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iY·~ bir teşebbüs 
i Ciınao edilmek 
k sıe~en neticeyi 
~endıliğinden tacil 
e ltshil e'ebilir 

l!afk 
llıaıı asd I>~ roıı · . 
rl:. ~.!li~... erının hi b1 ~Ilı ~en ç r Z-· 
lltı iyeci' inı zapt ve tehdit e-
lle Ilı d!ğ de amiralin dil. 

) ~e tid~~zc çarpıyol'. Kn
~ o1ın boğazları den z yollarının 
ti e~ aııp bu 8

. rnUdafaa edil
~ tıazara günku askeri va-
bıı ~ Yaban~, b~tUn Ege de_ 
o bit 8 bır donnnmaya 
ol', ~u da et haline sokulmuş 

a.rnıraı dUşüncmi. 

hlleceğl ümit edJleblllr. İngiltere 
SO\')Ctler Birliğine yardnn etmek 
için Türkiye ile ittifakını parçalar 
,.e Türldyeyo teca,1iz edene lnı 
harp yalnız denizlere mi inhisar 
eder? Kafkas petrollcrlnln denlz
den zaptedilmesi ihtimali hiçbir 
zaman mevcut değilken böyle bir 
vehme kapılıp da Türldye~i düı:t 
man tarafa iltihak ettirmek timlt 
edil~n menfaatten daha bli~1ik bir 
zarar teşkil etmez ml ! Alman 
kun·etlcrini Ksıfkasyadan uzak 
laştınnak için ahlak bakımından 
işlenecek cürmo almral Sterllng 
hi!.· ehemmiyet ,·ermese bile siya
set \'C askerlik bakımından bunun 
bir cinayet olacağım da mı dUşU 
ncmiyor? Çünkü Karadenlzdo Al· 
maohurı Kafkasya sah'IJerlnden 
uzakla~tırmak isterken Kafkas 
hududundaki Türk ordusunun bir 
denblre Kafkas topraklar na gir
dlkl •ri r;örülmiyecek m'dlr? Ayni 
mücaılele tal.ılidlr ki trakta ,·e Su· 
r1yctle de b:ı§lıyacaktır ve pek 
tablid:r ki Almanlar da bu müca-
dclede Türklere yardıma koşacak~ 
tardır. Bu suretle dUşünceslz am 
ral iı:tınap etmek istediği netice
yi kendi eliyle tacU ve teshil et.
mis olııcaktır, 

liafkas pctrollerln'n hlçbh za. 
man d nlzden zııpt ve tehdit edi9 
lcmlyeceğiııl de amiralin düsüne 
medlği gözp !:arpıyor. Karodenlze 
giden deniz yollannm yalnız bo-
ğazlarla müdafaa edllm'ş olma · 
yıp bıı~ünkü a.skcri vaziyete na. 
zarım bütün Ege denizinin yaban.. 
cı hlr donanmaya oüyük bir set 
haline sokulmu olduğunu da ami 
ral düşünemiyor. Sterllngfn sözle
rinde ciddi)'e almabllecek hiçbir 
mahiyet yoktur. Bu makalc an<'ak 
J.ondra~, da, Ankarayı da güldür · 
meğe yanyabllir. 

1' 

Sovyet 
tebliAI 

T allin şehri 
tahliye edildi 

J..ondra, S (Radyo. sut 8,15) 
Moskovadan bildiriliyor: Dün 

geceyar.sı neşredilen Sovyet ~ 
liği: 

Sovyet kıtaatı dün bütün cep.o 
he boyunca düşmana kal'§r §kldet.. 
li bir surette ha.rbetm.i§ler ve ~ 
tin bir dövüşmeden sonra Eston. 
yanın merkezi Tallln eehrini tah· 
tiye etmişlerdir. 

Şimdiye kadar alman maUtma. • 
ta göre cumartesi günü bildiril • 
diği veÇhile, ta.hrip edilen Alman 
tayyareleri 33 olmayıp 75 tane. 
dir. Pazar günkii hava muharebe. 
lerinde 22 tayyare kaybetmem! • ı 
ze mukabil 33 düşman ta.yyarem... 
ni tahrip ettik. 

ilmen gölü 
civarında 

G6ğDs
g6QDse 

Çok şiddetli 
muharebeler 

(Yamı 4 lbıellde) 

Münakalat 
Vekili 

Bu sabah tayyare ile 
Ankaraya gitti 

Bir haftadanberi şehri.nime 
bulunan Münakale Vekili Cevdet 
Ketim İncedayı, bu sabah Yetil· 
köyden kalkan DeVJet Havayol
lanna ait yolcu tayya.resile An. 
karaya dönmüştür. 

Vekil. Yeşilköy ha.va istasyo. 
nunda Münakalat Vek~letinin 
şehrimizdeki devair müdürleri 
tarafından uğurlanmıştır. 

I TüRKiYE 
İngiliz donanma
sına boğazları 
açmahymış 

--0---

Esklmiş bir ame-
r ikan amir alının 

gl llaç mtHaıeaıan 
--<r--

Eli kundakh bir 
Amerikan 

gazetecisi de 
lstanbulun beynelmilel· 

ıe$lırılmesınden 
bahsedıvor 

• V aşi11;:to011, 2 ( A.A.) - U
nıted Presse'de çıkan maka. 
lesinde sabık Amerika deniz 
genel kurmay başkanı Ster· 
ling, Almanların Kafkasya
ya yakın petrollere ancak de 
nizden hücum edebilecekle: 
rini, buna mani olmak için 
Türkiyenin boğazları İng1liz. 
lere rızasiyle açması 18.zıın 
nJ~. aksi takdirde. bo· 
ğazlara hücum etmek icabc 
deceğini ve şimdiki alıvaİ 
eski harp gibi olmadığından 
buna İngilizlerin muvaff a.k 
olacağını yazmaktadır. 

(Denını 4 üncüde) 

KiM HAKLI? 
Şoförler uzak qerlere nede·n 

yolcu almıyorlar ? .• 
Bu ıabali vaptığımız bir anketten cıkan netice': 
Patronlann ~oförle1."den iıtedikl~ri kilometre 
başına 20 kuruA çoktu". Eıaıen belediye bu mik· 

tarı 13.5 kurus olarak teıbit etmisti : 

Benzin tahdidine rağmen 20 şişe yakıp 
Edirneye kadar giden taksiler de varmış 

sa İstanbullular pek memnun ol· 
muştu. 

Muharrirlmlz bu l&lıU aıolör lerle konU§O.rluıa 

Taksilerde tek <:ift usulü kal. 
dırıldıktan sonra herkes mevzii 
olarak hissedilen taksi darlığının 
artık tamamen bertaraf edilece 
ğine inanmış. bu karardan bilh~ 

Fakat, aradan pek de uzun bir 
zaman geçmediği halde tstanbul. 

(De,·a.ıoı 4 Uncüde) 

Beykoz 
sırtlarında 

Bir kıza zorla 
tecavüz edildi · 

-0-

Mütecaviz yanm ıaat 
sonra yakalandı 

Dlln. Beykozda Muratııdere mevki.. 
• lnde bir teciı.Yliz hAdlseaı olmuotur. 

Mahmut Şevket p&§a köyünde otu. 
ran Allnln genç ve güzel kızı Ayte. 
babasının ta:-lasında ak~oma kadar 
çalışıp pürneşe evine giderken, bir 
mUddettenberl kendisini kollıyan, aynı 
ltöyUn oolikanlılarınd-ın Mahmut 

(Devamı 4 ünctide) 

Sulh isteyen sATIRLAR 

taraf h::ngisi? M .. l 'k b . ~...,e el 
rıaıer .. , uze l ır "J n 

So;::::ba7~t:eİ•İ Kurmay Başkanı I 
llng oldu. Stcrling ! Bu bizim bil 
dlğlnıiz 1nb'1Hz lirası değil... Ken· 
dlslnJ tnglliz lirası kadar kıy. 
metil sandığında zerrece üpht> 
mlz olmıyan Amerikanın deniı 
~enel kurma~ başkan e;kisj kalıı 
Stcr'ln • •·r. 

Ruayanın sulh istediğini 
tekzip etti 

Moskova. 3 CA. A.) - Sovyet 
Rusya istihbarat dairesi §efi Lo
zovski dün vermiş olduğu beya • 
natta Rusya ile Finlandiya a.ra -
s:nda sulh yapılacağı hakkındaki 
rivayetleri tekzip eylemiştir. 

Lozovski Finlandiyada bUyük 
bir yiyecek sıknıtısı mevcut ol • 

( O f", 'llMJ 4 ~'e) 

insan, bıw aptallıklarla karşı 
laşır ki, buna aptallık damgasını 
layık görmekte de tereddüde dü· 
şer .•• Tevekkeli George Mac "'lo 
nald: " Hakiki bir aptal olmak 
irin de beyne ibti~ \•ardır! •• 
. dememiş. 

Mac Donald'ın bu pek beğendi. 
ğim sözünü bana hatırlatan, bir 
zaman lar adı .. ünde, Amf'rlka 
dfmiz ı;enel kurmay b&!}kanı un 
rnnmı dn t'?;nntş buhı.,ırn Ster· 

Te,·ekkell Shakespearc el<': 
"Aptallar kendilerini akıllı ı.aıı· 
wederlcr !. dc-memlt. 

11: ~, .,abah . sabnl1 ~öıc böy1E' 
< nevamı 4 üncüde) 



Vakıt 

uazetelerı.nlzin ba§mu:tınrrtrıcrı ou.. 
!ilnkü b~,1azt.arını ma_ut Aıu~rık o 

1 .ıflarına hasretmış 1"Clir. Hakkı 

l'ank Us.bu hulUeta \akı. grızctesind 
'tdığı m d AmC'rll.nnm bir 

abrt llcmı ılduı;;unu bi,ıl ğinıı..ti, 1,ilt

t klertmlzuı, t;c0 una gu1UJJ geçtl~ını. 

zı, ancak eski Amcrlktı <lt-rılz genelkur 
nay tE>t nln İn••'lll ı rl '>Oğazlara sal
ıırmnğı d et ı n J.:ızıt-ının esef 

d 1 ı e r e k y o. ut,unu e~er 

Am rı t denız enclkurreay bıv~k.ını 

k Montrl\ multa\· le'linc göre bc.,az.. 
rdan ttin d ·v·etıertn tlc:ır :. gemı. 
nnın y ın z mmıt mua ye•.eye tabi uı. 

l'lrildlğlnl blhr yorsa bum.. 
'çımacısının bile 

OK ıy "> ı "'n an -ıtan>k Cliyor kı· 

J ı · tllin) ıı 1:nzetc<'isinln 1' eni 
diınyi\ d~"let ad nunn &unu -.l_iyle
ıneı,,, icap cdl~ or kJ kendisi gibi 
beJkJ t r!t P\ ki ({>, ) likSCk dt•\')et 
malmml " ., in bulunn·uş ad:ı.mlar 
tılr sün bfr mnktıl!' ynzmak he\·e
... [n ... diıs('r ve bu da 'kendi meml••
k<.'tl--rilo tlııim:ı Clo tlult mUnase
betlerf • 'en bir Ü<'\lctln hııyatmn 
kJ1st rııa. 1 eti tc .. ldl ederse bunun 
na ıl h:ıtır \e llııyıılc gclmlyf'n milli 
\ 0 bC) nclmilel zarnrlara kaynnk 
olaca 'hm m:en mc ullyct me,Jd
fnde bulunan lmı:ınlarla konuşup 
nl::ım h \'e hele Tilrldycnin yal· 

ruz Am .. rfka er!?i juc I:ıcı Bcldr 
lokumu gönderen memleket olma
dığıı ı iytcf' lıilmctldir. 

... *. 
Cumhur 'yct 

D.N. • 1kı cııhlJ Amerikalıya dcnı 

veriyoruz,, ba§hkh yazısında. gunlan 
öylUyor: 
'KruıııatlmJze göre !!Abıı. Amerika 

deniz genf'll,unnay ~lrunınm sötlerl 

\'e \'u ln.,tocdıı ı;ıkan ı::ıazetenın ma. 
kal 1 brrkl'Strn C\'\'el Jkl dm:leU mu. 

lr edecCktlr: Blrinc.-1~ motleftkle.. 
rimlz lnglltereyl, ikinci l de !JlnmJ 
kom umıız Rusynyı,. tnl?fltercdeıı 

'Ç"e nus~ ::ıd:ıu le:ıp eden mukabrleyl 
bt'J<lrrl.m bu mllnnsebct!!lz lllf yığın. 
larmın hl7.I nl knd:ır odım ratmn 

• * • 
Tan 

Zeker.ya Sertel co aynı mevzuu in. 
ccllyerelt oyle d yor: 

• Yalnn: sabık Am rlk.ı deıniz. genel 

kurmay ta lı:unına u k d:ırmı ımtır. 

latm:ık isteriz ld Hoğazünı Tiirldye • 

run b lclm olnın8ı, &lmelil<' kadar brır. 
bw )'lllun ı1m Blmyetııı~ mani ola • 

cak mil olm~tur. Bundan sonra dn, 
d n~nnı.ıı'bu kUs ·tııcıe &UlhDn dm'alJUo. 
aı U>nıln eden llmtl. o, ol:ıcaktır. Tür. 
ki) , lontr(l ma:ılıede&nln kendisine 
"Ç"e ljH tı:ıJrl:ın lmdl3c kadar kullan
m:ısmı blldi!!i gibi tmd dt·n sonnı da 
bu h:ıkkmı lmllnnııuık hnsıuıuncla ldm. 
l!lell\n ta\ sfye ve mtldahalelılnl kabul 
r tml) ecPktlr." 

T aaviri El kar 
Ta rı :fkArııı ''Tıı.rıvlrl F..!kti.r., 

imz it LOUb rrlrl de "ac-ıba tahrikat 
mı ynp yarlar <'!<'dikten Eonra şunları 
yazıyor 

"llerh!lldı \uıcrtkn hülwmcıtlnJn 

bu J dıbkl nl.'Sriyatı hlç de taadp 
etmedi 'in!! ıı. omln olmak lııtem. ÇQa 
1 <'1.'TI!ll Tllrk1Yf', Aml'rlka Ue ook 
do t:ın m ıı !ilC tta bulunmaktadır, 

dost oldu"'.'lı nusyu fl() TUrkf.>·enın ıı • 
m mm uçılmru;mı da IJteml~CN"ğhı • 
den eminiz. Esasen oo~lı bir iki gaze
tenin n rlyntn Tllrk • ltn dostlufo
nun h:ı!elıbr olmıyncıı.ğı tabii "*' de 
A.mcrılm ı;a:wtrleli d"' lynset odam. 
lan dn özlerine d:ılıa rJJlld lıAldm 

olnu ı;;:ıtııırlarsn herh!llde hem lun .. 
dilert hem de Jnrdıın t'tıneı istedik • 
leorl de\'lli'tl r için d ha ıyt olur.,, 

Verilen bir emirde, köyün ö -
tcs.ndeki orman kcna.rtnın jJga • 
lı lstcmyordu. Bölükler yürilyüş 
haline geçerek gunıplıır ornıaıı ke 
narına ileı 1 mcğc ~ndı. Tank 
defi topları. kö;>iln kenarınn. mev
zı alarak bizimkilerin ilerlemesi. 
nı h mnye altına ııln.cnklardı. Or
nı na yaltlıışmca FJiddetli bir nteş.. 
J karşı! tık. Tnbunımuzd top • 
ı;u (iri yo1du. Dil§r. anla. karşı 

karşı~ ıı. gelinceye 1ıtadnr sabır et. 
mcıniz 1Azım geliyordu; ancak o 
za!llan ateş edebilirdik. Tanklar 
ilerllyor. Biz piyadeler iso hcnUz 
bir f görmüş değildik. Bu vıızi _ 
yet bizi utandmrordu. Gerçi Tmılı: 
lara kal"8ı harp etm.eğe muktedir 
Qlamazdtk fakat b:ı..5ka hedefloro 
karst muvnffa ·f.~ıetimizi göster • 

ek istiyorduk. t~e taııldann ilk 
m rm eri ormana göndmld:. Or -
m n dil:ımanrı mckineli tüfe' ~l
va!an ne :lolu, 8nd1> fl('rlly .. r 
adeler içb bUyilz bir kuvvet , 1 -
u ~'1ltl::ı. ııUphıt yok. Zira p!y 
u ave<lc vnnlız olmndığmr 

. or ve dı mana gnlincl', it 1 • 

e 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalçın Amerika 

bık deniz genelkurmay ba knnı amiral 
Stcrllngin mahut maka esini bahis 
ıruıvzuu yap~rak, Amerl!:aJıtarın pek 
meraklı oldukle.n bu ceıııt ansasyo • 
nel ynzılann h:ırp z:uıuı.nında yersiz 
ve mUnıı.scbetsız dUıtnıo'Ji Amerlkanm 
bile menfnnrJcrlno ~ymnması tehlıke
si olduğunu kayd~dlyor ve Ege dcn.
zinln, Yunan ııdlllnnnm mihver hfık
m!yetlnL1C olduğunn v bunılardıı.kl 

meydanlarda hnvalaıım.:ıı; .. hazır ı.ay. 
,>-nrelorin bulunclu,.unu t.ı:ıır l ederek 
diyor ki• 

Hao"i doııu.ci ti<itüıı tıır tıny1ıre 

ımvvctınde:ıı '.\'llrdım or l(d('n büyle 
bh ı.-np:ının iç n • gırctJlılr. Amlrnl 

wrlin., Gir!:! muhnrc lııde tlı))'D· 

re kuV\etıerlnden klii Jıırdım giırml· 
.)CD tngUlz. donanma ınm ll mdıp rtn.. 
yiatm dı: nıı rarkuıd!l drıl'fL 

"ütfuı bu tc.htlkell i len• neden lü • 
1.uın varf Karndr.nl~dı• klmr :\'nrdım 
edilt~? 

KnnMJenlu:i" Alıwınlurm bulundunı 
blloccklerl dPnlz kun·etlnlnc kllrıJı 

l:)Cl\'yetler blrUğlnln kat kat rnU. bir 
donıınm:ı ı \ıırdır. Bu donanma Karn. 
denizde durdnkra .Alm. nlann tfPnlzdtın 
bir bllcunıa teşebblls etrnt'leriN' im • 
idin ~oktur. $o\")'et cıonıınmııaınm 

Kar.ıdenlzl barmmamıuıı Alma.nlann 
bOtUn Karudenlz sahllleılııl ele geı;lr. 
mclerlne b:ığlıdır ki bu takdirde bU. 
tün Amerikan doııaıun»ı boğ:ulıırdan 
~ gtrml.ş bulunsa knro&kl Alınan 
ordıtlarmm B:ıkn petrol knyuıar.n e. 
ifl geçirmelerine mani t1lnmaı. 

Amlralhl mUt.alf.'aiillldakl ouıDAllu.

hfl Wlb için daha ziyade tar Uıltn gir 
mck hu fikre değeri C:ımıynn blr ehem 
miyet atfetmek olııcağı i<,;ln susmayı 
•e ı;filllp geçıncJ1 tercih cdl :"Ortı.7~., 

Vatan 
Ahmet Emin Yalnınn dı1 manşet ha.. 

linde yazdığı ~ıı.knlcstncl<ı diyor 
ki: 

"Bu bnJiil<aU r ortada dururken 
Amiral tctllogin orta~\'B bu kadar 
~ 11klrler tmasıru, bllba A • 
meriknnm oynam:ığıı. tınurlanılığı dün 
Ja rch rll i ro1li h brua te Urlc 
kar:tılsyonır. ki bir bahriye genel.. 
kurmay retslnln tahldkl.nc IUr.um gör. 
rueclen ortaya böyle flldrler koyına-

sma balulınıu Amerlkoda z nynj;'ll 
dlişm dcmoL."tlr. AmeJlk uınuml 

ba.Jatı.ndakl adamların bJlmedlklerl 
~ ka"'1D:un laru ı bu kod.v 

a&ük bir dava h:ıklnnd& nğJ7.larmı aç. 
madan ~I tahl-"ik i.bUyacıru duymaıa. 
rmı, gerek kendi milltıtl{ rine 'V ge
rek diln3aya lınrııı ol'lll mriiullyctıe. 

riDl dıllın lyl kn~ nınıal rını herhaldr 

beklenlik •• , 

* • * 
ikdam 

Abidin Daver, amiru'Ltı yazısına ay. 
nı tarzda cevaplar vcrr:ıktcn sonra 
Star gazetesinin makal • nln ı'.ic TUı

kiye lle Sovy Ucr blrllğl n.nımna blr 
kundal< sokmaktan başkıı b!r şey o:ı.. 

madığmı analttıktan onra 6zlcrln1 
~yte bltlrlym: 

•'Bn yenılz '"e muzır oı rtyntm dım. 
tumuz vyet nu )1\)1 d mlltce lr 
odooeğlne ve mütt.e.rlkkıimlz tngfll7 .• 
terln df! bo una gttmJycet'ğlne sUphe 
eımlyonız. 11.aklkt dr.mı.krat AJll(Jri.. 
kAWar ise, kendi C$ltl ııreıı lıılc:rlne 

bu lmd. r :ut fiklrlrrlt• ~oı..t u· b:ı.rı.-. 

.ı!IC\ er Türk nılUetlnın rem~ldc edllmeı;L 
nl elbette h gilrmi\'f'(lflklrrdlr 

Iilrlcl)c3u haldl.ı Juı.t ohınlııı, Hı.. 

ğazlar \'<\ 1 t.nnbul l! lardL.o;ını ağnla • 
rına bllc nlmıırnnluhrlı r. llu b:ıhlste 

ileri geri ııQzler Mi) lmn '<lnn n L'\ tu
hamınlllUmliz J oktur . ., 

dan kurtul.nnlar merminin :infiüi • 
lct ile gcrlsin goıi ka.çınyordu. Oı 
man birden bire s iz!eşli. Po • 
lonyalılar omınnm derinlikler ne 
~ekildi. Artık ilerll) ebillriz. 

Bölüklc.r. ormanın içinden sıs • 
temııtik bir tarzda ilerliyor. Tank 
defi toplnrnnızdan b'ri ba.,<Jt.a di • 
ğeri arkada olmak Uzere orm:ın yo 
!unu emniyet altına alıyor. Heı 
şey mUkemmel bir t.n.rzda cereyan 
ederken dilşma.nm yenJ.d n mf'vzi 
aldığını v her ne p:ıhasına olur • 
sa olsun yerini tutmak istediği 
görüldü. Orman ileri hareketim•. 
ze bllyük mUşkülfit çıkarıyor. Ne 
taraftan ates edildiğini anlamak 
çok zor. Fakat biraz eonra ate -
dn geld!M i ikamet tayin olundu. 
Tanı taarruza geçmişken etrafta 
1nfiınk eden bUyUk m<>rmilerih gU 
rültUsil duvuldu. Düsman topçusu 
da faaliyete gt't"Mi ti nUSTI''iD ba.. 
t.ı.n·nsı ac b nerc>dı>? Batarya 
hir daha atC'ş ettikten onrn mPv. 
ı.:ı ö~renlldl. Ormnn k<'nanndn k 
3-0lun nilıay{'Unde. 11(1fi toplan • 
ıruz heınen ilerlv<" sürüldıi. Topa 

Fiat listeleri bugün 
as ıh yor 
----<>--

Her dükkan bu listeleri 
iyi bir yere a.mağa 

mecbur 
Ticaret Vekli.letirun emrile bü· 

tün dükkfuılara, ticarethanelere 
asılmak Ü7..erc mürakahe komis • 
yonur.ca fiyatları teSbit edHen 
maddelerin listeleri hazırlanmış. 
tır. 

Bu listeler Esnaf Cemilyetleri 
vasıtasiJe ve ticaret müdürlilğü 
ile iktısat müdürlüğü tarafından 
bugünden itibaren tevz1 edilect?k. 
tir. He: ticarethnne bu sekiz tip 
listeden kendi ticaret şubesine 
ait fivntlan ihtiva eden! vitrinine 
veya "müşterinin kolnvhkla. görlip 
okuvabileceği bir mahalle koy
mnğa mecburdur. 

İstanbuldan 1zmire 
{?İden 

Bir genç tren 
altında parçalandı 

lzmirden bildirildiğine göre, 
Karşıyaka nahiyesinin Sığınlı -
Hacı Hüseyinler istasyonları a • 
rasmda dün feci bir kaza olmuş, 
lstanbuldan Izmire yeni gclmi!;l 
olan Musevi Nesim adında bir 
genç tren altında kalarak başı 
vücudundan ayrılmak suretile 
ölmüştür. Kaza, ibu iki köy ara. 
sındaki 46 numaralı köprUde oL 
muştur. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

Nakil vasıtalarına 
yapılan yardım zammı 

Vesait.; nakliyede tatbikına 
başlanacak olan asker ailelerine 
yardım zammı için belediye reis. 
liği tarafından bastırılan pullar 
dün tramvay, vapur idarelerile 
otobüsçülere dağıtılmıştır . 

Karar cuma günü sabahmdan 
itibaren tatbik cdilecel..1:ir. 

Bunlar !biletlerle birlikte ihal • 
ka verilecektir. 

Diğer taraftan :bu 13te istih 
dam olunacak memurlar için ya
kında. ortamektep ve lise mezun.. 
ları arasında ~ir müsabaka im.. 
tihanı açılması knrarlaştınlmış
lır. Kazananlar arasından 50 ki§i 
tefrik olunacaktır. 

---0--

Almanyadan 25 otobüs 
getirilecek 

Belediye, Alınanyadan 25 oto
büs getirilmesi için tramvay, e. 
lektrik ve tUnel idaresine müsa. 
ade vermi§, id::ıre de bir firma ile 
tcma5a geçmiştir. 

OtobUslerin sonbahar nihay~ 
tine kadar getirileceği tahmin o
lunmaktadır. 

---0---

fplik tevziatından 
şikayetler 

Sümerbank teşkilatı tarafın· 
dan yapılan iplik tevziabnda ba.. 
zı aksaklıklar görillmüştür. Bir 
kısmı ihtiyaç sahiplerine iplik 
verilmediği. ibazılnnna i:ıef azla 
\'erildiği veya kendilerinin kul • 
lanamıyacağı kalınlıkta iplik tcv 
zi edildiği vekfı.lcte yapıln.n şika
yetlerden anlaşılmıştır . 

Vekalet. bu işi tetkik içın şeh· 
rim~ze bir müfetti13 göndermiştir. 
Bundan başka şelırimi7.de !bulun· 
makta olan Sümetbank Umum 
Müdürü Burhan Zihni de iplik 
tevziatı işlerini tetkik etmekte • 
dir. 

LKIN 
Di EK ERi 

o.n ıataabal 
e usa ından 

emur ve işçilere 
Bahai hk zammı 
yapllması is endi 
Ş~rimiz mebusları dün de E. 

minönü ve Fatih Halkevlerinde 
toplanarak balkın dileklerini din 
]emişlerdir. Konuşmalarda Vali 
ve Belediye Reisi LOtfi Kırdar 
ile muavini Lutfi Aksoy da hazır 
bulunmuştur. 
Toplantıdaki halk bazı yolJann 

tamiri ile sokakların aydınlatıl • 
masmı istemi§tir. air vntnndaş 
da. bundan 20 yıl ewel kazaen 
bir suç islediğini, vicdanen na • 
dim olduğunu, şimdi bir dükkan 
açmak istediğini, fakd "sabıka.. 
bdır'' diye izin verilmediğini söy. 
liyerek: "Halbuki kanun hapis
haneden çıktıktan sonra 5 yıl suç 
i§lcmiyenlerin sabıkalı kaydının 
silinmesini amirdir." demiştir, 

Vali bu milracaati not etmiıı. 
tir, Diğer dilekler meyanında ba 
rem kanununda tadilat icrası ve. 
ya memurlara ve İ§çilere ''paha· 
lıhk zammı'' verilmesi, talebenin 
öğleden sonra resmi dairelerde 
çalışmalarına: öğleden evvel de 
mekteplerine gitmelerine müsaa. 
de olunması istenmiştir. Bir ta.. 
!ebe velisi de sabahlan mektep
lerde saat 8 de tedrisata başla • 
mlmasmın bilhassa uzak yerler. 
de oturan talebeyi müskilHita 
soktuğunu beyan ooerek bu ders 
yılından itibaren mekteplerde 
sabahları derslere saat 9 da ba.ş
lamlmasını temenni etmiştir. 

* Maarıt vekO.leti öntuıUzdekl sene 
mektep' kltab lhtiyacmı tamnmllc kar 
§tlıyacak tedbirleri nlmlfjlır. Tarih, 
coğrafya ve okutma. kltt>plıın tama -
men basllmıştı:r. Diğer kitaplar da 
25 eylfıle kndar bMılmı., bulunacnk • 
tır. 

* Ankaradan blldlrildığtne göre 
zıraat vekAl~Uncc B:ltm alınan ziraat 
makine ve 1evnzımmdan orak 
mnklnoleri yedek p:ı.rçal1?'mm bu gibi 
makinelere s:ıhip bulunrı.!\ zlrna.tçller. 
den ilıtlyacı olanlıım ml\bayna ~el. 
lcri 1lzorinden sııtılnıasnı:ı ltoordlnas • 
yon heyeti mllaaadc etmı 1tır. * Gidecekleri )ı>rler yalcm olduğu 

için b:ızı yolcuları kabul etmlyen 1733 
pllka numaralı takııl şrfiirU Rıza fle 
2i63 plA.kn. numaralı taksi ~förU 

Mehmet Çakar hakkındı zabıt tutuı. 
mu, tur. 

* Toprak marumllerı ofüıi tarafın -
dan bu~den itibaren mnkarruıcllarn, 
10, bakkall:ıra lS, ıoı..antncılara 3 
çuval un verilmesi kararlaıttınlmıştır. 
Makarnacılara verilecek unun makar. 
na fiyatlarını dUşUrmesl kuvvetle 
muhtemeldir. 

* Fatih '2ı31kcvlnln 2 f'Jbatla açt1ğı 
dispanser, yeni kısmılar UAve edil ... 
mck ıruretlle tevsi cdilnul}Ur, Tevsi e
dnen dispanserin açılmn merasimi 
17,30 da yapılm11tır. l'ı:lertıslmdc ı. 
tanbul nıebuslanndan bazıları bulun. 
mll§tur. Şimdiye kadar F11tlh dlspan-1 
serinde 2290 hasta tcda,1 edllm~. blr 
çok hruıtalıı.m da 111.vo vcrlınuşUr. 

Polonya harbine 
6 

ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

tam vuz'yet verilirken karnmrı. i. 
ki mermi yiyen arka.daı;lnrnnızılan 
biri ölil. oln:ra.k yere yuvarlandı. 

Y nındaki ucuz kurtuldu. Mermi 
omuzundfilti tüfeğin nğa.ç kısmmı 
pn.rc:.ala.dı; kendisine bir §-OY olma
dım clbise ve gömleği tan ba. 
:n. yırtıldı. 

Polonynlı.Lar bunun ıhesabmı v 
rt~k 1 Ba.taryalnn bizi bir an ol ~ 
sun durdutmamah. Bizim d fi to -
punun yir.ınl metre :iler:islne bir 
mermi !.sa.bet- etti. lnfilA.k o lradar 
ı:.iddetli oldu kh ormandaki e.ğaç -
lardtın bazıları sa :a., sola. devril • 
dl. Girdap şeklindı- ha.ve.ya toz 
vüksd )'or .Bııtnryanm m<"Vkiini 

tam olarak tayin etmok için tozun 
kaybolmasını bddemell. ln Uzar ta. 
haınmülüfersa bir lhn.lc "eli~or. Ni 
hnyet ilerisi görUnüyor.. Fakat 
bu esnada yandan :ilerleyen bir 
kaç piyade, bataryaya el bombala
" ile tan.rruz ederek zararsız bir 
hale getimıb U. Düşmnn geriye 
kaçıyor, bata~'n nrtlk bizim .. Kt. 

bir zaman sonra Polonyalılar 
yine tutundu. D=ıha. fazl:ı. llerliyc • 
m!yoruz, rlra dUşmıın dalıa. sil tnıı 
kuvvetlerle mukabll t&rnmı b'· 
le geçti. Ta.am.ız bertarnf edtldi. 
Ağnç1arm ve kUtilklerln nrkıı«m. 
da gizlenip nrkammlan ateı1 eden 
Polonynlrlar var. Kıırs!nlrzda mo-

3 E Y L 'O' :r; - 194.!, 
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1 Milli şff 
Karabük boru 1 Dün Manisaf 

ve kok fabrikaları ! ziyaret et~il~ 
---<>-- i İzmir Orduev~ ,tet 

T elmik elemanlar i §ereflerine bir zıf 
takviye edilecek İ verildi 

İktisat veklll Sırn Day, tarafmdan İzmir, S (A.A.) - ~ 
tetkik edilen KarabUkte TUrklye de. İsmet tnano bugün saat 11• ~ 
mir ve çelik fabrlkalıı.n tJ'Upunun mU mırden harckctıe M&DiıiS~, ~ 
blm birer kısmım te11kll eden boru ıer orada mDessescteri ge: ~ 
ve kok fnbr!kalan da faaliyete 81JÇ • km co11kun tezahUrlerlıc l< 
mcktedir. Bu !abrlkalar.n ustııbaııı !ardır. 1t ~ 
ve usta kadrolannuı ikmııilno çalı§ıı.. Milli Şefimiz akşan'l s.:~ 
maktadır. Bu arada i§çt ~ da , da lzmlro dönmUşler ve ord~ıtJI t 
tamrunlanml§ olacaktır. derck orada §Cl'Cflcrtııe ,.e 

Gerek bonı gerekse kok !abrikn.ln. fette hazır bulunmiJŞlardıt· 
nruı. birer Türk umum! wıtaba§l var. ---O----: 'Jİ~ 
diya ve modelci usta bqWı.rı ve bunun Rusyadaki Fin eJçı 
harlclnde muhtelif l§ cx;ınmrert için 
birinci sınıf ustalar aıın.ıcaktır. Uata. erkanı Karsta 

eti t .11 b ş:ların sanat mektebi wezunu olma- Kıı1'8, % (A.A.) _ St~ ı.J fi" . 
ıarı garttır. u~a.·dan dıı. sanat mek dindeki Finlll.ndly:ı eıç.st veı:ır j'~ 
tob! mezunu olanlar ttrcıı. edllccekUr. tan ibaret elçilik erkllJll pıı_ ..... (.~:r". 
Ustab§Ilııra 170 liraya kacnr aylık Uc d ;!UJllur-

saat 12,4'5 trcnUe ltu U• url' ·,,,; 
rcL ve ustalara. 003 llrayn kadar yev. lar hudutta hariciye n:."ıı:ı6oı11 ,. mlye verilecektir. CelAl Zıynl ve emniyet ıxı ~. 

KarabUk _boru fabrikaaı gen1f test. Süer tarafından karşııa;.Jllı§İ ..ıtt J,,,, 
satı lhti\'a etmektedir. Bu !abrika m.ı ı;~ •· 

Fin clçUik heyeti at • -_..,A 
memleket ihUyacmı tamamen kal'§llı. te Karsa gelml§ler ce lftll"F1'1'1 .• 
yab!lecek kudrettedir. Karabük kok U ve mevki ltomutanı ~1' ~ 
fabrikası Karabük fabrlkwmıda kulla- başkanı ile blr askeri a:UCr--ıı.';.ı· 
nılan ve :muazzam yek<ln:ara baliğ'(>. tından lstikbal oıunmU!i '(e, ..... ııı ~" 
lan kömürlerin kuvvetın! tufiye ede. 1 e 'P,,_..tt1'IY 
cek ve bu koklar S&!ranbolu Ankara mış 0 an büfede f.7.az v • jltl":. 

mlşlerdlr. Bir müddet ~1t11ıııw 
havalis1no verilecektir. sonra misafirler trenle f3D.P"" 

Eylül sonunda bu koi<Ja.r s:ı.tıp çı. reket eylemişlerdir. 
kanlın!'§ olacaktır. 

Gene define 
Bu defa da Karacaah • 

mette aranacak 
Bu sefer de, Karacaahmct 

mezarlığında define bulunduğu • 
na dair belediyeye bir müracaat 
vaki olmuştur. Müracaati yapan.. 
lar, Üsküdarda oturan iki kiııidir. 

Belediye riyaseti, bunlara mü
saade vermiştir. Bulunacak de· 
finenin yüzde ellisi belediyeye ait 
olacaktır. 

---<>--
Murakabe komisyonu .. 
nun çalışma şeklinde 

tadilat 
İstanbul fiyat mtiraltaöe ko .. 

misyonunw1 ihtiknrla mücadele. 
de dahn verimli neticeler ala:bil ... 
mesi için mesai şeklinde muay -
yen değişiklikler yapılması zaru
reti görülmüştür. 

Bu hu.susta. yakında Ticaret 
Vekaletine yaptlacak bir teklife 
göre. komisyonun !birkaç grupa 
ayrılmaı:ı ve her grupun ayn bir 
kısım maddeleri kontrol etmesi 
d üşUnüJmektedir. 

--0--

Meyvalar ham satılıyor 
Şehirde ham meyva satıld:ğı

na dair şikayetler vaki olmuştur. 
Vali ve Belediye Reisi l>r. Uıtii 
Kırdar, alakadarlara verdiği c· 
mirde keyfiyetin önüne geçilme
sirıf bildirmi~tir. 

--o--
1ngiltereden 1 milyonluk 

rnal geldi 
Son günlerde 1ngiltereden pi _ 

yasamıza 1 milyon liralık İtha • 
!at eşyası gelmiştir. Gelen eşya
nın başlıcaları aşağıdadır: . 

400 -sandık levha halinde tene
ke, 150 bin liralık kimyevi mad
deler ve trbbi ecza, 200 mn lira. 
lık clokuma makineleri, deri, mu. 
şamba. iboya, mürekkep, 46 ton 
kakao, 80 ton ham kauçuk. Ya
kında bir parti kauçuk ve otomo 
bil Hi~tiği de beklenmektedir. 

demki düşman tankı yok, bomba.. 
lıırnnızı başka hedeflere kullanı
rız. ~mbaln.r tesirini. gösterdi.. U • 
fak mikyasta çete harbi yapmak 
ıstiyen düşmıuı çabuk austuruldu, 
Biraz sonra düşman ate ı }ine 
iddcUendi. 

-o-- lc1' 
Simdi de çoraP ıto 

yapılıyorıf1U• ~ 
Piyasadaki kadın. ~orspl ,rti' 

fiyatları mütemadıY~ı-dJl' ti 
gilt. miktarı da a~Ill8,tI0 ~ 

Fabrikatörler, !Jllı:!-dıı. ol~ 
senelerin aynı mik . ıerl~ 
nu, darlığa çorap t~cır tJll~tııt 
bep olduklarını iddı& e ııclıı 
Jer. İddfaya göre, b~t.3 ~ ~ 
çorap stokları yapma:ı. bir 
şm fiyatları yüksel ter. edirttf 
ti para vurmak iseınek\11 ıı:& 

Alnkadar makaınlat.ri$1l1 
ta şiddetle takibata f!l 

POLIS'te: 

Bir kamyonda ya~ 
çıkb . id~r 

Şoför Ba.haettinın oiltl' ;f" 
bulunan bir kamyon, ı! 

3teŞ 
makçılarda ansızın ~ 
yanm:ştır. k ırl' ~ 

Kamyonda, kaucuJil< b!f..11 
kullanılan 18 teneke !:iCD"y 
madde vardı. Yangın'*8~11 

nüz anlaşılmamıştır· ·tJB'~ 
ka mahalline ye?fJf~ cı:a.r 
rnfından şöndürulmWl ,0~ 

BlR ÇOCUK }0\?tOO 
ALTINDA öLV ııd 

osn1:ııı .~~ 
16 yaşlarında . tlıı J\11 

\ 
bir çocuk dtin bisıklC 8sfsJt,, 
çekmeceye giderken ıl~ııııt~ 
da bir kamyonla k~1tıcri 
kaçamıyarak tekere rP 
na düşmüştür. yerıcrışı& 

Osman, muhteı:f ı;. 1' 
ağır surette yaralann1 siJldO 
nldığı Guraba hastııne 
müştilr. 

Medid 1 tsle~(I 
Aı:kerl Tıbbiye oı.uıu ~ ~ 

çok se\•diğlmlz Kıı.rdcşlJ":9 94~ 
kımoğlu ruhuna ıttı.llfoJ\ oiıc il ~ 
günO Ko.nlıca caın!.!Jlde ı:l1-'';,t/ 
mUteak1p mevlidi şerit., -~.do 
cağından arkadaşiatl e~.u1iJ" 
ııcvcnlerin tcşnncrtni t~~~ 

$ ·J," 
Kopriıd<'D 'ııpur :!jS8 

~ 16 
lon\'alıların "hurra'' 3',,se ~ ( 
şicliyoruz. Geriye ~~::: lff~ 
lardan ileri mevzile~~~~~ 
dildiğini öğreniy<>~ ,-~ 
§ısında geriye geltileD ~·,p.> 
mensup askerleri gö~;. V ' 
man onları takip edi~ v 

Önden sıhhiyeye flıtiyaç ol. mek için vaz.iyet aı~xk · '.J 
kötüleşiyor. MuJr;abU ~oetb: 

du!;ru bildirildi. Ağır yaralı var • ?!enleri durdurınng8: ,., 
mış Sıhhiye koluna mensup mo ... sidd tli ,,.. ~~ ~~ 
tosiklctçilerden biri çılgmca bir Polonyalıların · e lP ..... tJl"""f. 
h ğm ormanın sıklığı, arJta ... ı.;e"" 

areket yııpnrak memıi ya uru.. ler içinde ynnın3Sl ~fi:~Yr~df 
nun içine aWdı ve ıkalçasmdan n- iyi olmadığı intt'bıJ.lll1 t J"'., 
l;'lr bir ·ara alan 'başçavuRUJreriye nen şayiaya göre ~ıA cP~ 
aldı. vurulmU§ vaziyette ~~ i' ~ 

İlerlemek artık mümklin dcğı1. Ta.bum mensup bö~ilQJP""~· 
Arka. taraf ile irtibat kesildi. ne - le ça.rpışdılda:rmı ~.-1'~ 
den mi? Ormon arkamızda cebcn. halde sıkll)tınlan ~;O ~ 
nem gibi yanıyor. Polonlalılru, knr tmdadma. gitmclifb •. ~ ";~;. 
şıdan taarruza geçtiler. Ormnnın mız, "ceplıe yapın,~~~ 
c:ok srk yerl olan iburada mermiler emir verdi lnfit&Jt ~ 
rslık çalarak kulağımızın dib nden çhıde kaybolan sesi d ~ r 
geçiyor. Ağaç gövdeleri mermi f.. Safa mla. b!r taartUf ~ 
"abetler:lnden delik de lk olmu . vUcuda getirmek idn 7 ~ 
Be!'! metre Uerlslnl cmrmt'ı<'k hay~t ufsk bir guruP / 
Beı:; metre ilerUıini görmek müm. ı'ii. _ _Jfl1 
kün c1.~.ğil. Pek çok çalrhlı: vru', Po- rve-
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Uykuda bir 
an-ı-k ıraı ve eli 
llndakh bir 
Amerikan 
gazetecisi 

~ htk A 
llr' ha k:ertka deniz genelkur
~tsıı•de çı~ Ste.rUng in ünıtQd 
ıc~~u ed naıı lllakales.ini b:ı.his 
" 81 <lUn An.kam radyosu ga· 
~t ki· akşaınki neniyatmdn 

~ b tlkada bir 
tat it rnevıd zaman çok ~ ük-

- .. HAVACJL/K BAHiSLER/ nmunnn•nınUHHDI 

Uzun menzilli bombardıman tayyareciliği 
taarruz tabiyesinin en müessir silahıdır ... 

Hava ge·mileri ve uçan 
kaleler hu sınıfa dalıil 

hava devleridirler ... 

ba~ bu 'Yolı: ga! etmiı:; olan bir 
~ tUe lı:~ 

1 
dakı mUtalealıırını 

Jıııda nQYlıı bi~ anı~ak elde değil
~ daıdıg ınutal a 1918 'Yl
ki( ~an 1• Uykudan ancak bu· 
a~ atlarını ~~ı!~sun ün maddi hn
~dan ~ Ytn bır ndamm 
hıı ~ ı. li:ğ r ba~ dı belki yadırgnn. 
clırı-,~t tar 1

11
• zat hnkikntlardıır "Jcusa ha:.ulanmakta olan bir lngiliz 'bomoarJıman tayyareıi 

·~~ :~in ~ ısc kendisini uynn
~ <JO~lzlar n:ıaca dıyclim ki: 
h haı na tnukavelesinf' göre 
llıı:a ticaret c bulunan deY1etlerin 
daQ Ytnel P ~lerı yalnız sıhht 
tc~geçebillrl~bı 0!~mk boğazla?
hrıa St geçitt r. Eger bugün bu 
h hu bo • en istifade edileml
bo,lliy~ti gazlarda herhangi bir 
ıı ;nııar cıı: bulunınas1ndan değil 

~tı!lt!.iğj llldaki denizlerin em~ 
"Vllta lld eJı il . 

~cıtı bugullku C'ri •• gelmektedir 
lar:ıe St>\'Yet dongtınde, Karade
tıı~ h c;: bi anması hasım -
<l1', c~k kad:r~uk~yese kabul et
' "Yetıcr· stun hır durumda
P ~o da bir ~ bugünkü ih iyaç • 

1\. ~ldıığunu aç zırhlı veyş, tor
l'ıl l:ıı.ıraı şitndısannnyoruz. 

ltl<>r aı gjoı ol kı a~vol eski harp· 
Ci • ~Cltck lilad gindan bahse -

ile ı.~~lel'd ten Uiındiki nhval 
~u-ctb a.r ku ekı gibi değildir v~ 
ıı.. ir h VVetn 1 "'(~\ ava U • -<>_ursa olsun, 

l'dıı filoı.r stUniügü bu1unma-
' ı- ıtnııar~bsahillere ya.km yer-

\· ~kte~Yf girŞnekten ih-
c Yflk r er. 

!! n ~ı Bek tncvki ;.,....,, ~ t • ınse1 . ~..... e .... 
ııı dası ertıı kendi memle-

ına ltas Yasayan bir devle· 
llitıul<: hırlar leden böyle hesab:ı 
llıtlc:rı ~tatlar dYa:arken bunul\ı ne 
~,.,,,_ ır._~ oguracam... ık u· 
ı.. !"<.QJr ~ gelirdi ":"ı es r
:--q b 0rıal'8a · Eger bunu 
~ı-~tılun.a.n1a rrıesuliyet mevki -
.A~ • '!'la bunu danışnbi -
-...qı"?-Utan 

ın harbe · 
"-- (1) cınnemesi ~ 
~ C\•anıı 6 mcı6 ) 

Bombardıman ıtayyarcciliği ta. 
arruz maksafüle harekete geçen 
bir silıüıtır ••• 

Kara ve <I c n iz muharebe
lennae olduğu, gibi hava muhare. 
belerlnlle de evvera hareket .ser.. 
beafüği ve ondan sonra dn kuvvet 
üstUnlqğU elde edilmek dilşünce. 
sile devamlı olarak tanr.ruzi hare 
ket edilir. tııte bombardmıan ta~. 
yareler:nin :\'Mıf mUnıeyyizi olnn 
taamı.z kabiliyeti, hn"lm. lıakimiyc. 
tinin kunılu_şunda funil olan başlıca 
e;ebe_p olarak ıgösterllir. 

'Şarlc cephesinin kurulan hava 
hlltimiyeti, Alman tayyarecıliğinin 
baskm bombardnnanlan neticesin. 
de ele ~.ilmiıtir. 

GündUz gözlle muvaffak oluna... 
tnD>aCak ve §iddetıl mUdafa.a.sı o. 
lan .hedefler üzctlnde gece taar. 
ruzlarmm muhakknk ki tcısirleri 
varılır. Ye.kın .hedefler ya gündüz 
ve)'ab.ut da rulyeti icabı gece bas 
k:mı altmda bulundurularak hı.rpa.. 
lanabilh:ler. Fakat hareket Usle. 
rinden çok uzaklarda bulunan bazı 
ehemmiyetli hedeflerin bombardt. 
manı için mutlak ~urette büyük 
_sapta ;,e uzun müddet hava.da ka. 
lanik ın;ıildara kadar g:dip döne. 
bilecek tayyarelerin mevcudiyetine 
lhtiyaç vardır. 

Uzak mesafelerden gelerek he. 
~eflecini bombardıman eden tay. 
yareler ~in ne dereceye kadar 
korku ve tehlike varsa, taarruza 
uğrryan taraf için de benzer kor. 
ku ve tehl'.kenin bulunduğu mu. 
hakkaktır. Kma mesafelerden kaL 
karak veys. en fazla iki mlida.faa 
hattmı a.§8.l:ak her zaman için dilş. 
man taarruzlar.mı bckllyen bir 
mrntakayı bombardonanla. uzak. 
lardan yorgun gelen ve hedefine 
kadar -birçok "\'RSrlalarlle ~:ırp1ş.-ı. 
rak kendine yol 11çmrva çalıımn ve 
bin miiş'külatla hedefine varan bir 
taarruz arasında fark olacağı tn. 
biidir,. 

:Dilfıman üslerinden Ü!;, dört bin 
kilometre mesafelerde bulunan 
re taar.ruza uğramak ~öyle dursun 
uzun zaman üstünde keı;if :maksa. 
tlile bilr. bMIID tayyarelerinin uı:-

l"aıan: Ca 
SUs Jtlektebi profeeörl"rinden 

~tttn. 112 
lsve.t:li A. Ml!..NGHAM 

Çeviren: H. D. 

~Ilı..~ t;e4:~ kovaıu (1""1;.;;: ,, 
.~ d .11;ovan1 ~ .... && şey,.cr büyük bir §8.lll!I olmasa gerektir. 

1tt ıl{! t.:-Jı u~ §eklinde ya Zira Almanyanın denlzle.rdeki .müıı 
tl hı~lzaıtııarı idi ıkJ i>u du: kül vw:iyetin.i ı.18lab için ortaya at. 

~ilen ~ Çeku tatarından de. tığı ;projel~r "bütün ca.sus dünyası. 
Ve böl'cre k erek Atlantikte nı hf:yccan :ve §lddetll boğuşma. 

ı.l ':aca lıneu d onulablle~k bU. lara se'\'kettiği :halde bu projcle. 
ltlaı-, ci:aıar de.nhaltui. t.ınaerı lıe.men .h.ls birlsl tahıikkılk 
rr hu d rı vuracak olan edemcmlştir. Bqgtıp deniz casus. 

lr>~lı:aıtııı.~b~a avdet ed~. J.art~ denilebilir "ki, Jıer za.mankin. 
a s })a; u suretle açtk den daha büyük bir :faaliyette.d'r. 

t b ~tırihni ôcnızaıtı futl.ed Zira .:Alınanlarm 1ngiltereye karşı 
t~ harp ~ bulunacaktı. deniz mcaelee.iııi na:ıtl halledecek. 

" ~lir lı tlUııyaYI SSlll{'.la bir za. leri,, .ne gibi :vasıtalar icat cttllderi 
~ 8.d hır rrı gu] etmi§ veya icat edeb.ilecekleı:i ~iddetlc 

a~ tl n Jb JU'Qjcler·nın ıma takip olunmakta, bu meselenin er 1 ti k a~t ve ıı · ftAft~ &, " eı-ın bl amôurg .geç ne '§ekllc\e ballo1UD~· bUUln 
"<Q:ıbu tlnııştır r ?llarifeti ol_ caı1us dünyasını uyanık ve ayakta 

rg dı-i~ tutnıelttadır. 
vtının herhalde Filvaki Alman ha.!]> .ıemilcri ln. 

tuğunu görrniyen bir sanayi mrn. 
takasına yapılacak baskın bUyUk 
bir §aŞkml:k ve panik uyandırab!. 
lir. Beklenen bir tehlikenin doğu. 
racağı tesir ile, beklemniyen bir 

ı; Y~n~ ~ 
I A.ŞARKLJ l 
kazanın meydana getireceği heye. 
.canı mukayese etmek hiı; de gUç 
değildir. 

Harbin başlamasnıdnn ook za.. 
mnn sonra lngillz tnyyarelerinin 
Danzigi bombardmıa.nlan büyUk 
bir tesir yapnll6tı. 

Burası Londradnn üç <bin iki yüz 
kilometre uzakta :ve herhangi bir 
botnbardmıruı taarruzunun yapıl. 
ma.sı ib t:.mali çok zayıf olduğundan 
Alman müdafaa. tertibatı pek do 
kuvvetli değildi. Bombardıman ta. 
arrunı az sayıda tayyare ile ynpıl. 
drğı halde zayiat vermeden ve çok. 
muvaffak olarak başarıldı. 

Yine böyle uzak mesafeden ya. 
pılan ve ynpılacalc bomban'lınınn 
baskmlarınm brrakacnğı iınl tesiri 
gösterecek bir Tarnnto baskını 
vardır. Taranto muvaffakiyeti Bri_ 
tanya hnvacıl·ğınm füderine uzak 
ve fa.kat Yunan Uslerinden yaptığı 
bir altmdrr. 

lt.alyanlar, İngiliz tayynN'l<>ri. 
nin Tal"antoya kadar geleceklerini 
truıarlarlar ıre fakat ihtimal ver_ 
mezlerdi. Bu baskrnm muvaffak 
neticesi muhakkak ki 'büyük Bri. 
tanya imparatorluk tayyarecileri. 
nin programh ''e bilgili sevlt ve 
idaresile umulmıyan bir zamanda. 
taarruz edilmiş olmasrndndtr. Eğer 
İtalyanlar. o znmnn için lngiliı 
tayynrecHerinin T-arantodaki do. 
nanmalarmn uzalı:lnrdan solrnlnrak 
bir baskın yapacnklnrını knbul et. 
m!ş olsalnrdr, bu =bnskm hareketi 
hiç de bu derece yıprnlrcı olmazdı. 
lşte uzak me~felerden ve umur.. 
mafitk blr zarnnndn herhangi bir 
hedefe taarruz mutlak :surette 
tesirli netice alır ve fük:ıt, birçok 

gil terenin §imalinde. İzlanda •e 
Groenland civnrınaa bazı esra.ren. 
giz :ve mUnfeı:lt çıkı lar ve mn.nev_ 
ralar yapmw·tadırlnr. 

Görünür.ôe hiç manasız gibi .gö. 
rline,ıı bu ehlikeli çtkl§ların he. 
defi busün hilla meçhuldür. 

Bazı deniz casuslarının ifşaatına 
göre Alınanlar, Amer.lkadan çeki. 
nen J npon donn.nmnsına emniyet 
vermek ·ç;n reni blr deniz topunu 
tecrübe etmektedirler. 

Holnndn deniz casuslarından 
mG§hur Avillnn Jlenn'in bu husus 
ıaki jf§anlı ;hayli heyecan uyan. 
dırdı. 

Henn'e göre Almanlar yalnız 
büyük ~ırhlılann ta§ıyabilcc,eği 
.btiyiik çapta ve ~·eni sistemde bir 
deniz topu in{jnsınn çalışmakta • 
dırlar, 

Bu topun e.ndaht ettiği mermi 
en büyük dritnavtı bir saniyede 
imha edecekmiş. 

Almanlar Jııpon donanmasında
ki bUyUk zırhlıları da 'bu toplar • 
:ııı teçhiz ctukleıi takdirde Am"
ırik.a.n \le ::lngiUz OOna.nmaları bU • 

müdafaa Jıatlarmm a.5JlmMı .mec. 
buriyeti taarruz filosunu hırpal:rya 
bilir .. , 

Uzak mesafelerden tevcih edile. 
bilecek baskınlar yanında, bir ta. 
arruz bekliyen ve Jıer an için ha. 
zrrlxklı bulunan hedeflere '.karşı 
çok dıı:Jıa kmif tevcih edilecek ta_ 
nrrw:larm ııetict'Si daha ,"Crinuıiz 
olmaktadır. lşte, Alman tayyare. 
cilerinin büyük Britanyn ada.cıma 
ka?'§r ~·nptıklan .kesif ve dovamlt 
bombardnnan taarruzlarının ham. 
leleri açıkı;a bunu izah etmektedir. 
Çünkü 'bütün Us'leri lngilter-0 he. 
dcfleıine yakın ve burnlarda lıc>r 
an için bir taarruz vukuu gözlen. 
.mektedrr. 

İngiliz ha.vaeı1nn ise 1üzumu :ııa. 
linde çolc uzaklara 'kadar giderek 
tosir edecek hedefler bulabilirll'l". 
Bilhassa uçan kalelerle ise başlı. 
yan btiyUk Brltanya imparatorluk 
hava Ckuvvetleri. şimdiye kndor 
korlrusuz oturan uzak mesafeler. 
deki hedeflen tehdit altına alınış 
bulunmaktaaır. 

Bu suretle hedeflerin müdafaa 
,kaygıları birçok malzemeyi sadece 
Berlın ve I..ondra. arasmdnki ara.. 
ziye daf:'Itmnktnn ziyade büytik 
.mikyastaki geniş bir saha.ya yay. 
mak mecburiyetini :meydana getir 
.mek Oır. Bu takdirde de müdafaa 
sistemi kuvvetinden ka.Ybederek 
malzemenin dağılması kndar mn. 
kab •lenin de dnğılncağı ruıikardll'. 
1!1(e bu zamnncln da taarruz tny. 
yareclliği için yüzde bir nisbetinde 
bile Olea bir. -emniyet şansı mey. 
dann gelir. 

Uzaklara ve memleketin en 
hllcrıı. lröşelerine ikadar uçmak ve 
~esnfef;i ne olursa olsun befhangi 
<'ıbcmmiyetli bir hedefi dabnn. tclı. 
i!it altmdn bulundurm&k imlı:Anına 
'lrullik olan Brlt:ı.nya 'bıyyarecilerl 
.hava Ust!inlUklerlni bUtun hasım 
muntaka.lar.mn Jıissettir-ecek olur -
ısa manevi.yat bozmak noktasından 
da kıymetli b"r ka7.8.n!l elde etmiş 
olurlar. Ve uzak mesafelerden ya. 
pılncnk bombardnnan tnarruzları. 
ntn umulmadık tesiri de daha ziya. 
de .kendini bunıdıı. ,göstmir. 

yük ibir ttbUkeyc maruz ıka.laca.k • 
IJDJ3. 

Henn en yeni Alman zırhlıln.n -
ının bu toplan tecrübe etmek .için 
ıİqgiltcre adaları civarma açılu:lnr 
•yaptıklarını Ye İngilizlerin en bü. 
'yilk dritn:ıvtlarlle kal"§ılaşmak !is-
tediklerini. Japonlara karşt bu 
yeni topun tesirini ispata çalış 
'1.rklarmı ,iddia ctmi§tir. 

Henn'in bu iddiası biltün deniz 
cnsuslnrınr bu noktaya hiicum et. 
titmiş bulunuyor. Fti.knt §1mfilye 
kadar Hcnn'in 'iddialarını teyit ,. 
d0<:ek hiçbir taraftan hiQbir tc • 
:r.a'hUr olmamıştır. 

IBundnn dolayı Hennin iddiaları 
bugün için bir hayal mahsulil ola.. 
ra.k telakki edilmektedir. 

1Bunun1a beraber, büyük !:ll.Pta 
deniz casnslan Jıer gün, .her saat 
böyle ibir sürrıriz bcl<lediklcri i -
çin Avrupa deniz sanayi ve idn
..resi mahfillerinde korkunç bir ca 
sus mücadelesine girişmişlerdir. 
Danimarkada cereyan eden bir hfı 
dise bu hususta insana cleh.,et ve. 
rocek bir malily,ettedir. 

BiR PLAKANIN 
OOŞONDURITOG(J 

lıte gaz.ete havadisleri 
ar.a.ında in..anı ister iste • 
me.z, üz.erinde durJıxran bir 
cümle: "4() yolcu alan oto
büftin plakası sökülecek,, 
Once: " bu re.va değil mu
hakkak bir yanlıslık ııJar •.. 
plakası sökülmek~§öyle dur. 
sun, bu otobüse, pltıkası bü. 
~klüğünde bir madalya 
vr:ilmek yakııır •. ,, • Jiye 
düşündük. Sonra da ıunda 
karar kıldık: 

"Plô.ka ihtimal müz.ey~ 
götürülecek ve altına §U 

cümle YQXılacakttr:,, 
"l.941 sene.inde,, bu pla. 

lıayı ta§ıyan otobüı, 18 ki-

silik ,Yeriııc tam 40 ki§i ağ ... 
dırmak mucize.ini göster • 
miş ve rekor farmı frr°" 

KEŞKEKÇINlN 
ll<.EŞKEKLENMIŞ ••. 

Bir gazetede §Öyle bir 
cümlt> gördük: 

"Daima iyi ettiğini zan .. 
nettiğimizi birka~ kere kay. 
dettiğiıniz . .' V.ı.,, 

Herhal.de "akrabanın ak
rabaya akreb etmez ettiğin,, 
le ukeşkekfinin, keşkeklen .. 
mİ§ keıkek kepçe$İ ••• ,, AC 

bir nf!Zir.e yapılmak üten • 
mİ§ ••• llani ya pek de mu • 
vallak olunmamı~ say_da -
maz; tebrik ederiz. 

R 

Gazetelerdeki ilanlar 
münasebeti le 

MÜREBBiYENiN VASlf LAlU 
uazeteıerde lb\lzan Ş'öyle :mı.n- j 

Jara ra!;t}arız: 'IBeş yaşında lbir 
çocuğa bakmak üzere Türk veya 
ecnebi bir mürebbiyeye ( !) "hti
yaç vardır. ltsteklilerin .. " ".Flran. 
sızca,. almanca, ingilizce lisanla. 
rmdan birini jyfoe bilen ( !) !bir 
mürebbiyeye ihtiyaç vardır ...•• 

"Fransızca, ingİlir.ce)'İ fevka
lade gürel konuşan Avrupalı 
~enç ibir mürebbi}e ( !) is :arı. 
yor ..... 
Birsok sebeplerden dolayı (m()o 

da, eğlenceler. W'ih ... Burilaı:m 
başında gelirler> ıbazı anneler 
d~·aya getirdikleri yavrula.o
run ter.biyel erini ba,§k"lllarına, ;} a. 
bancılaı:a terke.derler. :Eğer lbu 
anneler ı:ilk çocukluğa ait terbi
<yenin ne kadar mühim olduğu
.n, insanların bütün ömürleri 
JnUddetince da.ima tesirini gös. 
terdiğini :ve hayattaki muvaffa.
'kıyetinde büyük bir rol olyadı
ğmı bilmiş olsalar şüphesiz .ki 
11.SırJardanbcri devamedegelmek. 
t.e olan hu fena adetten vazgeçer
lerdi ve tabiatın kendilerine ver
diği ibu asil ve önemli işe dört 
elle san1ırlardı 

Bizde mürebbiye saçimi mese.. 
lesl pek az 'bir rekfına erişen a..:.
leler istisna edilirlerse tamamiy
le göreneğe 'bağlıdır ve 'hiç "bir 
esasa dayanmamaktadır 

Derme çatma bir :f.raıi.sızcaya 
malik olmakla, ile üc almanca 
.kelime bilmekle kırık· dökük 'bir 
az İngilizce cümle söylemekle 
hiç bir kimse mürebbiye ola
maz. 

Mürebbiye üzerine aldığı jşin 
ehemmiyet ve nezaketi hasebiyle 
b~ok vasıflara malik olmak 
mrundadır. Bu vasıflar ise §Un
lardır: 

I - Maiidi vasıflar, 
II - Manevi vns!flar 
Birjncisi ikincisinin · yanında 

daha az ehemmiyetli olmakla 
beraber her an tesirini .göster
mekten de uzak kalamaz Mli· 
rebbiye herneyden önce sıhhatli 
olre.alıdır, vüc.udunda saknt:ık, 
sağırlık şaşılık. kekemelik gibi 
hu.cıııslar bulunruumalıdrr; iyi ve 
~ade g:iyinınelidir; temizliğe faz.. 
la itina ~östermelidir. 

Manevi vasıfların çocuk ter. 

Fransa. harbini mUteakip J)ani • 
:markada küçük bir şehirde üstü 
başı pejmürde bir adam elinde ııga. 
~et sağlam gekilde lkapalı ibir çan 
tayla kilçük anotör1ü • sandtillar 1. 
mal ..eden ::famiknlara girip Cikt • 
yoniu. Böyle pejmürde kıyafetli 
bir adnmın motör fnbriknlarma 
girip çrkmnsı henUz bu şehirlere 
ycrleşmC'kte olan gestapo teşkilfı
tmm derhal dikkatini celbetti. ıE5 
rnr:engiz Danimar.kıilinm nrkasma 
hemen en azılı iki casus ;memur e 
didl. 

Bunlar pejmür.de adamı ıtakip 
edecekler ve hakild maksadmı 
öğrenecekler, lüzum görüllil'6e bir 
tuzağa dli3ürüleoekti. 

Azılı casuslar pejmUrde kıya • 
:!etli Danimarkalının arkasmdan 
l901luncu ziyaret ettiği fabrikaya 
girip fabrika direktörüne hüvi -
yPtlerini llbildirdiler ve pejmUn:le 
adamın fabrikaya niçin geldiğini 
soroulnr. 

Dineıınör yüzünü buruştunırak: 

(DlltıtMa ... ) 

Yazan : HALiS OZGO 
biyesindeki :rolleri• zamıedildiğin
den çok daha biiyükttir. Manevi 
\'asıflarr da ikiye ayırnl>iliriz. 

I - Ahlaki vasıflar, 
II - Bilgi ya'.hut mesleki va· 

sıflar. 
Milrebiye anaılbut karakteri 

ciddi, sabırlı, azimkUl' olmalıdır· 
kararları ve hareketleri daim 
aynı durumlannı muhafaza et. 
melidirler. 

Mesleki vasıflara gelince, h r 
mürebbiye vazifesinde muva:f k 
olabilmesi için bir 1:akıın hıl~ -
lerle :mücehhez olması lfı.zıındı 

Bir defa '.basit ibir ışekilde o 
da onun çocuk terbiyesinin aı 
hatlarını ilm~ı'. ~ocuk ruh•mu 
ne <>lduğunu, bunun zamanla \ 
muhtelif !\'B.Şhıra gör.e aldığı n 
hiyeti oğnmm~i. cocuk hıfz 
hasını tanıması, biyoloii ' 
ır:iyolojiye ait eırnslı m um. t 
dinmesi zaruridir 

Mureôbive coonk n h i \ t ı 
a.it ve bilhas cocuklarda· muh. 
teHf anlarda .zuhu .. eden lhtiv c· 
larJabunlann doğurdukları ve 
terbiyenin mrurlvelulan olan n
lakaları, çocuk ruhunun ,gelışm 
esnasında. g~irdiği buhranlı sa 
halıırı (sütten kec;ilme, ilfıh) ' 
bunların mahiyetleriyle almm • 
sı foabcden tedbirleri bilm k 
mecburiyctmdedir. Ziıa bu ipti
dai ve zaruri bilgilerden mahrum 
bir mürebliyc faydalı olanı"'" 
billlkis alacağı yanlış karar 
ve durumlarla zararlı ve hatt 
tehlikeli olur. Mesela bebekl' ı 
vaktinaen evvel elitten kerm 
ve ·yürümcğe icbar etmenin d · 
ğuracağı akrbetleroen baberd 
olmıyan 'ibir mürebbiye yarına 
mclderden nefret eden,, daim 
hazım güçlükleriyle kn.rşı1w n, 
her türlü çalışmadan azap du· 
yan tam mnnn iyle 'bir ten l, 
tufeyli lbir mn1tlfik ihnzırlay... • 
lir. 

me çocuk ruhiyatını lbil.mi
yen bir mürebbiye fbüyüttü · 
yavruyu 'korkak, :mi.Jkin, veııa 
müstenit, mernnmet.siz, kibirlı 
bir insan yapabilir. 

Bütün lbunlar mürebbfye inti
hap edilirken bizi çok ihtiyat ı 
yapacak ny)erdir. 

Fakat ne ynzıkki bir çokları 
mız !bunları .göwnünde bul 
durnuryız ve lbu mühim işi g 
güzel yaparız. 

'* :(. 
Ekseriya murebbiycler tam 

miyle anne ve lbnbalara tabı r -
ler. Onun için istedikleri f 
hareket edemezler. Bu hal b 
gUn için fazla zaıarlı d ;:~a r 
Çünkü 'UDlumiyetle ebeve) inl ı 
mürebbiyelerden dalın .görgu 
bilgili ve tecrübelidirler. F 
lıer zaman anne \'e b:ıb:ıların · 
müdaheleleri doğrıı değild 
Mürobbiyenin tam manası:, le E
beveynine bağlı olduğtınu r.; r 

cocuk artık onu dinlemez. s , 
rine kulak asmaz ve kendi i 
ona hakim olmak ister. Bu el ı
ruma diliC'll ımürebbiye hic b 
lemeden ibulunduğu evden uza • 
Jaştınlmalıdır. 
Çocuğun terbiyesini üzer.·n 

alan bir mürebbiye znmawn 
bir Fenelon'u olal>ilmelid;r. llJ. 
halde mevcudiyetinin hiç 
~nası .kalmaz. 

Fenek>n bildiğimjz .gibi on 
(Denmr 6 .mo1a) 
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Türkiyenin 
vaziyeiı 

.te etmcğc muvaffak olamamış _ 
tır. Müttefikler her tarafta is
tihdaf ettikleri hedeflere varmı~ 
lar ve müstakbel harekat için Hl.
z:mgelen şartlan temin etmisler-

- . . 
• ... • ' o • (~ t/IJf • 0 - ,,,.. o 4 ., ~ F .. ' ,_, ~ ..,, .,,.'>....... .. , 

ıerlinde yarı resmi 
kaynağın 

bildirdikleri 
" Tlrkiye her ne 
tarattan ellrse 

gels n b ç bir 
tazyik ba s·yasetl 
eğlştirmlyecektir,, 

ırk cephesinde vaziyet -
inler ilerliyor _ Hitler nu
:h söyliyecek 

Berlınıden yan resmi bir kay_ 
ık bildiriyor-
Almv.n h rlcıye neza:-etı mahfillCr 
ıe göre, TUrklycnin l ran h.Ad.1seleri 
:kkındaki vaziyeti üzerinde uzun u· 
drya tlunruığıı. mahal yoktur. Ttlr. 
y;mln nokta! nazarı Tilrk gazetele 
ıln vo radyosunuc. neş:iyatI ile ltA!I 
rooıade t.avazzuh etm(:ıtir. 

Mn mafl Ankanıdııki Amerika bil.. 
Llt çisinin lrana kaş İngiltere • 
.ı.s taarruzuna Amerika bUkfunett
cı müzaheret etUğ:inl, TUrk hlild).. 
eUne blldirm~ olduğ~ datr bir A • 
erik& ajanamm verdi6' haber naza.. 
dlkka ti celbetmiştir. 
Amerikalılar, §imdiye kadar ketu. 
ıreu muhafaza etınis.erdi. lıladem· 
, şimdi if§8.8tta bulurı;lmU§tur, A. 
ıırlka hariciye nazın M. Hut bazı 
e.seleler hakkında beyanatta bulu· 
ılmak U..ett artık UZU?' nrtiddet te. 
ddUt etmlyecektlr. 

D. N. B. Bildiriyor: 
Türk resmi mahfillerinde Tiir
iyenin bitaraflık siyasetini bir 
~re daha ehemmiyetle kaydet
Le.kte ve iher ne taraftan gelirse 
•isin hiçbir t<rayıldn bll siya.seti 
~ğiştiremiyeceği !bildirilmekte. 
r. 
.Deyli Telı;:raf m Ankara mub.a_ 
ri Amerıka büyük elçisinin 
ilmi Sar.ıcuğ:u;ya. :;~ptığı zi.ya.
ıtc bü~ Uk bir ehemmiyet ver 
ıekte<'J ır. 
Bu ziyaretin maksadı mtınha.srran 

alQmat almak olduğu beyan edill· 
•1'8a da, Amerlkalrlarm Almanyaya 
Ll'ŞI harp eden mem.kıketlere yardım 
ln icar ve iare kanunı. mucibince 
rfcttiklerl gayreUer Türkler tı.._ 
ıde tesir uyandırmaktadır. 

a.rk cephesinde vaziyet 
Alman başkumandanlığı şark 

iliec;indeki harekat hakkında 
llfl neşrettiği tebliğ-de hareki_ 
n plan dahilinde cereyan ete _ 
ini, Alman hava kuvvetlerinin 
tuvaffak.ıyetle neti~lenen hü -
unlar yaptıklarım ibildirmekte
[r. 
1 Eylülde •Alınan savaş ta.yy.ı... 
~erinden mürekkep bir filot;ıe 
men gölü şaiıkmda bir Sovyct 
:>tuna muvaffakıyetle t.aam.ız 
miştir. Motörlü teşekkilllerle 
.r piyade ter~!~jilfuırJcn ve lbey 
r koşulu muıı bir araba. kata_ 
·ndan müt&..kep olan kol şark 
tikametinde yol almaktaydı. 

Pike hücumu yapan Alınan 
lyyarcleri bombalarım lb rakmLc; 

LI' ve sarnıçlı arabaları tahrip 
tühimm:ı.t yliklü arabaları lber. 
ava et.nıişleı · ·r. Alçaktan uean 
lnınn tayyarc'eri firar hnlir.de
i Sovyetieri yine takibe • ~m 
:lerek kanlı myiat verdirnuş · 
rdir. 
!\ s k. e r i b i r k a. y ı:ı a (

m haber vcril~f,ine ~
• Alman tayvar erinin l . Ul 
" yaptıkları ücumlar evvela 
ıühunmat depolarına ve şark 
~esinde şimaldet.""i So\ et ba· 
wa mevzilerine tevcih e(ljlrr.i.ş· 
r Tam isab :ıtler vaki olan mli. 
mmat depoları berlıava ojmus 
ır. 
İkı hava dafi bataryası tclırıp 
filmiş, diğer ibir bolşevik b ~ 
ıı..~ı harp har ici ibırakılmı,..rr 
rJVyel taarruzu yavCZ§ladı° 
Macar ajansı bildiriyor: 
Dınyeper ~hri bo ca lb:ütün 

lvyet mukabil hücumlannm 
vaffnkı) etsizliğe uğram ı ü. 

•rıne bu hilcumlann şiddetı mu 
· <lit noktalarda hissed:Iir de
~w de 37 .. almağa ve hatta geı·ı; 
ıege başlamrntır 
Müttefik ibirliklcr müteaddit 
ilştnan hücum kıtaları ı;:ir al· 
~~rr. Geçenlerde t atbik et. 
klcn müdafaa usulünün hiltıf ı 
1. Sovyctler şimdi büyük piyade 
ııvvetlerinin istimalinden vaz -
~erek lbilhassa topçu ve tay -
ıre faaliyetinin yapacağı tesire 
lV nmektedlr. Maaınaiih dü~ -
an hiçbir yerde mukavemet el. 

ır. 

Finler Kareli berzahında 
ilerliyor 

Finlandiya.da Finler I<areli ber 
zahma doğru ilcrlemeğe devam 
etmektedirler. Fin piştarları es. 
ki Fin _ Sov,vet hududu üzerinde, 
Risterbak civarına kadar ~elmiş
lerdir. 

Ruslar Berzahın şark kısmında he· 
nüz mukavemet e tmekte iseler de La. 
rloga g blU Uzerind" \'uokscn'in men· 
s:ı.bmda Taipale şehrim lı;gal etmııı. 

!erdir. 
Berzahın bu kısmında Ruslar çev• 

rilmek tchlikel!inden kurtulmıık ic;!ıı 

süı::ı.tıe rlctı.t ctmektedlrl~r. 

Berzahın pek yakmda. Finler tara· 
tından l§gall beklenmektedir. 

Finler Berzahın ccplıe!erini te~ 
!emekle meşgul iken SQvyeUer ce· 
nupta Leningradm ônün:!o müstahkem 
yeni bir hat tes1s etmck.c mcKUidUr_ 
ıer. 

Halihazırda Lenlngradın §arkına 

doğru muvasala yol'ıı.n !şlemeğe dE'· 
vam etmektedir. Kaılmlann, çocukla· 
rm ve ihtiyarlarm tahliyesi bu yol. 
dan yaptlmaktadır. 

Cenupta Alman kUVV( ti eri Novog· 
rnd isUkametindo llerlemeğe başla_ 

mışlardır. İlmen gölUnUn cenubunda. 
kl Sovyet kuvvetlerinin imha edllmi§ 
olması alınanlara tımen göJUnUn sa· 
hillerln! takiben Lenlngnı.d lstikame. 
tinde ilerlemek imkA.nım verecektir. 
Şimdiye kadar Estonynda m~e,gul 

bulunan Alman kuvveUcrl gimdi Le· 
nlngrad mmtııka.sma !Jevkedilmekte_ 
cUr. 

Bu :lstikamette Almatı. pişdarları 

Lenlngrada takriben !50 kilometrelik 
bir mesafeye kadar gelmlqlerdlr. 

Bir R us generali öldü 
Cephede bulunan bir muhabirin 

bildirdiğine göre, Rus generalle· 
rinden Selentsof şarki Karelide 
cereyan eden muharebeler esna
sında maktul dii§müştür. 
Ruıyaya Amerikan 
Tayyareleri geldi 

Sovyet hava teşekküllerini 
takviye için Amerika ve İngil. 
tereden mühim miktarda tay. 
yare gelmlg olduğu Moslı.ovadan bil .. 
dlrllmektedlr. İngiliz plloUarmrn da 
Rusyaya gönderflml§ ol~.ıklan habcrl 
verilmektedir. Gönderiler. harp tayya.. 
relerinin mllı:tan ve tipl~ri hakkında 
pek tabii olara!ı: hiçbir malQmat veni 

memektedlr. 

.Ancak bu malzeme ile hava muııa.. 
rebelerlm! başlandığı vakit Sovyet ha. 
va te§ckkilllerinin vuracakları darbe. 
1erle bu sevkiyatm e})emm1yet derece.. 
el anlaşııacaktır. 

Bu scvkiyat İngiliz ~ Amerikan yar 
dmıınm başlangıcıdır. KI!I gelmeden 
evvel yardım azami badainl bulmuş o.. 
ıacaktır. 

Hitler nutuk ıöyliyecek 
Saint Gallen Tagcblatt İsviçre 

gazete.sinin Bcrlin muhabiri Hit
ler· n bu,..~nlerde bir nutuk vcre
c-e<Tini bildiriyor. 

Führer nutkunda harp mesele· 
1eıini cröz.den ~cçirecek ve Alman 
ya\' I muharebeyi bir kııı mev::ıimi 
daha g-eçirmcğe hazırlıyacaktır. 
Muhabir, Führerin. kış mevsi_ 
minde yardım teşkilatının küşat 
merasimi hasebile büyük nnt'ru
nu irad etmesi ihtimali olduğwıu 
söylemektedir 

Fransaya ta ... yik 
Mussollninin gaze tesi olan Po· 

polo d'İtaliada ~ıkan bir .makale -

den anlnşıldığma göre Hitler -
MUS!l<>lini mUl.iikatını müteakip ye. 
ni nizama iltihak ctm~i için Fnın
sa ü~·rind .. veni bir tazyik yapıln
ca:ktn 

' V,, harfi 
V harfile ifade edılen zaf•' r 

~Imdı l ra a da teşmil ed :lmiş bu
lu a ·t.'.ldır. 

Cumartesi gecesi falırandaın Al • 
mnn clc;illk bınasının •Jı\•arlan ba!!lnn 
başa V harflcrile dolduruımuı: oıdu :hı 

gibi Almanlrırın i k am('t ettiği ev ve 
llcnrothanuıcrln cl\·:ı.rl •rıne nynı harf 

• ıcr ynzılmı tır. 

ZA Y l Galata ı thaJA• gUmrUğüo • 

ispan' a kabinesi 
Beş saat 
süren bir 

toplantı yaptı 
Fransa ile amefe 
mübadele edılecek 

.}fadrld, 3 (A. A.) - N~rlıır 
meclisinin dün akşamki içtimaı 
beş saat sürmüştür. Jçtimadan 
sonra neşredilen bir tebllğ En -
rik Go.za:po Valdes'in telgraf u • 
mum müdürlüğüne tayin edilmiş 
olduğunu bildiriyordu. Adliye ne. 
zarctinin bir kararnamesile 823 
mahkfım mecburi ikamete tabi tu 
tulmak şartiylc serbest brrakrl -
mışlardır. 

Başvekfiletten ı.;ıkarılan bir ka.. 
rarna.Mede FlımBa ile ispanya a
rasında amele mübadelesinin şart 
!arı tesbit edilımş bulunmakta -
drr. Milli tertiye nezareti Lopez. 
di Veya tetkik cemiyetinin ku • 
rulmasma ait kararnameyi ncş • 
retmi§tir. 

Bahriye nezareti donanma er -
kanının terfilerine dair yeni bl,. 
kararname çıkarmış trr. 

Bundan maada. nazırlar mecli • 
s'..nde adliye nezaretinin teklifi i. 
le bir ka.ra.rna.me netıredilerek 
4.524. mahkümun bilakaydü şart 
serbest btra.lalmasr kabul ve w . 
vip edilmiş tir. 

Göğüs göğüse 
muharebe 

ıSovyetlerin cephenin 
merkezinde ve cenubun
da muka bil taaı·ruzları 

muvaffak olamadı 
Londra, 3 (A. A.) - Sovyet 

Rusyadaki harp vaziyeti hakkın • 
da.ki mütalealar şu mcrkemedir: 

Merkez cephesinde: Sovyet kı.

taatmm mukabil ta.a.rruı:lan de • 
vam etmckteillr. Almanlar, bu mu 
kabil taarruzları itiraf eylemekle 
beraber bunl:irm muvaffak olma • 
dığnu ilave etm~dcdirler. 

Almanlar Rusların ibu mmtakıı.. 
da tahşit ·ettikleri bllyük kuvvet
lerden endişe etmektedirler. 

Cenup ceıphesi.nde: Odesa mm
taka6ında harcJrat ilerlememekte. 
dir. 

Stampa nanınıdakl İtalyan ga .. 
zetesi Odesada müda.fa.arun çok 
ç.:!tin olduğunu, Rusla.nn şehri mü 
dafaa için btiyük mikyasta top, 
mitralyöz ve 'malzeme lrullandrlı: -
larmı yazmaktadır. 

Almanlar Dn.icperde Budieni • 
r.in yapmL<: olduğu taarruzlarm 
püskürtülm~ olduğunu bildir • 
mektedirlcr. 
Şimal cephesinde: Lenlngra.dds 

Ru.s kuvvetleri 3iddotli bir muka .. 
vcmct göstermektedirl€r. Bu cep 
l:eden üç gündcnberi haber alın • 
mamaktadır. llmen gölü civarın • 
da her iki taraf arasında göğijs 

;:;ö~o çok şiddetli muhar~lcr 
vukubulmaktadır. 

İ ngiliz tayyareleri 
Dün gece Bsrlinı 

bombalapilar 
l..ondra, S (.\. A.) - AJman 

radyosu dün gece lngil'z bo."Dbar~ 
danan ta.yyarclerıni.n B erlin üZ't'. 
rinde u~tulclarını bildirmektedir. 

Lontlra, 3 ( A. A.) - Alıruın 
radyosu, dün gcee lngiliz tayya. 
rclcrinın Almanyanın şimnl ve cc 
nubu garbisi üzermde uçtuklannı 
bildirmektedir. 

Japon-Amerikan 
müzakereleri 

Amerika hariciye nazırı d n 609~ No. lı beyannameye aıt 

2ııss5 No. lı u..3 9H te.ril:ıı 349. T. L . beyanatta bulunamıya-
52 kuruş 3 sandık motopr.mp ve hort.ı cağ·ını söyledi 
ınıı a it gUmrlll< makbuzunu zayi • t.. 1 \ 'asinr,fon, 3 (A. A.) - lla.ri· 

l_!ertndc kullanılmak 1 ciy<' r.azın Ifordel Hal dün ma.L 
nı çıkar.ı.cai'. ıı ızdan esk!- 1 buat toplan tısında Birleş"< Ame. 

bUkn tl olmadığuır otldlunz 1 rlka ve .foponya nrasındaki mü -
Clllchr~t \ nl'•rl" \nd. ('o. ı.td nasebnt hakkında boyanattn .bu • 

lunanuynca.ğını royleınis, müzake. 
* • * r elerin maksntlınuı i.lcl memleket 

ZAYİ - 9~2 encsi f'~yüp ortnoku. arasında bir\ anlıu:may1 IBtihdaf 
lllhdruı aldığım şahadctr.ameml zayi ettiğini bil<i ~ iştir. 
ettim. Ytnlsln l ıncağrmo:m eskisinin Lo:ıdra, 8 (A. A.) - Ba.slcr 
hUkmU yoktur Nachrichtcn gazctesinln yazdığı _ 

EJüıı Otakçılar Klnnlye .:\i N • na göre Jnponyanm vaziyeti At -
clt ııok.Llt 2S !•io. lı evde> lh..an · rr..anyada endişeyle karşılarunak· 
Ot!mirpen~ 1.8.dır. 

Kim hakli 
(Ba:;- tarafı 1 ncide) 

lu vatandaşlar, bu sefer & bam. 
başka bir vaziyet.le, akıl ve ha
yale gelmiyen bir "buhran" ile 
karsıla;ıtılar. Buna buhran de. 
mek de doğru değildir. Zira, or. 
tada taksi darlığına ve buhranı
na dolalet edecek hiçbir emare 
yoktur. Bu, ta.biri mahsusile ade. 
ta "bolluk içinde darlıktır". 

Dünkü (En Son Dakika) da 
"Bir .Muharrir'' imza.sile temas 
edilen bu mevzu etrafında ~aze. 
temize gerek telef onla. gerekse 
bizzat müracaat eden okuyucu -
i~rımızdan öğrendiğimize göre 
son günlerde bir kısım şoförler, 
yolcu kabul etmemeğe başlamış 
!ardır. Şoförlerin. yolcu kabul et. 
memek için ileriye sürdükleri ba. 
haneler de şunlardır: 

- Müşterim var! 
- Garaja çekeceğim! 
- Yemek yiyeceğim! 
Bütün bunların bahane olduğu 

nu anlıyan İstanbullular, derin 
bir hayret içindedirler: Acaba, 
şoförleri bu şekilde harekete sev 
keden 8.ınil nedir? !Bunlar, para 
kazanmak istemiyorlar mı? 

Taksi mi:i~erisi !stanbullula -
nn kafalarında beliren bu suaL 
lere hem bir cevap vermek, hem 
do şoförlerin bu husttstaki düşün 
celerini toplamak maksadile bu 
sabah bir muharririmiz muhtelif 
semtlerdeki şoförlerle konuşmuş 
tur. Şoförlerin bu husustaki mü. 
tal3.aları başka başkadır. Bun· 
lardan 2454 numaralı otomobil 
şoförü Ziya Cınar. diyor ki: 

- Benzin tevziinde kabul edL 
len ölçüler değiştirilmelidir. Zi_ 
ra, mesela taksilere ~ünde 3 şi
şe benzın verilirken kamyonlara 
verilen benzin miktarı 6 şişedir. 
Bu kamyonların c;oğunun gilnde 
bir defa bile garajdan <;ıkmadık. 
lar!nı biz biliriz, ve isbatı da ko. 
laydır. Günde 6 şişe benzin alan 
kamyon sahipleri, bu benzini ne 
yapsınlar ? Tutup bi7,e satıyor -
lar. Hem de şişe başına 35 . 50 
kuru.~ bir farkla. Yani, 125 kuruş 
olan bir şişe benzini 173 kuruşa 
taks; şoförlerine devrediyorlar. 
Sonra, mesela Sirkeci gümrüğü 
civarında c::alışan kamyonetlere 
de günde 6 şişe benzin veriyor -
!ar. Bunlar, yaksa yaksa 4 şi~ 
benzin yakarlar. Geriye kalan 
benzini de taksi şoförlerine satı. 
yorlar. , 

Sonra, garajlarda hu'.")usi ara
ba kalmadı gibi bir şey, Kimse 
kimsenin keyfine karışamaz ya. 
Bazı hususi araıba sahipleri de 
otomobillerini zarif kamyonetle _ 
re tahvil ettiler. Hısım akraba • 
larını gezdiriyorlar. A:ilece te • 
nezzühe çıkıyorlar. Bunlaıa da 
6 şar §L)e !benzin veriyorlar. Ta· 
bii bu arabalarla her gün tenez.. 
züh yapılmıyacağım herkes ka
bul eder. 

Dahası var. ~oförler Cemi.ve. 
ti ile alakadar bir 7.atm arabala
rı mütemadiyen ~!ışıyor. Bun • 
!arın benzinleri bol varilleri dolu. 

Maruf bir garaj ~ahibinin a
rabalart ise her gün Edim.eye 
kad.~r ıtidip geliyor. Edirneye ~i. 
d:p gelmek i<:in beher arabaya 
10 "1r şişe !benzin lazım. Bu ben
zinler nereden çıkıyor? İ!'I yalnız 
bunlarla da kalmıyor. Birc;ok 
benzincilerin taksi ara.baları s:ı . 
bahlara. kadar <:alışryor. Bu ara
balarda hatta çift şoför bile <'a. 
Iıştırılıyor. Hulasa. benzin tevzii 
işini yeniden tetkik etmek lazım· 
dır. 

2,154 numaralı taksi ı;ıofürü 
Yasar Çeler de diyor .ki: 

- Bize, şimdi günde ::; cer şi_ 
r-0 benzin veriyorlar. Arabam, 
büyük arabadır. Üç şişe benzin· 
ıe 60 kilometre yapabilfrim. Bu_ 
nun yainız benzinle ya.,<{ masrafı 
6 liradu-. Uç ş~e benzin ile 20 
kuruş antre üzerinden 9 lira ha
sılat temin edebilirim. Bunun 6 
lirası masraf, 2 lirası şoför hak 
kıdır. Mal sahibine 1 lira kalı -
yor. Diyelim ki. Bakırköyünc 
yolcu çıktı . Bir ~işe benzin lazım. 
Taksimetre ise 150 kuruş yazar. 
Böyle üç tane uzun mesafeli iş 
aldınız mı gün.tük benzin istih • 
kakınız yetmez. 

Bize sorarsanız taksi başına 
verilen üçer şise benzini artır -
mak lazım. Bu, mümkün değilse, 
~hir dahilindeki otobüs~ri kal_ 
dırnıalı. Biiyükdereye vapurla. 
Bakır köyüne trenle, &iirnekap1-
ya da tramvayla peka.Jii.~id:Hebi_ 
lir. Bu otobüslerden artırılacak 
benzin de tak~ilcre verilir. 

1514 plaka nurnarah 'FM>şgö -
rün dedikleri: 

- Şoförlerin u?.ak mesafelere 
nic::in p:ibn~iklerini ark:a~r 
anlattılar. Ne yapıp yapmalı, 
taksilere günde 8 • 10-şişelfbenzin 

Türkiye Boğazları .Bir hırsızın cesedi 
açmahymış! aranıyor 

ELt KUNDAKLI GAZmEct. Oartadan kaybolan R .cep 
l\11N HE?JEYANLARI öldürüldü mu ? 

Vaşington. 2 ( A.A.) - Stu 
gazetesi "Rusyaya h andan ka. 
pı" başlığı atında neıırettiği bir 
makalede ~nları yazmaktadır: 

Rusyanın, dünyanın akşamı 
sairesiyle muvasalasını t emin 
eden bir sıcak s u kapısına olan 
ihtiyacı izhar edilmi~tir. 

Sovyetler boğazlara hakim 
olmak imtiyazına nail olmuş
lardı Fakat zaferin semere~in. 
den ~ahrum bırakılmışlardı. 

1878 Berlin ko~resi 1stan
bulu almıya matvf bir Rus te· 
sebbüsünü de durdurdu. 1919 
da Versay konferansr diğer bir 
Rus ~bbüsüne engel oldu. 
Ancak bu meseleyi teemmül e. 
den müşahitlE.'rin umıımi ka· 
naatine göre İstanbul diye ma. 
ruf olan şehir bir asır önce dai· 
mi olarak beynelmilellestir it
seydi bütiln medeniyet a~emi 
i<;in istifadeli bir şey olurdu. 

Bu~ünkü mücadele nihayete 
er.p de insanlar sulh menfaat i. 
ne olarak 8 maddeyi gerc;ekleş· 
tirmek üzere toplandıkları va.. 
kit bu mesele. hatta Tiir klcr 
için faydalı olacak şekilde mü
nakaşa edilebilir . 

Sulh isteyen taraf 
haffgisi 
(Baş tarab ı ncide) 

duğunu ve burulan dolayı Finlerin 
sulbü arzu ettiklerini söylemiştir. 

Hi tıerle Muoolini arasında ya
pılan mül&katt mevzuba.hs eden 
Lorovski Hitlerin Sovyet Rusya -
da.ki harp dolaymile Alman ordu .. 
sunda husule gelen ho!iluğun do1-

durulması idn Musolinö!l~n talep
lerde bulunduğunu bildirmiştir. 

!'l!!"adoluhi.!ko:ırınd&. oturar 1' (' r çok 
lıır111zlıl•tan dolayı sabı.;Mı huiuıııı.n 

52 ya!ıl annda '"hırsız Rc~e:ı .. ı mile 
maruf bir adam bir mil :l. et "' ı. ·l ea.. 
raremt:z bir ~ekiJdro ort«dıın . ybol· 

mu i lur. 
Rccc:ı . mııhit!nı:!e pek h ı b·r ohretı 

oimrdı !(n,da.n hic;blr k l.m < t. •rıf ndan 
11rviln.:ı.ııckte ,·e bu yiiz;r o 1.ı.~ "Ok da 

di.l!m:ınları bulunnıaktac'ır l' cebln 
ailes i k endisinin b!rdenlı'ı E' or .adan 
kayb6Iuvcr·ii_ıtlni görünr • f'\' .a yen i 
blı: nıac• ~·a:ra ııtıl<lığım 7 •• • tmiş, 

fakat g1'cıi<ti~ini g~rv ( <' ı rtnya 
mUra<:a3t etmiştir 

Recebin. öldUrtilmGs oima ~ • ıvvet 

le muhtemel olduğundan ccs ııran.. 

m.<ıktadır. 

SATIRL A R 

Müzelik Genel 
l(urmay Başk~kı 

('C::'::' taral ı l n~· e) 
biı: iltifatla l:a<;olaına,·~ ıcb.ı.r c· 
<len , ·i\.lua ·ı , 'riid< efl.:ırt uın'.IDÜ· 
re.,ı iiaha dün ı;:ecrocn i.ihı ~.ulik.. 
İeri l~in, b :?ni m:vur giirc~c "..lerl 
ni umu~·oruın . 

Kalıl Sterlin~ buyurnıu.. ki: 
" Almanlar li:al~~a~~ aya ~ ak'm 
petrollere ııncak dcnid~r. lıi;cum 

ederlcnni'::', buna mani olmak 
için Türki~•eniıı bo~azları ~ı· ~mz. 
te r e rrı.a.sile a~ma'iı l:iwn·.c lir, 
mi'::'; a k.,i takdirde boji;uzl ~r.t hü
cum etmek ie.:ıp edec<•I; ' !! .,;ındi 

ld abnı.l t\c.;ki harp ~ilıi o!:ııadı 
j:'.'llld:ııı buna İn~iliıler m .. \:.!fal. 
olabi!lrlcnniş. ,. 
Ce\ abı k r.,a. \ e basit: Tiir:.iye. 

ui.1 ()z m., lı 11oı:;nzıardaki i:i '.imi. 
yeti, bir mulHl\ clC')"e h:ıhlı.lır ki 
bunun atlına: '':Uontiir mu!.:ı,·ele 
si'' dhorhır. Tıirl;i;·t>, hu~ru bo 

Beykoz Sırtlarında 
ğazlr.ı:ıla hu muka\cl~niıı ViiLüm 
l<>rinl t.atl .iktan b::ı l;a t,ir şC)' 

1 

yapm:ımal;ta•:ır. U ı :r.at l;undan 
( Ba tarofı 1 nridf') bile hnl>Cr.,lzclir. ~ltihim mcYldll'r 

Kurtla Muratııdere mevklinde karşılaş İ$al ctmi~ böyle bir zatm. höylı• 
mı§tır. Mahmut Kurt. Ayşeye: 1 b ir muka\'Clcdcn 'e bu mı. l\\ f'· 

- Sabahlanberi buroc;a senl bel;. le Jıükümlcrinclcn lı:ıb~ rfrı~ r ol 
liyordurn.. Biliyorsun ki seni ııeviyc ... 1 m:ı.ına'imı da, • anlası:ı~or ki 
rum, demiş, faknt Ayıı• t.u iltl!&la al- .\merilum ~:l ratetlcri :ıra•.ma al 
dırmııymca kızın Uzerin~ ııaldırmıştır. mal, Iiınm~('IC'<'::ik. 

Kız bUyUk bir mukavt metle ken • Bu mukan~tl'nin bi.· rt:l ıhlesi 

di.'ıinl mü&üa& etmı~ .':~ Kurt Mar. l muh arip dm l<'t l C'riıı bih', tk:Lrct 
1 ~ut kızm zorla ımna g( Çmiştir. ~emilcı lnin ~:> lmr. .,ıhhi lı'r Dua 

Yarım saat .sonra Jan:;armalar h:\- Yene:re t abi cln• ak ~crhl' ,., :('~ gt>-
dlse yerine yetlşmilıl"r, k1Zı baygın 1 ~<•hil~ceğlni ;\Ul!nakt:ulır. (;._n c l 
bir halde bulmuşlardır. • kurmay e,.,ki"i . mrrnl< e.ı:;l bu 

• ın:ıdıfo • ntı.ammılırn, muiı~ • i; ı de\Mahmut Kurt adayeyc teııliru edil. 
leHe . :.1 ncd:•n b! if:ıdp ctmeılik miş ve ı:ıorgu!lunU mUtc h;p tevkif <'. 

dilmiştir. 

Yaralanan k.:ıdının 
hayatı tehlikede 

lcri!li nm~tı r ,.. ·:ı~ dı, l>amı.ı lfc ~· 
lard:ıki ?orhıktna <~~ -: il , ho -
ita.~ d ~ •nııı ... iit l i c.ıı•ıı c/ma 
ıo.m Llaıı il"ı i ;.:dll; -; ini • !,• ıdi'ti 

i-;in gi~ı; il ı '•i oı ~.. n'- c: '' :ınh
~abili'cll , .'.c·•tm . . " ı l\'Set 1.ı .ya.. 

Dun sab:ı.h. Ka~ım;:ıa~ııda o:ur:nı u m, dı•niı hlıldnıi~<'tiııi e:ı· ~ ' tnıe 
Sabn i,;ımll birlsl kı.ıısı .Mal;bul<'yi 12 · • · L-BA <.i k in, l o i ttzl:ırtl:ın ~ı :""!. " .w..,,. 
yerind<'n bıça:da at,-ır c:uıett~ yarıı.l ıı- tn~ilil torpito Ycy:ı. :r.·ı: •• _,.1 mı 

mJ§tır. ihtit :'.l' I \ Crılır'! H:.\\ Ir. f; :..gün 
Makbnlcy"' Be!·o;";l u lın9hıncslxıde 

~hcmmiycuı hiı: amc!ly-l.• yapılmı~tır 

Kadının sıhhi ... ·ııziyetl lı'hı.kclidir, 

\"Crnrli. 1-'ı:ü:«t. yakın yerlere de 
mfü)te1 i a1rr.adıı{ımız doğ"ru değil 
dir. Bilak~ ;; L~yle müşterileri ter. 
cihan alı.} oruz. Zira. yakın me
safoler<lt' antreden ist ifade edi_ 
yonız. 

Sonra, belediyc.'1in saat antre· 
si kilometre başına 13,5 kunw 
tur. Bunda bütün zamlar da \'ar
dır. Halbuki patronlar gayrini . 
zami olarak şoförlerdert' 15 - 20 
kuru!1 ~tiyorlar w al:rorlar. Bu 
nun önün<1 geçmelidir. Aksi tak _ 
dinle, hiçbir şoför, mü.jtcri Bü
yük.dereye, yahut Yeşilköye gi . 
decekdiye, kilometre parası far
kını cebinden ödeyemez. Uzun 
mesafelerden ~ döndüğümüz 
takdirde bu farkı cebim~zden ö. 
dememiz icap ediyor. 

İsmail Tek~ adında bir ~för 
var. Bu da. sırf 20 kuruş kilom~t· 
re narası ver~mediği i<:in boııta 
olduğunu söyliyerek diyor ki: 

- Müştrilcrle şoförler ar.ısın_ 
da.ki Jteçimsizliğin sebebi sırf bu 
20 kuruş kilometre para.~ıdır. 
Mal sahibi. ~förden kifometre 
..,., ... , bıı 20 kunı.şu mutlaka a· 
111'. !Bu vaziyette diyelim ki Ba_ 
k;rköyüne -bir yı:>l.cu ~eldi. Alil' 
götütıdünüz. Bütün farklarile bu 

:=· ·n Ometm8i!Ş)töre""'8:ıruruşa ,. ,.. .. 
~ _ ,sr.-Ki~rerbaşma. pat 

rona .. v~ yirm:i .kuruşu ta.-
~manilruıil\}ct~ ·q?pten yine kilo_ 
metre ~a412 ? kuruş vermek 
l~znn. Bunun için de h iQbir ta -
rala "gidemiyoruz, 

hiıi.nlt' l.!rii!,tı', bütün d" ~·. a bHi 
,\"Or ki. l\ıtı:~..{lr·.i1.11::ıl>i ~O\ )'('!, fi 
l rı'u ı~l·~cr tr..rrl:\ m·~'t:n ~ eyE> 
ıl :.ı.hi iml('m \ Nmi~·eN' '' hir Ü'\.
t üııliilit::ılİl". ırn~ in olnı:ı rl :~ı rar. 
zcıiil"<' <'n'ıi, f::ik do:o:uıı.ıanuı 
lı uelHrt t• ~ec.;ebilmesi aıı~1;, tıa.va 
trfen,J~<i.lı' ı.abil olur . Al.•,i t.nk
dtrılc, llloı'\rm ...ahilbrı• :.. :ikm 
ycrlerı1 e mnlıareb(•ye ~ir:~m~ . 

ten c:eVimlikleriııi, Arncril;.tııı ~ 
hık <.!eni?: k urmay b'.\•.lrnnından 
ba~~m. bu h:ırbi, söyle ~azete 8Ü• 
hmJerınd:ı t::ı!dp C'den herl;es öğ· 
rt-ıınıi~.tir. 

~ıı w bu değil.. Snb:k ~f'ncl 
lmrma~ ba<:kanının lıu ;\a:.<.ı ı, e . 
Hn•le l;iı: -;u<kn._S. ôletilf', .<\meri· 
kuya kırst ua'ma iyi niyetler b(.'(;.. 
ll'mi~ ' <' do•.tlll'°hınu de\ am et
timt<'kte n ba.skn bir ~v dii•\in 
mf'mi-, bir de\·tetin <'anrr~'l k:ıst
tr'I lrııs!;:ı bir 'eY tleğildir. Bir 
de\ k tin i.,Uklaline t t'<'a' ü:r. <lalın 

~eren ~ün t eslh '<' llün) n~·n ilan 
ettikleri 8 maddenin &Hıba han
~i4ne uv~undur? Anlirol ct•ııap

lannııi, lnglltere~·Ie 1'ür.MIJ c a 
l'3.!>ını1aki mn:ıhededen de mi ha
beri ;\·ol\tur:' 

Ameri'dnnm. Sterling ccnnpla
rını, deniJ.: ~enet kummv ba.<.l;nn · 
lığınrb:ı \ ·nktiyle 01.akla'}tırmı" 
bulunmasındaki i8:ıbcti lt~ndf 

hesaplarına - tsı.klllrden l•endiml. 
l'.İ a lamtyoruz. YokSo.. bu lmrma:; 
ba~kıuımm idaresi altm cla Ameri
J an donanmasının iştirak ede<'e . 
ği herhangi bir h&rptc, donanma· 
nın acı bl.r Mabetten ba§ka bir 
nasip toplam1'Sllln. imkiin olamı . 
ya<"ağını anlamali gü~ bir f\Cy de
ğildi. 

11 R 



dı. Sarhoşluk onun uykusunu 
büsbütün ağırlaş\ırmıştı. 

Rüstem uykuya daldıktan 
oııra sayıklamağa ba§ladı •. 

Gülbeyaz ilk önce bu sa -
yıklamalara • hezeyan diye -
ehemmiyet vermemitti. Fa • 
kat, hu hezeyanlar arasında 
Gülbeyazı sinirlendiren ve 
düsündüren özler de vardı. 

İ§te ... Rüstem uykusunda 
ıunları sayıklıyordu: 

"- Bana, .dünyanın en 
mecnun adamı l:imdir, diye 
sorsalar, Yıldırım Beyazıdı 
gö teririm ... budala adam! 
herkesin üzerinde titrf"diği 
\'e koklamak isteyıp de mu. 
vaffak olamadığı bir kadmı, 
Feyzullah gibi bir serseme 
vermif. Buna delihk demez • 
ler de ne derler?,, 

Gülbeyaz bu sbzden kuş • 
kulandı. 

- Acaba. padiıw..'am F ey • 

1 

l 

l 
ı 

1 

Yııı.an ve oynryan: nedamet ;den meshur dolandınct fnhmnt nim ALTI. rnAG 

1 Başrollerae: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan eletldı A "o,,,/fAf>'1dah Kazım vesaire 
• 

Sarı Mustafa, kimse yok sandığı odada bir kibrit 
yan ığını görünce şz.şırrruş, ne yapacağını bi ememiş; 

a artıman çığhklarla bir an içinde ayağa kalkmış ... 
Zülfikarla, Kazım, Sarı Mustafayı kurtarmak-Lan vazgeçe. 

rek çıkar yolun tabana kuvvet kaçmakta 
olduğunu görmüşler 

Ll'azan: lskender F. SERTEUI 

- Demek ki, bu gece dü. 
ğün evine gelin olarak gelen 
kadın, padişahın gözdesi 
Martaydı. Demek ki, P.üs'~em 
düğün evinde onu düşüne • 
rek sarho~ olmuş, onun istik
balini düşünerek üzülmüştü! 

Diyordu. Glbeyaz, biran 
için, bunun bir hakikat oldu • 
ğuna inanmak ;stemPdi. • 120. 

zullaha verdiği kadın kim • 
dir? 

Diye düşünürken, Rüstem 
uykusunda bilmiverek bu sır 
rı da if~a ediverdi: 
"- Marta, bir gül gihi na• 

rin ve zarif bir kızdır. Fey • 
zullahın elinde o, çok çabuk 
bir paçavraya dönecek. Za -
vallı Marta .. Sana ne kadar 
acıyorum bilsen! Bu gcr.e sC"' 
ni dü üncrek sarhoş dduğu .. 
mu, senin iıı•dkbalini gö:ı::6 • 
mün Snü.ne ~eılİterı.:C- mii1dü· 

gumu nerden bileceksin? 
Şimdi kimbilir ne kadar se
viniyorsun .. saray esaretin • 
den kurtuldun diye:. Fakat. 
Feyzullahın elinde de tıpkı 
bir e ire gibi yaşJyacaksın ! 
O, sana, umduğun hüriryeti 
verecek bir adam değHd1r. 
Padişahm seni koca diye ku• 
cağına attığı bu ac1anu ben a. 
bınmda tımucı ol. relı: ku! • 
lanmar..ı •.. , 

Gülbeynz bu sö:deri dinler 
ken hidılttind~c tirtil' li\:r: • 
~f.lr'l-a. 

- Bunlar gerçekten birer 
hezeyandır, de<li. Padişah 
biricik gözdesi Martayı böv-
1<.' çsmyarmC\SI hir adama v~ 
rebilmcsi için • Riıslc•min de 
rli[!i gibi• mecın.ın olmalı. 

Rü&tem o ~et.~ t~baha ka
dı'lT, uyku~unda "'ac.rta ile uğ
raşrnı~ . vP 2Avallı Cülbeyaz 
koca. ınnı b~ıucuııc..lan ayrıl· 
mıyıuuk onu beklemişti. 

Rücternin bn:r:an: 
- MM1.a ... ':~"'~ pencere a. 

1'8 r••1~d~rı r.hun gfünH: ·i' &ı , 

s..-ık ynndı.k . 

Bekçiyle polisler ve ba:ıla.rı 
Kazımla Zıllfiknrın peşine dilşU.lk; 
len içın, San Mustafa da fırsat 
buhnu. : 

- Şimdi yakRn.tn, yaklaşma ..... 
~·m. D~yc elini <'ebinc atınca etra
fını saran ya!ıuıllJer (il yavrusu 
gibi dağılmışlar. 

- H.ebcka... Sokulma. canına 
kıyar ha... Soru11 kalişmo.m .. 

Mus tnfo birinci kata inrnis. 
Gözünl' sofanın arka sokağa 

bakan pencProsi Hışmiş, SüratlP 
camı kaldırmış. 

Kendini sokağa e.tnıış. o da. 
tabanı arka sokakta kaldırmış. 

Allaha çok şükür ki, üçil de tu.. 
tulımynrak gecenin karanlıklamıa 
karışıp kaçmavn mu fak olmuş-
lar. · 

Kan ter içinde hepsi de Zülf -
kann evinde toplanml!}lar .•. 

Sabnhleyin alaca karanlıkta e\'. 
den cıktım. 

mi? 
Diye söylenmesi, Gülbeya. 

zın yeniden şüphe!erini tah • 
rik etmişse de, bu şüpheler 
ilk iman ve kanaa\ınİ sarsa. 
cak !cadar kuvvetli olmadığı . . 
ıçın: 

- Hele uyansır ... aklı ba
şına gelsin de. Ondan sonra 
konuşuruz. 

Diyerek, Rüsteınin erte.si 
sahah uyanmasını beklem1ı ~ 
ti. 

RÜSTEM HER ŞEYi 
iNKAR EDll'OR 

.Güneş çok:an do~muştu.: 
Gülbeyaz halfı. Rüstemın 

başında bekliyorC:u. 
Rüstem: 
" - Ben uyurken, beni 

bekle! .. ,, 
Dediği için, Gülbeyaz saba 

ha kad;ıl" uyumamı' ve koca
sının basından avrılmamıstı. 

( n~ıırnYıt 'IJC.I) 
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tJMo 1.8.rafJ ll iJIH'r\de) 

ta g1mıe.. "m .. nıuu1m c:enıii bı 
ecl'ğı bh' •.ıtır 

l!lz bu ıı w•le lla.kkmda aa.ixn 
ıOJekt.llt ırı ı•nloıtlar ~ '· :cn.ektPn 

cez1 dnnn.ıunı .. 17.ti,.,. Ame-rlknnın 

'laı:lıe girmesine al('yhtar olan A. 
aeıikalııtır hıırb<.' girildiği takdir. 
4\ SteTllnf! gıbi düşün cek ıvlnm
.na iş bıı. .. ınn ~eçeceğlnden koı 

~'Ul ar\.n.r"' ı ıı.tr.m da de ği 11 erdir. 

Stnrc gn7.Pt('Sfnin makales.i hak· 
km la Ankara radyo gnzetes:i dün 
~mıkl : o~riyatmda demİ!~tir k': 

'J tlrklerın yıllardan beri sevdik -
teri. mcd ·niyet ve domokrasisine 
ha) ra.n ol l• klan Amerfknda C"ltan 
bir gazetenin bu mi't .ıleası karsı
ımıdo. ayrı<.'n hayrete dli!•mPmek 
elimizden !miyor. Bundn bir su
ika::ıt vnrrtır denilsl:' •belki h:-ksız 
olmaz, !o.!:. t Amerıknnın kendi öz 
davasını dn çürüten böyle bir mü· 
talcayn suikast demektense ceha
let ve hul.ilrnti bilmemezlik f Pmek 
daha doğru olacaktır. 

Harbin d nfüı ve uzağında bu
lun nn Amerikanın bir gazetesi elin
de bir kundnkln harbi ba.1ka mem
lek tlerc Ja:rmnğn uı'fra.qması !dm· 
bil r •"'den dır? Acaba bu gnzete-
nir zararlı vnzılanndnn umdu-
ğu · \ nPdir? 

J' ~a,kçı _):azı Türklerle Sov-

(ı -~mıı.ln birine sayıaawaa 

ba§" k ynnırıdakı tarilı ÇCJ'Çl'Veel ku. 
pon iyin hlrliktt• ı;ondnriJl'Ct'kl 
EVLENME 1 .Ki fFT,t;Ul lŞ AUA. 
MA, iŞ \ 1!.UMF.. •\J..Bı. &\TBJ 
· 'ı tiran mıılıl~etı ilah. otmıyao ıru. 

k UAnl. r p:ırıuuı neşrolunw. 

._v/enme tekliflerı 
• Boy 165 yaş 20, kazancı bir aile 

yl geçlndir 'Jl!cc k mik &.rda, eğlen -
ceyi seven bir bay, teınJz l11z veya dul 
blr bayanla evlenmek i.stemektedlr. 
Milliyet mcıvzuubahs dcğlltilr. (A 
Yılmaz) rcmzJno müracast _ 312 l 
~ Boy 160, Yaıı 30. h.azancı orta 

balll bir • alleyl gcçindlrobilir. 
Kıındurııcı .r M.y, 25.80 yaşlarında 

aado giyinen temiz, kız veya dul bir 
ayarJa .. vıenmek ıstemektedir. Bire. 

vl oıan tercih edillr. i.A.A..) remzine 
mUrncaat • 818 

t f ve işçı arayanlm: 
• Türkçe, frnn.sızca, mUllab<'ı ıt 

tcrcllmeye vn.kıt vazı makinesi ku ıac 
masmı ve mulın.sebe bilen mall bir 
müessesede çalışan bir genç saat dört 
ten sonra birkaç saat çalışabileceği 

bir 1§ ara.maktadır Beyoğlu postrcs. 
tan Hüseyin adresine yazılması. 

• Fransız mektebi orta kısmından 

mezun, daktilo bilen bir bayan iş ara. 
maktadır. Türkçesi iyidir. (Never) 
remzine mUrncaat. 

• Türkçe ve frwısızcayı mUkemmel 
bilen genç blr bayan sabah veya öğle. 
den sonraları tercllme işlerinde çalı§. 
mak Uzerc iş nrıımaktadrr. Almanca 
dan tercllmeter de yapabUlr. (R.B.T.) 
remzine mUrac:ı.nt. 

• 21 ya§tDda karakter sahibi bir 
sene. resmi ve husus! dairelerde iş a. 
ramtıktadır. Bu mUcssesalEJZ'de sallh1. 
yet sahibi ve b:ı.balık yapacak bir za. 
tm öne sUreceğl her e;ırtı ka.bule ı:. • 
madedlr. Şimdiye kadar himaye ede
cek hiçbir kimscsl bulunmadığı I~ 

eeaslI btr 1§ tutamamıştır. Her l§e ka. 
blliyetll olduğunda §Uphes.ı yoktur 
(Ölmez 44) rcmzimı müracaat . 

• Almııncn bilen yüksek tab8U ta • 
lebest :fizik, riyaziye almanca dersleri 
90rlr. (H.N.E.) remzine mUracaat. 

• Lise mezunu, Anııdoiulu, çal~ 

kan, dllrllat, clddt almanca ve blra2 
daktilo b!le.n l8 Y8§mda blr genç ~ 
aramıı.ktııdır. Husus! olarak ortamek. 
tep w lise tolobes!ne aileleri yanın. 
da az bir QcreUo riyaziye. fizik ve 
almanca dersleri verebilir. (İ.K.E.) 

remzlno mUracaat. 
• Bir lise onuncu ımuf talebesi talD 

mllddet!nce çalışmak l.stemektedir 
Kdll de ~östcreblı:ir. (Cebir) remzi 
ne mtırncaat. 

• Lise talebe31ne ttırkçe, transızca 

ve ktılttlr dersleri ile orta ve Uk mek 
tep tnlcbclcrlne her ders verilir 

CB.N.Ş. nmzlne mUracaat 
• 29 ya!Jllldn BcltO.r, at:kerllkle alA. 

kası olmryruı yeni ve eski yazıtan bl. 
len bir genç ~r ne olursa olsun bir 
(§ arnmaktadır. (B.S.) remzine mu. 
racaat. 

• Ma.ıt vazlyetlnln bozukluğu yU 
ztındcn bu Seııe tahsili.ne devam ede. 
mcmek zaruretinde bulunan bir genç 
herhangi bir mtıesse "" iş aramak 
tad!r. (F. Yazıcıog-ıu ı rf'mzlne mUra. 
au.t. 

• 2ıt yqnıd& blr bayan bir dllkkb. 
da satıcılık ışı ııramaktndır. Türkçe 
t'rnnsızca, rumcn lı:ur yazar (Mime. 
za) rem.ztne mUrucııaı. 

c.tleı arnnıda.kı dostluk münase
··ilerini de bozmağa çalı5tığ'na 

~urc: acaba hangi m('nfaatlere biz
., • Pı'liyor? 

Ru tahrik edici yazı her r.alde 
117. rıı kııdnr 8'>vyet dosfüınmızı 

• la mıiteessir edecektir. Bundan 
ı:·in bulunuyoruz. 

(lias tarafı :{ Uncüdc) 
dördüncü Lüının ıt. a ırıd r ve 
zamanının tanınmış bir müte 
iekkır ve teıbıyee:isid.r. On dör
düncü Ltiının talebi i.i1,erine Fe· 
nelon kralın torunu olan Bour • 
!{ogne dukasının terbıyesinı üs· 
tüne alır. Bir gün küçük prensin 
canı bır şeye sıkılır ve hocasına 
şöyle der: "'Her ~kimizin de kim 
olduğumuzu biliyorum.,, !<,ene. 
lon crt~:ıi Aline kadar ona hiç bir 
şey söylemez. Erteo;i gün çocu 
ğun sühunet bulduğunu ı.:örünce 
ona yc.ıklaşır. sakin ve ciddi bir 
tavırla şunları söyler: ''Dun ba
na söyiediğıniz şeyleri elbette 
hatırlıyorsunuz. Vaz"fem beni 
ne benim kım olduğumu ve ne de 
h!zin kim olduğunuzu bilmediği. 
nizi sıze sôyletmeğe m(cbur edi. 
yor. Eğer benden daha ü tUn ol
duğunuza inanıyorsanız aldanı
yorsunuz; asalctinfa sizin eseri 
niz değildir ve liyakatinizden 
meydana g-elmcmiştir, bana ge· 
liMe sizden daha fazla şeyler 
biliyorum ve daha çok iht:yata 
malikim, siz yaln·z benden öğ
rendiğinizi biliyorsunuz, sonra 
kral ve anııeniz sizi terbiye hu
~usunda bana salahiyet vermiş 
!erdir. bu hususta da size üstü. 
nüm. Ben bu güç işi onlara itaat 
etmek İ!:in üzerime aldım ..... 
Şimdi hemen ~zinle beraber kra 
im yanma gideceğim ve beni va
zifemdP.n affetmesini, başka bir 
mürebbiye bulmac:mı rica ede 
ceğim .. , 

-1~ 
, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fl~a 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTON AGiULARINIZI DERHAL KE!-Her bnldc: Amerika milleti, A· 
m"rika demokrasisi de bu tUrlti 
yersiz miHaJealan iyi knrşılamı -
~ ·1cak, onlar ela prerufplerile, da
ı.ıalaril" tab:ın tabana zıt fikirlerin 
tekrar tekrar yayılmasındaki ?.a
rnrı tnk.:lir edceeklerdir. 

3 ktl§e alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ· 

3.9.194) 
18.0S ı;;.ırlnlar 
18.21: tioau,nm 

Uıli tıollUka 

U!.4 ·' c;ıôcn I< 
19.30 Ajans 
1 ~ 4,"ı h.onu ma 
19.S~ Kndnı te-

ri (fo ıl) 

t0.115 Had3 o 
ı;nzctesl 

20.ıt~ HafUı.ııın 

TtirlmsU 
ıı.oo ~Jraat 

tıılwlrul 

~ 1.10 SL\ı. e"erlerl 
\'O fift:f 

taksimleri 
.n.so Konuşma 

( ·ağlıl< 
nntl) 

l l.45 Ulyascticum 
bur bando u 

~2.80 Ajan 
22-l(; Dan 

l\ltiz.Jği 

• Yalnız, ıyl bir aileye mensup bft. 
glll, orta ya-:ıı b!r kadın doktor mua. 
yeDehaneslııdc c:aıışmak veya yainu 
olr a:ıaıa bakmak lstemcktedlr. tsu. 
yenlerin bir mektupla telefon numa. 
ralarnn veya adreSJerlru (N .X) rem. 
zlne b!ldlrmelerl. 278 

• İf!nin ehli bir bayan ~çılık ve 
ev l§lerlndP. çalı§mak llzere l§ ara 
maktadır. Beşiktaş Köyıçl mahallem 
Köylçf mektep sokağı 17 numaraya 
mektupla mUraı:aat. 

• Bir tuhafiye mıığıızam için kası 
yer, tezgtUıtar vo bir çocuJc alına 

caktır. Tezgft.htann tuhafiyeci olması 
şarttır. 20096 numaraya tele.tonıa 

mürncn.at. 
• Türkçe ve fran.sızcayı mllkemıne 

bilen genç bir bayan sabah veya !iğle. 
den sonralan tercUme işlerinde ça 
lI§mak Uzcre J§ aramaktadır. Alman 
cadan tercUmelcr de yapabilir. (R.B 
T.) remzine mUraca.at. 

Bu sözlerden ürken kUçük ve 
şımcırık prens kralın yanına c:-ö
türmemesi için hocasını yal_ 
varmağa başladı: pişmanlık 
gösterdi ve ağladı. Fenclon hiç 
istifini bozmadı, bütün gUn ya. 
pacağı şey hakkında ona hiç bir 
ma10mat vermedi. Nihayet ço
cuk hakik! mevkiinin buldu. 
ğuna kani olunca kararından 
caydı. 

* • • 
Y azllarıma son vermeden ev

vel yabancı miirebbiyeler hak. 
krnda da birkaç söz söylemek 
istiyorum. Küçüklere yabancı 
mürebbiyeler tutmak milli ter
biye ve şuur bakımından tehli
kelidir. Sonra bunlarda da yu 
kanda kaydettiğimiz vasıfların 
mevcudiyeti znruridir. Zira bazı 
kimselerin zannettikleri gibi 
Avrupadan gelmiş her kadının 
mürebbiye olmasına imkan vok. 
tur. 

HALiS OZGlJ 

Su beye Davet 
Emln!inU l'erJı As. Şı:bc!:lnden: 

Sınıf vııı Muamele tl't•muru Mch. 
met Reşit oğlu Osmn:ı Nuri 29b 
811~4). 

Topçu As. Tğm, HUscyın oğlu Ce, 
Alettin (30805), 

Deniz Makine ön Yzb Ahmet oğlu 
Mehmet Gölq;ay 301. (1641). 

Denız Lv. Malt!nc Öı:ı Yzb. Hasan 
Jğlu Ali Mumcuoğlu Çerk;:':' S02 (1711) 

Kayıtları tetkik edilm"k üzere pek 
acele olarak şubeye mUracaatıarı 
lAn olunur. 

"' .. 
tlskUdar Aslrnrllk Şub( laden: 
Re!ab vapurunda ııeıılden vefat 

eden deniz gedikli U:ıt çavuş Nas!p 
Alinin n.llcsl olup gcrı.k OskUdarda 
Sellinısız c:ıddeslndc l:IJ7 Eayıda ve ge.. 
reksc Alemdsr Molla AliyOJfenıı.r:I 

mahallesi Türbe sokak 2'l sayıda gös,. 
tcrmlş olduğu lknmetg1luarda bulun. 
mıyan ailesinin mail§ aıuamcıcsi ya· 
pılmak üzere derhal şu{l(,ye mUraca 
ıı.tııırı lUzumu UAn ol•.ıuur. 

* •• 
Be3oğlu Yerli A!I. Şubl'fllnden : 
ı - MUkcllcf Tablp Y!\zbaııı Ahmet 

oğlu Ali. Doğumu: 310. Memleketi:: 
Nablls Sicil No. (28206) 

2 - Yedek Plynde Teğmen Zeynel· 
e.bldin oğlu Cevat Perzl!L Doğumu:: 

SlB, memlckcU: İstanb:ıl Sicil No 
(1~460). 

3 - Yedek To~ Tctuıen Behram 
oğlu Ahmet Tahir, SJcll No. (50722) 

4 - Emekli 7. Sınıf Her.ap memuru 1 
Taıa.t oğlu Mahmut Nedim. Doğumu: 
291, Memleketi: Erzincı.n. SlcU No 
(823-26). 

5 - MUkelle.t Tabib 
Necati oğlu Fuat Vehbt 
{86228), 

Yukarda Mn edilen subay ve nsker1 
memurl:ırm dunımlan tcsbit cdllmck 
Uzere (Çok Acele) şubeye mUrncant 
etmeleri nan olunur. 

ıc:: • • 

Fatih Askc:rlllı; Şubesinden : 
1 - Yedek subay hal- kına 

• 16 yaşında mnlJ vnzlyeUerf dola
yıslle tahsillni orta 2 de bırakmak 

mecburiyetinde kalmış bir bayan tah. 
11111 ve yaşlle mütenasip bir 1§ aramak 1 
tadır. 2~0 lira ile çalı§ab!lir. (Koç. 
kaya) remzine mllracn.at. 

• İyi bir motodla transızca !lğrcU. 

lir. İkmale kalan talebeye ders ve 1 
rillr. Aslanhan perşembe pazarı, Ga 

ll'El'lı~'l stlNNEETÇJ 

NURi ESSiZ 
Sür'at ve Emniyet 

ilse mezunu ve tr.m ehllyetnamell o
laralc askerliklerlno karar vcr!lenler 
ı EylQl 941 günUndc okuld:ı bulun 
durulmak Uzere sc>kedllf:ceklerdir. 

2 - Bu ı:ıeraltl haiz olaı:.ıarm sevk 
muameleleri yapılmak Uzcrc 215 Ağus. 
tos 041 gUnUndc gubcye mllracaatıan. 

lata bay Handeli vasıtasile R.M. ~ 
Mtlracaat yeri: Akı;nrny Karnltol 

karşısında Husus< Onlre 
mUracaat. ı 

• Otelde kAtlpUk etıook Qzere taş. i3m•m:ıea:•nıım~E!lll-i5a~ 

3 - İşbu llt!.n davctlve makamına 
knlm olduğundan mUracaat ctmlyen. 
ler lı:ı.kkındn askeı1 kunununun 89 
maddesi mucibince bıılcayn muamelesi 
yapılacağı filin oıunur. 

raya gidebilecek 20 yll§ında kadar blı 
genç aranmaktadır, !stlyenler bir ha1 

ta zarfında sabahlan ona kadar Ge. 
dlkpaşa cami sokak 12 numara.da tz. 
mtrllye mUrn.caa.t edebilirler. Aynı 

zamanda okumak lsUycıı tercih edlllr 
• 19 ya.gmda Wrkçe, tran.sızca ve 

daktilo bilen bir bayıLn iş aramakta. 
dır. (Narin) remzine mUracaat. 

• Eski Vefa sultnnlıılnde okumuş 

mUteaddit devlet dulrelerlnde ka.tlpllk 
yapmış. tecrübe sahibi e kişilik 46 
YB§lllda bir n.llo babası, allcs!nl geçin. 
dlrmck tnecburiyotlnde bulunmakta 
drr. Şoför chllyetnamcsln! hııiz bulu 
nan bu dinç adam, herhangi bir lŞl 
yapabilecek blr iktidardadır. İ.stlycn. 
lerln Boğazkesende KarabaıJ cadde 
sinde 79 numarada Yaşar adresin~ 

mOrncaat. 

Mütefferrık 
tKt GENÇ BAYAN AJiANll'OR: 

• Prof~r ZııU Swıgw yanında 

sahnede hizmet etmek lç1D iki gene: 
bayana ihtiyaç vardır. TUrklyc da 
b.ll!nde ve hıırl<;te seyahf\t edebilecek 
serbestiyi hu.iz bulunm'ilan tllzım. 

dır. Mektuplarında ~ahBI vası:f1-arlle 

tahsil derecelerini kayC:ederek ı Za t1 
Sungur) Bdma totoğraflarlle gazete. 
mlzo g6ndermclen. (K'l.bul oıunmı 
yanların rotoğrn.flnn ıaıtc edUeccktlr 

Aldırın~: 
A§ağıda nımu.Uan yazılı olan o 

lmyucuJarnnızm oamlarına gelen 
meldupları ldarehanemlzdcn (pazar. 
lan dahU) horgtio sabahtan öğleye 

lmdıır veya sant 17 den sonra oldır. 
ma'lan rlra olunur. 

(Rabia) (B.K.) (SCW!C) (24 Semra) 
(H.N.B.) (Riyn::lye) (SR Minel 
(Nevin 23) (Sc.vlm 27) fB.R.") (:M:.R 

(J.f.K. 8&) (2:! Çaylaı<ı ISsdık) 1 
(Hamdi) (F.S.V.) (F.G.I:'.) fVamf) 
(Talih 19) (Muğ 2:;) (A.z.~=> (T.T.) 
(A'r. Be.) Cl§ • GIMR 

Beyoğlu Halk Sineması 
Uugtln MatLne 11 de g<'oo 8 de: 
ı - KızılgOlge 80 Kıımn birden. 
2 - Al'Hlnnlıır Adosı. ~ıaeern filmi 
S - Yağmurd:ın Hnçarken. Komedi 

EtU MalcinlsU §ahadctnıunesi olan 
bir Makinist Ucretlo kadroya alına. 

caktır. İstekliler ş<ıhadetnamelerlle 
blrllktc Üsküdar Asker1Jk Şubesi 

l'<'nl kcltuklıır l;omılmuştur. 

Zi 
t\uru1U5 tanhı 1888. - :ien:nayesı: 100.UUO,OC.X. furk 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari 1ıeı nevı banka muameMm. 

Para blrllittronlcre t8.800 l1rB Ucramlye veriyor. 

1 
1.Jra..~ 

.u-aAt BaalULSID<18 lrumbaralJ "'O fhbarm t:a.sarnıı lıe"ıt,.•• • ..,,,!' Gl ' 

6(1 l1raaı ouluruuıJara senede • de.ta •ekilecek kur'a De qaCtda.k 
oJAruı gllre l.kr8.mıye cıağrtılacsl:tır. 

• aoec:ı ı.ooı ııratık ı.ooc ıra ıoo ldeô 50 llrntık G.000 Un 
ı • 500 • e,ooo • 1%<ı • '° • l.800 
ı • •sc • ı.OO<J • 16tl • .?O • s,ıotı 

co • ıo:ı • 1.000 • 

DlKKA ı Hesapıarmaa.ıo pe.raıar bir ııene (Ctnde !5C 11radan aşa 
ı~mıyenıen JlramlJt çıkUğ: takdirde % 2'0 taz.lıı.slyll' ırerlle<:f:ktt 

K•· • -: lJ Mart. 11 Bazlran 1l l!.."'l 101 lJ BlrlndkAı:ıuıı tarihle 
• ,. le vapılIT 

Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi i1anları 

d.' f- ,.i 
Muhammeı. bedel, muvakkat teminat ve mlktıırı a~f ıeP ~ 

ml·hteviylltı c:am kereste 11 •• 9.!tt• pt>rşembc günO sııa~tJll .,ıı:;\ 
sile ve kapnlı zart tJs.•111 Uc Anıca ·cı-t:ı idare blnasuıda .... u.,sı'!J,, 

zıll .... 1•.,. Bu ı.ıı girme' :stl)'t-r.ıcr1Iı ilstesı tıızasmda ya ~t 

kanunuıı tayin ettiği -:~~ıka!arı \"tı tckllflerlnl ııynı gtııı pi 
mtsyorı re!sJlğine verme eri llu.ündir. ııtf 

Şartnameler ılOO) i'uru§ mulıshii.lndc fdarenill ı\:ııl< 1 
darpa~a ve lzmlr vez:ıeli'rinı!c et.oimnktndır. 

Liste Mıktan İ.smi Muruunıncn 

1 
2 

978.400 m S 
400 mS 

cam kereste 
tam kereste 

Bedeli 
158704 ııra 

24000 .. 

ctt 1 
~ • • ttcre: 

Mı;Jıammcn btdell (1798801 lira olan 17 kaleni ça~11ı11dJ 
p:;zartC!!i gUnU Enat J:>,8C da kupa!, zarf usuıU ue M1 
ela satm alınacaktır. •·ııt ıt 1 

\'ll](p ıt 
Bu işe glrm<'k lstcyE:nlerln .1n:44 l liralık aıu uıı 51111t 

nunun ta. '.ı ~ttlği vcFlkalan ve td·Jiflerinl aynı g 
komisyon relstığln<:ı V{!rmclerl :cu:ımdır. ~11yd!Jı?• 

Şart.nameler ıcr:ı kuruşa Ankaıa EsldşeMr ~e 
de satııııcaklır. <7618) 

, 
IHAI'• 
HWL"H 

6Vlo 

( 

T. iŞ BANK ~Sl fl,;,ıt 
'krO .; 

Kfiçük Tasarruf hesapları 1911 1 ııtJID 
KE~lDELEl< • Şubat, 2 Mayıs 1 Mr~t~ 

ı adet 2r:ıoo L..lrk ... 2000.- -Wre 
J • 760 • - 11500.- • 
1 • 1000 • - sooo.- • 
• 500 - ... 2000.-

Devlet Deniz Yol1arı 
Müdürlüğü 

Y urükali Plaj Seferleri ue~"" 
. pıır / 

• 
Yllrllknli pltıj-ıskeleslne bug.lndrn itlbsren ~ 

--·iiiiiiiiiimlii--!li"""""" 951 
V A K 1 T matb~de~ 
Kitap kısmııu l}etı' /11 

pıli tanzim edip aÇ ,,,, 
Kitap, mecmua, gazete ~Jıf' 
T .. b.I d . .,. ·,ter• a ı er nAmına ızm -


