:ın yapılmaktadır. Fakat ka
rada ilerle~~ yoktur 

Gelen ajans haberlerine göre Tobnık 
ve SoUum bölgf!fllrıd~ tııgUlzlerln d €1\'• 
r lye fa:ıliyetlerl ortrorııbr. Tob mkt a 
bilhassa topçu dUclloııu filddctlerunl'J
tlr. Resmimiz '.l'obnığu m üdafaa eden 

bir ~lliz topuna g österiyor 

-,..,• 

Şıırk ccphP.Sindekl lıBreküta l"tlra.k <'den bir Alıııan :t keıi ~o beygirler 
bir dinlenme etması.nda. u~·ııyori:ır 

EDEN 
Çeklere cesaret 
verici bir nutuk 

söyledi 

Praüda 
iki Çek generah 
kurşuna dızildi 

--o-- Londra, 311 (A~\.) - (8.B.C.) 

B b a Baaveklll Hariciye nazırı Eden dUn gece rad. o emy . ~ 1 yodn Çekler'? hitıı.bcn cesaret verici 

de tevkil edildi bir hitabede bulunmıı~tur. Eden Çek. 

Londrro, 30 (A.A.) - Pazar 
gün\i Pragda kurşuna dizilen altı 
Çek ara ında, Çek ordusuna 
mensup ıki eski ~encral da bu- i 
lunmaktadır. 

Bunlardan biri Bohemy~ sa_ 
bık askeri kumandanı general 
Jozef Bil'y, diğeri Bratislavada 
yedinci kolordu kmnandanı 
tiimgcneral Hugo Vojti'dir. 

(DC\'ıtml 4 ün<'iide) 

Cihan har binin ü trihi bu husu!tta 
b?z i tt>n\"lre hl.ımet eder . Cihan 
h ar binin 11"« zamanlaruıd&nberi, bu 

ulh anıstırmalan başlamıs, muh· 
telif sckillcr altında münferit !>Ullı 
teklifleri yukua gelmiştir. Harbe 
J:\'İ rerken devletlerin adeta ilk \'a• 

zUe!oıl sulh -:arelerini Bramaktan 
ibaret gibi ~örünüyor. Onun için 
ı:imdi de alttan alta ıtnlh faaliyet. 
l<'rinln mc n •udlyeti ihtimal harl
rlnd,. addedilemez. Fakat faaliyet 
Je r b1lşkadır. Seme re u rmcleri ise 
bütün biltün başkadı..r. 

ıerln birliğini mcthetml§, bUtUn ser. 
best kuvvetl{'rln, glttikço artan mik
tnrdtı1 faşistlere karşı seferber edil. 
diğlni bildirmiştir. 

lnglllz tayyareleri 

ltalyan 
şehirlerine 

En büyük 
akını yaptılar 

--<>-
Palermc;., 1 orino Milano 

Cenova bombalan~n ıehirler 
arası:ıdl'.c!1r 

Londra, 30 ( A .A .) - Pazar 
gecesi İngiliz tayyareelri İtalya 
iizerioc en büyük akını yapmış. 

(Devamı 4 üncüde) 

1riınıvavlac 
Bazı seferlerin kaldı
rılacaQı doöru değil 

Bitin banlar ancak iki ay sonraya 
alt tasavvurlardır fakat 

· _Bugünler~e Romanyadan bandaj 
gehnce tahdıdata lüzum kalmayacaktır 

Milli Şefin 
doğum ylldönüınU 

Relsicambar 
l ngilte re ve Danimarka 
krıallarmm \ebriklerine 

tefekkür e ttHer 

Bu sabahkı bat.ı ga'l.tteler, Emln8. 
nU • Bebek, Sirkeci • Y-;dikuıe arasın.. 
d:ı tramva)· sc!erler1nln kaldmlma.ıır .. 
na kıı:r l' verfl<!lğinl yazmışlardır. 

Birkaç gün evvel de bu ve diğer bazı 
hatlarda ısererl:crtn yaııya indirilmesi 
kararlaştığı haber ver:. ml§tl. Blribl. 
rini tutmıys.'l bu t.ahc:·ıcr Uzerinc bu 
sabah tram,ay, elektrik v e tUnel u. 

·Moskova kon
feransında 

Altı komite 
seçildi 
~ 

Komitele-r raporlarım cuma 
günü umumi heyete 

verecekler 
MoskoV", 30 ( A.A) -- Mos.. 

kovada toplanan ü~ü konferan. 
sın dün nkşaniki tebliği : 

Oçlü konferans, Sovyet harici. 
ye konmiseri Molotof'un açıl~ 
nutku ile i§C başlamıetır. 

Molotof nutkunda l ngiltere ve 
Birleşi!{ Amerika murahhas he
~ctleri reisi Lord Beaverbrook 
ile Mister Harriman'a te§ekkfü 
etmiştir. · 

Konferans, harbiye, bahriye, 
Anknra, 29 (A.A.) - m·lıilcum- hava, nakliyat. ipt idai maddeler 

hur tsmct 1nönli dojtunı yıldônUmil ve t rbbi malreme meseleler iyle 
mttııaseootııe l<rm'U!dne t ngutero meşgul olmak üzere altı tali ko. 
kralı ı\ltıncı Coro ve DtııntınarkA mite teşkil etmiştir 
kT.&I J\.rlstl~an tarafından gönderi'.. ! Bu komiteler de~hal mesai.le 

1 
mı11 olan tcl>rlk " o 13 I dilek telg J'llf .. l ı rine başlayacaklar ve Rus an.n1 
ıann3 tL~ckklirlo muJmbetrde bnlun. ihtiyaGl~nna ait raporlan~ CU• 
muştur. 1 ma günü konferansa tevdi ede. 

ceklerdir. 

K alıve satışları 
serbast bırakıldı 

__.o----

lstanbala, normal zamanlarda oldala 
gibi ayda 1200 çuval llabve tabllı edildi 

Ticaret Vekrueti, kahve satış. 
lannda normal vaziyetin '1.vdet 
ettiğini mızarıdikkate alarak sa· 
tı~lnrı tamamen serbeSt bırak
mağa karar vermiştir. 

1fa1um olduğu üzere çekilmiş 
kahve, bida.yette halka. nüfus 
başına 125 (Yramlık paketler ha. ,.., . 
iinde tevzi edilmekte iken bır ay 
kadar evvel bu miktar 200 er 

gra.ma çı~nlmL~tr. Tevzi edilen 
~~ılde rnıktarı arttıkça balkın 
ıhtıyaçları karşılanmıştır. Bun. 
dan dolayı, 'bugün şehrimi'Zde 
k~hve .alamamış vatandaşa tesa,,. 
duf edı!rnernektedir 

İşte vekalet, gerek bu neticeyi. 
g~.r~~ mevcut kahve miktarını 
goz onunde tutarak çekilmiş ve

( Devamı 4 üncüde) 

mum mUdllrlUğU!lden tshkikat yaptık. 
Bu hususta en ltoğru malQmat ve 
,son vnzlyct §Udur: 

1'ramvay idarcr.i bugtinkU vaziyetin 
yani blltUntr!lmvrty ııcterlcrinin nor • 
mal oıarnk yapı1 &bil!.1csinln daha iki 
ay devam edeb!l~cğinc kanldll'. Fa. 
kat iki ay sonra b:m&j bulunmamaaı 
ytlzUndcn bir ln91m, takriben 20,.25 
kadar arabayı sc!cn1er. kaldırmak ı. 
cap edecektir. Bu takdirde seferden 
kaldırılacak arat-aıpnn tren ve \'apur 
glluırgAhmdaki hatlara i§llyenlcrden 

(De\·amı 4 tincüdc' 

Romadan b~ldirildiğine 
gi.lre 

Orta 
Akdenizde 

Blylk bir bava ve 
deniz malıarebeıı 

olda 

üç İngiliz kruvazörü 
ile dört ticaret 
gemisi batırıldı 

Londra_. 30 ( A ,A,) - 1talyan 
gazetelen, 27 eylü1de orta Ak 
denizde cereyan eden ve iki ağı; 
bir hafif lngiliz kruvazöı:ıüylc 
dört ticaret gemisinin batmasını 
bir zırhlınm, diğer 'i>ir ibüyük 
harp gemisinin, daha ufak tonaj. • 
da. altı ~nin ve bi r toJ'l)ito 
muhribinin g,z ~ok ağır yarala .. 
masrnı intaç eden büyük hava 
ve deniz muharebesi neticelerini 
anlatan hususi nushalar ~t
mişlerdir. 

ingilterede 
tank imalatı 

Geçen hafta 
rekor kırıldı 

--o-

Ba11a1a fazla 
mllltarda taall 
gladerUecell 

(Yazısı 4 ünciide) -

R 1111yaya. 1ran yoluyla. g 6nderilca tagill.z tanldul Sari;rede J<oaıatlıa önlblılen geçl;yor. 
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Paşa bardağı ! 
(Halkevlerine düşen bir vazife) 

I.18Nlmuzm bünyesine giren \'C 
kooıı~ma.da lliıannnızda sik sık kul. 
lanJlan bul tabirler ,.c te~hlcr 
\'ardır ki bugün unutulmuş olma. 
lanna rağmen cidden karalrterls 
tik 6«'' le.rdlr. V c eski adamla.rla, 
bizim ne.lhnlze mensup olanlar, 
11UU1 gcJdlkÇe baglbı bUe kulla
nıyorlar. Söz arasmda söylilyorlar, 
yuılanııda h&haediyorlar. 

Meficl&, ''beşlik •imlı gibi ku. 
rulmu' !,, sözU nekadar glbel ,.c 
orijlna.ldl ... Azamet Wlıyaıı, sırtı
na )'eni bir elbise, •Yalına yeni 
bir kundum gl)ince lwııla kasıla 
yürüyen, otıırdufu yere ••lrnayıp, 
etrafındakilere üst perdeden ba
kanlar hakkında kullanılan bu ta 
bir bda.r hangi söı, ba ayardaki 
insanları ,·ası.flıuıdırablllr? 

''Sonradan gürme 1° s&ı:U de ay
ni ku\'VCUe, ayni t.onda bir SÖ7.

dilr. Hatta bir hlch-dlr. Taliin ,.e 
tesadilffin ya.rdımile sen·et ve 
medd sahtbl olanlan ve fakat bu
na hazmedemeyip mah,1yctten, 
neznketten uzaklap.rak böbürl~ 

aenlc: rl \'e her fırsatta sen·etıcrl 
.. öne slirenleri, bu s6z kadar han
d lif. hangi te!blh bıtkattırize 
edeblllr! 

"'Pata l>e.rclalf9 tabirini de bu 
an4a ka,.cledeblH?tz. Bugttn km. 
inen anutahnaı olan ba tabir, 
_.cletı •nı , .• sevg1 gBrenlerc 
telmlh •• kallanıbrdı. 

Banan bir de btkAyesl n.rdır. 
Ve tabir oradan kalmı§tır: Tan.. 
almat devrinde siyaset ve edebi
yat u.lıaamda ok11r.öça naülılm blr 
mevki sahibi olan Sadullah paşa 
nm hebası FAat paşa, Glrltte nll 
iken, derya kaptanı Halli paşa, do
aomnayla llmana gelirler ve bir. 
b9 gün k&ıırınıı. Pa,a idet cd1ıı. 
mit, iter gell!lnde "ama ne glzel 
le)'!,. "paa b&yılınm itte!,, llftr. 

Yeni Sabalt 
Hl18eyln ôahlt Yal~ı, ıııuliarfp iki 

tara!m prop:ı.ganc!alarmm eon günler. 
de mU.takbel Avruprı nl.umı etrafın. 
da teıc~ut ettıfMl kaydederek Ud tıı. 
rafm bu hus~stak• tezJerinl tahlil edl. 
yor ve Franars. Almaft ltblı'llll balı. 
ıdnde, ll'tıln!!!t de\'let ntı.z.ıı'I Mac1ıa!. 

niD aon bey:uıat .. ıa i9:ıretıe diyor ki: 

">lacha.ln'ln ba 9hlet1 dikkatle sh 
dem seçlrlU...: m•111ıverl• Avrupayı 7e.. 
Dl battan •-• trı,kll eaecettne dali' 
tlll bir malam.ta bUr te.dil ec1ll • 
mM, )lach•lıtt llu tıf!tkllAtı bttkesfe 
...alChn telA!<kl etmı. "" ona rttre söz 
eiJ'lenuıtır. ı-·akuı l>fıJB1'•tdldaa ltyle 
enlılfıb7or ki Jl'raaııa llto Almllııı7a. 

_.dl ve müeel'ttp bıd• tınler JııaCır. 

türü ile, paşanıil hükiırnet kon:ı 
ğıodald odasmda. evinde gördüğü 
ufaktefek, fakat kıy:rnctll, antihn 
t.eylcrl alır götlirüm1liıt ! 

l"inr böyle bir gün, bazı eş~ a 
nldıktan sonra, ~sat paşalı runi
r&I gemisine 3 ınneğo daYet etmiş, 
yemJeler, tçmiı1lcr, \1'li salondan 
cf.•arken, amiral ona bir cemile 
yapmak istem is, demiş ki: 

- Bea sizden çok ıcy istedim, 
cslrgemcdinlı:, 'cröiniz. Jlos, ge
mide i i bir ~ey ~ok amma, i~i 
kötti siz de bir şey iatcylnlz. 

Yali Esat pa~ glilınü~, etrafı
na bakını", belki beş lmru • bir 
(leğeri bile olnuyan küçük bir su 
bardağını alarak U!&iına uzatmı~: 

- Al, iyi muhafaza <-t, "paşa 
üa.rdağı,, dır. 

Halk dilinde, bunlar gibi bl~ok 
tabirler ve teı.;bihler 'ardır. Ve o
rijinalleri de s:ıyısızdır. Bazdan 
da mizahi ı;eylerdlr. Fak:ı.t banal 
de~I, lıugüa lHlc ze,~le kullanıla 
bUlr. T1ıhaflığı bayağı lisn:ılardan 
aclapfc eden - bilmem mizahın 
adaptebl ne derecelere kadar doğ. 
rudur - miz:ıh rnuharrlrlerjm'z, 
bunlardan «;ok istifade edebilirler. 
Amm:ı, dİ)ecckslnlz ki kim arı:ı>t
eak, hazın \'atken külfete ı.atı~:-- 1 
makta ne mana \ar değil mi? .• 

Bunlan, folklor bakımından ço' 
Jnymoti olan bu tabir "" te,bfhlc. 
rl büı.bütiin unutulmadan, ..:öyli 
yenler, dün1uuu doğiıtlirmoo"n 
topla.mak llztntdır. Bu ı,ı lıa,:ır
mak ha.lke' !erine dlişen bir ,·azl
fedlr. Ve kenar mahallelet" - ta
bir caiZ80 - bo lıt itin en gfl:?c! 
bir mehaz ve hazinedir. 

Bu meclis böyle kalmaz, mestler 
mahmur olu .. bir gUn. 

LAEDRi 

Berlin elc;imiz aeliyor 
Berlin bUyük elçim.iz Hilnrev 

Gere4c, ıeçcn cumartesi IJ.klirt""· 

BerUnden hueket: c~·llU:t. B\U'üls 
e~inb:\ yakmda mcmlek,.timlze 
gel,mesi bcklenm4ktodir. 

Sokak orbıında kıza 
..ıa,mamn akıbeti 

Kumkapıia kon.~u .-ndan dönen 
Otlafn admda bir kızın önune çıkan 

ıt.hmet, kızlL l!t atr.11' ve bu arada 
gezmek teklif etmıtttr. 

Gflı<: kız büna kıtnrak elindeki 
anahtarla Mehml'C:!. batma vurmu,, 
Metimet de kendl~!ni vumnıkla.mış. 

tokaUaDU§t.ır. 

OçüncU sulh C<'Ea nınbkemeaine v~ 

rllen Mehm.:ıt mchal<e:mesl sonı.nda 

1. ay 20 gün mU.!dctıc hapse mah • 
kfım olarak 1erhat te\'Kll' cdflml{!tlr. 

lamalda ve bir tıU&lm _.ıarnn da dır. V".nıald:ın so:ıra Alnmnyanrn ted. 
........ etmehtedlrlrr. TH.rôbe dnftt. Jicen kun etlenm 'Sinde ve Fre.naanm 
a.lnla kAf1 görlllen-k tatbikata S~ gittikçe r.ayd 4!0,DM'!HnM bUyUk rollfl. 
mala tavıdy~ edJllDffl 1"1,ka bir mana. rl vardır. n:.gün do Bölşe\lklUc kor 
71 ifade edYnez. VltJ rransaıımı, Al • Jmını onları ":'flkl f'klrhr':nl ruıe çıkar. 
manyanm ırucıatma ataa ııcbeblft ne inak IÇln hararetle~ •h'}m&)• sevke. 
oldlljıı da llUli"lıı Jııtı)aııatrıM•a atık.. diyor '\'C 1nollz. dUşn.ıınhlı onlann 
~ öğ'renllmektedlr. Bu, bolf6\iun en eıuuıh ı;Jyaıd imanını \1lcude gctf
k.orlıiailOdllr. Bu lllıoHtU, ~ Gelfl, riyor. Bo ıteratt altmJa çok geclkmP. 
llarbe tıilka4dlm Htıli uma ııellMet ,. deta bir Franıuz • Aınıan anliıfmUma 
tleabfırl Fnuı9JZIUIR -i cenah ltrka.. phl& olmanuzn ~ntluır ooebUlrlz. 
larma meuup ._, putıtlkacılana wı O saman iki bakOIDflt araamda ta
Mkel'I ı,efttl'lll lllllinM!tlM 191ie1 • karrllr eden prtlnm haluırak yenl 
mlfU. l\fare;al l'cten Genenl Vey • , Avrupa nluunı hakkmda fliUyata 
p.nd. La.al, FlancUa Almanya ne an. mu.teuıt malChnat alabilmek belki 
........ ılllftlllllb.,. llert pelılly~ kabil Olur.,, 

- Ama, sizinle uz'~ak, an.. 
laşmak imkAnı )"Ok.. Ne yapa
yun? 

Beyazıt meydanının 
tanzimi ilerliyor 

sik kısmın betonları 
döktutiyor 

Yen'den tanzim edllccek ve be. 
ton asfalt olarak yapılıı.ca.k olan 
Beyazıt Cumhuri)et meydanının 
kald runlan tamnmcn sokUlmilş v~ 
meydanın, Üniversite büyük ka. _ 
prsı önünden başlanarak Ldılch· .. 
ciler eokı:ğrnn doğru gelen kumu. 

ODUN 
N~RHI 

---0-

Neırıyatımızm 
doftralata 

meydana çıktı 
---0---

istanbul halkı 
nın b tonu dokillmc:ğe başla.nmUj• 1' mu il 
tır. Bu kısmın evvel! yapılma!!ma arım J'OD ra 
s~bep. La.leli latikametin<len gelen ı ·azıa o .... parası 1 
bütün nakil vasıtalarının kimi • ~ U 
len bu roldan ve Mercnn tnrlldle 

1 
yerdi 

şehrin d'ğcr k·crnnlnıııa yayılma.. 

sıdır. Ftat murnknbc komisyonu· odun 
BCl'.~t mc~·dn.ıunm tn~ıllıp mU.. fıatlarını yeniden tetkik etmekte• 

~-~~ önilndekı kı~1 Uzcrındo bl • dir. DUn rnporlnr gözden gedr
b.hırc şa.rit kalıvcsı yap lıı.cA.k yer miştir, BurrUn fcıvkalide bir top • 
ııJtı köşeli set yapılmıştır. Bu dı·- !antt ynpo k odun ve kömUr nar. 
\'ar mernıer~o kapla.nacaktır. 1n • hını te.&b't edecektir. 
kılııp mllzesınln arktısmdah Kos - Ta.hm1n'crc göre bugUnkü odun 
ka caddesine çıkan dar soka~ !Jatıarmd:ı çeki bn.ş~nn 100 kurus 
scddedilznlş ve 8nU duvarla kapa.. kadar tenzilat yapmak mümkUn 
tJlmrştJr. Diğer tııra.fta.n, Merca - olac ktır 
na çıkacak c:ı.ddl'ntn methali de Diğer taraft.an bir müddet ev. 
gcn:~Ietilc:cektir. veJ, fiat murak&be kom'syonu ta • 

---o rafından knıbut edilen cari naıha 
Bu Q Ü n den ilk defa gazetem!% ftir117. etm· . ., \'C 

l'tı·baren hu narlıın fazla olduğunu, daha 
e&a.slı ve mahnlli t hldkata isti ~ 

D • 1 nat t'.!uncsi ıu-umunu kaydetmiş, em 1 ryo u bunun netice Jtibarlyle 1.stanbullu. 
lan odun yaıkma.ktnn vazgeçirerek 

Seferleri.nde maden kömllrüne rağbete scvke
deceğini defalarla ynımuıtr. Bu 

ı.illgw•'-'-at •aıı iddialarımruı. bilfı.hare, d.iğ('r refik 
ı1U •.... u terimiz de ietlrak etmMerd'r, 

tad IAt yapıldı ge:m~ ~e~e d~ü~~~an~~ı 
Ankara, 20 (A. A.) - Haıber tamamlylc varlt olduğu a.nlaşılmı3 

RldığmıJU göre demltyollanmız U. ttr. 
zer-ln~e memleketin daha önce ge. Filhrudka esaslı tetkikata mns • 
len nakliyatına. fazb. imkfın ver- tenit olınıyan narh yüzünden la 

k 1çUı muvakkaten aşağıdaki tanbullularm, ıtimdiyo kadar, va.sa 
tt">dbirler almm:ıtır: ti yarım milyon lira fazla odun 

1. - 1 Biriııeiteşrin 1941 gti.. parası ödediği fahmin edilmekte 
Lünden muteber olmak üzere, Zon dir. 
'JUldnk • Ankara arasında her gün Odun fiatı yUz kuruş ucuzla • 
iı;';ycn yolcu katarlarından çar • tıldığı takdirde, 1stanQulda., hava. 
t2~b:ı, v~ cwnart."Zpi giinü seferle· dan yanm mll~on llra kazanmıt 
r& k~İdırılarc.lc: An.kara. - Zongul • olan oduncular halka \MI parayı 
d;t.k trenleô gl(U~ \'e gelf§te haL iade. edecekler mi? 
tada beş gÜne indirilmiştir. Ö d e m 1 y e c e k lel'8e, ha.lktn 

Anka.ra jle lz'llir araeında Af cebinden çıkan bu parayı halka 
yon ve Aydın iUerlndc hor ilin 4• kim tazmin edecek? Fiet muraka. 
llycn yolcu katarlarının Kamku - be komisyonu binuı geç de olaa, 
yu • Alsanca.k ve Alsancak • Ka • verilmiş yanlış blr karan dUzeı•. 
rakuyu kısmı ve bunlara mtıruure. miş görmekle sevinç duya~1L4'ız. 
bet veren şube katarları tıalı ve --o---
cumartcsi günleri kaldırılarak An· Aile mezarlığı h.ftzırlıyanlar 
kara • Aydın • lunir ve şun.bat: çoğaldı 
seferleri gj.diş ve gelişte haftada lloledlye, ı:ın"h!ll<uyıı lakı Aır1 me. 
beş gün"' indirilmiştir, zaruğa bUyUk bir kapı yaplırmııı, ka. 

1zmlr ve Bruı.drrma aı asında pmm önUndckl anhayı, Z bin Jlra sar. 
haftada dört defa iı:;J'~·en ekspres file tanzim~ f:'lr~mi~Ur . 
treninin salı günkü seferi kaldırı. 
larak fuardan eV\•el olduğu gibi Dlğer tarafUı.n burrada belediyeden 
haltnda üçe indirllmi,'1 ve deniz • yer satın alarak "aile mezarlıg'I,, ha. 
yolları seferleri de buna uydurul zır'lryanlar c;:>ğ:ılmıetı.·. Meı.ıabire ve 
muştur. Fuardan evvel salı günle. manıt zevata a;n-.lan.nrdan bıl§ka kı • 
rı fşl'yen bU kmımda.ki muhtelit aımlarda aatılık JM!k u yer kalmııtır. 
katarlar da kaldmlınıştır. ---o--

2. - ı 1kincltcşrln 1941 den Roma büyük elçimiz 
itibaT'cn 15 günlUk, bir aylık ve An!carada 
iki aylık halk tJcaret b!letler.iyle Roma büyUk clç!mlz IIUseyin 
Zongulda!t kömUr havzası amd"'si Ragıb mmılc!telllniZe ge!mlşt!r. 
müstesna ohnak iizcrc nleliımum Büyük elçi birkaç günden.beri An. 
grup b.leUeri kaldınlıruftır. karada bulunmaktadır. 

Di;;er tarifelerde blr tadilAt - --<>---
~oktur. Bir tay~n 

:t- Belediye, b:ı Jcmn çöp nakliyatı- İstanbul do~dUncU okul öğrctnıenl"-
nı kendlıi ba,annağı kattırlaitırmır. rinden Nazif Arel terfian Y&§Uköy ilk 
tır. Bu mal;aatıa 32 bln lira sarrııe okul başöğretmenliğine tayin edilmlr
blr romorkör iıı9a ci!Uın~ktedlr. Ur. Kendisin" muvarfal.!yetıer dileriz . 

- Ullaşmak bnkAnı var han·. 
melendi • Fakat bu tasavvurda 
yalnız kend: hesabınıza bir isti
fa4e ~mlnt dtışllnmemek, biru 
da beni, -.rann büyük kısmına. 
mana kalaeak töyUcuyU heeaba 
katmak klfi .• 

Büyük Röporta, ser;si - 23 - Röportaiı yapan: R. YAVUZ 
-Ne giıbi! 
- Kendır.ıze bUvü yaptnınak. 

tan beni alıkoymak için bu mu. 
raoa.a.t yerine kocanıza k&l'll bir 
mUddet yapmacık sevgi gtseurin. 
pqa bana mUra~at etmi~k. 
taıbll ben de bUyU yapmıyaca. 
~. Sis de bUy'JnUn teeirinclerı 
nıutın kalaCG-ksınız .• 

- Bu ömrilm oldukea sUrdUr. 
mek uabmdan daha fect .• 

- O ltadllr usun d$1 hannne. 
ft!IMlf.. Bir mUddet için,. 

- Meee1l ne kadar? 
- 2 ay kadar ••. 
-Sonra? 
- Sonra, IMın pef&n?n yeni 

nıUracaatına k&111 buddartırmın 
sil! 'bllytt yapmağa mü~aade et. 
mediğtni ileri .orer, te'lcrar bUyU 
teklifini reddederim. 

- Ama, eakı biiyUleri de boza... 
caQ!l\IZ,. 

- Tabii .. Yalnıı iki ay bekle
mek ıartiyle .. 

Ve .• Bu paza.rlık o gün ımil!ıbet 
netice verdi .• Zeki ve güzel ke..dm 
benden !IÖZ ald•ktan aonra evine 
döndil, Arad&n 15 ~Un ge<:mişti. 
Yine Kunnpaşa zaptiye komiaeri 
bir akıam UıtU beni pürtelAş. na
ar pqa hazretlerinin ezandan 
aonra tetrif edeceklerini, evde 
bulunmamı tenbih etınlıti .. Bek· 
ledim. Ortalık karanrken nuır 
1>af8 geldi. Fakat bu .ter müte. 
nekklrtn ve meytıa bir tavırla 
gelmiyor, üniformalar lQfnde mU. 

• teuznn ve memnun bir eda lle 
beni arıyordu •. 

Yine RükiLcı hanımm odasın
da yerlertmiU! oturduk .. Pasa, 
uzun uzadıya te.<ıcl<kürlcrden 

10nra koynundan çıkardığı kır
mızı atlas bir keseyi önüme koy
du •. BUyUnUn harikulade test. 
rinden hayretle bahsett:ikten 
sonra: 

- Sizi, saraya mcn13up nUfuz. 
lu bir kadın görmek isti>or. O 
da şaha! bir derdi için ibUyU yap. 
uracak galibt.. Yalnız buraya 
ıı;elmesi imklnıız.. Sizi saraya 
götilrınek lbmı. Bunun için ha
zırlanın da bana hM>er gönderin 
teY1ı efendi, olur mu? 

O devirde aaraya mensup bir 
kadıı\la temua geçmek .•. Hemen 
hemen kend.1 bqiyle oynamak 
(ibi bir iftl.. Yalnız. sarığın o 
r.amandaki maneviyat tesJrf de 
epey faz1a oldufunda.n, töhreti. 
mi son haddine çıkaracak olan 
bu ~p tektifi reddedemedim. 
Paşaya söz verdim. Nazır mcm-

nun bir ç~hreyle evimden nyrıl 
dı. Ben de bi1.zat Ab1ütham'Ji 
büyüleyerek hünkar ir~elerin.. 
de ve hattft kendi nüfuz ve ar
zularını tebarüz ettiren şeyh 
Ebülhllua'nın mcvkiine sahip ol
mak g;bi bir istikbal ''aadCY.lcn 
sar.;ı.y davetine haz rlanma.ğa ko
yuldum. 

Periye, çinc inanır mısınız? 
Yine hayır değil mi? •• 
Ha.lbukl gizli bir faaliyetle bil. 

kümran olduğu fa~ilen bu 
taifeye si.ti temin ederim eski. 
den ve halen inanan bir sürü i~ 
&an; genç, ihtiyar, münevver, 
alim binlerce, milyonlarca kişi 
mevcuttur. · 

7..aptiye nazırının macerasm. 
dan sonra böyle gtw.e görllnmez 
düşmanların taamımua uğradı. 
ğından bahseden 'bir müşterinin 

Emniyet mudurleri 
arasında 

Yeni nallD 'ft 
tayinler yapddl 

fA.inıe emniyet müdUrlrığüne 
Kay&crl Emniyet mUdUril Kema.1 
Kaya, Ka.rserlye GercUş kaymaka. 
mı Nuri GUven, Çanakkalcn Re • 
cai Sözeri, Afnya Çanakkale mil. 
ıfürü Mehmet Ali, Kocncl!ne An -
talya emniyet mlldttl'U Kenan i'· 
rol. Antlılyaya Afyondan Mehmel 
Tanyeri, Afyona Aycın mtidilrU 
Ekrem Sokollu, Aydın emniyet 
mU<iUrliiiüne emn.lyet umutrt mü • 
dürlüğü cminyet müdürlerinden 
F~krem Rollak, fürklardinc, To 
kat emniyet mUdUrth~Une Ali\ _ 
Qddin Er~. 'l'oJ<ada Bilecik müdU
rü Server Dincer, lçele Klazığ 
müdürü Halim Saatçi. Elazığa Çan 
kırı ır.tidürü Avni Sümer, İzmir 
emniyet mUdilrltiğilne emnlvet u. 
mwn müdüı-lilğü üçUncU daire re· 
;si Mithat Oygüç, Çoruh emııiyet 

müdıirlilğilne polis mUfettlılerin • 
den Namıi, üçüncü umumi mU 
feltişlik yabancı işler mUdilrlilğü. 
ne birinci umumi milfett.i§ltk cm • 
niyet müşaviri Fallc Köka&J, birin
ci umumi mtifettlfliık emniyet mu• 
şavirliğine Edirne Emniyet müdU.. 
ı ü Rffat Kemende re, UçUncil u.'"llu.. 
mi m5f ltişl:k owıyiş müşavir mu.. 
avlnliğıne Van cmnjyet mUdürU 
Bohçet K utertan, birinci sınıf em 
niyet polis milfettişliğine umum 
rtıtidürlük yedinci şube müdilrU Sa 
it Evser, !atan.bul polis mektebi 
müdürlüğüne l~ir emniyet mü • 
ciilrü SaU Özgür naklen, emniyet 
umum mildilrlilğü ilçilncU daire 
reisliğine İstanbul polia mektebi 
mUdl!rü Necati, yedinci eube l11U
dürlüğüne Kocaeli emniyet d.ittk• 
törü Tacettin, Van emniyet mil _ 
dUrlUğ'Une lçel emniyet müdilrii 
Nurettin Kesin nakil ve tayin e • 

garip hikayesiyle bu noktayı, tet. 
kik, büyUcillU~Un define aramak 
cephesinden izahına devam et. 
mek iyi olac~k .•. 

-4-

BALATTAKİ TEl{!NSIZ 
EVl>EN ctNLERl NASIL 

UZAKLAŞTJRDlM 

Bir sabah erkenden kapı ça 
hndı. Şcbru bacı, henilz mo,teri 
kabul nati olmadığı halde ısrar. 
la beni hemen görmek anıusunu 
gösteren dıı:mrrlıklı bir adamın 
müracaatını haber verdi .. 
Müşterinin böyl! sab:Jı karan. 

h~ kapıma koşuau ve ısrarla be. 
ni görmek lsteyi$l dumanı tıs. 
tUnde taze bir va1<antn tncvcudl
yetlne dclA'et ediyor, milracaat· 
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B. A B E R - .Akşam postası 

Hayattan parçalar 
~~ ~ ~ _.. --...:~ ._ 

Türk milleti milli kudret ve vahdetini Ebedi ve Milli 
Şeflerle Biiyülı Marqal ara.,ndaki •embolik iıbirliği ve 

doıtlukta bulmattur. 

Arrk@l<dl©ı~O ok 
V~ D©~t· DlUllk 

11 (*) 
Dostluk, arkaıia.şldctan çok daha vart dMUuk tc-sisleri de vardır: şt olabilir ve fakat cahil dostu 

derin, devamlı ve ~şeri bır ihsaF- tir mükaleme veya bir nezaket olamaz. 
ttr; çünkü muvakkat mcnfaa.• jesti esnasında ebedi bir dost ka- Ahlaki manada dostluk habaset· 
şartlnrma, z.-ımana ve tesadtiflcre znnıhbilir. Oscar Vil<le bize ''Lord lere değil, en ruıil beşeri hareket. 
bağlı değildir. Il;asen hodbiniye d'Orion Grey'in portresi' roma.run. lerc müstentltir. Bir köyü veya 

' dayanan ve harcım maddi menfaat bankayı soyan hnydutların müte • 
!erden alan dostluk g""icidir; '-"O- •-----·------- kn.bil anla.,mn ve '-'ardımlarmda -.,, " l7 OZ'ın: ,....- " 
ğurulu.şunda riya ve cali muha.b • dostluktan ziyade mU\·akkat '"e 
bet ve nezaket vardır. Bir rakıma. lJc-' tz. -'das-/J çabuk nizalara ve hatta ö!Umlcrc 
sasınd:ılti doıstluğun .kıymeti nih:ı· • ../\.. --"" "'- müncer olan muvakkat arkad~lık 
yet müşterek bir zevke mUstcııit- -------------• mevzuba.hstır. 
tir; bilhassa bu ınaaanm ma.tJnıf - Ahlfıkm (gangster doetıuğu) i• 
Jannı deruhte eden arka~ o gc. da bir baloda genç bir ressamla ıe nlfilı:nsı yoktur. 

BAYAN, BAY; 
ASIM, NAiM 

OLURSA 

T anımadığınrz birinden 
bir hizmet rica edeceksiniz. 
Once neye dikkat eclerriniz. 
diye •or•ak cevabınız ne 0 _ 

lur? ismini olsun doğru öğ
renmeye değU m;,"> Diqünü • 
nüz. ki hizmet rica ettiğiniz. 
zatın atlı Veli ikPn Ali yaz. 
mqsrnız.. Bu, mektubu alan 
zat üz.erinci e ncqı! bir te•ir 
bırakır? Müıbet mi? hayır. 

Herkeain adına karıı bü .. 
yük bir hürmet duyduğu yar. 
Jım müeueıelerımizden bi _ 
ri, •on günlerde, izaha bile 
/üz.um olmaclığı halele bat • 
muharrirlere, fıkra muharrir 
/erine birer mektup yazarak 
kendilerinden bir hizmet ri • 
cp etmif, giizel. Müe.,uenin 
bu müracaat mektubunu a.. 
lanlar emir telôkki eclecekler 
ve ayrıca hatırlatılmıı bu • 
luncluğu için ellerinden gele. 
ni yapacrıklarclır. Me•ele bu .. 
racla değil. Şurodaki, bu 
mektuplarclan elimize geçen 

Şehrin 

ikiıincle, hitap ettikleri ftı .. 
hıslar, zari Ü.tündeki gibi 
çağrılmamak.ta ve tanınma .. 
maktadırlar. Mrsela: A•ım 
Usa, 11Naim Us,, bayan Suat 
Derviıe de "Bay Suat Der .. 
viı,, Jemniı· 

Bundan ne ı;.l ,., ? eleme 
meli. Kendisine kıymet ver
diğini müracaatilc anlatmak 
i•teJiği ıahrılarm hiç olmaua 
adlarını bildiğini doğru yaz .. 
mak mretile gÖıtf>rmeli. 

Aııma, "Nairr•,, ; Bayana 
11Bay,, diye hitar €elen mek
tuplar ancak hitapları Jere
ce•incle layJalı olabilir. 

SAADET 

"Memt bi; evlenme,, 
,, t b" .,_~,, s mesu ır nı~ ve,,.·. a -
aJetin en bol buiunduğu ila .. 
deler bu terkip/erdedir. Saa. 
det elen.en ~eyin bu evlenme 
ve nikalıta mevcut bulunma. 
sını temenni etmiyecek lrim
•e yalttur. Fa.kat bunun JaAa 
nilıah ve evlenme günümle 
kendini gö.t~receğine .anı .. 
rım iri kirrue inanamaz. R. 

dertlerinden : 

Musikişinaslarm imtihanı3rı 
kadar zaruri yoklamalar 

---~--

ihtikarla mücadelede 
müşküller ve istekler .. cenin en fazla medhii6ena cdL ani bir nazar t.ca.tisi ile dost o1 - Dostluğun adalet mefhumuna 

len ve sevilen dostumuzdur. Bü • duklarmı anlatır. Fa:kat büyük e - aykırı lbir t.a.ı:ı:mülü de olmamalıdır. 
yük Yunan filozofu Aristo, tesiri dibin bu dostluğunda biraz da mıı- Dost hatırı için iba.şkasmm hakkı 
hnya.t.mıızın üç §CJdine tevafuk et- mzi r:insf aşk :i:ı:i mevcuttur; bun • yenmez. Viodanh ıb.ir hAJdm en Gür.el ses tabiat vergisidir. Bu. nin daha uygun dÜ§eceği muha&" 
mek üzere üç .ne\i dostluk tarif t. lar, bu dostluklar birer a.5k mev - sevgili bir dostun suçu muvacehe- nu tokni.k Gruoa.ğında nemalatw11ra• kattır. Fakat şunu da hatırı~ 
diyor: Menfaat, zevk, i'ııziltrt: dost. ;;uudlll". Ahlaki manadaki dostluk- sinde masum aleyhine tkarar vere- cak oluraak güzellik Ş&beserle liundır ki. meyha.n@ sıw, Türk 
luklar:ı! Ancak şa.h5i fazilcUcri ile t.a Freu<i:i&nc yani psflu:ı.nnlimıin mez. Hll.kim dostunu ma.hkfun e • t.ııvLif olunacak bir mutluluğa~ muslldsi değildir ve fjnrkm ahen • 
kayna.~ ve nefis feragallerini cinsi komplekesleriui kan.,tırmnk der: un.binde de höcresinde 1.iyn· rcr. H&llc bu yaradılrs nedretinden gi,nl temtdl etmekten çok uzaktır. 
bütün tehlikelerinde dii§üruncden :sl<'..rniyorum; bu bii.sbütün ayrı bir ret ederek hususi ynrdmılardn. bu· ruhların gtdasr olarak gösterilen Bırka.ç eanatklrı bu luu.a.nç va.sı
r<>steren in.sanlar dostturlar. Ku\' tezdir. Monta.igne "denemeler' ki- Juııur. Dostluk için vazife suiisU • mwn!,iyi ekseriyetle bit' vecd için.. t.Mına ayak U}'durma.k mecburi • 
vetli bulunduğumuz, ihsanlar ve a- 1.abmın birinci faslında Fransrı malı, hatır ve iltimas medeni in • de dinll'l" ve alır. Bunun içinde ken yetinde kalnuş birçoklarına. feda 
liyyelere müsait bir mevki işgn.I et muharriri La BoCtiıe'ye karşı olan ı:anı ahliikan düşürlir. Fakat ne dine göro bir t.erclh ya.par. Kimi etmenin de lbu yokla atılmış oıa • 
tlğimiz, muhit.imizıde rağbet ve iti- dostluğunu veciz bir tarzda anla • de olsa avnı derece kuvvetli ve Ustad Münir Nurcddinin, !kimisi d: cak adıma hrz vereceğini hiç de 
bar gördüğümüz zamanlar etrafı . t.ır. Lo Fontaine'in "İki güvercin" meziyetli 

0

iici insan kar§ısında in· sanatılcir Safiyenin ~Uği b:r ah! ummt'.rorcz .İmtihan davasmı haJıt 
mız.da dostlar çoğalır; fakat ah • ve "İki dost,, mn.nzum hikayeleri san ister isteme?. hfslerin"n ilcasi- karşısında dertlerini unııtur, gam ledebilmek, her şeyden e\'Vel 8Ulıf 
!Ak kitanlan bunlara dost diye - dostluğun birer mildafiidir. "Üç si- le dostunu tercih roer ve kapılır. larınr &wtur. Halkın tutmadığı farkı gözeterek iŞc baf;famak mec. 
mez. ~il bunlar arkadaş dahi lah~örler" romanı11d:ı do.cıtluk a • Işlc bu vnziy~t muvacehesinde da- ı bir _sann~:arsa, .Ya ~a şatkıcmı di burjyet.ini vermelidir. Esnaflar ee 
sayılanuyacnk kadar fırsat düş.kil· MI etinin şövalyeUk ruhunu zevkle hi nefsini yenebilC'n ınsan fazilet• yebıl<>rc • • miz bı.r • ~ol tutturar;tk miyetinin bir köşesinde ~ı 
nü vo dalkavuk ruhlu insanlardır. okuyor Ye bu dostlara biZ de bil • kfırdrr fakat fazilet de nıhayet hayatını kauınmıı.ga çalL<m, yahut tark gözetmeden imtihana başla. 
Halbuki "düşenin dostu olmaz!'" tün varlığımızla bağlanryoruz. ilfılıi bir haslet clcğildir. da .sahneden . çekilerek kendini mak \"C bilhassa belediyenin bir de 
darbnneecli ne kadar doğrudur! Dostluktn iki do:'ltun biribirini Kıt.n veya fikir hayatında baş • teknık v.~ taktik ha%1l'lamak Ac\"• konservatuvarı ve bu müeMcsenirı 
En doğru ve samimi dost, karagiin anlaması. ikisinin de o.ynı zevkle- lıyıuı samimi ve şuurl dostluklar oasm3 .. duşer... de J1?'0(C9Örlcri varken hariçten 
dostudur: çünkü o a.nda dostluk re tema.ytil göstermesi, dUşlince • hazan bir milletin i~timai ve siya- ı Butnın. sanntkfıt; olarak tanıdı bir mümeyyiz heyeti seçmenin 
ta.m mA.nasilc bir diğer biyni, yar_ teri arasında ve hayatın aynı me. si mukadderatmn da hükmedecek ğmHz ve halkın hır ç!lgın arzu i• hangi kültürel es:ı.sl:ırn 'bel bağ _ 
dnn ve merhamet ile müte7.ahirdir. eeleleri etrafında fıkir mu tabaka- kadar bir kırmet ka?.anır, ebedile· cinde zevkle a.lkışladıgı ve hatta landığını <iüŞlndürccek bir "lW're t 
Dostluk pek az şa.hmlara nasip o- tı IAzımdrr. Münevver bir adamın ı;:ir ve harikalar yaratırlar. Türk kendindrn g~erek Tn.nrı vergisi tir.. • 
lan rok esaslı ve tabli olduğu ka· bir mütefekkirin cahil bir arkada. milloti milli kudret ve vahdetini glir.ellilt karşısında saatlerce el Bazı sanatkB.rların iznt.iba.rıdan 
dar §uuri bir duygudur. Hakiki Ebedi ve Milli Şeflerle büyük Mn· çırptığı ciddi konser. prof~s~·onelle. çekindiklerini ileri sürmenin ~ 
dost hem duyar:ık ve hem de dil· 1 eşal arasındnkl sembolik isbirUği rinin imt1!1ana çek_ılmesım belki sebepleri arasında imtihan olu.n.a.ıı 
şUnerclt dostluğunu izhar eder. En ve dostlukta bulmuştur ve bu mil· le halk bıle tereddüt \'e şüpheyle mekanla, imtihn.n eden heyetin de. 
Jtrymetli a.lika ve yardım, §UUr VI' 1 o Sene Evvel . Bugün Jı parola altlndn da her Ti.irkün kıırşıl~r._.. . . . .. rolü olsa gerektir. Hep.imiz peJc &-
irade ile yapılanıdır. en iyi dostu Yatanı \'O onu koru • Jdusıkışın:ıslnnn ımtıhanı Turk la takdir edebiliriz ki, halkın bir 

İnsan evveli sevkita.bü nevinden 30 EYLÜL 1931 ÇARŞAMBA yan şanlı ordusudur. mu.cıiltisln! düşmekte~ ku~tannak sanatkar hakkında vereceği hü • 
bir sempati ile diğer insana. bağ. İnsan en güvenlllr do~Uuğu \'e ona lazım olan hurmetı ve ih.. küm, bir mümeyyiz heyetinin n<'· 
lıınır; fakat artrk şuuri irade ile Nankin - CeınivNk\k\·ıınun .'lan.. yurdunun sıcak aguşunda bulur. timanu knz:ı.ndırmnksa, muayyen tun.dan c;oJc daha ziyade ist:J&'bal 
bu scmpatl kuvvetlenir, şuurlaşır çurt lll(lfleJe111 hııl<kınd.'l ,.E>rdlğl ka- hirkag ses ve eana1 erbabından üzcriooe müessir olur. Çünkü bu 
ve bu suretle beşeri mUnasebctle • rardan meıurıun ktllmıyan .)iıkııc:ık dah~. çok meyhane hava.st :rarataıi e:anat diploma i i değildir. ::-lete • 
de mutasavver olan en tatlı, en tahl'lll talf'~l :Sanl:iıt hartc-lye 1187·'• <*) Bu makalenin birin<-i kısmı içkili yerlerde ulu orta ve gelisi kim diplomaya vurulması gerekli 
devamlı ,.e en kuvvetli bir ibı>afl " M. \·angu~,ı aiır ııretfo ' 'llral11- 21 . f;yliıl !) 11 tarihli nü.,hanmda 1 gütel ~nat yumurtlamak iddia • daha nice yollar \'ardır. Göziimu· 

:~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~;asf;ını;~lmzan.ır;;~· ~G;e;rç;i~hnz;;r~~;im;şe;k~-~~nn~ı~ta~r~dı:r;. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!ç;ı;km;ıs;:t~ır~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~l!!m~d!!a!!!h!!u!!!!!!l u!!n!!a!!n!!la!!!n!!!s!!iga!!;!y!n~ç;eknı;~e~- 7.e şöyleee çarpan bir i?ti tan eeın 
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den hahl;edeceğit:: 
Pazar günü bir sinemaya gatik 

Bu müthi~ lngilizln en cüreUt.i.- Bu sinema memleketin en büyül 

t.alyan casusunu ortadan kaldın -
yordu. 

Stirlingin bu ~te gösterdiği cil· 
ret son derece müthiş olmuştur. 

Gayet iyi bir pilot olan bu lngi.. 
liz, hakikaten bu iş icin tam rna. 
ııaslle Afrikn ka'rtallarmı takfal 
ediyordu. 

Stirling ~l veya düzlük yNler
den adam kaldırmak için bu kar • 
tallarm usullerine müracaat etmek 
tcydi. 

Kendi."Ji gayet i~i tayyare kul • 
lanmasnıı bilen pek mahir bir pi -
lot olduğu için tayyarc.~e yere 
len.dar alçalabiliyor ve şaşkmhk l
ı;iru:lekj İtalyan cMUSunu yerdnf' 
kapıyordu. 

Stirling tayyare&nln aluna ga. 
rip bir cihaz Ulve etmlşti. 

Bu cihaz büyük bir kuıtnn gaga. 
sma benzemekteydi. 

Bu gaga çelik mekıın:izmnsı sa -
yesinde bir ma.kas gibi bir andn 
açılıp yıldırım gibi kapanıyor ve 
arasına sıkıştırdığı ndamı Meta ka 
pıyordu • 

Stirling İt.alyan işgalı a.Itındakl 
Habeş köylerinde bir lta.ıyan ca • 
suaunu takip ettiği zaman verliler 
den bir adanını gelip gitme 

0

zıunan. 
larını öğreniyor, ondan son:ra 1t.al 
yan ~tleri konulmu§ tayyare • 
sile köyün tlzcrine ~clerek birden .. 
00-e alçalıyor, bir ltalvan t.nyya -
resinin köy ilstünde uçtuğunu ~ö
ren ltalya.n casusunun merak vı> 
hayretle durı.ıp bakmasrndan biliı:. 
tifade yddrnm gibi nlçalarak ltal
yanm Ü7~nden sıynlıp geçiyor. 
bu esnada da tayyaresinin Blt.mda 
aarkmakta olan ~yük gaga İtalya 
nı bir kıskaç gibi kapamk havala
nrveriyordu. 

İtalyanların, casuslarnun yerli -
ler tarafından öldürüldüğü baha • 
nesih-ı yttlilere eziyet etmemeleri 
tt;in ilk zamanlar Stirling bu tLc;ul. 
le ltalyanlan havadan geliı• kapa
rak kaçrrmaktaydı. 

İtalyanlar ilk zamanlarda bu ga 
rip tayyvenin mahiyetiol ikavn • 
yarnacb1ar. 

Fakat sonra bu cüretkar Afrika 
kartalının bizzat Stirlingin tayyn. 
resi olduğunu öğrendikleri için pek 
tnbfi tedbirler alnuya mecbur oi· 
dulnr. 

Zira Stirliııg, tcşlüs olunmarııası 
için, heı· seferinde tayyaresini de
ğiştiriyor, başka tip bir tayyare 
kullanıyordu. 

Her defasında da. tayya ı p,sinde 
İtalynn iıınretleri bulunduğu için 
baskın yaptığı yerleri kolaycn nJ. 
,fa ta.biliyordu . 

Halbuki ltalyıınlar, l>u gagalı 
tayyareye birkaç casus kaptırdık· 
tan sonra kendi t.ayyn.relerinin 
her türlü hareket ı;nııt ve istikA· 
metlerinı bütün askeri garnizonla· 
ra dahn evvel ha.her vennek sure. 
tile habersiz uçan İtalyan işaretli 
tayyareyi yakalamıya çalıştılar. 

Fakat Stirling yerli casusları 
sayesinde biıtün bu tedbirleri vak 
tinde haber ald ığı i!;in bir milddet 
ltnlyanlar hareket edeceğini gar. 
nizonlara haber verdikleri tayya:r:ı 
tipindek1 tayyarelerle ba.<ılrınları 
yaptı. 

Ondan sonra da U6ulünü değiş • 
tirdi, 

rane avlarından bir.isi h:ırikulüde 1 sinemalarından biri olduğu gib' 
acnileı.t.k bir şaheserdir. sahibi de öz Türktür. F.ilm başlı:· 

Derulr.biiır ki. Afrlkanın bu bo- m.nıtı. Önümüze bir l"~hber düştü. 
ğucu kartalı bu ha.reketile casus i Genlerde k.almama.k ''e ön taraf .. 
darbesi vurmak husU8Unda enıs..'ll- larda bir yer bulabilmek düşünce"' 
cıiz bir rdcor kırmıştır. siyle rehberi ikaz etlik. Fakat ne 

Stirling bir nıüdd~tenberi Gazı. Y~k llti reJı~?n t~ç~en habe
dar havali.~inde faaliyette bulunu- ! n )~ktu. O soyledıgıml.ı:i :ını~~a~ 
\Ordu Fnka.t bu havali , dı, bu: de onun ne demek ıstodıg • 
• · 1 e nezaret · k ad k N 'h t r d et.m~kte olan İtalyan . t"hb nı avnyam ı . ı oye e m en 

ıs ı arat I" ba k k k d" ·ze bir ı:ıebokcsinin umumi §ef° 1 Hm yı çe ere en ınu 
f tnlyan )'Ü:ı:başısı v rd ~ 0 an bir • )'el' bulmak zorunda kaldık. Bele'" 

dam Habeş.ist""tn a .
1
t • bu 11 - : ôireni.n biraz da bu isle alakadar 

...... §C) aru denile- ı ra.k ü k b'I · ı · b · bilecek kadar mahir v k ' ı o a t r çc ı mıyen enn u g;. 
. . ...1 e umaz b.~ ı bi Yerlerde bulunmamnsmı ve her 

nsıy\.!. • • • 
• . şeyden e'\'VO) sıhhı muayenesı ~ ... 

Stirlıng bıı İtalyan yU.zb~ı.sının pılara.k çrra.k, ka.lfa. veya usta o.o 
C"><ındar etrafmdaJti teskil!tmı yok lara.k ~ah§tlCa.ltlann bu memleket
hdıktan sonra hayret ve tn.kd.ir te tür.kçeden imtihan olmalannm 
duymaktan kendini alamamı~tı. A. ŞARKLI 

Zira_ bu maltir İtalyan C.'\SUS 5C• (De\&mı 5 lndde) 
fi, biltun Gond.-ı.n Adeta demir bir 
ncn"e İÇİM nlmııı gibiydi. 

Slit-li.ng bu adamın vücudu orta~ 
dan kalkmadrğı takdirde bu sa.hada 
hiçbir iş yapamıy~ağmı anladı. 
Fakat Stirling bu kadar uyanık, 
ba k&dar kurnaz ve harikulAde 
ihth•at.kar bir adam ~önnemi§tl 1 

( De\'UDJ ,...,) 



DOnden BuaOne SON 
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\rııtdolu .~ıan~mm çerıll;:i baber. 
lere ı:ore- ı1•1 '\il roııd,rcHr~ bir tınkı, 

3 Sovyet 
tümeni 

im,ıa euildi 
r!1'!$ ,,€LO erı 

' c aye2te 
bulunuyor 

Aloıkov~ honferan•ı toplan. 
Jı • T obrulıtn faaliyet arttı -
Bulgari•tana )'<';"tiden pa 4.ı. 
§Ütçüler indi . /Jolıemyada 
iJamlar 

.Alman orduwrı b. Rkumandan
llğtnın eh.in gecdti tebliğine göre 
Dnkprpetrovsk'un şimal doğu~ 
sunda tiç &wyet tilmenı Alınan 
1ta!yan krtalarının bir çevirme 
hareketi neticesinde hücuma uğ
ram~ ve fmhı:.. ediimiı:;tir 
ıa bin esir. 69 top ve <i>k mık_ 

ta:rdaharp malzeme.::i ahnmıştır. 
K.ıan»ıı bataklık araziy~ atılm~ 
olan dU.~an kanlı kavıp'.~r ver-
Diiltir. ~ 

Kuvvetli Alman tayyare te!"ek
Jdtlleri Donetz hnvzasmd:ı • ve 
Moskova bölgesindeki d~n 
<lem!ryolu tesisatım muvnffa:kı. 
yetle ibomha'aml§lardır. 

Kronstad açıklarında ibir Sov
yet knrvamriine bombalar isabet 
ottirilntlşti r. 

D. N. B. ajansına .göre. Alman 
S:i9af tayyareleri 27 • 28 eylül 
~j Leningrad'a ''e Moskova. 
~hücum etmişlerdir. Askeri te. 
'4ii31Bata yangm ve infili.k bombala-
:rı aWmış ve bütün hedeflere İS<:· 
betler c!de <:dilmiştir. 

D. N. B. ajansının asken bir 
menbadan öğrendiğine göre, 2 
eylülde Oranienbaum ve Krons. 
tad sehirleri en ~ır c:~pta Al· 
man tayyarelerinin atesi altma 
alınmıştır. Bu nteş çok tesirli 
olmuştur .. 
Şark cephes:ııin §İmal .bölge. 

sinde harekette bulunan bir Al
man piyade tümeni ibu son. gün· 
!erde büyük muvaffakıyetle yap. 
tığr hücumlarda bolşcviklere a
ğır ka.yrplar verdirmi§tir. Bu 
bôü:e<if ciücıman 25 ve 27 eylül 
arasında 41 tank karbetmi§tir. 
Fin cephe.inde harekat 

Finlandiya kıtaları, Ladoga gö 
lündeki bütün adaları iKal et. 
mi§ler ve tcmizlemi erdir. Fiıı 
lbava .kuvvetleri. dün Munnun:;k 
demir yolunu bom:balamı , tesi. 
~ı yeniden l1~ara uğratmış ve 
müteaddit trenleri tahrip etmiB· 
tir. 

Petrokof üstünde cere~·aıı e. 
, dm bir ıııa,·a muhaı-ebesi esna. 
aında, Fin tayvarcleri nltı Sov) et 
avcı tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Hava dafi toı><;u.sıı. cli~er üç Sov
yet tayyaresini düşüımiiştür. 

,'F.inli.ndiya kumandanlarından 
\Nıcınussohr. 101 inci tayyare} i 
.aüfijrmUştür. 
'Ra• selelerinin lnoliyeti 

Rus tebliğine ilfıve o'arnk ne~ 
redilen tebliğde deniror ki: 
• Rus cephesindeki Almnn hat
ları gerisiııcle fna'iyette bulunan 
'Çeteler tarafından 70 i mütccavjz 
'.Alman subavı ve askeri öldürül. 
:ınüş ~ir rol\ harp mnlzem~ı;i 
tahrip v"ya iğtin:ım edi'mişt:r. 
Bu muharebe esna ında. harp 
malzcm si ' diJ.ler; kamyc. 
nu. on tane rormclı otomobiii. 
seyyar ıki t mir · tl'lyes; tahıip 
edilmi . lıepı i .Alman askerlerine 
mahsu, iki '· z. 1 u t-ıdnn fazln 
konserve, trb i rn .. zem2', kışlık 
clbM;e ay 'tkıbı i~•in:ım olun. 
mw tur. 

D"ı°{e" biı b" 2edc. <>ete'cr, alt
mı~ Finl~ d'y:ılıvr imha etmı • 
ler, sil1lh!arını v tech zatını al. 
mıhl .. 'rdır Ru h:wa ht\"Vctlcri 
dl' ('e!l'l rin c-imaJi l?:tll bi bo' C· 
s'nde l.ır'c o cm bil, be.._ vrhlı 
< tomrtb ı. il<: top batnı1 Mı, 30 
ta.nl( talıriu ve b"r Alman pi;,~de 
bôliılilnü ımh:ı etmi tir. 

Ceph"mr n\'bu ~ar i istıkr
me~ınu . tav' :ı c il::r n.1tmış oto
rnolı:t t hr n \"<' lfr nıy de tnbu 
l"unu imha t m ::d'r. Bır hava 
1 ıuhnrcbe · c n"smd-ı. Alma•ı 
t-:ın·. r ı d dı ·unu ti.ır. 
tki Rumen turray• imlıa 
Edildi 

< ~ f)n nı 11 :• bol::;esin<l~ 
il:hc ve d rdun ı Ruıren piva
de t•ır.-\ ~ı ·"1 < e<lilmştir 
n• r.rın · a \'l' er olnrak 
2 ~ıeo ö'U vcrmi,t:r ")1) ecir n. 
lmml'fjtll" 
r ırıma "Jo*'" taarruzlar 

Londraya gelen haberlere göre, 
Krrım hlilg~sinde, dc'l'lir yollaf'iy. 

le diğer mu\·asaln yollarına. Al
manlar tar:;:.fmdan şiddet'ı hiL 
cumlar yapılmıştır, Fakat Al· 
manlar, berz<:hta ileri adımlar 
atmış g~ıiimıyorlar. Yaptıkları 
taarruzlar daim-1. ünlenınel~h:dir 
Gelecek haftalarda yeni . 
Harekat bek1eniyor 

Şark tephesinde ve Atlant.ikte 
kar.anılan ve bu dan sonraki ha
reki.tın ink:iafı üzerinde derin 
akisler bırakacak o a nm\•~ ffcri 
retler. bu muzaff eri>·~tıcı in c. 
h:mmiyetini l:ürültmek istiyen 
d~an pro ~~ndastna Yf:,...J bir 
hız verm~1tir. 

Uman gıı..zeteleri c edek haf 
talar içinde ccı e:ran ede~1.: ba: 
d~'X'lerin lngiliz'l'rin ı'-Ocı.J.;c;a id
dıalarma karşı cevap t~şkil ede· 
r.ıcğini v-0 .L\Jmnn arla müttefik. 
!eri tarafından elde edilen mu 
vaifakıyetlerin kıymetini isl-~f 
<'dcceğini chcmmivctlc kaydet
mekten geri durmaktadırlar 
Moskova Jıonlernnsı · 
Toplandı 

Höyterin Rusvadaki husus. 
muhabiri Al .. ksander Veth ya. 
z.ıyor: 

.. Ru~yaya yardım ic;in toplanan 
u~~r ~onfenınsı Hl:: açılış celse
sını dw1 aktetıniş'ir. 

Şimdilik konferansın me\·zuu. 
na dahil ~>Ulunacak meseleler 
hakkında mütalita ylirüt.ülmi ·e 
cektir · 

Alnianların konferansa. ait tc. 
forruat ve izalıntı öğrenmeği 
fevkalade arzu <ıtmelerinc binaen 
konferans neticelerinin hic;bir 
zaman trun olarQ.k İf §3 edilme'eri 
ihtimali mevcut değildir. 

Maamafih hali hazırdn lngiliz 
imparatorluk hava lmvvetlcıinin 
şark cephesindeki muharebelerde 
iş l>irliği yapmalarivle gbit oldu
ğu veçhi!e, konferansın askeri 
bakımdan doğrudan doğru} a ya. 
pılması imkan dahilinde bulunan 
askeri yardım i.cdvle kısa ve uzun 
mdelerde vcrilocek malzeme 
sevkiyatı bahsi ve nihayet Rus
y&.ya teslim edilecek malzemenin 
geçeceği yolların tcsbiti ve nak 
li~ ait fevka.1 fıde mü.~kUJ, fakat 
çok ehemmiyetli meselelerle 
meşgul olması muhtemelclil'. 

T obrulııa laaliJ·Ct 
Beninde askeri bir kaynaktnıı 

öğrendifioo göre lngilizler Tocb. 
ruk lböJg-esinde keşif kollarının 
faaliyetini arttınnıBlarsa da 
İtalyan - Alman ileri 'hatlarına u
laşmağa muvaffak olamamışlar. 
dır. 

Bu mmtakad.1 ltarş11ıklı topçu 
faa.'iyet.i olduğu da bildirilmek 
tedlr. • 

Bulgarialana inen 
ParCJ§Ütf üler 

Cumartesi günti. Bul~ar aNı.zi-
1\İnclc Perıik bolresinde kain 
l<rapcz'e, yeniden Sovyet paı·a 
~ütçüleri iruni3tir. 

Silfi.h mWıinımat ve infiliık 
maddeleriyle mlic~hhez bütün bu 
:vzo..,koYa ajanları 'a • :ıl.., nmı !ar
dır 

Bohemyada idamlar 
Bohemya ve Moravya idnresin· 

de ilan edilen ic;tisnai ruıval re 
iiıni mucibince dün altı kişi kur: 
şuna dizilmiştir. 

Akcleniz.ien gt!ririlen kafile 
lngiltcre amirallık dairesinin 

tebliği: 

Sovyet 
tebligi 
Şiddetli 

muharebeler 
oluyor 

Cuma ve 
cumartesi 

günleri 
213 Alman 

tayyaresidlç rlldl 
Loııdra, SO (I!adyoJ - (Saat 

7,15 J Gece sarısı MoSkovada. 
n~redilen resmi tebliğ: 29 eylül 
günü bütün ocphc iboyunca. ff.id
detli muharebeler olmuştur. Ha. 
va faali ·eti gittikcc artıyor. eu .. 
ma giinü <i!işürülen Alman tay .. 
yarelerlnin miktarı, evvelce bildi· 
rildiğı gibi 98 değil 113 tür. Cu
martesi günü Rus1ar 28 tayyare 
kayrbrna mukabil 150 Alman 
ta) yarcsi tahrip etmişlerdir. 

Rus sahil lbataryalrı ve &ltık 
donanması taraf mdan 1 Alman 
kruvazörüyle 1 muhribinin ibatr_ 
rıldığı !bildirilmişti. Batırılan 
muhribiplerinin 1 değil 2 o1duğu 
anlaşılmL':ıbr. 

---o-----

Tramvaylar 
(Ba.6 tarafı 1 ncide) 

ııeçllmesl tercih cdllnı .. k tabiidir. Fa. 
kat §lmdlde!1 ''er.•mı • iı:çbJr !tarar 
yolttur \'c bUtUn b ınl.ır iki ny sonraya 
ıılt tasavvurinrd:ın ltnTCltlr. Hiçbir!. 
nln talblklne ıuzur.ı kr>lmamıısı yUzdc 
98 derecede kU\'ıretl muhtemeldir. 
ÇUnl<U tra:r.\•ay ld res! Romanyadan 
bandaj s.'ltın almı~tır. Bunlnnn para. 
ıarı \'erilmiş, blln.'n S'.ıtış muamelesi 
ve tormaute11l ikmal c~nıı,,Ur. Yat. 
:ıız bandajı.lrm Romnt:yndan buraya 
getirilmesi kalnıı~tır VO! bunların m<ım 

leketlmlze \! nizdcn olınachğı takdirde 
l•ara yolurh nakı~ içın B.oınanyaya 

bir memur <la ı;ö!1d"rllmltUr. Bandaj. 
larm azıı.ml 20..25 gUıı t11'nde gehrlmlze 
gcllrllcceğl Umlt oıunnmktadır. Bu 
müddetten e .. vcl gclmcsl de be klon -
mckte<lir. Bandajlar geldlklen sonra 
dn seferlerin t&h'"Jdi ctrat'mdaki ta • 
.SilV\"Urlarm hlçblrmln tatbikine !Uzum 
ltalnuyacaktır. 

--- ---0----
Kahve sallşları 
serbest bırakıldı 

<B:ış tarafı l nc•ide) 
ya c;ekilecek kah\:enin muayyen 
miktarlarla değil de istiycnc i~. 
tedij'.ti kadar verilmek suretiyle 
tevzıini dahı:ı miinasip gömıüş 
ve bu hususta bir lmrar almıştır. 
Bu karar, henüz nlakadaıfara 
tebliğ- epilmemi.~e de pe-k yakın. 
da b<'klenmektedir, 
~on şekle göre vekfılet, lstan· 

bu1a aylık ihtiyaç için norm~ 
zamanlarda sarfivnt miktarının 
aynı olarak 1200 ~val kahve 
tah'Sis etmiş bulurunaktadır. Bu 
miktar, karne ile kahve tevzi~tı
na başlandığı vakit 600, ve daha 
sonra dn 00 çuvaldı. .., 

Makarna fiyatları 
Fiat murc.kabe komisyonu, dUn• 

kil lcUmarndn makama içi.ıı en 
c.ok fiat olarak toptan 36,5, pera. 
kende 4 O kunı!ill muvafık görmU~ 
tür. Mnamnfih bu husustaki kt -
kikkre d vam ed lınektedir. 

Ahlı'en Akdeni:t.dc bazı hare
kat olmuFt.ur. Bu harckfıtın ııe. 
defi, orta. Akdeni1.den mühim bil· 
k4\filenin g c .c: m e s i n i te. 
min etmektı. Düşman hnva kuv_ 
wtletinin ısrarlı taarruzlarına 
rağmen, bu hedefe ·::ırılmıştrr. 
Gemilerden biri h:;ı.sara uğramış 
\'e yedekte <;eklliu götlirü'mesi 
imkanı bulunmad:i?ından batml- pazar günii Mr Çörçille ibir mülfı. 
ına nıa mecburiyet hasıl olmuc::sa kat yapmıştır. 
da. kafile. varc~:ı. ~1 vere ulaşmış· Amcril.anın Dublindeki elçisi 
tır. Bu ticaret gemisinde. insan. Gt'ay, m<'S'ekda§lariyle görü§· 
ca telefat olmanuşbr. mek üzere hafta sonunda Lond-

Kafileye dahil harp gemilerin. raya gelecektir. Bilindiği gibi lr. 
den biri bir nırc:a hasara uğr:ı_ landa Katolıkleri Amerika Birle. 
mışsa <la. sür'atinin cüz'i aza'. şik devletlerinde ibüvük bir rol 
mac;ından başka. savns kabiliye. oynıyorla'r. 
tinden hiç b"r şev kavbetmcmiş.. Fransa Suriye istiklôlini 
tir Tanımı yor 
T ~ylorun Lonclrıı .eyahati Fransız hükOmetinin sözcüsü 

Mayron Taylor'un Londra zi. <liln tev~natn bulunarak bilhassa 
\"arctini ba.lıis mevzuu eden Da ~ôvle demiE;ti : 
ily Tel.'traf'rn dinlom::ıtl~ nıuhnr: Vatan hni• cneral Cat.rouk· 
riri vunu }>azıyor: un SurirE'nin j.,tfk.'ilini ilan et-

Amerika Birleşik devletleri miş olması. Fransanın mütead
tarafmdan murahhas olarak dit defalar ifade ettiği görilştı 
vondcrilen ve ~i Londra<la bu- kat'iyen clcğit;tirernez. Bu görü. 
lunan dört diplom~t ile Büy~ik şe gcire Fr&llSt!. St.Uiye ve LUlı. 
Britanya nazırları :ırasında b~ nan üzı?rindekı haklarından vaı;. 
haftn mühim mü?.akere'cr ola- gccmemiı:ı \"C Suriye ile Lfrbn.:ın· 
C'~'itır. Taylor gelir gelmez Ame. da yapılan siyasi ve arazi dcii
r ·~anın Londra büyük elçisi l\t. sikJiklerinin hiçbirini taıııma~ 
V~na.n• "e i\merikanın Londrada l ınır-ıtır 
hulu~Qn ~kiz_ .ı:nmte~i .hülclım.ct C trouk'u~ be,yan!ıamesi Fl'nn 
n~z.dın<lekı btiyük elçN M. Bıd_ ~nm \'azvctı uzerınde katiyeıı 
die iJe görlişmtiştür. Taylor, miiessir olamnz. 

ltalyada 
Elbise satışı 
durduruldu 

--o

Elbiseler ıahsa mahsus 
kartlarla- dağıtılacak 

Deyli T~lgraf yazıyor 

HARP 
italyayı 

bir çıkmaza 
sürüklemiştir 

. Rcnna, 30 ( A.A.J -: E-Oi~ Loodra, so (A. A.) _ Dcyli 
l~. sa~s3: m.."'.h~us. kartlarla Tclegraf gazetcs· başnalı:al sind 
tevzııne mtizaren elbıse .t;:.tışla- övl vazı •or· 

1 
e e 

nrun tatil edilme.ı:;i bı.mdan evvel_ · • e •. . ) · ı . 
k . •· ·ı tedb" ı b" :ı..··ı.. On :ün kadar t.alva.n şelmnın 

ı mumnsı ır r gı ı ·uu un bo b • . : · · 
emlekette b'" · 1 b. 1 . , m ardmıan edılmes. ''e Sıçil)n 
~ . . uyu.'" ır an ı\l ı · 'H boğazından ehemmiyetsiz 7.avıatla 
dısıplinle karşı anmı trı Bu ted- üh" b. İ T ka.f:il · -
bir, bu ~bi eşyanın büt~n vatan. , rn .1m. :r rı.g~ ız es .m g ç'" 
~lararasmda nısfet d?ıresindc n:c~: bırçGK kunselere 1talyanı'"l 
tevziini garanti eden ve Jıer h~n~ g~ek havnda ;;e~eks~ den.z~ fo. 
gi bir ekallıyeUn nüsreb1iklcrin gıltere:rc:_ kana &cız bır Y:ızıyet~t.' 
ibüyiik Rütlesi zararına favda te- bulundugunu hntJrla~::&ltltr. D ·ş 
min etmesini nıen'e matuf 'olan m~ln~ ~.arafından czil7n .~ermen 
bir tedbir telukki cdiln,ektedir muttefıkı ~mdan ıst.ı.ıfnf ve 

• istls."Ilnr cdılen l lalya. ittihadı te. 

ın~teıreye 
gldeceJl olan 

200 Kanadalı ''c A vustraJ. 

y.alı tayyare"; kaçmış! 

NovyorJ~ ... O ( A.A.) - D.N.B: 
Ott:4vadan alınan bir habere 

göre Kanad:ı hava nezareti, 1n
giltcreye !gidecek oln.n bir nakli. 
ye vapurunun hareketinöen evvel 
200 Kanadalı Avustralyalı ve 
Yenizelan<lah ta.yya:ecinin firar 
ettiğini ibildirmektcdir. 

----o-----

İngiliz tayyareleri
nin Ualyaya akını 

(Uas tarnfı 1 ncidc) 
!ardır. Akına i.ı;tirak eden t.ayya
relerin miktarmd..ıı v taarruz 
müddetinin uzunlu,ğundan yapı. 
Jan tahribatın vils'nti anl~ıl· 
maktadır. Bir çok yangınlar hu
sule getirilmistir. 

İngiliz tayynrclcrinin Alman. 
yayı bombalamak suretiyle Rus. 
yaya yardım etmekle ~gul 
bulunduklarından bombardıman 
dan kurtulduğu.na hükmeden 
İtalya lngi.liz hava ku·/\·etlerinin 
kal>iliyeti hakkında bir hüküm 
verebilecek bir vazivetc gelmi!'l 
ve hava harbinde gUnHik hisse
sinin ne olabileceğini anlamıştır. 

Roma, 30 ( A.A.) - ltalynn 
ordulan umumi 1-..""arargfthının 483 
numaralı tebliği: 

Palermoda 9 kişi ö'müs, 26 
Jci3i yaralanmır;, 'forinoda. hava 
dafi topçusu tarafından düştirii
len bir tayyare c~ndioll civarına 
dÜ§m.üş, mürettcl!Jattan !beş kişi 
ölmüştür. 

Dü§ll'lan tayyareleri Mılano 
sehri üstünde uçınu !arsada, 
bomba atmamı.<?lardır. Marumfin 
üçü !hava <lafi topl~ı tarafmdan 
atılan mermi yarmafarmdan, ÜGÜ 
yol kazalarından o'mak i.izcrç 
altı yaralı vardır. 

Savona MQ.rina'nın i!crunetgfılı 
maha'fteri ibombalaıımL'1. evler ha. 
sara uh'amıştır. 
Düşman tayyareleri, bomba

lardan ve tenvfr fi~klerindcn 
~a yangın bombala:rı ve pro· 
paganda beyannameleri atmış. 
)ardır. 

Cenova ~ıride aynı ~ekilde 
bombalanmıştır. Bir ka~ ev yı. 
auımı§tır. Sayfiye yerlerinde bit 
k~ yangın cıkm1s ise de siindü. 
rillnıü.stür. 

Sivil ahali arasında bir ölü. tiç 
yaralı vardır. ftfaivc efradından 
bri ölmüş ciôrdu )aruiarunıştır, 
Bunlardan ikisi, hav.a. dafi mer· 
milerinin infilakı nticesindc ağır 
yara'ıdır. 

Stezio'yada. bir n.kın yapılmış.: 
tır. Yangın ve tahrip bombaları 
atılnıı§tır. Cıkn.n y~ngınlar haf. 
tırılmıştır. Hava dafi mermileri. 
nin parc:alar.ı bir kaç ki. iyi yara
lamıştır. ----o- -----

Necip Alinin 
cenazesi 

ırerhunı Necip Ali KtlçUka'nın ce. 
nrumıl bugün 6ğlcck ... sonra. snat ı~ te 
barcket edecek Ankarıı tr n!nc batın. 
nııC31t vagon•;ı Ankar:ıyn göttlrUiccck. 
tir. Merhumun :r.d!lt. BUytikadnds.kl 
ııa.Mloryomdan nlumrak motör1c Hay 
darp:>!ıa~ n "Ctltllcct>l-.tlr . .ı\aıl cenaze 
merasim! Anlcnrada ) pılac.ıktır. 

Joe bıiz gene galip 

Ncu1ıorJ;, • O ( A.A.) Joe 
Luis altıncı ravuntta I..oı·nova'v:ı 
teknik naka,•t'n galip RC'lmiştır. 

min edilmeden evvelki devirden 
<!aha fenn bir vazi~·eltc bulun .. 
mnktndır. Harp 1tııl~·a~ı işte böy .. 
le bir çıkmal:'.n sürllklemişür. 

Uolcefi.ttcki ltalynn garnizonu• 
nun tesllın olması hiıdiscsini ele o. 
lan bu gazete H:ıbe istıuıdn hen Uz 
mevcut olan birkaç mnknvcıuet 

ııoktasmm hiçbir ehemmiyeti kal. 
madığını ynzmnktadır. Mühim o • 
lan nokta bu betbalıt milletin C'!"e. 
sen pek düşük olan manc\iyatı u
zerin<:ie bu hadisenin husule gc -
tirdlği yıpratıcı tes:rdir. 

'J'ayn is c.ızctc!'!: !'lt•yleı yazıyor: 

Şarki Akd"nlzt!"n gc,cn 1ngiliz lrn. 
Iilcsizıin zr.ylatını ltnlyanlar nlçtn 
çok gösteriyorlar? Öyle zannediyoruz 
kl şimdi cesareti iyice kınım!§ olan 
ltnlyan muleUne muladd:ın daha bU. 
~1llt münebbih bir mn1ıfo vermek 1hU.. 
yacı vardı. 1n~z teb lğindc bir tıca. 
ret gcm!sln.:ı bııltığı blldlrllml§ vo 
bas:ıra uğrıyan harp semls!nin .stıra.. 
tl aza.ImışS.l. da muharebe kal>lllyctm,. 
c:cn hiçbir §"Y kaybetr.:cdiğl ilAvo o .. 
lunmu~lu. ltalyaalar lse Uç kruvazö.. 
rUn •'ınubakımk,, surette battığmı, 

bir zırhlmm \·e tasrıh edllmlycn dlger 
bUyUk bir gemini:; dalla kUçnk altı 

geminin ve bir de destroyerin cidd1 
haSara uğradığını blldlrmi3Ur. 

'l'aymis gazt>tesl netice olarak ıröyJe 
yıızmaktadır: 

Şımdiye kıı.dar esas~n İtalyanlar 
tarafından. zlkredilen rakamlar mliba. 
lliğalıydı. Fakat lıu d· fa propagancıa., 
cılar bı.zzat kendiler! tarafmdan te8ls 
edilen ~korları kınntJlnrdır. 

Prağda iki Çek 
generah kurşuna 

dizildi 
(~ tarafı l ncack!) 

Londradu Çekoslovak. umumi 
karargahına gele:ı haber!erc gö
re bu iki ıf::Cneral cı:marte.i gür:'i 
tevkif. pazar günü muhakeme 
neticesınde mnh!->üm edilmişier 
ve ~anıldığına göre evvelki gece 
veya dün sabah kut'fluna dizil· 
mlılerdir. 

Bunl&ra isnat edilen suçlar, 
kundakcıhk yapmak ve memnu 
silahlar bulundurmaktı. 

LondrayQ. gelen diğer bir ha. 
herde Moravya ve .Bohemya hl 
m:ıvesi kukla hükfuneti 'haşvekili 
general Elias'm Heydricıh'in 
emriyle tevkif edilerek şimdiden 
Berline doğru yola ~ıkanldtiı ve 
orada halk mahkemesi emrine 
ihzaı· edileceği bildirilmektedir. 

Londradaki Çekoslovak umu· 
mi kar;ırgfı.hı, general Elias ite 
arkadaşlarının Londra ile temas. 
ta ve Bcneş'in hizmetinde bu!un. 
duklarr hakkında. Alman kaynak .. 
!arının isnadlannı k~tlyetle tek. 
zip eylemektedir. 

- -<>---
Fenerde evleri yananlara 

yardım 
Kızılay tclrnfın.!nn Frncr yangını 

fclAkctzedc'crine göntJcrllcn cayanın 

tevzii yapIII!lll'tı: Fd~etzedelere blr 
aylık 1htlyıı.çların: teınln caccek par::ı. 
vcrildi,..i gibi glyı:oek P~yn da dafıtıI.. 
mı~tır. 

lngilterP. iiz~rinde Alman 
tıayyareleri 

Londr.a, SO (A,A.) Havn veda,,. 
bili emniyet neJ:nrCUOTl.uin tcbllğl: 

Dün g co İngiltere ~rinde az nıii. 
Uırc!.'l dUştııAn t.;ıyya"C'sl uçmuotur. 
'füyyareler lng1llercnln ve lskOCYanJJl 
eııhll ;mıntakaarmda bir az fullyct 
go:ılcrıni§lordlr. MUnfı.:rit blr t.ayya,. 
re 1skoçyanın §Unall uarld kwnuıda 

bir § hrin Uzerlnc bon °t'al r atarak 
blrkac t\' yı'HnlB \C b tluı~ k[fiııin öl. 
meıı n' v • ;ı. ırulnnma.uıa sebeb oımuı 
tur. 



H A B E R - Akşam postası 

;:ehrın de r tJe rınaen: IJ'!~~~~~~~~~=B=~~-

ft.US 'kişinasıarm imtihanıan •' 

· ~\tük Milli Roman 
kadar zaruri yoklamalar 

daha d Yazan: MAHifiUT ATTiLA AYl<UT 
kaccı~~saın ~ocuk- tefek ağrılarn pek ehemmiyet 

t"'eı ~rn. Yalnız vermezdin ama .. 
it n su:.:.limı lhtiyarlamağa başla~ mC'a ~.an 

Can p ~ t~thluştı diye İRİ ~~kaya . dok-
llıi.Yor .. .Yın nereye tum. Ve o anda bırden hır şey 

... unuz oylc hatır amışrm gibı: 
~ tf ,tıd 1 a - Muratcığım mü~ade eder. 
~al blca. misin dedim. Senin çocukla st.:-
1\ı p 1 ~ez mi? rada bir yere bir haber gemde_ 
b tı ·nl'·aJ a alarak reyim. Beni şimdi oraya kadar 
?aVru · yorma Ve masanın üstünden ufak 
~ r }e{; Bakkala bir küğıt ~!arak İrfana iki satır 
den hr-s Qştnınışlar. bir şey yazarak ken?~-,iy.le !11l!t

a , d kuruş çı. laka görüsmck istcdıgımı bıldır· 
a ı e rııt ım. . dim ve ı:ocuğa 1rfanm yerini ta. 
~ l'nıü.ş t k~ ~~. rıf c~tim. ~ y 

/ azı ı;ibı ye_ lc;ım, iGiıne sıx-ml\ ordu. Kapı 
onu t.,1 açıldıkça yerimden sıçravordu;ı1. 

ı::ırıt .ip ediyor. Benim bu asabi ve tela5lı hulım 
a r ki1c3,11~1 nı orunce dtJktorun da nazarı dikkat.in: 

ul'ı ın ."~ cocuk. celbctmiş olmal: ki c:ordu: 
'cı . Gımd gıb.ı_~örUn· - Ne \·nr Al ~haı::kına sende 

tıra Rt>ldCrdıgım co. bövlc hop oturup hop btlkıyor-
~a ı ' . nere . sun. 
~orınu Ye tnc:ımdık. - Bir şey vok doktorcuğum. 

1 
r ve :rend;m.. füıdıköyünde bir i~im var. Va_ 

1 
1
D trni'}eaen ma. purıı kaçınnayavım d~yl' tela~ e: 
. illi <!('~.r. eliyorum. Çocukda bıraz cecıktı 

\iil'illlle- ırn ve aksi df' .. 
~ r n 

0 
c ba~Jadım Bu esnada kapı açılarak \hı 

l<-ı?tta nu rnutıaka radın cocu/;'11 i~eriye R'irdi. Elin-
: ı. afaırı1 °. ~adar e- de benim verdiğim kfti!ıt vardı. 
r ı tn~ ıçındc. bir - Bul~madın mı oğlum. 
~1}'1e ~;rnadıye>~ - lzinliymiş <'fendim. Cc; gün 

1 , guyor gı sonra v~zifc ine ba~layacakmıı;. 
·· ~ere , . . Çocuğun elinden ka~ıdı aldım. 

!) le ~ıtmı~ S:ı.atime baktım 
... ?.dı~ • • 

tılu rn \'Ür" .. - Kusura bakma l\1urat<;ıg1m 
it ~ Al'ab Udliğum vapuru kaçırmayayım diverC':t 

!'J /laJta1ar a 0 m"ş. kendimi d·şr,rıya nttım . Dugiln 
&urı~ tevkif z n~edı. butlin işler ters gidiyordu. Sı. 

"ıl , n r<xıe etrnı ler kıntılarımı, miişkü1 lcrimi <laimn 
t a1ııa n ,.e n::ı. ıl iyi şekilde halleden HUstü ba~. 
·:ıı. lc!Jtı ~n . ya vaziyetı anlatmayı düşün. 

• ~~ "llt'!ıı i . berlıta. düm Fakat· belkide benim bu 
ı~~t'\ıoa-tn~~e ~.oğru hareketlerimi' şimdilik tehlikeli 

1/duın AJ'.Ye k~- ve ihtiyatsız bir hareket diye 
t j. İrfan· ·h~a .. ~. karşılayacak ve beni teskine ~

·llftt r. ' tnudurı. vaş:ıcaktr Hayır Onun nerede 
"" ·arnına gir b ı d • · .. ·.: ı· d' tı b Rttıpa h. ~ u un ugunu ogrenrrıe lY ıın .. 

llıdi tr arka ız.metı Eve uğ'r~~run belki ha'imden. 
l'llinı~Udur·daştı. Fa- hareketlerimden bir sey sererler 
:Ilı i : J.Ia 1.Yette na. dive cekindim 

k:' 1ılnı U Yır, hayır ~ · k · E · ö ü 
.~ı ~rind Avar~ ve ·ararsız • mın n ne 
~ aya~·nnı e dola: doğru yürüyordum. Bahçekapı
~ i eıdebir o. b~m da kö <'deki saatçinin önünden 
~ı. ~ııtdığr~r b mı~- g~cerken arkamdan biri ~c~al 

lr/a~·a J(d lr dış dıve seslendi. Başımı c;cvırdım 
~ •na bi 1 erek o- baktım. Bizim mektep arkadaş. 

~~l'ad doJh-u r, hnbcr larınd:ı.n Recai. Biribirimizi u_ 
h"l't elifbenj kıa.o a1caktı. zun zamandır görmemiştik. 

h ~tt· tnikt~ skda - Böyle dalgın, dalgın nereye 
tliı oı~ oca gidiyorsun dostum? 
~ lhıı1 a.ı:a ~ni d - Eve gidiyorum. 
Lr1llt {· :Vok Ya e a- !{oluma girdi. 
~lırad~lluğa .• " - Yah u sizi kaybettik. Ne ol. 
~ııtu ela bir şc a dunuz böyle? 

tootlıt'dıı:_;ı. verrJ d ç. - Dünya derdi. Uğraşın du-
~l~~ ...... ,, en nıyoruz anacığım. en ne:r(!Jerdc-

O~ns 1araJ'ı 3 ilnclidf') 
mecburi kılmm:wnı, o.ksi takdirde 
ve türkçesi çetrefil olanlara ça _ 
lı<ım:ı. hnkkı verilmemesi, bu toı . 
rakların dil davasının başında gel 
melhlir. Belk; bu sayede kul.ıltl~
runız düzg\ın hlr tilr'kr.cııin hu.cı • 
ret kaldığı lsUklfıl caddesinde va. 
bancı:rk duymaktan, alışverif;tc ~o'
sun kurtulmus olur. 

Bir :ıes ııanat.kannm bozuk nc-
t:uıını <!inlememek ic;ln gaztnolnr. 
d:.n bıtine gıtmemck veya hoşu. 
muz:ı. gic!cm dinlemek elimizde • 
clır. Amma gıizcl bir fılm göste
rc>n bir sin maya lcvantcn Uırkçe 
si~e knrııılaşmnmak niyet le git • 
r. ı; ccck olursak, ömrübillahunız 
dn sırıcm:ı.ya gitmekten hasret k •• 
lab liriz. Arad:ı bu imUhanlarır da 
yıı.pılmn.srnı istemek hııkkımız de
ğil miJir?., 

Bcr bcrlerde çırakların kalfnlı • 
ğa ht".•('c; cdcnler:ıe, eczanelerde 
diplomasız ve pratisiyen knlfnla • 
nn imtihanları da bir meseledir. 
Bir eczane sahib!nin diplomalı c<'• 
zacı olması görenek ~·ctl.şmiş b'ı 
kalfanın yanlı!'1 bir ili'ı<: hazırlıyo • 
mk hastanın hayatın'.l knstetme • 
M"Sİ için mani teşkil edemez. 
Müstahzar ilfiçlnrda bile tek har. 
fın lın tası ol:ıbilir. Bu da bir mı:
sil:I rsnaU•ar:nın tercihinden dn • 
hn korkunç nctfC'e verir. 

imtihan d.iviisını burada kese • 
rck birrız da ihtikarın mücadeleye 
göz atalım. Bu meselede son uı. 
n:nnlartn iki ııckli göze çarpıyol' .. 
İhtikı'irr haber vcrilcın dükltfuıın ---

• ttaı.tıkud:r.ln blrlDcı •)'fMm• 

rm'llık ,r:ınınrtakı tarih oerçeyeaJ anı. 

oonuy!lı btrlllıtl' gindr-r!INll'.k ı 
f;\'1.1':~ tE l'EKl.U 'LE Rl l~ AHA· 
\IA, iŞ nml\CE. ~l.JM. MTDt 

:-lbl t!Mrf mahJyett bam oJmryu kL 
çlik lllnL J' paruu netrohuıur 

Evlenme teltlilleri 
• Yaş 26, boy J ,i(i, Jcılo72. sıırbcst 

meslek ,nhlbı arlık kazancı 100 lle 
120 llrn ara.ıınd!'. ola>; bır b:ıy; 18 mı. 
25 ynılnruıcb kı:ı: ve~:J. dul bir aile 
kızlylc C\'lcuınck 1etcmcltt<:dlr. (Il.M. 
Z 191 remzine ml!racoııt. 

• 35 yaşında, o·ta boylu, balık etin 
de, karn gÖ"lll, buğday reııkli, hn!Lf 
kır kanşmı;} kıvıı cık saçlı, orUl tah. 
sili!, mUkcnımcı ev l~lerinl bilir. 1y! 
bir aileden .ıam .. :ılu, ~ercfll, JUks ha. 
yattan hoşlanmıyıın 'bir oul, vaktlle 
musiki Mn'ltlnd:: vcyı. ıtıdyoda tahş. 
mış bulunan \"C uzun zamandanberl 
Çalışmıyım, yaşlle ınUtrmıelp yokışık

lı, namus ve şcre!lne itimat edilir, 
devlet memuru, doktor 'liCya tUecar, 
evlne m!!rbut bir bayla evıennıek lst'l"_ 
mcktedlr. Resim ve ı:ı.ır'h adresle (Ç. 
35) reınzın~ mUr:.cn.at. 

Müteferrik: 

kapatılmıı.si;>le milhürlcnecefü şa -
yj olunca, ııllı, yedi )BŞTndaki çc
cuğ'ıı emanet edilerek mal sahibi 
ortnd2.n yok olm:ıktad·r. Poils bu 
\'aziyct karı;ısında zabıt tutmak • 
tan i~ınn nez ctmekted r. Bu tak. 
dirdc ııe y'l.pmalı ? .. 

l\rader.ıki koskoca m:ığazayı ma' 
sahibi o ç:occgn hırakmıştır, ma! 
ahibince uyanı itimatt.ır ve sözü 
kıılcme gelecek demek tir. Mal sa-
1.ibiylc: kom~11)ormu" gihi mua - ı 
mel e yapıl.mali<lıı·. Euna itiraz c • 
dccek mı>T .,.,hib:ni de, şehrin a -
'">8Vİ!'}ini i:ı:ıil ve zab:taya mli~kü
kat göstC>rmcJ;tcn nyrr<'a sorguya 
cekmelidir. Memleket kanunlan -
nın maznun lehindeki hllsnüniye • 
tlnı ~ine bu memleketin selameti 
noktnsından fena dUşücelcrine a - . 
Icıt e~en bir \'at anda8ın dahfl bü
yük bir fcnnlığı düı;;ünülcbiliı mi? 
MPrh'lmctten manız hı\sıl olacağı 
muhakkaktır. 

Son bir u{n•a da şorörlerle bat
lcdı. Benzin yok. müFterim var, 
tenıncleri eoğaldı. Bir muhteki • 
rin mıı.lını saklaması veya fazl:ı 
füıt ietcme-.:i ka~ı.sında naı;;ıl ma
lı milf:n.dere cdilt"rek hakkında ta
kibat yapıhyorsa, ayni ~ekilde bir 
!'Oförün de muhtekir sıfatiyle sor 
guya çekilmesi halinde mnlının 

müs.'.ldcresl doğnı değil midir? Bu 
b'rkoç kişinin cnnını yakar. fakat ı 
bir camian•n ) ür.finll gllldilrür. B'ı 
i;ıe ynramıyruı veya kangren olmr- 1 
ğa yür. tutmuş bir ko!un kesilme· 1 

sini cnndan diliyoruz. l 
A. ~.\RKJ.I -

KAYIPLAR 

· Amasyadıı 66 ıncı alayda 
yapmış oldu "um askeriik vesikamı 

zıı;>1 ettim. Yenisini alı.cağımdan esk . 
sinin hUkmıl \'oktur. 

Hoğı11;. •• 1'('nde Deftı>rdıı r ) olnı il 

.:-.: o. 7 de nızıı Acar ıeos.:; 

•• * 
Deniz kumandanlığından al. 

mı~ olduğum atikerJik vesikamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

329 doğumlu Htiı::eyi n oğın 
Hüsc} in Cebeci (16036) 

*'f* 
1195 numaralı arabacı plaka. 

mı kaybÇ.ttim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
Kadıköy, Kızıltoprak Murad:. 

ye N r . 4 ambacı Hiıse} irı Var: ·· 
(160331 

TüRK iY E 
i Ş BANKASI 

Ki•ç:.il: tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
.Kl<~IDJ<:(.ER· 4 Ş.ıbat, 2 Mıı,. 

yıs, l A6ustos, 3 llkteşrln 
~arnıı rlrdf! vapılır, 

ı ı.1,\ida r (, l.\lıiıtıl,.lııııııırıııllği.rıdeıı: 

{141 1491 

Tayin eli.len !lyatlr.n fazlaya· bas. 
ır.a satmnk ın;rctılc m!ll korunma ka. 
nununn muh lif hnrekeltc bulunduğu 
iddtntılylc nıar.nun Pcrıdıkte Yll!emen , "" Ev ve .1ıuayenelıR"lfl' nnkl.~ 

Dr. Emin Şükrü Kunt 
l ı: 1111 .. clllıl.ta rı ı\l •ltı •hıı""'"' 

Oıımanmey Bomoı ll tramvay ı · 
rngı No. 2 7 Tı>J.-ton S1i84 

Hngtin lkid" n ı;onrn 

ı solrnğında 11 No lı evde oturnn Yusuf 
ı,ır.ı Fııtmn :::. yhan r. ttsküdar asliye 
ceza mahk mcsin::c len. kılınan du • 

______ , ___ .. ruşınası sonu~d::ı y•rnıı bcı Hrıı ağır 
ı para cezns.ıc mahkftcl'~ etine ve ycdı 

glin lllllddetlc dm.k!l.ıımın ı. patılma. 

ı>ına karar 'o'C:'ılml§ ~e bu katll<'şml". 
tır. (lGOiO) 

lıd~ b~' ~Ök d sin bakalım.. KtRAUK KO~TOHI u ,\PAHTil\IA. 
lı"'·t 1r <:Uruk i•şle_ _ Bende vi1a ... ·et sicil kale_ • Maçka;.nıasm dc.rdllncu kapı on "'~ ""' \i ar J Al l'ı;l.Udar C, '.'\ hlt!cl 1•!uın11nıillj!;lııcl!'n: 

\ l' .ı,..,~··adı k~fı'r ,,.. . minde\.·im, Bu,.,.iin yine bir valan numaralı d.ıırcsı .~vrc•ı k!ralıktır. 911/14''0 <\! ~v~ ... n "' Bu ytıks0k sanat ve h<?ı.cllk mecmu " 
h ~cltın bakalım u. uydurd:ık. Aday~ dönüyordum. lı odadır. Asans!!~ \'f' kalorifer! mev. asının ifl uncu ~ııyısı Z"r.,_in mUnde. Tnyln eıl !l'n fıynttıu. fnzJaua gnz 

\>l.ı(j., '-' a.ı:,.l""'ın • • • - Sen Adada mı otunıyorsuıı cuttur. tçln,1cklltr Vt')R tı73l No. yıı ., " ,. .. "' !"' recatla çıkr.ıı•tır O'.\,\UCUIBnmıza k 0urctııe mll'i ı J 1 ~ ek _{'re <:U . ı.e~ı- Recai? rclefonln mU:'ncaat. ·ı sııtıııu ~ • lrunma :; nu. 
~ ... Ur:U.k ıas· trı'kUk bı~ Güldü. Haberin \.·ok mu diye. tavsiye ederiz. nuna muhalif h3rek.-tte bulundu ı 

" ayrı ç kı. rek sordu Aldırınız: llA\',\T l\lF.C :"I\ \ ... 1 idtllnsllc m:ıznun Pendlktc Ankara 
Vt L~lr d' ' a.Yrı \'Ur. !ki ı:ene' evvel zengin bir tile- A,.fıda mmu,.Jan 1arıtı olu• Bu güzel kUIU\ı ve ı:anııl mecmuası. caddesinde S4 No. lı <!Ukkli.nda bakkal 

1 ndrt l!JOO li ~aııı 
3 .. 
2 
4 .. 
8 .. 

35 
80 

300 
" 

1000 
750 
~00 

250 
100 

50 
20 

.. 
" .. 
" 

= 1500.- ,, 
= 2000.-
= 2000.- " 
= 8500.- t• 

= •ooo.- .. 
6000.-

lsla11bııl asliye 9 1tncu hıı!w' 
luıkimliği11dcn: 

ı 'ail vekili avukat Kirkor ta 
rafından :\1akbule a'eyhine açı. 
lan boşanın~ davasının icra kı 
hnmakta o!an muhakemesinde. 
l\füdclcialeyhe ~onderilen daveti- • 
yeye Verilen mc!iruhattan bir 
semli meçhule gıttiği ve henüz 
nerede olduğu mnlfım olmadığı 
anlaşıldığından davetiyenin i 1n_ 
nen tebliğine w bu hususunda 
yirmi gün mehil itasına karar 
verilmis oldui;'llndan mumailey. 
hin muhakemenin bırakıldığı 
20 - 10 • 941 günü s. at 10 da 
mahk memizde hazır bulunm:ıQı 
ve~-a v ~kil ~öndermesi aksi tak. 
dirde hakkında gıyabi muamele 
y.:lpılacağı ilan o1unur. 

(16032) 

n•slnr: 
Kendi ·ıMıma ı.tmış olduğum ~~?\ı '!J .. Rörnıu . carın kıziyle evlenmiş, rahatı lmyucularıml%m u.ıolartn• c ele. uın 12 inci sayısı ini ı ~ıı.r etmlttılr. . Ahmet oğl•J l:Irıkkı Yeneutman,ın üıı. 

1 '1a iıaşUPhe Ctt~~rum pek yolundeymiş, Kaympederi mektupla rı ldatttıanemb.den (pazar. !:;Udar c.slly" ceza mahkeme 1nce !er (3370) plAk l "ay11r b!s.ltlet numarası. 
Çir bir ı,,,, bir hatırlı bir adammış, !An dahli) tıerıttn wabAbtu ttle~ (Y.0 .) (M,I<.86) (22 ÇaylAk) ('r.T) !:;ılınan durıı'lması 5 nunda yirmi tlc;: nı 1.ayl ettim. M zkflr pltıkaya alt 

~~lll Pamuk O muttasıl söyJUyordu. Konu- kadu Yepı uat 17 dee IM>Dra aldır. ( B.K. ı ıReklAm) (Kr.ıçkaya) (Gılll ıırn ağır pa•-.ı. ceznsitn mahkfımlyetlnc knydının t rkin ı1 lec ~inden hUkmU 
%k·dÇok tatı 

1 
şa, konuşa Ada iskelesine kadar malan riN olu.nur. (N. Kalpakçı) (Tlcar:t 46) (Nedim) ve yedt gUn mlidc!cl1c d:lkk ınının k - olmndı[iıııı ı:tın rd,.rlın (16039) 

1 en böy~ o muş geldik. Ayrıl3catımız zaman: (Ar. Sc. ) l M. X.'<IV. (M.H.) (Rıı_ (T,z:rı (T,B.) (A. Ynzıcıoğlu) patılm:ıımıa kara:- \'<'rilnıiş \'C bu lt • Be~ azıt okçulnrhaşı No. 7l> ~ 

~~1 ~;:~~~e~u~fa;k~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~(;D~c~\;an;;n!\~a;r~)!!!~h;lm~)~l;H;a;nı~d~l)~~(F;·;S~\~'·~l~(;Sa;d:ı;k~2~i~}~~<G;U~v;e;n~) !!!!!!!!~(D;·~N;r~.ş~· ~ı ~~(R~.B~.T~.~) !!!!~r;ar~k;a;tl~lc;ş;ın~l5~t;lr~.~1~60~4~0~)~!!!!!!!!!!!!!!!!!:!:!~k;n~rp~ln~y;o~p;ıc;ı;sı~~~ıu;zn~rr;e~r ~Fı;~;]b;z 
iı't\tı 'ot\ . 

ır •tı 1'-'nlerd 
~ ()llll o>'l'lac1 ... e, Ah. 

tt.k tl~lt1 a •gı 0Yuna 
l~LI kaı-ıı, u gece ilk 
ıt' L tntn .. .. 

~ 
.. t:>lJ 

1 
Yuzune 

ırrı b· açıyor ' , .. 
~t~a~ tey b' l 
·~~~~t oı-aut\ Gı ~iyor 

• 1:-ı~ Pasa ulbe • 
~il ~0ttde~~i Mari• 
~' ltiyi b 1

f hana. 
'"·i .d ~lıro :na arat· 

· t ~ e Paşanın 
l IJ eroer .. ~ 
~~&.~ u 3' og· 
'fıf ~1Plalt 
~ h:r ilrp omuzla· 

ll ~ el'lne duy-
lııi)i 'ti lt 
s,~ ~? adar güze) 

~~\titlE:i d .... 
ijll~l' ~~ıın ~gılsin de
liıt·· '~tı kU:te))i ... . 1 
~· lttı de D gın e 
~ıl°Qıq ~ı d~ . iinyada 
\titı· ~. Vardır de-

•tt 
aeıllıe . . 

Yııınden 

çok mu mütecaairain? Hal bu· 
ki ben sana Mariyi hiç de a· 
ratmadığımı sanıyordum· 

- Ben Mariyi aradığımı 
söylemiyorum. Yerin dibine 
batsın Mari .. . 

Gülbeyaz, kocasının omu· 
zuna yaslandı : 

- Eğer sen Mari i)e evlen 
mit olsaydın, ıimdiye kadar 
bin kere boynuzları takmış • 
tın. Onun gözü debdebede, 
saltana\ta, saray hayatında • 
dır. O, böyle küçük bir aile 
yuvasında hayalını geçire • 
cek kadınlardan değild ir, 
Rüstem! Fakat, nedense, er· 
keklerin lıir kıım1, öyle fıkır 
dak kadınlardan daha ziya· 
de hoılanryorfar .• 

- Ben o çe~!t erkeklerden 
değilim. dedim ya ... Mari di• 
ye kalbimde bir kadın sev· 
gisi yoktur· Ber. onu çoktan 
unuttum .• Allan seni bana 

.Yazan: lskender F. SERTELLi 

. 144. 
gönderdi. Nankörlüğü sev • 
mem .. iyili~i unutmam. Sen 
ölünceye kadar kalbimde ya 
şryacak hir tek kadınım! Fa. 
kat ben ,unu demek istiyo -
rum ki, bir erkek hazan ka • 
rısından çok daha güzel gör
düğü kadınlardan da ho§la -
nabilir. Bu uzaktan uzağa 
bir hoşlanı§tır. Sana bundan 
hiçhir zcırar gelmez. 

Rüstem iyice sarhos ol • 
muıtu. 

Gülbeyaz kocnsını bülbül 
gibi söyletmeğe başlamı§\ı. 

Sordu: 
-Doğru. Bir 1<adın da ha· 

zan - uzaktan uzağa - bir 
ta§ka erkeği görür ve hotla· 
na bilir· F akat1 bu uzaktan 
hoşlanış-:n kocaya hir zarar 
vermediğini sen de bilirsin. 
Şimdi anll\.t bal:nlım: Uzak· 
tan uzağa çok hoılandığm, 
beğendiğin bu giizel kadın 
kimdir 

RUstem şarap k&dehini e • 
)inde tutamıyacak kadar sar
hoıtu: 

- Hala anlayamadın mı, 

Gülbeyaz? dedi • O hoşlan -
dığrm kartın, F eyzullnhm ka· 
nsı Martadır. 

Ye gözleri:ıi kRpyarak ba· 
~mı yastığa dayp dı: 

. -.O. benim eski sevgilim· 
dı. Bız onun la NH'!bolu kale -
sinde tanı m dokuz ay bir 
yastıkta yattık y:wrum ... 

Gülbeyaz l:o~asınm neden 
değiş ti ğini !İmd~ anlamı§'LI. 

Birden dişlerin i sıkarak 
yanından çekildi .. sustu. 

Rüstem hu sessizlik içinde 
derhal s ı ~mışt 1 

Gülbeyaz hiddetinden diş· 
!erini sıkatak söyleniyordu: 

- Ben asana hütün hayalı· 
mı vakfettim. S'!n zindanda 
iken gece gündüz gözyaşı 
döktüm·. Senin "rkadaşm a.y· 
larca peşimden lcoıtu.. ona 
iltifat etmedim: " Ben Rüstc 
min kaı·ısryırn .. v e. onun karı· 

sı olarak öleceğim,, dedim ... 
Halili kovdum .. H iç b ir erke· 
ğin yüzüne bakmadım . Hal· 
buki sen1 zindandan çıktığın 
gündenb eri birini düşünü · 
yordun .• Bunu seziyordum 
Her halin değişmişti. Şimd i, 
kimi düşündüğünü, kimi sev· 
diğini anladı!ll. Ne yazık ki 
seni vaktindu •urnıyamamı • 
:ım .•. hain! 

ERTESi SABAH G ULBE· 

Y AZ MEYD .\NDA YOK! 

Rüstenı c.rtesi sabah gözle· 
rini açtlğı zam a n omuzları 
tutulmu~tu. çıktP yattığı 'çin 
ü~ümiişlü. 

- Gülbcya- üstüme bi:r 
örtü örtmemiş .. hain ! 

Diye söylenerek yattığı 
yerd en kalktı.· etrafına b'a • 
kındı. 



7. inci Tertip 3 üncü çekili§planı. Bu. pi)·ango '1.10·941 
de Afyonda ~ekilecektir. 

30 

. ı 

----- -
İkramiye 

Adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 
1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

İ}'ramıye 

Miktarı 

Lira 

3000() 
10.000 
5.00{.J 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
2 

İkramıı.., 

Tutan 

Lira 

30.000 
40.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120 000 
60.000 
80.QOO 

320.000 

170.731 ·-yekun 960.000 

Yarım bilel 
2 lira 

®. ·--

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacaktır. ffaşılotın yüzde 
60 ı ikTamiye olarak dağıtılacakhr. 

1 Deniz Levazım Satmalına Komisyonu ilanlar1 1 
Behcı Metrcalnin 

tahmin bedeli 
600 metre totin astan 95 kuTU§ 

7000 metre dlbet 245 ,, 
ı - Yukarda cins, miktar ve beher motrelerinln fiyat tahminleri yazılı 

!ld kalem bezin 2 tc.şnnlcvveı 941 pc~cmbe saat 11 te pıızarlıklıı eksilt. , 
mesl yapılacaktır. 

2 - 7000 mctredlbet fçln bin metreden az olm:ımnk üzere yapılacak tek 
Utıer kabul edilecektir. 

3 - Şartname ve nllmuneleri görmek lstiyenlerin !lcrg'Jn ve pazarlığa 
ıgtirak edeceklerin de teklif edecekleri miktara göre yllzde 7,5 nfsbctlndekl 
ilk teminat mektup veya. vezne makbuzu ile Kastmpa§:ı.da tulı!nan komis • 
yoııa mnracaatıe.rı. (8653) 

••-- Y ahlı - Yabsız - --- K1z - Erkek --11111111 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
ANA- iLK- ORTA- ve LiSE 

Nisantaşı: Cınar sokağı 

Talebe lcavdı icin hergün müracaat edilir. 
Telt"fon: 80547 

---------------------........ 
1 İstanbul Belediyesi i l anları ] 

HUrrıyet tepesi KAğıtllane sırtlnrındıı yaptırı!acal: toprak hafrt ve adi 
kaldırım inşaatı açık eksiltmeye konulmuııtur. Ke,ş!! be~U 2('28 lira 75 ku. 
raş ve iJk teminatı 197 Jlrn 16 kuruştur. Keşi! ve ~artnııme zal'llt ve muame. 
Jfit mUdilrlllğü kaleminde görUlebiJir. İhale 3.10.941 cuma gu:ıU s:ınt 14 tc 
da:mı (!llmUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat .'Tı.ııkbuı. veya mclttup
lan, lhııle tarihinden sekiz ı,'iln evvel belediye fen ~ıılcri mlldlmUğUne mUra. 
caatla ıılncaklan fennt ehliyet ve 941 yılına alt tıcaret od\\Sı veslkalarllc i. 
haw gllnU muayyen aaatte daimt encümende bulunmsınn lc'ıZımdır. (S29ii) 

•+* 
Knsımp:ı§ll • Halıcıoğlu yolu üzerin d(! bulunan 'Kafesçi Bekir cam tinin 

kesilerek lamırl işi açrn eksiltmeye konulmuştur. Keşü bcdeıt 709 lira 113 
kurll§ ve ilk teminatı t>9 lira. 96 kuruştur. KeşU ve şnrtı.ame zabıt ve mun. 
mcJıı.t mUdilrtUğll kaleminde görUleblllr. İhal!l 13.10.94' pnzarlesi gllnü saat 
H tc d::ıimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcmı:ıat makbuz veya 
mektuplan, !imle tnrlhınden sekiz gUn evvel belediye fe'l lşl-?ri mUdUrlUğüne 

mUracaatla al:ıc:ı.klnrı fenni ehliyet ve 9U yılma ait Llcarct odası veslkala. 
tile Uınıe gtınU muayyen saatte daiml cncUmende bulıınmal<trı. (8612) 

Aydın n 11.)e hııktıl< nı .. hkcmeslndcn 
941/891 
Aydının Cuma mahallesinden 1 No. lı evde İsmail kızı :MOrUvvet Uynn 

tara!mua.n mUddcalcyh Aydın Hisar mahalleslndc:ı ahcı lhrnhım çavuş oğlu 
lzzet aleyhine açılan boşnnm:ı. clavnsının yapılmakta olan muhakcmcslnde 
mllddcalcyh İzzetin ıkametgfüıının malum olınıım:ısından UAne:ft tebligat ya. 
pıımasma ve muhakemenin 7.11.941 cuma gUnll saut 9 :ı bırakılmasına karar 
verilmiş olduğund:ın mczkClr gün ve saatte mUddealeyh izz.:tir, Aydın asliye 
hukuk mahkemesine b~t gelmesi veyıı. kanunl bir vekil göndermesi aksi 
takdirde haltl<ınd:ı gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ yer ine geçmek Uze. 
re ilA.n olunur, ( 6861 

Trklrdaj;' asliye htılmk hflldmllğlnden: 

Haıcn ikamctgdhı hazırı mcçhCll Tckird:ığının Arnpt.acı köytindcn Recep 
oğlu Şabanın bir ay zn rfında karısı Şcrlfcnin ne dine ve evl11b dönmekllğine 
dair saclır olan 12.11.937 taı:ih'i ve 335/405 numaraiı hUkmı.!n llı\nen tebliği 
tensip kılınmış olduğun-:i:m ışbu lldn tarlhlnd'n ıtııı.ıren mUıldeU kanunlye&l 

!çlnde tcmylz;i dava edilmediği takdırde hükmün kauteaeceğl ilA.n olunur. 
(8685) 

iıAn 
27. a alayın kullandığı harbiye aynıyatının 76013 sayılı nUshası zayl oı. 

dvğwıdan hUkmU olmadığı llA.n olunur, (116S..S719), 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZM/ 
NEVRALJi. KIRIKLIK Vt d0T0t4 AG .ULARl.~llf Jt:llH ~L ı<ESEtt 

lcahmda günde 3 ka•e alınabilir. Her verdt! oultu kutuları rsrarta iatevinı? 

1 
lstanbul Levazım Amirliğinden verilen ı 

harici askerı kıtaatı ıJanıarı ------A.§ağıda y&Zllt meva1JJ.L &apalı zartla ekliltmelert tılzalarmc..ı yazı..ıı gün. saat ve mıı.tı.':.lleraekl ask~ aatmalms 
komlsyonıannda vapuac~ıtır. 1'allplerin ıı:anunl vealka!arile tı-k(ıt mektupıarmı lhaıe saatler!.nı.tcıı o•r saat evveı 
ait olduğU komiay'llll&ra vermeleri. (1069.8209) 

Cinai J4lktan Tutan lemınatı 

Nohut 

Sabun 
Sabun 

Odun 
Odun 
Odun 

Odun 
Od~ 
Çizme 

kilo Lira Lira 
S9.000 5070 S80 

2•.000 
24.000 

826.600 
326.600 
303,400 

280,600 
128.000 
115.000 

18.000 
18.000 

4.899 
4899 
45151 

(209 
1920 

••• 

18150 
1S50 

867 42) 
867.42) 
841.32) 

Sll5 615) 
lM ) 

12.::00 

İhale ~ .ıaat V"e nAtıauı, 

80.9.941 

80.9 941 
30.9.941 

, 
'· 

ı6 

.1 
9 

7.10.941 16 
30.9,941 ~6.SO 

~-a .. ıan 
Ar<11t.1an 

f<ı:-klıtreli 

Al yon 
") aris teni~ \ 
• haneıerı-
nln bu se-

Aşağıda yazılı mevaddm kapalı zarfla eksiltmeleri 1lza arrnda yazılı gUn, &aat ve mahallerdek. uker1 satrnal. 
ma komisyonlarında ye.r:ıacaktır. Taliplerin kanuni ıeal.kalaruc teklif mektup !arını ihale •tı.atıerindl!r. bir saat cvveı 

neki 1t0Uek- & ~ 
, iyon ııırı. ıartılııı ,/;I 
rncvsun roP klerıe ~ııl' 
nın veni re? g6S~.J 
llı:r.un gcldifiıni ı.ıdf8 a'JI. 

alt olduğu JtOmia)'on& vermeleri. (1123.8~) 
Cinai lıllktan Tutan 

Sığır etı 

Sığır r' 
Odun 

Odun 
Pirinç 
Bulgur 
Sııman 

Llnyit maden kömOrll ton 
Sılj"ır otl. 

kilo lira 
(5.000 13.500 

102,000 30.600 
68 .. 000 8.3:50 

3(0.000 '5.100 
91,000 45.MO 

110.000 27.500 
637.000 15.925 

2000 17.000 
~.000 16,250 

136.000 35.360 Koyun eti 
Saman U00.000 60.000 

••• 

Tcmlnab 
Ura 
2026 

7615 
SUS) 
2063 
1175 
2550 

1:ll8.76 
26152 
(26() 

İhale gün aaat ve mahaW.. 

15.10.941 l6 Mllllı 

15 ,,. ,. 16 MllA.ıı 

U5 • ,. 

15 ••• 

16 Mila.t 

16 M'l~ 

10 • • 15 Sarık&mlJ 
lt • • 11 E:n:.ırum 
18 ,. ,. 11 Erzurum 

10 .... 
115 . .. 16 Karnkoae 

10 

• 

lt • .. 15 A.r.ı;.ar .. Lv. dmlrllğl 

moda yeni pil< 111 1' 
Frıınsız ı:uzell pıts51~ 
fmdan icat ve~· ~ 
tir Burada. b~ ,., c 

· cnı ~·~;ı, pudrasının y biltr~ı 
Qrasmda bula t ııe1-::.ııı 
zcllık ve gaye 8 f'J'~ 
"Nnturcl,. pu~~r ·~!ıııı 
B.tsC"rı :;arışın W" ...,, 

"ROSo•• ,,,,-:,,~ 
ncrlcrc laklı!< cJJ" 

QC bir par erleri' 
ı.ıudrası da eSJ1I d~ . ,ı 
verır. .ızıll ·•tV 
·p~e", y ·ıe ıo ,r. 
ıltm cımıerlıği aurıl•~ 

A~ğtd:ı. y:ız:!ı mevaddm kapalı zarfla eksiltmelerl hlzalarmda yazılı gUn, Mat ve mahııllerdek! askeri satınaı. 
ma komlsyonlannda yapılacaktır, Taliplerin kanuni veaikalarUe teklif mek tuplarmı ihale saaUerınden bir saat 

edCf· il • C 
mtıuıc dralarrıı• cısJı' 
.:alon pu r.jıılZ ,ıc 
ııı,; gornıedlı; ~I 
zıp \'O daha ... evvel alt olduğu komısyona vermeleri. (1147. 'l70S) 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 

Srğır eti 
Odun 

Sadeyağı 

Sığır eti 
Kuru ot 
Koyun e\ 
Kösele 
Koyun eti kavurması 
Saman 
Er totini çift 

kilo lira 
60.000 

'400.000 

50.000 
100.000 
483.000 

25.000 
20.000 
22.000 

750.000 
6.000 

••• 

16.000 

81,000 
38.000 
19.320 
15.500 
90.000 
18.700 
26.250 
45.000 

Ura 
2700 
1200 

6300 
2850 
1449 
1162,60 
6750 

1200.50 
1968.75 
3375 

110.000 adet alafranga kiremit ve 6000 adet mahya kiremlti pazarlıkla 

satrn alınacaktır. Taliplerin 10.10.9tl cuma günü saat H te Hoşderede aske. 
ı1 satınalma komlsyonunda bulunmalan. (1153.J37HJ 

•• • 
A§ağıda miktarları yazıll kuru otlar pazarır;cıa satın alınacaktır. Ta. 

Jiplc.rln 2.10.9H pcr§embe günU saat 115 te Hadımköy civarında Yassıviran 

köyUndo askeri satınalma komisyonuna gelmeleri, (115t".'lil6) 
Miktarı Teminatı 

kilo lira 
150.000 1350 ... , 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 

2250 
2062.50 
2062.50 
2250 

• •• 
Aşağıda miktarları yazılı anmanlıır pazarlıkla sıı.tın a\T.nncaktır. İhale. 

ıcrl 2.10.941 pcrgcmbe gtinü hi1.alarında. yazılı saatlerde Karnkö.sede askeri 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakılte komisyona 
gelmeleri. (ll51. S712) 

Mlktan Tutarı 

kıl o 
642.000 
486.000 
15'lR.OOO 

lira 
16.050 
17.010 
20.!580 

Teminatı 

Ura 
1203,75 
1275.75 
11543.150 

!ihale saati 

9 
9.15 
9.30 

De vle t Dem iryoll a r1 ve Limanları işletme 
Umum idaresi il anları 

Palamut \'e çam kabuğu nakliyatına ınııh3us D.D./289 No. lı tarl!e 
y•mlden tertip edilmiştir. Yeni tarife l,10.9H tarihinden itibıuen meriyete 
girecektir. 

Eski tarife, yeni tarifenin dışında lmlan palamut hUIAsası için 1,11.941 
tarihine kadar muteber olacaktır. 

Yeni tarifeye palamut unu ve çam kabuğu unu ithal edtlmlştır. 
Fazla tafsUAt iı;ln istasyonlara müracaat edılmelldlr. {717tı.S699) .... 
İzmlrde motörlU vagon deposunda motör t.Arnlr i.şlerinnı> çalıştmlmak 

ve ı.yakat gösterenleri stajdan sonra motörlü tren makiııis~'.•J!lnı- terfi ettı. 
rllmek Uzcre birinci ımuf tesviyeci ve usta alınacaktır Müracaat edecek.le· 
rln askeri hizmetıerlnl ifa etmiş olmaları llı.zımdır. Sanl\t olrnlu mezunlan 
tercih ed!lccektlr. İııteklilerin 15.10.941 tarihine k:ıdar birer lııtlıia ve çal!§· 
tıklan yerleri ve i§lerl gösteren bir bal tercümesi ile b2zat tahriren Anka· 
rada Devlet Dcmlryolla.n Umum MUdUrlUğil Zat İ§lerl MUdil"ltl~e müra. 
caat ve adreslerine yazı ile bildirilecek günde 1nıtiban ıein '"ba~ı vUcut et· 
meler! ll;zumu Ua.n Olunur. (6499) (8050) 

M. M. Veki!P.t i Deniz Müateş!\rlı i!:ndan: 
1-11-941 tarihinde Ankarada Harp Akademisi ~mr'n.ıfl açılae~k o 

ıan hesap ve muamele memur okuluna den!z heıabml\ ıntı:\hll'I• ve tıesar 
merr.uru yeUııtllmek üzere yedek subaylardan mtıaab'ıka n ~ taıebP. ah 
nacaktır. 

İBteklUerln veralU ve lmtıha.o tarihini 6ğ'ren!l1ek Oze~ ı!n )'akın :fecıı 

teoekküllerine ve An"karada bulunanlarm d& VeWet ı:teniz ut ifleri fUbea! 
tnUcHlrlUA'Qne en kısa bir zamanda mOraeaatıan. ( '10t6 - Ml.6)ı 

İhaliı gün, saat ve mahalli. 

22.10.941 10 Esk~ehir 

16 " ,. 16 Van 

16 ,. ,, 15 !zmlr Lv. A.mtrllğl 

" .. 13 .. ,, 16 
20 ,, ,. D Diyarbakır , 

16 İzmir Lv. Amlrllğ~ 115 .... 
21 ,, ,. l Diyarbakır 

16 ,. .. 
21 .. " 
20 .. ,. 

1~ Erzlr.can 
16 1:51V&B 

16 
" 

ur udfas'·ed' 
rokalon Pbt.I s•>' ~ıı 

t iti mı$,. ır rıdet• t 
ı ncclcı;ır •'C çel'ıcrı~ t' 
ıur Taze çı 'J'C ~d~ 
•ır cdılınlş~ıuııdıl~t 
Kopuğ{l" ıırı 53 \-t 
:inha çok ıaıt1 ,.erıı ı1eJ1 
ıon pudrasınırı nugıııı 
ıcrını hcıııcrı 
nıı 

t<ı' 
• • • atı ,~ 

Tahmin !!yatı bir lruru§tan 2,276.000 kilo odun 1tıı~5 i~ .S 
fO konmu~tur. lhaıest 13- 10-941 pazartesi günU ,ast u 1101 ' 
rf satın atma komisyonunda yaptlacaktır. tık tcını.!15 aril 

1
1J) 

ıamesi komlayondıı görüJUr. Taliplerin kanunı .. ·csikll cıcrl- (l 
arını !hale saatinden bir aant evvel komisyona vcrrtı 

• f. • , .. , 
zı:ıdlll ' AşnğtJa miktarları yazılı kuru otlar kap:ııı 1ıııı fJ ..) 

mu§tur. lbaıesı 10- 10- 941 cuma. gUnil htzalsrındıL { rtrı i>Jll 
ıUıkerl saun alma kom!.syonunda ynpılacakttr. rnJIP e-·rl ıı 

t CP 
rlle teklif mektuplarını ihale saatıerınden oir ı;aD 9ıJllll 

sa un 
tı'!lcrt. Evsat ve §artnameıcrl lst. Lv. A.mlrll~i 
ıa görUlUr. 
Miktarı 

kilo 
1176,000 
5GO,OOO 

Tutan 
Ura 

20 ... 6'.l 
19.600 

Tt•mınatt 
ııro 

1512 
14i0 

~ 
.. 'fo • ıııs#-',, 

..... eıerl .-r 
Aşağıda yazılı mevaddm kapalı zarna eksil.-· uııd' , • .J' 

5yon dD" gtlL ve saatlerde :.\laragta askcrt satınalma kolll1 11 ,sıı -' 
1lpierln kanunı veslkalarlle tekli! mektuplarını l]laıe ssul ı,\' 

1 tal!.) 
komisyona vermeler Şıırtnameleri Ankara. s , 
alma komisyonlarında görü!Ur. • ıııJP11 f 

Cinsi mtklan tutarJ ı•rll 1 J f 
kilo ura r.;~ ı ı 

Kırmızı merc!.mek 
Kuru fasulye 

50.ooo 11.ı>OO ., ••. sa 
58.500 i).945 (~ı;!l1) 

~ 
4 ~ "" • Jtllpııl' ~t .. 

B-!h'!r kl:osc Ull kı:ruşlan 5C.OGO kilo fl!ldeyağl ss~ıııef'~..,A 
kon·ııuştur 1'1cıle!! :i.lv.941 cuma günU saat 16 dS 1 .... dJf. 1r ~ 

2!'ı 1 ·- .,o'•''_J 
al:na kom.syonunda yapılacaktır. İlk teminatı 60 • ıcoıııl•r f111"" 
mesı Ankara. htar.l::ul Lv. !mırckleri ı;atınaıtıı3 ı.ıı-ıe ı" 
Tallplcrı:ı ka:ıun• vesıka!arlle teiih1 mektupıarını f 

evvel kcın4l.l!;)01 I\ ver.neleri. lli)l)5.J'163) oıJI'~ 

* * * rflll "' ,.f (, ı :ı;a • ~ı.I· '"' 1440 ton buğday un yapUrılacaktır. ı.;:apa 1 t<oJJ"" 
11
() _,, 

çarearr.ba gUnU saat 15 te Konya.da aııkeri saunaırtıl~ 60 1'1,tl"'"". ~ caktır. Tahmın bedeli 46.900 Ura ilk teminatı 4357 ~0ı;ıı.$~tıııd"' 
me~l Ankara. İstanbul Lv. ~lrlikler! satınaıına ı..ıısl' 
l'alıplerın kanuni vestkalartle teklif mektupıarın• . ..ti ı• 
evveı komisyona vermeleri. (1097..8364) p/h 

• • • 1<tJ' e PT 
A§ağrda yazılı sebzeler pazarlıkla satın a11rıac: J>Iİ.r111'/ 

cuma günU saat 15 te Hadımköy civarında yassıvit11 J>&rr'J' 
ı ra cıı 

aıma komisyonunda yapılacaktır. haleden son ıSJ 

rtnden kaU teminat alınacaktır. (1167. 7 • 
LA.hana. Prasa 
Toıı Ton 
43 43 
38 311 
64 
39 
12 

64 
39 
12 


