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CAUHESI VAKiT vmmu: tSTANBUL Yazı 1sl~r1 1'cl 23872 

Londra, 12 ( A.A.) - B.B.C. 
Şark ccphesiı!d; Husl~r, her 

taraftamevzilerını mu~afaza et
mekte ve .) ahut mukabıl taarruz 
larda bulunmaktadır. 

Almanlar, Lening.radıı: sarkın
da 1{i Fjn kuvvetlerıle lb.i_rl~ırıek 
için o tarafa sarkmak 1 tıyor • 
lar. b .:ı- ,1.~. 
Mo~kovanın cen1:1 un.\W. ruıın 

Tulada ve Tulanın şunalınde Ser 
puchof, Alcxin, ve Maloyar~Ja. 
vccle Alman taarruzl.a.rı tardc -
dilmiştir. Tulanın cenubunda 
kanlı bir muharebe cereyan et • 
mektedri 
Scrpudıof ile Alexin.?c _AJman 

(Devamı 4 uncilcle) 

So et Tebliği 
lllmEı:l:r:Jm-----=-

l\Jo.,Jio\'a, 12 (.ı\. A.) - Bu sa• 
balıki 8ovycl tebliği : 

Dilıı tekmil cepheler boyunca 
nıuharc-beler vukubulmu.<;tur. 

Şimali Afrikada 
il r i a a 

Faaliye lerini 
artırdı ar 

Akdenizde altı mihver 
gemisi daha batırıldı 

O'a.ıı:-.ı 4 iiıı<"iılle) 

SARAYLILAR A AS o 
AbdüHı..: .iU Sara ; ın 2~ oiini 

Şeyh Ebülhüda ile 
eşiıur dolandırıcı MAHMUT "AiM.in 
Karşıl · ıı kahraman ldnkları 
göriiimemiş bir macera serisi 

·hıik/Jr ah 
leci 

. 

Kati zaruret olmadıkça vesika 
usulüne ·müracaat edilmiyecek 

ihtikara ait cezalar şiddetlendiriıi9or 
Fzrzncıların 12 lzraga aldıkla,.ı ekmeklik. 

unları 40 Liraya sattıkları anlaşıldı 
-· - o--., __ _ 

icap 

Amcrlkadalı alınnıı bir ln;lllr. torpldoSU d!!Vriyo pJyor 

· Balı 
Arası 

r 
da --ö--

Amerika ordusu !efi 
general 

Marscal 
diyor ki: 
Mihver 

ajanlarının 
Cephane endüs'Lrimizle 

amme servislerimize 

Ani basKın 
yapmalarına karşı 
hazır bulur.mahyızt 

?IİC\ JOrl,, 12 (A.,\,) -

Marşa! demiştir öı: 

General 

Mihver c!<'vletıcr!.-aj;ınlarının ccphs .. 
ne cııdilstrllerimizlc başlıca dmmr 
scrvlsleıiınlZI? ve ınUnakalı:ıtımıza u .. 
uıumi \'C nni bir baskın yapmaları 

ıhtlınnliııc knr!jı hamr bultmmahyız. 
Bu mnksauıı. gizli gizil ve nıuntaza 
ru n çalışan kuvvetli teşkilAtın bir 
aralıı~ kUl.lrı halinde b1r baltıı.lama ha .. 
r~kcti yapabileceğini hesaplamalıyız. 

Amerikan ordusunun şefi Alman 
prnpagandnsınrn metodlarının kendi • 
sını büyük bir endişeye dUııUrdUğUnU 
ıll'ı.vc etmiştir. General her ı:;ilnkll pos 
ta ile Almanlarm gizil faaliyetine da. 
1r ltcndisine göndcrllen mıılfımat hav .. 
kınd ı bir ·~ok mlsıı\lcr zikretmiştir. 

Gcnçral ıkrulşUr 1'1: 
Ailctcrdcn Amcriltan ordusunda 

0 

tı!zmet eden gençle~ hakkında endişe 
' izhar eden nıclttup\!lr alıyorum. Bu 

allld'C, askt.:rlcrc klıfl mlktard g .. 
da vcrllmcdlğl, hnstulaııdıklnrı zaman 
ıyi b:.ıkılmndıgı söylenmiş \'c onlar d:ı 
1 uıuı ınannııııııırdır. 

General nlsand.:ı Göbels tarafından 
,·erilen talimattan bir misal zikret 
m!gtlr. 

mcrikan ma.tbuatımn bize l'pora 
~nucl.! mc~zuları vermcs! hiuat i'I - : 
::i:n propngundıı. ~ :ıpl"' :.:-.:ı: •w:ı.: Ja!ıa ı 

mUeG.sir lıir netice \'Cf'1r. 

Arr~erika 
Bahriye 
Nazırının 
beyanatı 

--o--

Japonyanın 

niyetleri ve 
bareketleri 
hakkında 

Daha fazla 
müsamaha

kiırızk 
gösieremeqi2 

--0--

Btr:c·ye nazırı a 
er d i a" -: rp 

ar ı ı da 
uıurr ulabı·ece ... ,f 

söyiedA 
ı .. oııılrl' rn (.\ A.) - llirleşlk A. 

merlka bahriye nazırı albay Noks 
ciUıı vermiş olduğu hi r beyamı. lta J 11. 

ronyanın nlyctlcrı ve hareltctl .. rı k:! r 1 
ş Eıında Elrlcşlk Arnerıkaıııu d.ıha 
fazla musamahnkllrlık ~osteremıye • 1 

(Devamı .f iinciiıll') 1 

. 

• \~ larC'.a ııuya dalarak :z.ıpkınlıt. balık 

amyau b ir \'lyıuınh iirıher'5tte tnk
beslnlu geçirdiği ıııülbl~ ın.:ıonraı.n 

b\)Ştncl s."\yfamıT.cb oku~{lr mosımm: ~ 
Yukarılcı reslmdo bu iini"'ndt.t!tlnln 
J.;öpok bnlığıııı korlmtııp kAçfnn!!'k i. 
t:ln -ıu içinde lınykmtı.ı;:'l görl\J'trym. 

İngilizler bir F=n •ilebini 
znptcttıler 

.t•:ı:v) ork, Jf> ( ıl.A.) - l '\erö-r. 
ınahfill.:?rindr ö,:: reni lığfr.~ !! ·~.,, 

tngili?.lcr "Anncbcrg'' isrnioof!'ki 
2544. lon1uk Fin şilebini zaptM· 
mişlerdir. 

Zincir e1ne tzc 
Ticaret Vekalet· yeni bir 

karar vern1ek üzere 
~op~an mal yalnı:: b 

ilece~;: ı:e ratıu;·ruar 

e\rr .ıu~ .. 
~ "'r~ e.c · isO~ 



ı 
Dl'lııihi ~adel~~t iriyom 1.. GUn 1 bob • stil gençler, sair ,.e edip a& 

?!:eÇ'ti!ıçc n ,1) \-C ecem kc1imeleri 1 .n:ınlan ynzılannda ve konuşurlar• 
ni ayı Jıyor, lıirer b:rcr köhlcrln• , kcn yab:rncı kellmc lmlhı.mnnya o 
ı'en r.öküp o.t l oru;ı. Llli., otu:z yıl J<a<lar nlıımıışlıır, bunu bir itiyat 
ıJ r n. 1;1 lc be , on :ııcnc m ,·ele Jıal.in~ ~ctinni-.lcr ki! her llif nrıı. 
~ pet n , 1l'lliı:I ıl ha snı1ele~i5 ,;1nda bil' fransızca l f. her satıt 

- --
23aş"1ıa~~fu~er 
..,, ~·. ~~ 

l;:iml~ ingill:ı:.cc bi r l>climc söyle
yip ~·azmnı,tıın kencJilcrlnI nlamı
~·orlar. 

.B:ı. .a lın atırJan )-nzl1ıran, 
bob - illcrh.ı l 1linascbetshlilde
rindcn tiyadc, ı.ır makakde s••rdil
P;Uı .ı ~u Sl\tırlıır oldu: ••J<ı•ntcıı
jıın'.lmun liJ,o;esinCJc milyonun fak
lörlcdne ,>a~qı konselman ltarar-
1• r l\lnmk C'tmnomlk t':Unırctlcrdcn
dir •. , 

!)inıdj &Orannı ~~e. bu t Urk!;e 
tliı~ nu lil.flnl'rn tüt~•te ka~ılığl 

. ok mudcrl.' Ll~t.U- ve elbette 
'nrclır. Pn.k!tt ftib\ y.nneuk! .. Züp
lltl k yapma'• ılunırlten, ağır ba~ 
hlı~ ne i. zum r~ •• 

nö ·Jc yl\zılıır y:ıuııılar, hu kcı:. 
ınclari kul nmakl , ~ "ndllerinOe 
1'11' .tııinıllk tc\ eh!ı.ltnı rıtli.r tl r. 
nan kurt zUııpelerin de didon sa 

; ı yu ·l'mıeyt. sakal b!\!'ö\ıtını 
nmıoır 'Vıılan'ino ;..'ibi ynnn•'?tn )'t"

~~nn hıI"t.!nrınyı ~:ürlib-iıı, ediııli
ı; ..... rulimey~·ız \'Mtffarmtlan Af
nıkt rı ~bt .. Z:a'\ \hl:ır! 
~nle f f yat.ımım de il. ha.kj.; 

1.utcu feııni, sosynl malw.lelerlu 
bllP. J.abil olduğu lmd~r sade, s n 
lıı~rlıwaJ:; bir li aııla l ıuılmnm IA· 
ıJmgcldig1 b~ dc\·:rı.le. hüyle uka
lii.hldnl' ) aııroa\·, c,rlllünç olmat...1an 
lnı .. 5ka bi;o ey dc~oiJdir. 

Çolı ağır mC\-zulara temas eden 
~e)h~rin clalıl • cijcr a';(ademtlere 

V akıt 'erilmeli; lllın tulnııılıırınıı okuttu. 
ASını Ua euıhun gittikçe ue:ılda;· rulm3k fcin ~ ııulmıunı~ı;:ı - mutla 

tıgmd::m ba ıs t.ırtcktedlt. Muhaniı' ka ve nıull 1.a çok açıl• btr Usanl:ı 
mu rln tein nutkunu llerl eUrcrek )aı.ılması taumdır. ÇUnkU, bunlar 
diyor ııı: halkı ft)'tlmlatnınk lçin yazıldığmi\, 

İ5tc llitler bu ,·ınjycte geldikten b'iin1Uk ı;uctderle hallalık nıec
soiil'ft tngiltctc ile Rusya ütcrintle mualıı.rt'la ha tınMığuıa giltt', mu. 
bir ıııııaşm~ sulhu )lıı.pın:ık f~UJ'l>r. lınldmk sruie U ı rıpln ' c anl:."tıma. 
Son nutkun.':ıı. tngiltcrcyc 'knşı ht-ı; ı.ı tmlay olmalıihr. 
bir tehilll. büHmıfuı.mıı.sıı\A dikknl Yau ıınlnşınıık. öğretmek. bilgi. 
ctnii!l öhii ı ancak b6yle btr su lh ~1 arihnnıılc lı.in y~ıhr. Yolma 

• :ın: 3 ile tefsir ohmllbUlr. llkfllndlnnek, güldlinnek itin l\e 
ı: 1 ~ ı tı.ttu u nnUrund:ı. açıkça :il •• 

ifade e<lilmemis olmnsı saclece 1n- Veysflerin, Nergi UeHn, Tanzi
m t D n tcm:ıytıt göflllil:~- mn.t edebiytıt<'ılıınıım ' e nihayet 

esimfon•I:r. Eu 'kdirde Alınan-. edebiyatı ~edlclccllerlc Fecrilticlle 
lo.nm \'oha nehrine hadar gUtlk· riıı n\' kabalıntleH \ıu•dı? Nlcln on 

ttn , e IC fb.'llSlarunki petrol kay- tarın lisanına. ı~Ulliyonız, Nübiler
n,klarnu tendi eline geçirdikten le alay ediyottııt.. Uıı~"rfmenını 

nrn t.ılr ınüdaftıA ~phcsi lalıra· ltelimeler kullandıkan, açıtmıyan 
rlk lııglllzlerin ve Aıiıcfllmlıtann lu• ntJerle yazı yazdıkları feiu d~ 
sulha giinülleri oluncaya kadar bek- ğlt mi? •. Peki biz.. bu~ün ne yapı• 
ıeın w knr:ı• ,·ernıcsi \-eyebut bun· ybnız?.. 1 
(lfin fiOUI'tı tnnrruz 1 m anıetini Kaf- Konnşıwı. lisanmın;ds ~·&hancı 
tın lnnbn f Nııa. do tu iterek Sn- I< lime kdİJartmıik; nilu&l t kütü 
gt.ıtere ı\n otta ı:atk ordularını\ tc- bir huy olablllr. ı~nkat gaze~leri-
\İn ı ı n tinıl'li , rdır. ılllzde - l\..'itla Hanlara kadar -

in ili l re gelİnl'e, onların dil· ~C'.mualatıiiıızaa, hllapl:ırınuıda, 
ı.ün ı (1 1•" b !}kadir. Onlar trral malmle nli\larmda, bazı muharrir. 
İıütg~ ın le gelced• Uklıahanta ycnl lcrlıı Jlek fila tm·Kçe lfiltı;tıtl<lan 
hlr huıı or(lu u lıaurhntlığt \ '"e btı 1 \&.i'ken, ytıb:ın<"ı keliınc Iıullaııına. 
otdu for:fliz \e ıncrlkruı ya.romu latı bir züppelikten b ska bir sey 
lll' n. 1 b!ı mldiğı takıllrde ' · d~ildir. 
ı tın Uw ~'lld:ı bKll ettllderi İlu zliı~ IKd~n:len lc\&kki et 
t.opralı:l r J\eri 'al.i11mı\fıa bile uzun sek, blrnz nbrırbnşh olsak ••• 
b'r ~qıratml\ harbi ile Alman)·a tçt:iğin 0.IA guyu terkip ettcll ecza 
lnlti' ı götürülelıtHr fikrindetur. nedir? 
Ru itil rla A\MJJıa harbinin sulhu İdrojenle o.kSıj@d.ir, ol<sijcnle id-
ı-on trnt uklıırdan l!lonra bir kat Oa· roje\l ! 
lı:i u ... 1kl -.nıu~t ır. J,.\ EDRl 

Şehit doktorlar 
için Abide 

rzur mda dtlllle· 
cek ve meraıımıe 

açııacık 
En:urunıdan bilclirildii;'ine göre, 

~nrk!n en büyük Ve en mükemmel 
bir sıhhat müessescsl olan Mare • 
şal Ça.kmnk ha.sUıiıcsl.nde muhte • 
lif hnrplcrde şehit dilşen doktor • 
la..rnnız için bir fı.bicle yapılma.cıma 
karar verilmiştir. 

Bu Abide altı nıefrc yllitsckl.iık.. 
te olnca't ve mermerin üzerine 
harp meydruılarmda hııyatlnrmr 
\'eı cıı kahraman doktorlo.rtrnızın 1• 
l:ıimler~ lıiiklredilec~ktir. 

lnc;a edilecek abide hakkmdn. 
mahallinde tet.kikaüa buluıunak 

iiz~rc hey;ltellra'* Hadi I~ut"UJJın 
gltnılı liı'. 

Eserln in~sr hittikteıı ~nm 
1'ıb kong1"i!!l'nin Erzürümda. top • 
lı'ntnnst ·c kli.:ıat rcsnunin memle. 
ket'n her taraf:ndnn gelecek dok. 
tarlamı huzurile y~Uın.aE>t tlüsU -
nülmektedir. Bu kongrede; biilıas. 
::ıa ı;:ırk vilayeıtıerim!zi aluka.dar 
'eden hasWtlıtlni.·m mevsubahscdi~· 
mcAf de gözbntinc nlıfim~tır. 

Şehit do!dorl:ır f:.bidesine hükC 
met büyük :bir nlaka göstenniş ve 
bu hı \J6 için JAZıms·eten tahstsat.ı 
tLm~ı etmi17tlr. 

--~-----------
Universıtede serbest 

konferanslar · 
Unlvoısito seri>est kofifera.nale. 

rı dUa akşam verilen Profeeôr Von 
Aatcr'in ' 1Ke.nt'nı a.lılBltı,, i6imll 
konferans ile başlıınu~ bulunmakta 
dır. 

Bundan eonraki konferanslar i · 
siın, tarih \'e mevzu sıros}~le §Öy. 
ledl: 
ıs·ı 1· 1941 de Prof. AuerbM.h: 

" 19 uncu M!.rd:.ı Avrupada rea. 
lisnıe,, :?5.lı-ıou de Prof. !\'.azım 
İ&tta.il Güıican: "Hcltfmin mee'u • 
liyetl, , :...-ı~·l9U de Prof. Sadi I r. 
malı:: .Biyoloji '\'ruuruarmm millet. 
bayalmda rolti; 9-12..1941 de l>nıf. 
E. lili'Seh: lllm halinde Bigorla, 
16..12,;.1941 de l>nıf. Pa.rejası 'N.ı• 
kiyehltı. jeorojlk tuihi, 22-12.:19-11 
de Pıuf • .Muhittin Erel: "1Imt 

0

bir 
kcf;ir nasıl meydana gelir ?., &.ı· 
1942 de Prof. Ktl'ittı EHm: ''Ma • 
tanın.tik ve rcalltc,, 13.t.1942 de 
Prof. A. B, ~varl:!r,: "BOŞaııiiı.ıı. 
fneselesi etrafinda 6U.~eler,, 
2C-1•HJ42 de: Prof. Ekrem Şerif 
Egeli: "hısanuı mevkii. iıuta. ve 
lıeklın.,, 2'1'-1.1942 de: Ptt>l', Ziya.. 

ttin Fahri J<'nıd.Jkoğlu: • 'lktısa~ 
hukuk ôe.ldh\lıWfah :iMili.r.,, tı..ıı· 
1942 de: Prof. I•'ahri Atel: "Va
t lfe görm.iyen uzuv değİftirilebilir 
lifti?,, 10..2..1942 ae: PM. A!ldf Şa 
k'ir Şakar: '1AYağin harpte eh~~ 
mlyet.i,, 3.3.1942 ek: Prof. Meahar 
Osman U3tllah: ··~ aejcne • 
i'Cler,. 10-Z-1942 de Prof. Vinter. 
etein: ''Uyku ınl~lcll,, 17.3-19•2 
6e Prof. Ncumaıit: ' 'Modem iktı• 
at ve ıtUıliYe siyasetinde sosyal 

nbktainazar.,, 24.Z-1912 Prot. Mu.. 
t.affer ŞeVki Yener: Mai'lliıJt Ye Ya• 
iUfevi bozukluklar. 31..3•1912 de 

Y121 i c.;at 
HU fih C ılt Y 1 ın. ÇUrçUln ne. 

sının) va yavnş yUltS hneğe ba§la. 
dlğuu, nutkun en dikkate lA.yık tara.o 
fmm ıı mdl.yc k'.:!.dllr donruuna hatlç 
hi~it' İngiliz alUUuııın Almanlardan 
Ustun QJduğu iddia. clilmeml§ken; alnı 
dl havıılııni m\L<>nvatuı temin edllml§ 
Qld~nu b lirtitm' bulunduğunu, 

kaydediyor ... çorçilln uza rk mcseo 

~ Londraaa t0ptruıa.co.k 08riıanlı . iProf. Oberndorfe'r: Vücldun ne • 
bankam umumt heyeti içtim.ama 'nır Biç1erl iÇltııle harekei ~ hlyat. 
kiye namın:ı. Borsa konılserl İhsan f.1. 1942 de Prof. }~. Frank: Mo • 
rutatm tştırıı.lt etmesi lttıtttı'lD.§IIll§tr. dern tababetin yümüıcil Yılı. n •t. 
Borsa komiserinin Londraya ı;lt.imı • ~042 de: Prof. vtindt: Hayn; mm:. 
sinden ulmdllllt vıızc:eçtım13Ur. <la elementlerin rolü. 

E D EBi ve HiSSi ROMAN 
lcslndo de J aponyo.ya da kaU bir üı -....... ,.-., 

s=-ı ~ ... ~ ~ ...... ~ ~ Jew ..-

t.a.rd.-ı bulwıduğunu yazan mutıarrlr, 
ııetlcede şijyte diyor: 

"A \ nıp~ Jıarblne mfü'L.'lbıtle birleşik 
• \mcrlkft bir çok 11.leyfıtar bulmu,.. 

tur. I ıı.:;ınt bir Ja.p(ln h.vblııln Amo. 
rD.ad-ı t.aık nlsmd l çok memnu'lil~ 
uynnıhr.u.•ağmd:ı ~plıe ödUinemek uı. 
:r.mrellr. Jnpo:ıların Amcrllaı. ile bir 
lıar 6l'bcblyet r."l'l'tılekle Amerikniıtil 
'\\rup~ hal'blne mlld:lhal ı ~. 14 
"ini de l:nllctDli3 olao:ık.lardlt'. Bu tak.o ~ihayct 0 bilyük gün gellp ~at- nıcme emerken. ben de yeııi. güvey 
dlrd • ı lrJr-;ll• Amerllm crı.rıı tmpısm.o tı. Ekaerl ~eceler bltibirihi su.ıı • babamla. orta yaslı bir 1mmşu ka .. 
ınn d rıı, ~arlt knpısuıd!lo 4'Hupa turlu kllfUrletle figıtluynn, sonra dmm arnsnıc'iaki kmk iSkemleye 
lh-ırb~c ~!re<· ttir. Anıerllm.d& !!ali· odada mevcut tek csya v-0 tek ya. 6tkIŞllllŞ mütemadiyen mezeleri n
hlyct~r ~nıt n.cnmın:n Jaııoolıı. ile tnkta. üst pcT'de<len şakalarla Qn. • vııçlayıp tikınıyoı'1uın. 
ı:·r hıırbl-ı \m rlkıı için nrunı olı.a n..'jan. eski (•Ik ve yeni karı ~'OCR Dli!;Ufıün orkestrasını mılhlllledc 
ı.a.nııi ol :ıt;'llım krula.at getiııu!ıı uı. belediyede mcdent nikah, virane- lmnUı.ron glçtğl \'O lmadıı .;Af.an 
d·ılillırt ı · ın d:ı :>• b\Jnun ".n nılina!i\ı• rtıiiln kom~ları a.tnslllda da Imnm GUlit.ar a.dttı.dtı.ki Karmen böZlmtu
~.ınuı.nı ı;lmdl olduW..nu nrıl«·.r 1 .. ı;ıg' r.lltiı.hı kcyJınlrkta.n sonra haham au tertip ~lmiş\.i. Bl'r gözü p.1.tla • 
mtid&f ;.t b-.ı. 1 ~~wıl:ırdır. .J l'> il.) 0 1 Bitpazanı\da.n ddı;;ı kull:ı.nılinr') rnf!j, yUfün.de detin yıu'n i.7.t, kalnı 
t ı;ler ıu n 1 ı, l l tı ' 1 11 tlbi.,.,...ini. onnem de yağlıkçıfo.ı\lan ve hırı1lılt !osesllc lU&U R6Yleı'ken 
ı rl ttı ı ·11 k :ırt. t •11' ti,, ı\ - kaldırdığı gel"nlik tuvalctile slıs ı;;er'ı.den kemancı ve ı:;-ası gijz1U fe1 
ı P:ı r • • • • ı.u.unu.ı p~ri. ı. ;1· lcncrek köhne vimnenin en büyük ldh derili d:irtnıkncı oynttlt htıvn-

ı ı t ıti 1 t, .!.ıl-cçn odasntdıı Fercflerlnc tertip edilcıı l:ıi' calıırnk dav~tlileri coşiuiııyor. 
i(Ski z") afeti oofr mm b:ıııın-ı g c- Oilll;.ar goôcğinl bwııunun ucuna 
Uler. • t-opl ıtar:ılc rnkscdiyor. Sotı'nduki 

Yeni gelin lı mırn kucağınd'\ lcr ~ığlık Vt: naHı atnrn* !'tl'!i:I I('i 
bir, .... '1!! v k'a -ın ~ :ramat o 111 , \Orl .. tfü .. B"r aralık a.."kn gelen 

ı :ı ı n i ıe"lleli 'e i ~ı d• ~elınJr;: Tene bir komşu dcliitanlıiün atın\>. 
, unu tırınn •• ır'< .ı·,1 )arı çrpl.ık kclunu \.İmdıklccli-

Toptan·m 
kasaplar 

Çlldıran 
bir kız 

lapirto dökerek kenditıinl 
ve kardeılerini yaktı 

Narha. riayet 
etmedikleri 
tesbit olundu 

Betiktaşt.a ot.utan Ali adında 

\ 

bitJ&inin 18 ya.smdaki krzı Ha.tice, 
dUn sık aıık t.ululduğu akli buhran• 
lardan 1*faine yin e yakafa.nın~ va 
Uzerine blr nıiktar iB!lirto dôkeı•ek 

...........-o-
Tetkikatı 
müteakip 

Toptan adliyeye 
veril ecekıer 

Kl ihtikaımı ilıceliycn fiat mu. 
rakabc btı.roeu toptancı ·kasapları 
konh'Ol neUcesindo ilk ola.ıt\lt TU· 

k ibriti de e&knUf;ttr. 
Kız alev alev yanmağa ha.ela • 

ınış bunu göl't!n kardeet Farukla 
A~c koeuşmuşla.r, nteelni e5n • 
dUrmeie çahpnışl&rdll'. Bu esna. • 
da Fa.rullla Ayee ne muhtelif yer. 
lerlnden yanm(fla.rôtr. Ağrr sure t .. 
la yaral anan Uç kardeşten 1<1 aruk
la. Ay~ Beyoğlu hastanesine iknl
<lırdm~. H atice de Bnlmicöy enı '" 
\ıu:t l\Kliyc ltaatancsine gôııd ıi' .. 
ıni tir'.. 

Şehir meclisi toplandı 

tün iskelesinde bil' topta.ncnun ver DUn saat 15 ôe topla.ilan 1stıın· 
d"ğl yllkse'k fiatlt bir faturayı cluc l"'Ul tunumt meclisinde, -C\'\•cll gE'. 
etmişU. çcn cel9ellin :r.aptı Ôkunmu~. kabul 

Bilro memurları dün de kontrol. olundUktan eonra nıznamedc yuı 
!arma. devam e~lcroir. DUnkU h maddelerin m\lnke'l es.ine ~eı:n • 
~on lroldıı birçok toptancıların mişür. 
defterleri alnıanı'k fiefliğe gelı • Kartaldaki Dnıgos tepesine An· 
rilmiş ve tet.kik edilnıitıtir. Tetkik kara tepesi iSIJ11 verilmesi etrafın. 
nGti.cealndc toptaneı ke!!n.plann <ia söz alan Ahmet Hnllt I<it.at~x. 
ııark:ı. riayet etmed!:kleri anlaıµl • bu teı>enm tarihi Ye hllı>-USİ b i r ma 
mıı;;trr. S~n ele diğer toptan.er W.i olC:.uğunu 8Qylemis, Bizans or. 
Iauıaplarm defterleri totktk edile.. dularrnın ilk <lefa l.l\1 tepede mağ
cektir. TeHtlkletin t!ol)Uhdu. suçlu lfıp olduklann, illı.ve ederek tepe. 
bütün Lqptancı iknsaplar, hep bir- ye Ank&riı. değil, (Orhıın bey) aôı 
liktc e.dUycyc \'trilecekUr. vorilmeeini teklif ctm' tir. 

= "'O..._,,,__ Teklif mUlkiye cncllmenltıc ha • 
Yüzde yüz karla satıı vale edilınf~r. A nadolu ya.ka!ıtnm 

yapan bir mai aza Marmara sahHi imar pUi.nx hakkn1
-

Evvelce i\at murakabe komisyo. d:ı ~i.a ve mu'htelit encümenin 
nu taraftnrlan Uib addedilerek 1 ve~ old\liu ~Mba.ta oku_nmuş 
yüzie 50 ye kadar kir ~-:ıprneaına \·e ali.kada.rların i?.aha.t"!ı ~ü!ea • 
miisal\de edilen Beyoğlunda Gala- kip celeeye ni-haşet. verılınıeür. 
tasaray lisesi ya.kınhıdaki C. K. M. 
Ceve t Koriın mağazasnda, metre
ci 23'i5 ıkuruşa. satılan bir kuma. • 
em !Sural!ki. mağ--..eısı.ntıa. metresi 
1200 Ot~ sa.t:lan b1ı· kul'ı'ıa.S o'· 
dugu iddia. ed~. elde, 'bU m:ı. • 
~rttn İk\ıma.~ fiabnı ~ren 11r 
katti da öld~~ ~tn, cll.rmümeşhut 
)-apı~trr. Mağa2a sahibi ylli:ae 
yUz :kiırla sa.~ suçunclan adliYeYc 
veril~lir. 

r= zm 

• Ailka.nı.dan bllıUHiatğtnı: giSre, 
.a.ı:~nee, .fcvkallde 'lttZiyet aotayıllite 
vergi ve resimlere :zattı yapan kanu • 
nufi muv&kat bilindi mn.adeiliı!.n tbf 
Slrl hakıüOB bli' llylha 'Vcri\m~ur. 
~ lnhısarlnr umum mUdUrIUğU tr

ltaUt BMıdlğı ktı.ftunufü\a. t.'l.dUler 
yo.po.n bir p.roje l\a:atlanıi~tıı'. :Bu. pl"O 
je Itanunun tatbikatında görmen no!t., 
sanlan tamamlamaktadır. 

• ıstu.bul Te Bolu vlllyetler!ıft1e 
yapılae&k yonar 1Sih Nana vek9.let\ 
bUtçeslndo bu vi!liyctlere paraca yar. 
dtm yapılacaktır. 

:t- 1.stanbw elektrllt 1aa.resı işçileri 
üeretlcrlnln az olduğundan ba.bl~e 

zam tsteifti§lera\r. taam b\Ut~ \"1: \Ab. 
sIBa.t fortnaliteleft ~ lND.tt. ım .. 
kln ~meml§8e \le ,tfCUere ba§ka 
bir ye.romıaa tiülunma'lt ki1'iLmii n r. 
mişttr. Bu lca.rar iizerine aWlyelerdc 
çaliş:ın 400 1şçiyc birer kap yemek ve 
döftte bir e.kmek, diğer 1000 lp.:lye 
de gündo birer ekınt'k \'l)nlleğe b8§18.ft 

mııtrr. 

ği o yaDta. aç:tlmı2j kumu göcle • 
rimden ~. ~ dafyaru • 
nı.Jtdaltl sen~ komııu d ula lltrilı -
yôMu. 

Coşan, delice sarhO§ blan ah .. 
baplar, ann~ oyuııa ıkaıdımaa..lt 
h~in zorlamağa ~. Ba. • 
bam lbuna · erlem~e bei'aber & . 
mancye uymak Jilildrıiiğiyle anne· 
nıin ciftelelH.ye ıtaHmıaSma ~ çr.. 
karma.dı. Güzel, !körpe ibir kadın o . 
lan ruıhem kmt:nraıt: Bcallttt, öyuna 
h~lnmadan ~ blraz evvel )D; 
luııu sı'kıfflırnn e liıanlı ikeirlmi » 
ne dolu lbir ika.deh rakı 8Wldd . .Aı~ 
nem ortaya <;Ikmcn. ban.-ı da bir 
heV""cs ~fttlitJ. Henıen ~bilm.m 
önilmıeki Ye.rttn ikadch ralctyı ağ -
Z1;ltuı. dı P aıı:ıehün ikaı r.snıa. .geç _ 
tim ve oMan evvel ~ıtrey\p göbek 
nto.ra:k o) una ha la.Ciım. Kom~u 
gc!l ~ıertn heni tairdir'k ve sarho:ı 
gözlerle nlltıijllıtm<ıtt.rfiu gôrdilğUm 
Zaiılan .içimde ilk kadmllğm (;letk. 
landrğnu itlt'ı\f ed~eğinı. 

.Annem oyntı.mag-n ~a.h~'l·~ı 7.a. • 
rflan ı;yuyan karrl~iıni ba:Oamııı 
~atiindasi komşu ciuluıı kucağınP. 
'nraknmru. GUrültu:Ien uyaüan kii 
~Uk, minHn.ini 'ücudutta hMan Iııı. 
fi\retle .be.ğnnıağn lıı "'l'"'n'U.Cltt. Fa. 
l.l:ı.t bil.yükler ü~I~ CO§lum, 6l·I 
lteııdileı ini bilml! c<:e k kc:dar sar-

Yabancı memlekettere 
gidecek erlere verilecek 
maaş ve iaşe bedeli 



lene sonra 
lı heykeli 

4 MOTöRLU BlB lNGlLlZ DENİZ TAYYARESİ 

HAVACILIK 

Sürat mi, ateş kabilİ1Jeti mi? 
Ne biri, nede Oteki ihmal 

edilemez birer mezivettirler ... 
Hava muharebeleri her gün bir 

.3- "'" teknik siliihlarm miı-parça WWUJ. ed. .• 
cadelesi şeklinde devam ıp gı.,. 

kteclir Bazı mUtehassmlar tay 
me 1 u·=zerlnde bulundurula.cak 
yare er hü . 
bol sayılı sUAhlarm ateş • mıes~-

. ___ ,,. hatlar için doguracagı 
ne gır~ be . 
tehlikeden ve }la.va nıııhar_e Ie.r1-
in ka.zanınala:rt Uzerindekı tesır. 

~erinden emin ol:ı.ra.k sUnı.tin ~kin 
cl derecede bir ~l ~ynıyacagını 
iddia etmekte, diger oır kısmı da, 
a.z ateŞ kuvvetini oynak ve ~asım 
önünden kolaylıkla kaÇ':1abılecek 
bir sUra.tle tevhit ~ tınenın muv_:ıf 
f akiyet Amili oıacagmı ısrarla soy 
lemcktedirler. .. 

Amerikan ve İngiliz sa.nayıı da 
ha ziyade bol silii.hlı ta}'Ya'reler 
ha.zırlamağı dUşünilyorla.r. Ve bu
gün için muharebe eafla.nna ge. -
t"rmiş bulundukltu"t tayyarelerın 
s~Ueri normal bir had içinde 
ibulunmalarma rağmen silAh kabi
liyetleri göu çarpın~. Mese 
lA.: tnglUız av tayya.releı:ı arasında 
cidden muvaffalc iki tıp 0~ 
gösterilen Spitiire ve Htı~e 
avetlarmm her'biı" ~adı üz~
d d .. rderden olmak üzere sekız 

eak.o ll tüfek vardır. Bu tüfekle 
m ıne ..,,..; b" 
. h "" biri. dakikada on .l'Al ın rln e• y 

l ~-:ırta bulunduguna. naza merm au:w- . a.l 
b • tauva.renln dakik ık ate§ 

ran ır .r.r id' k. 
kabiliyeti (9600) merm ır 1 sa -
niyede sUra.t (160) kur§un •. eder .. 
Bu derece şiddetli olarak ~ çar 

b ...... kudreti de az gorule -pan u aw.ı • 
rek bazı tayyareler Uzcnne ve mo 
törlln içine, ana milini oyarak bi-

. · dört milimetrelik ufa:k rer yırmı .n-• t" 
çaplı top bile yerleştirı.ı.u•JŞ ır: 

Amerikan inşaatı daha _zıyade 
bil .. k _ .. _,.1 ta"""'-"'ler üzerine yu yap.ıuöA u-- __ .... l' 
kolaylıkla fazla sayıda .uUIAıne 1 

tüfek ve daha ayrı kıyımda top 
koymağı uygun bulınaktadrr .. 

Alman havacılığı atış ka.bilıyetl-
ni harbin h8.!Jlanc<>'tCD13 ~~ ~-
dil tmek }ÜZlJil1UDU }U88C'tmJıŞtir. 

e fazla altı Av tayyarelerjnde en 
mak• li tüf• ek bulunan Alman av 

ıne ___ , • ..,.;ı;y· tabi 
cıbğı mUdafaa tayy ...... ~gı • -
yesinden z:iyade bimaYe avcılıgı sjş 
temine uymağa çalışmıştır. y 

Tam m.A.nasiyle Alınan avcılıgı-
nı temsil edceek siliih da Messer-

(Sam) ın gür sesi cevap ':'e~i: 
- Bir şartla etra.fındakılerm 

camm kurtarabilirsin (Franz 
liaber)! if' 

- Kahpe herif, kalleş ~er · 
Tuzak kurmaktan başka elınden 
ne gelir senin! 

- Çok söylenme dostum, va. 
kit kaybediyorum, biraz sonra 
sesin çıkmayacak iyisimi pazar. 
lığımızı bitirelim. 

(Franz Haber) .Homurdandı: 
- Ne istiyorsun? 
- Çok basit, sen ve adamları· 

mn şart.sız şurtsuz teslim olm~ 
nızı jstiyonım. 
Aşağıdaki bir müddet sustuk

tan sonra yan baygın cevap 
verdi: 

- Kabul! 
(Sam) sordu: 

Asker söztıne inanayım 
mı? 

ohnıit - 110 dur. Bu tayyare üze -
rinde d()rt tane cepheye kareı, :i.ki 
tane geriye doğru ntan :makineli 
tüfeklerden başka, türel Uzerlnde 
Jıer tarafa tevcih edilobilir aynca 
bir de topu varclır. Demek oluyor 

ıA. şARKLJj 
ki, bu tayyare sadece uçuş yaptı
ğı istikamette değil, diğer cephe
lerine karsı da: taa.rruz ve milda· 
faa kebiliyetlne m.8.lik bulunmak -
tadır. SiWı adedi baiknnmda.n lngi 
liz avcdanna nazaran bir gömlek 
geri oluşunu, silfı.h tah.1yesi nok -
tasından u.stünlUğU ile telAfi ede· 
rek ciddi bir hasnn mahiyetini al
ınış bulunmaktadır. 

İkinci derecede rolü bulunduğu 
iddia edilC'll süra:te Alman hava
cılığı İngiliz ve ~eri'kan 3nşna -
lDldan da.ha fazla ehemmiyet ver 
ıniş bulunuyor. Bir tarafın 600 -
650 kilometre saatteki süratine 
karşılık bu tarafta 700-750 ıkilo· 
metre saatte surat ıgöze çarpıyor .• 
Bu sUratıer muharebe meydanla
~da ça:rpı:şan avcı pilotla.rırun 
1~ ettinnck mecburiyetinde 
bulundukları silratlet' değildirler. 
Bu sUratıer, tayyarelerin tecrllbe
ıeri sıralarında ve tecriibe pilotla
" tarafmdan elde edilen neticeler 
dir. Bununla beraber, tayyarelerin 
tecrübe 8Uraıtleri u&umiyetle ön 
safta gösterilirler ve bununla da 
o tayyare üzerinde uzun müddet 
uçarak meleke kazanan hiT &ra 
Pilotunun ayni süra.U yapabllece -
ğ:lıu_ tayyarenin bu sürate uygun 
~lr inşa tekniğine :ınaljk bulundu
gunu anlatma.k isterler •. 

Mihverbı sürat üsttinlüğU önün
de atış kudretinin de kırıeıhğmı 
takdir ederek elden tadliatla tay
Yarelerini silô.hlandmna.kta bulun 
duldan muha.k.kaktir. Buna lka?'§t, 
silahla.nan tayyareleri karşılamak 
dilşiincesiyle demokrasi tayyarcei 
~ğinlıı de sürate ehemmiyet vcrdi
gi 8'ÖrUlmektcdir. 

Demek oluyor ki, sUrat mi?. A
tış kabiliyeti mi? düşüncesi kısa-

- inanacaksın! Elini çabuk 
tut! 

- Sen de etrafındakilere iyi 
tenbih et en ufaık şüpheli bir ha. 
rekette bulunursa burada bağır_ 
ta bairrta hepinizi gebertirim. 
$akam yok anladın mı? 

- Anlaşıldı, elini çabuk tut! 
:-. - Biraz daha sabret ve dinle: 
(ı zerinizde silah namına ne bu
lunuyorsa yere a.tın. önünUzdeki 
duvara sıralanın şimdi bir delik 
açacağız birer birer çıkarsınız 
anlaşıldı mı? 

(Sam) (0>) ya döndü: 
- Fırla (O>) ! Amelelerden 

üç muhafı3:ardan da üç kişi bu
ra.ya gel~in! Taraçadan sabah 
konuştuğumuz işareti ver! 

(Co) fırladı, (Sam) yalnız kal
mıştı, delikten baktı. (Franz 
Haber) adamlarını duvarın ö
nünde sıraya diziyordu. Kendisi 
en arkaya g~ti ve kurtulu~ saa 
tini beklerniye ibaşladılar. s Çok 
geçmeden (0>) altı kişiyle gö. 
ründü, hemen kazmalar yeni du
vara indi; beş dakika sonra bir 
adamın geçebileceği kadar bir 
delik açılmıştı. Almanlar yerde 
sürüne sürüne bu delikten geç
tiler, temiz havaya ka~tular, 
gözleri kan içinde ve bunınlan 

ca, her ikisi, diyerek kestirilebi • 
lir .. Faka.t sUratin vereceği avan
tajlar önünde, atış ka.billyetinin, 
daha mUessir neticeler elde etme
de önayn.k olacağı mutlak gibidir. 
Hasmın bir yanından dalarak öte 
yanından fazla bir süra.tle uzaklaş 
ma sırasrnda, kesif bir ateş hüzme 
sinin tehBkeden uzak bulundura -
cağı iddia edilemez.. Bugün ~in 
en kuvvetli ve süratli sili.hlarla 
donanmış bir tayyarenin Azami a
tış sUrati dakikada on bin, saniye 
de ise 160-165 mennidir. Saatte 
700 kilometre sürat yapan bir tay 
yare ise saniyede iki yUz metre 
mesafe katedebilir .. Orta.lama bir 
hesapla görülUr kj tayyarenin 
her yüz yirmi santim ilerleyişinde 
hedefe bir mermi atılmış lbulunu
yor.. Böyle bir ateş yağmuru a.l -
tlnda iki yüz metrelik mesafeyi 
aşabilmek de, avcının nişan hatu
na girmjş bir hasmı için bUyilk bir 
şans olur .. Bu tahmin ve kanaat 
saatte 700 kilometre allraü olan 
bir tayyare içindir .. Ya bir bom -
bardnnan tayyaresi ne yapar? 
Böyle bir tayyarenin süra.ti ısaa.tte 
350 kilometre olabilir.. Şu halde 
bombardmıancı her altmış santl -
metrelik bir ilerleyişine mukabil 
bir mermiye hedef teşkll etmekte 
dJr. 

AteŞi, silra.tin artmasına göre 
ayarlıya.rak birinin fa.zlalaşmasm
dan korunmak veyahut da, bir 
vasfm artışı ön Un de ö tcokin1 de ih 
mal etm.iverck ona yetişmek ve u
laşmak tarafını göz önünden ayır 
mamak icap eder .. 

Hava muharebelerinde eleman 
ihti.sasmm ve soğuk kanlılığm rol
leri olduğu muhakka.lctır. Fa.kat 
slirati az, manevra ka.blliyeti dil -
şUk ve atnj kabiliyeti noksan bir 
tayyare· içindeki mü tchassıs uçucu 
nun da rolü çok zavallı kalır .. 

surat ve atı.s ka.blliyetl hava 
muharebesinde özdilrler. Silih ya 
nşmda evsaf noktasından göz ö -
nünde bulundurulan iki meziyettir 
ler .. Birini ötekine feda cıtmek çok 
gilçtilr ve muvaffaklyet mrarma
dır .. Fa.kat atış kaıblliyetbıi daha 
önce düşünmek inşa tekniğinin 

tabiyesi olmaktadır. 

kıpkırmIZiydı. Çıkan derhal iyi. 
ce bağlanıyordu. Bu suretle en 
küçük bir vaka ve intizamsızlık 
olmadan kan dökülmeksizin altı. 
sı da yakalandı sıkı srkıya ba~. 
landr. 

(Franz Haber) gibi zaferden 
zafere koşan bir haris casusun 
sonu böyle olması insanı hayret 
ve esefe düşürebilirdi. (Franz 
Haber) delikten en son çıkmıştı. 
gayet metin durmakla beraber 
yüzU simsiyah olmuştu. Ellerini 
bizzat (Sam Coys) bağladı, o 
yalnız yere bakıyordu. Bu işte 
bittikten sonra adamlarının ö.. 
nüne düştü. 
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(Sam) bu işi böyle kotay ve 
seri hallecedeğini ummuyordu. 
Neşesi yerine gelmişti. Bütün 
mesele tahtelba.hiri ele geçir_ 
mekteydi ! Derhal otomobile a~ 
ladı. (Edimburg) a gitti. Telefon 
santralının önünde durdu ve te. 
lefona sarrldı: 

- Allo! Matmazel düşman 
ta.ııtelbahirleriyle mücadeleyi i
dare eden amirallik dairesini 
verir misiniz? 

Teleloncu kız güIUmsemişti: 

3 
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Bir Selllnik Kadı
sının Marifetleri 
On sekizinci asrr Ulomasındaıı 

şair ve muharrir Mirza Zade Salim 
Mehmet Emin Efendi hakkında, 
Bursalı Tahir merhum Osmalt mil• 
elliflerinde şu satırlan yazıyor: 

"Şairlerin fadıllanndan ve ~ 
zaske:rlerden olup İatanbulludur. 
Yudığı me6Jleviler nıhlu ve reY. 
naklıdır. Hicri 1156 tarihinde Trab 
lus Şanı ile Şam arasında öldü. 
Şehzade civarında Bo7.doğan keme
ri yanında.ki Kalenderhane 80ka -
ğmda ba.ba8mDl kabri Yanma na
mına bir mezarlaşı dikildi. Birçok 
kıymetli telif eserleri ve tereUme
leri, bu arada bir de şilera tezke
resi v3.rdır· Kendi el Y&ZIBlle yaz·. 
lı nüshası Halis Efendi kUtUphan~ 
sindedir (Bu k\ltllphane bugUn C. 
niversite kUtüphane5lne ilhak edil
miştir)". 

MirLa Zade Salim Mehmet Emin 
Efen.dl, Şilera tezkeresinde kendi • 
sinden şöyle bahsediyor: 

"Bu eserin ınUellifi olan Salim. 
- Bu abdi fakirin adr Mehmed C• 

lub şeyhUIJsl§.m Mirza Mustafa Eo 
fendinin yedinci oğludur. Babamın 
benden evvel olan bUt~ evlAdian 
öldüğünden. nerede sekiz on yqm. 
da bir ı;ocuk göTBe kerıdle.ini tu.~ 
maz ağL'U'Dl]Ş. 1097 tarihinde Mek
ke kadısı olduğunda 0 mukaddes 
topraklara yüzUnU gözllnU sürerek 
kendisine hayırlı bir halef olarak 
bir erkek evlid nlyu eylemiş. Bir 
kaç ay sonra lst~ula. döniı§Unde 
1099 yılmda bu fakir dünya.ya. ge'• 
rrtişlm Dört yaşını.da iken Y enibah
çeli Çeıebl Efendi merhtmıda.n o
kumağa 0a41adJDı. Ondan sonra ta. 
yin edilen hUSU81 hocalarla tahsili
mi ikmal etUın; bizzat pcderimden 
de tahsili ulfıın eyledim. İstanbu ı. 
da yıllarca müderrislik ettim, 80n• 

ra SelAnlk kadıBI oldum, oradan 
Serez kadılığına nakledildim. Sc
rezde iki ay kaldım. 1stanbula ge
lerek Galata }tadısı oldum. 

O sırnda bebaDl MU8tafa Efendi 
Şeyhllllel&m .idi: sadrazam Şeblt 
Ali Paşanın gadabma ufrayanüc 
babam ile beraber Trabzona sllr • 
gUn edilclik, bir buçuk yıl <>t'8da 
kaldık sonra KeŞ&ll kadıBı, 1stazı. 
bul kadısı ve nihayet bzaaker ol 
dunı Aanmısm pirleri a.raaına 
gh~eğe liyakatimiz yok iıdiyse de 
k dJ tcrcUınei hal!:mi:ulen de bu 
te:ercde bu kadar cümle ba.hset• 
tik ... 

Kazasker .MirZ& Zade Salim Meh• 
met Efendi tercUınei ha.llıı!n son 
satırlannda tevazu gö.stcmuş de 
ğildi: asrının şairleri arasında gU. 
zide bir sima sayıl~. '!ezkere
stne seçip aldığı kendi şiirleri a. 
rasından naklettiğim şu beyitler, 
bu hususta kati bir bükUm vernıe
ğe kifayet eder sanırım: 

O ylri h&bda görmek dilersem 
ey Salim 

Felek de dideme lıibı benim 
haram eyler .• 

Dell Bahnmuhltte senaverlik 
ederken 

Felek emelin sahili efkira 
düşürdü.. 

Hemlşc kat ı <*' eyler olanlar 
illmden hali 

Telli ~t olar o18a ıra,·ezonun 
keli mallı 

- Cebinizdeymiş gibi konuşu. 
yorsunuz! •. 

_ Şakanın sırası deg~I, kaçır_ 
madan veya imha edilmesine 
meydan vermeden habe; vermek 
istersek biraz acele edın. 

(Sam) ın sesinden işin ciddi
yeti belliydi. kız ccva pvcrdi: 

_ Bu k~ar mühimse sizi a
miral (Lord Ritti) ye veriyo
rum. O bu işle ~dan doğ. 
nıya ali.kada:~~· LQtfen ismini_ 
zi bildirir mısınız? 

(Sam) sabırsızlanıyordu, ce. 
vap \'erdi: 
_Detektif (Sam C'A>ys) "Skot

land Yani" cinayet kısmı şefi, 
Şimdilik tsJı:oçyada ... 

- (Sir Vilyam) m şatoeund& 
bulunuyorsunuz! 

Günün en mühim va.kaların
dan biri olan (Sir Vilyam) ın ö. 
lüyle telefoncu kız bile ali.kadar 
olmuştu. İki dakika sonra, kert 
disini ~k iyi tanıyan amiral 
(Lord Ritti) nin karşısında bu. 
luyordu. 

_ Alto! Ne diyorsunuz, bir 
tahtelbahir mi gördünüz? 

- Ne görmesi amiralim, o öV
le bir vaziyette ki çabuk yeti§ir
aeniz elinizle koynıuş gibi ala. 
caksmız. (Devamı .,.,. ) 

Hele §U aon beyte gelince, hem 
eoğuk, hem haksız!. Kazaaker 
Mirza Zade Salim Mehmet Efendi 
§iklyet ediyor: "Cahiller. her U:• 

ma.n mevki ve memur~ette yfrkse
lirlermlş .. çll.ı:BU terazinin gö&ü 
dolu olunca alçalımııe! Yani 
illin sahlpleri, kafası terazinin gi.W 
~ giıbi dolu olaınlann 'kader ve kıy· 
meti bilinmemıi§ ! . " 

Evet.·. Kazaskerlik gibi ilmiye 
mesleğinin en yübek basamak la 
rma kadar ÇÜDUı§ olan Mirza Za. 
de Efendi, aannm münevver sima• 
lanndan biriydi, fak.at kader ve 
kıymeti ibllinmemi§, ha.ksızlığa uğ· 
raD11!J bir adam değildi. Bilikie, 
babaamın ibilyWt nUfuz ve kuıdre • 
tinden bol bol istifade etm.iş bir 
"mahdum" idi TercUmci halinde 
birkaç ay kadar Sclinildc kadll1k 
ettiğini yazıyor değil mi? ! Ba&ı 
nız, o zamanlar henüz 25 yaşında 
bulunan bu g~ mollanın SelAnik 
kadılığının na.sil geçtiğini. rcmnf 
bir vesika, bize ne güzel anla.tzyor • 
bu veelka. zamanın padişahı O • 
çUncU. Ahmed.in bir haıttı hUma -
yunudur: 
"Sarayı hümayunum ka.pıclbafı • 

1armdan olup sablk SelAnik kadım 
Mehmet Salim ile Selinik alıalil!li • 
nin dava.lan :il;in mübaşi.r tayin o 
lunan Da.yazade Mustafa ile dave
te tayin olunan Rodoe kazası mu· 
Vakkrti MeıvlAna. Hilseyine hüküm 
ki: 

"Bundan evvel Sel8.ni:k kadısı o
Jan Mirza Mustafa Efendi Zadıo 
mezldir Mehmet Salim, beş aydan
beri Selin.lkte bazı kimııelerden hiç 
bir suçlan yoık iken şer'i şerife a.y
kın otuz bet kese miktan aıkc;e aı. 
lDJ!I. Nahiyelerde halln rencide et• 
mİI. Kendisi, ~enin içini, 
hişi aümme hAşi. meyhaneye dörı· 
dürilp, geceleyin Hristiyan evleri· 
ııe varıp geceyarısma kadar şara.ıı 
:lçenrüş. ve alenen hem ... ve hem 
... olurm.uş. V encdijt balypsunu, 
metropolidl ve bUialç kefereyi ~ 
Jayıp beraber oturup içtikten ma. 
lda, memnu olduğu halde düşmana 
ııahkre verimı.iş ve kB.r!jılığmda akçe 
alırmış; kendi kabahatlerini setir 
için de ehli j,alimdan bazı kimsele
re iftira edip ceza verimüş. Şehir 
dışında Hrt!ttlyan ibağlanna ve me
sirelere çıkıp kefere ve fcseıka ile 
horoz döğüvtfuiirmüş. İngiliz ve 
Felemenk gemilerine gidip zuma 
ve nal, e ile meclis kurup dört 
beş saat frenkle'rle şara.p içermlf. 
Birkaç defa vakıtsız kadınlar ha. • 
ınanuna vanp adamlarmr .kadınlar 
ilzeıine saldirtmllJ ve kadmlan ha
mamdan cebren çıkartarak kend.i61 
ve hempalsn saz ve 3a.ra.p ile ha
mama. girm.it. Ettiği f.i.sk ve fücur 
ef'ali kabiha 1!18.yılmıyacak kadar 
çokmuş; birçok rezaletlerinin nak· 
line 1ıiıcab mAni ohmnue. Selin.iğin 
:içinde ve ciJluıda bir ferdin ra.bat.ı 
kalma.mış. SelAnUdiler, ısltiyetimiz 
dinlenmeme, evli.d ve i) alimizle 
Sellniği hıra.kıp dağılarak perişarı 
olmağa karar verdik diye feryada 
başlamışlar. Seliıükte bulunan U• 

lerna ve suleha, Şeyhler, imamlar, 
hatipler, ayan Ve sair fukara tara• 
fmdan bit' ma.hzer yapılıp bana su
nulmuş. Se18.nlkte yeniçeri zabiti 
olan YUIMJf Ha.seki de Mehmet S... 
lim için "mahltemede gece ve güo
dilz sarhoştur. Kula binip çarşı ve 
pazar içmde eylediği fesat sayıl • 
maz. HrlBtiyan gemilerine gizlice 
zahire gönderir. Kelemeıiye kule
sinde olan birkaç rnahbusla.n kule
nin Ust katma çıkarmak iç!n dizda. 
ra tenbih eder. Birkaç gllll sonra 
bir canbaz zuhur eder; aletlerini 
mezkür kulenin üsiltne bağlıyarak 
hüner göstermek için izin alır. O 
gece m&hbualar, ca.na:ıemı jplerine 
aarılaraık kuleden ka.çarlar. Erte.sı 
gün Mehmet salim ıarlıoş olarak 
canbaz seyrine varır, mahbuela.rın 
kaçtığını haber alınca getirin• <Iİ2• 
dar boznıaamı, canbazm ipine asa· 
yun! .. diye bağınnağa başlar." di
yor. 

''Sen ki Rodoe kazası mu.va.kJdtJ 
lıılevli.na HUseyinsiD .. Mehmet Sa· 
Hm ile Se!Anlk ahalisi arasmdüi 
davada. hiçbir tarafa meyl~e 
yUp hakikati gereği giıbl meydana 
çıka.raca.kam. Dava bi.tinceye ka 
ciar Mehmet Salim, Sere7Jde otur • 
tulaca.ktır. Gelen defterde Mehmet 
Salimin 5918 kunış da borcu oldu· 
ğu gösteriliyor. Bu para da kendi 
iline taksitle ödettirilecek.tir. Meh· 
met Selimin hempalarından ve Se
l&nlt ahalillnden Kilçük Ahmet 
um pldıoin de Limnl adNona sU· 

(L6tf• •Jfayı ~vlriniı) 
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Yugoshıvyada ltalyan as. 
ker!erin~ ates edildi - Ru. 
m::myadnl:::i r~yiam - Çö:-çi. 
lin nutkunn. Berlinde verilen 
cevap - f~uGoJininin nutku 
- Kongreden i&'"enen yeni 
tahsisat 

Dlln gece ne:t:redllen Alman 
ordula.:-1 Ba;:kumandanlığının teb 
liği: 
Kırımda, Almn.n ve numen kıte.Ian 

Siv:ıstopoıa. vo Kerçc doğru ilerl ha. 
rekellerıne devam edlyorla.r. Bu lkl 
liımuı, ha va 1tuvvetlerl tnnı.fında.n 

bomb:ı.ltı.nmıg ve iyi neUcaler alm • 
mııtır. 

lıfosı:ova Wlgcslnde, Alm:ı.n bUcum 
J.Arı, dU.smıuıa a~r s11lhlıır va teker 
lekll vesnlt bakımından çok fazla. za. 
ylat verdlrmlştır. 

SOvyet hUl~Qmct mcr1<czlnln askt• 
rt tcs!satı bombardımana tutulmut• 
tur. 
Şlmdl Kıı.rel!do Almnn ve Flnl!nda. 

lata1arı, arnz nln naker1 harekf.\t ba • 
kmıındnn tı.rrznlnrrna ro.ğmen blr dU 
mıı.n tamc::ılnin mUhlm kısımlarını 

tıı.hrlp etmifilerdir. 
Bu arn<b 700 ıatihkAtru zorlamışlar 

ı:ıoo esir almı§lıı.r, ' tank, 30 top, 100 
den fnzla mitralyöz ve el bombaaı 
Ulfeği ve kUlllyetıl miktarda. sair harp 
ına.ızomc.sl tahrip ve fğtlnıım etml§ • 
lcrdlr. nn.,manın uğradığı kanlı zııyl. 
at, almn.n cslrlcrln k:ıt knt fevkinde
dir. 

Tahrip edilen Alman 
Tankları 

Sovyet tebliği ekinde şöyle de· 
nlliyor: 

Moskova. Cephesinde es·r Alman 
askerlerinin ifadelerine göre, Al
manların üniforma.lan, vilcutlerini 
son gUnlerde!ti soğuklı:ırdan mu
hafaz:ı. cdemiyecek kadar incedir. 

Tula bölgesinde 9 sonte§l"inde 
bir çok Alman tankları ve 85 kam
yon ta.lırlp cdilm;çti.r. 9 son.teşrin· 
de bir makineli piyade alayı imha 
olumınıtıtur. 

Cenup cephesinde Jki gUn sUren 
ça.Iışm.nlıır esnııs"llda 70 Alman 
tankı. piyade efradı ve mühimmat 
yllklü 20 kamyon ve 21 tane aske
ri otoblls tahrip edilmi.s, iki düş
man ta.buru dağıtılmış veı inılta e
dilmiştir. 

8 tonteşrlnde cenup cephesinin 
bir kes!m.inde 750 ltniyan öldürüi 
mütı ve 1500 ltnlyan esir edilml§· 
tir. 
Almanlar Olıa nehrini 
Gecemediler 

Mos1wvadan bildirilen yan res 
mt bir telgrafa. göre, MO'"'..kova cep
'heeinde Sovyet krta.lan, Alınanla· 
nn Serpukof ve Aleksin bölgele
rinc3e Oka nehrini geçmek Uzere 
.yaptrklan t~ebbüslerl geri pUs-
1cilrtmUşlerdir. Sovyet hatlarını 
fYarmaga teşebbUs eden Almanlar. 
imha edilmiştir. 

Tas'ın harp muhabirine göre, 
Sovyct k1talan, Mookova. cephe -
elnde Tula bölgeslnde Almnnbrın 
bif'biıini talcip eden ki tank hü· 
~unu geri pUsJcUrtmUşlel"dir. Bu 
ıb<ilgede şiddetli hUcumlnr ha.la d&
:orom etmektedir. 

1nntçı b!r mulınvemet gören dUş 
JJUUl, Tuta tızerlne cenahlardan ve 
geriden yeni hticumlnrda bulun
~ için kuvvetl:rlni ycn:den top· 
:ı.lamıştır. Tulan·n cenup banliyli.
eiUıde şiddetli çarpısmalar devam 
etmekte ve Sovyet kıtalnrı sağlnm 
durmaktadır. 

Finlandiyaya neden sulh 
T eklil edileli ? 

Berlinde rnlii.hiyetli kaynak • 
fardan D.N.B. ye bildirildiğine 
göre. Almanların Tikvin civarn:
da:ki muvaffakıyetlcri, Leningl'Q. 
dm bol~vik Hinterlandına naz:ı-

riilmes"ni emrettim. Cenınziyülcv 
vel ba.<u sene 1126". 

ŞeJhüllslUnı Z::ı1e genç bir mol
la ile Se1ünilt aJı:Uisi nraamda ce
reyan eden bu t!lyanı dl:kk~t da • 
vamn neticesi ne olınu tur? Bi'· 
miyoı:ı.1-ı. IIJç §llphesiz ki. Scümik 
mnl.keı:nei ı;c:-'iye i ricillcrinde bu 
dav::ı.ya dair kzyme+ll kayıfü:.r bu 
hınıı.c:ı..!~ I. Ilu ' l}l rin e_.-, !' ' n 
Harbi f l:'cetl i inde m:Uno:..:ı.;;u 
nu .:-~ ı:yoru.-,ı, 

Çok mulıtcmcl lir ld Mehmet 
Sal! n Eçenili b:iyle kor:.:wıç bir ır
tlrn:;a da maruz kalmış olabilir. 
Şur sı muhn:kka.kt.rr ki, öldUğündc 
herkesin hUrmetlnl kazanmış ule • 
mada.n.d.J. 

Ahmet nuıcnd noçı: 

ran kati surette sarsılması de -
me!::tir. 

tn?lterenin Finlandiya ü?.erin 
de Finlnn<iiyayı suır.a icbar için 
yaptı.t;'I trzyiklerin he'iefini bol
şcviklerin Lcningrad ve Mur -
mansk'daki durumlarım hafifht 
mek ve va~edilen yardım için 
Murmansk demiryolunu yeniden 
ele ~ec;irmekti, Volo<ta'dan gece 
rek Moskova'ya in~n Arkanjel 
yolu Uzerinde nakliyatın bir c;ok 
güc;lükleri vardır ve Arkanjel li
mnm vılm altı ayı buzla örtülü
dür. Fakat Alman ordularının 
bu yeni muvaffakiyetlcrinden 
sonra, bu intizarlar şimdi mana
sını kaybetmiştir. 

Yugoslavyada ltalyan 
Askerlerine ateş edildi 

Ev\·clki gün Yugoslavyada bir 
askeri ti:irene gitmt!kte olan Alp 
avcılar: fırkasının muzılm efr.a. -
dına üç bomba atılmıştır. 24 a~
kerle 25 sivil yaralanmış, asker 
Ierden biri ölmüştür. 

Hemen hemen aynı zıımandıı, izinli 
giden efradın bindt:ı blr kamyona 
mitralyöz o.teşt açılmıştır. Blr kaç as· 
ker, hnfit yııralanm~tır. 

Derhal 150 kişi tevkil ecllUnl§tir, 
Bunl:ırm hemen hepsi, Bıılltanların 

başka bölgelerinden gelme komUnlst. 
lercllr. 

Suç'ular meydana çıkarılıncaya ka· 
dar, bu 150 mevkuf, Romadan verilen 
emlr mucibince, rehine telAkkl edile· 
cektlr. 

Rumanyadaki reyiam 
Romanyada yapılan plebisitin 

kısmi neticesine göre, rey veren 
1, 784, 737 ki§iden ynlnrz 34 ü 
hn.yır, diğerleri evet demişlerdir. 
lki milyondan f~zla kişinin ple
bisite iştirak ettiği sanılmakta • 
dır. 

Çörçilin nutkuna Berlinde 
Verilen Cevap 

Dün Çö~il tarafından söyle • 
nen nutuk, Berlin eiyast mahfil• 
!erinde ''inhitattan, öğünmeden 
ve öfkenin infilakından mUrek -
kep bir halita" diye tavsif edi!· 
mektedir. 

Bu mahfellerin mutsleasma 
göre, İngiliz ibaşvekili h'1.rbe baş· 
lry:ınin kendisi olmadığı iddiası
nı tekrar etmekle dahi, harbin !n 
giltere tarafından ilan edilmiş 
olması keyfiyetini ortadan kal • 
drrmağa muvaffak olamıyac.ı.k· 
tır. 

Nutkun, şimdi İngiliz hava or
dusunun kuvvet itibariyle Alman 
hava ordusuna müsavi olduğu 
iddiasını taş1yan kısmına gelin • 
ce, Berlin askeri mahfellcri, bu 
Uı.kdirde lngilterenin Stalin ta • 
rafından vaki olan fstimdatlara 
neden dolayı muk::ı.bele etmedi .. 
ğine ve Husyanm yükünü hafif
letecek bir taarruza niçin giriş .. 
mediğine mana vermiyorlar. 

Bu mahfcllerin ileri sürdükle
ri mütnlea şudur: 

Harbe girişilince, ve bu kadar 
kuvvetli lbir silfi.lıa sahip olunca, 
bu ei!Wıı kullanmak Jfızundır. 
Silfthı kullanmamak, sahibinin 
ya harp etmesini !bilmediğini ya. 
but bu siHlhm hakikatte mevcut 
olmnd1ğmı isbat eder. 

Musolini zaferden bahsetti 
Musolini elin Napolide parti 

reisinin ve parti siy~ şefinin 
vermi.ş olduğu bir kabul resmin
de şu beyanatta bulurunu§tur: 

•·Harp ııareket!ne bilhassa. maruz 
ko.lan cenubt ltalyo. halkının 8Uk0nct 
Ye disiplini muhafaza edeceğine ve 
dUgmıınr hayal sukutuna uğrııtııcag-t.. 
na dr.ıma kaniydim. BugUnkU feda. 
ktırlıklarm mUko.fatı z.a!er olacaktır. 
Bu zafer Akdenlzln kraıtçesl otan Na 
poll mllletlni ve onun cndUcıtri gayre 
tlnJ çok yUkseltecekt!r . 

Kongreden istenen yeni 
Talz:;isat 

Ruzv~lt. Panama kanalmm mü 
dafaa tesisatı için kongreden 112 
milyon dolarlık yeni tahsisat is
temiştir. 
lımerikanın me§hur amirali 
Ne diyor? 

Kansas-City'de bir nutuk söy 
liyen Amiral Stirling demi§tir 
ki: 
Eğer şimdiye kMar nlınan 

tedbirlerin Atlantik yollarında 
munakale ser~~tnğini temine 
kiüi gt?lmediği mfü~ahede olunur 
sa, Oirle~ik devletlertçorcs a
dalnı·ı, car-Vert Irat ya adala
rı. Mart.inik ve batı r.-?.nsrz Af .. 
ri.,n.sı . ~bi yeni üs'rr iş~l et • 
me'• nı:"buriyctinde kalacaktır. 
! t!filizlcrin hava kayrbı 

Bir a kert k?:.ynalctan D.N.B. 
ajancıma bildiıili}·or: 

ln'riliz ha.va kuvvct1erl 1 mayıs
tan 31 Ukteşnne kndar topyekiın 
17~ tayyare knybotmi3tir. lfal • 
bu.ki aynı mUddet zarfında Alınan 

Ti 
DA 

Hariciye vekili siyasi 
vaziyet etrafında izahat 

verdi. Haysiyet divanı 
seçildi 

Aııkara, 11 (A.A.) - C.H.P. meclis 
grupu umumt bcyeU ll.ll.9!ll salı 
gUı:U s:ıat 15 te reis veklll Seyhan 
mebusu Hilmi Uranın rclsll~lnde top. 
landı: 

Ruzname mucibince parti hnys!yet 
divanı, seçimi yapııo.rak tasnif sonur.. 
d:ı. doktor Mustafa Cantekin (Çorum) 
tsmnll Kemal Alpımr (Çorum), Doktor 
1brnhlm Tail öngören (Diyarbakır), 

All R6.ııa Tnrh:.ı.n (İstanbul), Ziya 
KnramUrsel {İstanbul), Recep Peker 
(KUtıı.h:;a.ı ve Nııci Eldeniz (Seyhan) 
ın seçlld;ttleri anlaşılm'4) ve rlyo.setço 
seçim sonu heyete tebliğ edllml§tlr. 

Bunu müteakip kürsüye gelen ha. 
rlciye veklll ŞükrU Baraçolliu, dünya 
siyasi durumunu ve bu meyanda btzl 
uzaktan, ynltrndan altı.kadar eden h!i .. 
discleri Wsilon izah etml.ş ve cöz a. 
lan müteaddit hatiplerin temıı.s ettik. 
lerl mevzulara hariciye vekili lle bir .. 
ilkte alO.kıı.lı Miııt mUdafaa, ticaret 
ve iktisat vekilleri de cevaplar ver. 
mlşlerdlr. 

Ruznamede başka madde olmadığı 
için saat 19.35 te toplantıya. son veril. 
m~tir. 

Kadıköy vapurun
dan denize 
düşen kız 

iyi yüzme bildiğinden 
boğulmaktan kurtuldu 

Bu Eabah saat 8,20 geçe Kadıköy. 
den köprüye doğru gelmekte olan vo_ 
pur yolcularından UskUdarda mezar. 
lık iı:i sokağında otura.n ıs yaşla .. 
rmcla Bayzar adında. bl• genç kız ka.. 
zacn denize .ı:u.,mUştUr. 

.ı.pur hemen durdurulmuş, ve genç 
kız, ct.ruftan yetl§en ve vıı.purdan 

indirilen aandaller tarafından kurt.o. • 
rılmıstır. Bayzar bu milddet zarfında 
yüzme bildiğinden mUkemmelcn yüz. 
mllş ve denizden sapa s:ımlam olarak 
çıka.nlm~tır. 

Her akşam 
.... m11 .. ımı ............. 

(Baş taralı 1 ncide) 
clüstü. İngilizlerin Akilenizdeki 
mÜtemadi hezimetlerinden bahse
den İtalyan radyosunun neşriya 
tından onra çok gc~eden beşer 
bin tonluk ha.fif iki İngiliz kru\"&

rörü ile iki muhrip, nğır İtalyan 
lmıvıızörlerlnln ve muhriplerinin 
1ı;maycsl altında seyreden Utl Jta.J.. 
yan gemi l<afilesini Tal"'...nto deniz 
lissil nçıklarmcla. perişan ~ttilcr, 
kafileyi teşkil oocn on gcmıyl ta
mamen batırdılar. t.d İtalyan 
muhrlblnl de birlikte rnnh\·ettiler. 
nu o kadar kat'i ,.e parlak bir fie
kilcle vukua geldJ ki 1tnlyan res
mi tebliği bile hakikati giıliyeme. 
eli. Ka.flle gemilerinin blrilıirl a.r .. 
dınoa batırıhlıld:ırmı luı.hul etti. 

Akilenizdc İtalyan r:ulyosonun 
de<li~i gibi mütemadi bir hezimet 
hakikaten vardır. Fakat bu hezi
mete ui:rrıyanlar İngilizler deb"11 
ttalyanlardır, Bu gidisle neticenin 
ttnlyan 7.afcrine varacağını t.ah. 
min edebilmek bitaraf seyirciler 
ıı:in pek zor bir iştir. Eğer Ame
rikan kaynnklarmm talımln ettik
leri ı,:ibl Akdeni.~deld bu 1ngiliz 
fo.aliyetJ imali Afrikada hazırla 
nan bir hücumun mukaddemesi ise 
acırız 1t.ıı.lyan dostlanmr7..a, 

Hüseyin Oahlt YALÇL.'\T 

!:nvıı kuvvetlerinin kn.yıbx yalnız 
376 tayyaredlr. 

tngllterede, zayiat r;knmlıırmm 
değlşUrllmesi belki usuldcndl'r. F~ 
kat her halde bu usul kıı.tiyen 11a· 
kikıJ':c mutt.bık değildir. • 
lngiltereye giderken 
Kaybolan çantalar 

Şimall Afr ikada 
faa'iyet arttı 

vı11ı, ı.z (AA.) - Otlden: 
Şlmall A!rlkada iki muhasım ta .. 

raf, esker1 faallyetıerlnJ otddetıendlr .. 
mfolerdlr. .Mihver kuvvetleri Tobruk 
etrnfmda ve Sollum clvnrmda k~lf 
fıı.a.Uyetlerlne b:ıalnmışıardır. 

Londrn, 12 (A.A,.) - (B.B.O.) 
lnglllz Bahriye nezaretinin resın1 

tebllğinc göre İngiliz tahtelbahlrlert, 
Akdeniz havzasında d1'rt mihver iaşe 
gemlsllo biri Alman olmak üzere iki 
yelltcnU gomiyl bııtırmışlnr, blrl se • 
klz bin tonJult olmak Uzere iki sl!OJı,. 

Sivaslopolda Kerç Amerika bahri, 
muhasara sdildi naz rının be~ 

(B:ı.!I ~fı 1 nciclc) 1 (Bn-5 1:=:1 

ların O!·m nehrini geçme te.~b- ceğinl ve kıı.rnr ~~ • A 
büsleri akim kalmıştır. geldiğlnı sısyıenıiŞ _ sırl";ı 

Volokolamsk mmtakasında Londrıı, 12 (AJ\~ J{o~'ll" 
çember içine alınmış olan Al· rikıı. hıı.riclye naz ~ttJ 
man kuvvetlerinin çemberi y~r • m!u olduğu bir be b!Jlııtlu:ı 
mak hususundaki teşebbüsleri kıı. harp kar§ısınd:ı. arııı' ~ 
akim kalmıştır. bnkkmda. vatandaşı _&.Dol 

Doneç havzasında mihver te • ur. _ {Y ~ 

şekkülleri zırhlı kuvvetlerle tek Lonı!rn, 12 <""t! :ııı~ 
rar taarruza geçmişkr, falrnt Amerika haric Y ııutıı~"' ..-
reüsbet neticeler elde edememiş- Vela ırat ettiği bir ııet ,. ' 
!erdir Almanlar Sivastopol önün veyahut Japonyanın ıtııd~ 
de m~·-zi a.lrnır:.J~rsa da istihkam ııe kar~ı karştYll blll

11
.-do ıı muavin l>nıva.zörünU de hasara uğ • "" ur W" ... , 

!arda zayıf bir nokta bulamamı~- rlkan milletine ha ııJÇll"' 
ratm~lnrdır. !ardır mağlClp cdJ1mcsl içlll tı" ~ 

Almanlar Kcrç önünde Rus ıııttan kaçımımıyacsı.t ıd • ı kuvvetlerini topa tutmıya ve ha· Müteakiben pasifi rıı6' il,; 
Zincır eme ticaret va kuvvetlerini kullanmağa ~ zU nıı.kleden veıs, bU ~e~"""" 

lamışlardır. Almanlar. motörlü bir perde aıtmd:ı Jı~ ... .s 
vasıtalarını kullanam3dıklan tiyen bir devletin F 

19 
_,, 

Şehrimizdeki Türk tacirleri, bal 1 k ı · · kt ğtıııu 
milli bir ticaret birli<Y1 kunn:ığa yerlerde ara ar a as er erım tehlikeye ao u d ~tJI·,.-

"'. ve malzemelerini naklediyorlar. olan imanını ıcaY !,rÇJll' -·~ 
.karar vermişlerdir. Bu maksat• · vtŞ1YE GÖRE Japon stızcnsıı • .,..... bit~ 
ı~ !hazırlıklara başlanmıştır. ~, 12 (A. A.) - Ofiden: h:ıkkında. teca~tu" ı.oıU""'~ 

Birlik, zahire ve hububat sa- Son ha.berlere göre Rus cep~e- narak "Amerika ne sıııı fi 
tışları üzerinde amil olan kara cinde vaziyet şöyle hulii.sa. edile.. yardnn siyasetine :. 
borsacıları tesbite çalı~cak, b:t• bilir. Şimalde Leningradın ~rk.ın. mnn cevaz verecea~ 
zı simsarların lüzumsuz mfü.l:ı. • da ve Kmmruı. Alman Herleyi.şi de- Vn§lnğt.ondan geurece 
halelerini önliyerek anormal fi.. vam ediyor. M:oskov:ı. önlindekJ bağlıdır . ., deıntştit· 
yat temevvüçlerine meydan ver• muharebeler, §iddelli kar fırtına - • • • ya 
nıemek. piyasada zincirleme su. l:ın yüzünden sekteye uğramak .. ıngıllz taY _. .. ,,, 
retilc ihtikar yapanlarla mal sak tadır. . . ,,· 

11
f": 

Iıyarak fiyatların yükselmesine Leningrn.tt.aki Rus garnız.onu işgal altında~1 44~ 
sebep olanların faaliyetlerine sed muhasarayı yamınğa teşebbüs e .. ateş açıyofP'S";ı,ı 
çelmıek üzere resmi makaml~rın eliyorsa da muvn!fak olamamakla· . 

13 
(A A ) _,,. ı:.,ı 

icraatını kolaylaştrraca.ktır. dır. Mos.kova. etrafında, Tulada ve Parzs, 1 Jaı.~ <P.'-
Diğer taraftan, imzalanan Oka ile Nara. nehirlerl sahillerinde F İşgal h"~~~~;tiııilJ ,~ 

Türk •Alman ti~ret anlaşması muharebeler devam edi)•or. rans:ı u.. rinO!l Jll21~ 
üzerine bir kısmı muhtekirler, Doneçtc, Rostof önünde sükiı .. rahh~ı !=>? B bul e~ 
mevcut malların fiyatlarını yük· net hilldim sürmektedir. Bu mnıta.. m~sıllcrıı~ı ~ nSt"rı 
seltmek için ihracat mallarımız u ka.da harekat, keşü mlifrezelcri ~aıleyh ~ıçbı~ırl~ 1'l ~ 
zerinde geniş bit· spekülasyon fnnliyetine inhls:ı.r ed.lyor. Kırım_ t~v~ ctmıyen ıınlt-ıııl t~~ 
hareketine lbaşlamışlar ve fiyat- ı"a Slvastopol ve Kerç önünde ha .. sıvıl. Fran~z trı~il~ ,,j' 
ları suni olarak yükseltmişler • reküt devam ediyor. a~e?1ne tu nekctitıl ır 
dir. Alınan tayyareleri bu :il<i şehre rının bu ~a: 

Haber verildiğine göre, Ticn - bombı sağanağı yağdırmışlnrdır. tcs~ et~ıştır.bU ~~ 
ret Ve.'ltfileti, piy~EMa halkı alc· Kublscr, 12 (A. A.) - R.öytcr: . Do Brı!lon ()Ster'! 
nen soyan bu gfö.1 spekUlatörle • Sovyet krWarı Volokoln.rr.sk böl bırkaç mısal g h" 
rin soygunculuğuna nihayet ve· gesinde (S) civarında. Alınan ıkuv- ., ht•ka~ r ma I'~ 
rccek ıbir karar almak üzeredir. vetlerini czmcğc ıtcşebbü:J ettikten ' 

1 
.. 

Alınacak bu karara göre, bur.· sonra şimdi de bu no-kta..yı muha.sn.. 1 • k r U 11 
dan böyle ellerinde depo senedi ra etmişlerdir. Burasını mptet .. erı u ı 
bulundurup malım muhtelif el • rnak ıl.çin fifddotlc çarpışmaktadır • t•,,tı 
!ere ciro ettirerek fiyatları ala· lar. (Bıı.'1 . aSC" 
bildiğine yükselten tüccarların Moja.isk civAnndn bir kesimde cdilmiy~c:kt.ir. f)S:i? IJ 
kara boraa oyunu iflas etmiş c• Sovyctlerın yapt·<tları taarruzlar .. c;ıı.reye b:ı.ş~ı.ıt· t6", 
lacaktır. Almanların. kuvvetli bir muknve. nlçbir sebep yo~iJ'l~J 
Malı olan her tüccar, elindeki metiyle ikElJ"!1tla.c:mıştır. Netice bu Ynptığımız t l)rt• '~ 

malı gösteren faturayt yalnız ana kadar malfım değildir. ı:11nız kanaate g ~ 1' l 
bir kişiye devredebilecek ve ken· da. hissedilen ıne ırc' ~ 
disine fatura devroıunan şa.hıs, Fransız somalisinde vaziyet mek darıığtna .~j.ııe ""' 
b 1 b ... 1, b" ı · rıncılnrm, keno ri}etl ıı"~ 

u ma ı a.~a · ır e e gcçıreme '" Roma. 12 (A,A,) - Stefani: pılmak Uzcre ve . ~it~ '.-; 
den ihraç etmeğe mecbur ola .. Medeni dünya, Reisicümhur ktsmını börc:Kçi, ~ '· 
caktır Böylelikle, ilır~cat mal .. t~~· J.ıt1 .,,.,.__-" 
tarımı~ üzerinde zincirleme ticrı• Ruzveltin tasvibi ile .u.li'ıltcrenin lnra satmakta o pı : 
rctin önüne geçilecektir. açlığa malıkQm ettiği Cibuti ve önUne geçmek~:.,,.-

Faturalar mühürleneceği, ve Fransız Somalisi ahalisinin acık· •edb.r nkla gel elC ç""je_! 
üzerinde ciro muamelesinde vu- h halini heyecan ve dch§Ctle ta• t-pılnn tatlı, JJör ı:ı;ıırıı 
rulan tek mühür buluna.cağı için kip ediyor. ti gibi havo.yici ~~ 
bu suretle mUhürienmiıJ tek fa .. Cibuti ahQlisi yiyecekten, ilaç- i ynn maddelerin bil .,,P.,ıl 
turalı mal ihraç edilmediği tak • tan ve y~amak için zaruri olan· Biz şimdiki b::.lde 1' '-' ı 
dirde dahili piyasada perakende bütün maddelerden mahrumdur. { l li bir ka.rnr ve:e ~~~ ~ 
~tışa çıkarılacaktır, Kmldenizd~ki bu küçük Fran ğ;ıiz. Fnkat ile e ~ 

sız müstemlekesi Yemen sahilk- I tedbiri de nıın~{ '-' 
Her tüccar, sattığı ve devret• rinden kolııylıkla az miktarda miyeceğiz. Çilnk 

0
).llP ~ 

tiği malın faturasını mühUrle .. getirilen hurma ve sebzelerle bir km başlıca gıdaf!~u ,_, 
mek mecburiyetindedir. ~lühür· müddet mümkün olduğu kadar rinde yaptıklatl {~ 
süz ciro yapmak isteyen spekü • geçirunişti, Fak~t sonradan ln • keUne lc~ı d°f;t;.e } 
latörler şiddetle takip edilecc!·· ~iliz rnaJcamlnrı daha sıkı bir 

1 

~iz kalamayız. o,r 
tir. Bu kararın bilhassa yiyecek nezaret tesis etmişler ve yiyecek ıarn göre nrın~ ~ f~ 
maddeleri üzerindeki kara borsa taşıyan Arap kayıkçılarmı şid • kUsur liraya :ın ıı~tıj 'f"~~ 
oyununa. sed çekeceği anla~ıl • detle saJıildcn uzaklaştırmışlar • ımı harlçte s5 y<Jıt· 
maıktadır. dır. katbr Mtant~r "°:v ~t~ 
A9I ~i~ ~;ı;; 3~ tiees~nde lı.-ınce f~.,..I! 
.. beyyiln edecek ~ 

AFRlKANDl ATEŞLt ÇÖLLERİ?lı"DE .•• KAN .•• l\ffı'ClADEl.E bir da.ha un ~c t.JJ>Af ) 
1SYAN ... llARP.- ARKADAŞLlK ve FEDAKAULIK, AVRUPA • kendilerini de l~esli11"""" 
llilN LUKS SALONLARl?'ıiDA İllTİRASLJ ntıt AŞK"" llEl.'ECAN.. ÇU ile ndll.yeYC ·~~ 

KISKANÇLIK '\'C DÜŞUA.."iLIK ET ~fJı,Js~~ ılı 
Et meselesı ıl 01Jllılf 

BEYAZ TABUR ~~n.içinh~ 

YARIN 
T i.irkce sözlü nüshcuı 

iPEK' e 
' . '. ~ ,..· . 

' . ' SİNEMASINDA 

ceı;ıldir. E,? 119ıde: tP-1~ 
<i:ı.lıil olduı;u eııre: ~· 'i_ 
her tnrafındaD ş gelD:.J 
ka.saplılc ha}'\-tın ııf!-~ ~J 
dalı biraz dnlıtıbUt!Wy !Y 
cap eden ıeşcb ~~~~· 
ruz Et narbtnJJl Mii 
diliİı: mevzuu~ 

V e\l'~t efter'l ..I 

wırııı ş """' TUccard!Ul f38o1 
mütekait muıı.lUill ~tlf· ~ 
Cans:ı. vcfı:ıt ~ ~ 
si bugUn öğledell ~ orl' I' Y~ 
Osmanbey :ınatb ıdttıl,.tf 
ma.rıılı evden JUlıuıslP~.,-"' 
mıızı Beyazıt cıı ~.ti'. 
sonra. nuıJd:ıerel ııJllllet ' 
ıecckUr • .Allab r 

Times g-aretesinin verdiği bir 
habere göre, Büyiik Britanya 
Posta Nezareti 1n:tiltcreye gel • 
mek üzere bulun!,!,n Kuryenin kay 
bolduğımu bildinniştir. 

Bu· tebli~e nazaran. 25 aiu""· 
tosla 4 eylül arasında Mısır, Su
riye ve Türkiveden lnrriltereye 
gönderilen matbua ve mektuplar 
dfü::m:ın fa2li••eti neticesi olarak -
kavbolmuşlardır. 

9-lG mavıs ve 12 .. 23 n-Tustos 
"°rasındıı Nigeria. J...a Palee ve 
Afüın sahilinden lngiltcrcye gön 
derilen matbua ve mektupları 
mu.htevi posta da aynı suretle 
kavbol.ıuustur. :.:,','ı"'•" ~ ~.ıı.;ı ,U'ı :;r.,n, w ''· ~ H, l·~ic ~ I~~ ıii~,·~ r ı •• :;~~· t ,ı ' •. t! .... :;.!ıı:.'~,ı '• '. ı ı· · • 11 ıl ı il~ , •r·, · . , , ~, , 
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"-www• iDtD::lam. Helene gc ın>}>Ctli birkaç kadın da. Relu\;: so- ı 
~ m~ arru!mda ihiZ: Ull-dUkierJ t('re)'ağt 'ile tavuktan 
.._ ~ de ~r ifnek1up çık. pek ucu:ıa &ttıklatını lJiribiı lcrl!le 
..._ v.rt pek ~ Yeşil yapraklı aöylilyorfoı, ınaô:mbuloıden stlm. 
lınr.nn:t ıg!Hledb. ~ıde beyaz ~l~- yet cd~ oı lıırdl . 
............. .-.. blır b' cragnlr_ Kadınlardan bıri eQi'dU: 

Uc;ll 1·1,11~ .,.,ı-~aıa ı....,.-;.lı olan - ~ - ..,... ~ ...,.,.. -r - Alda.ıunıyorıım ya: Siz, $e • 
kını Jörgün eline \'erdi. J&,t v...., ~. :rllbi'1 mUıa.sc-- za.rin dcb'il mı.<1iniz? 
-gizliyE"miyor :üzii lm:a11:n.11ı beliyle dost.lami:tıı gönderdikleri Sezarin, knd·n \ dikkatle u:ıktı 1 

r.-ı.sıf kı.z.aı°'nıısın? Böyle bir fır. Wll'lt ttı~ml c4futttdl, ffo _ Te hem~n tanıdı: 
Sfi.t.I 'lı.IUn H11ta:ndanbe:ri bekli. llafin de Pdt ~ gid J'.arlın ~ li) •et T,Upen, benim, ~ew • 
rurcluk. Bir ki.>pek balığını daha l!llıadA\ '1ntjktootı b'.r an. ~V\-el Oku tin! 
~ md ye kadar 1:1.,ıkrnia a\fa~ lll8 ll~le ii!ıOMems koştu. A • - ~.> nn.sılsuı ~!ı.at.m? .Mcru.. 
nur.trk ve bende 'zrpkmla ,~ laca~ f:to•Jılç haberini di.l.Rüncrek ııun musun çalLstığın yerden .. 
l l .. ki k bıilığmm l'ee'rninl 1 P'nditlen ~JM.t;-or. fikıT ft.ur t{:'l;~· • t - Çok ı nhnbm. l<"aknt bUyü~< ı 
arlı m: ı~~f?t l"'Al-tarrdır b ı..ı.- nıyo .. du. J:.'2,knt. neöefil cok sürme" bır ftlAl-et oldu. j •Ufıj brrnlnnak 

.menı.., ıot. vv' C'hı..,. I Aı h• ............... ~............ k"~·· ,.t, , __ • t'-, '·-'d dl... ' ~ye ~ok ~kür kavu."ı::a. "'&, u.n.~ ..... .,,....,,,...... "'.]ı.u, • u - ~cOuilrıyc ı.uuc ~ ını. 
g1ln . .z •• a , .. zlinde cnd~ butttl:hi.n \'lı.niı. m>z- - Ne oMu? ı aGt\ bllvük fola ~ 

l aktık. Su).:. tık e..:ı.n Jorg kcn.. ıer:tnin <'ırtfı eh~ bir hAleyl~ ket Çu.lı tığın voroe ,.~~ıı mı 1 
disini tn..?..iı> c tmt:.m tı'!~ f~aret ,.,...,'l'.ilivdi A.;.l~a.&n ôrtım"'tü r·ı:l:Ü? Uanrmrn ttır öıdÜ? 

rd 1n;J.F,~f' n'lakın...,ı • V'" ..., • c· " . •· 
\'(' ı. '" lf'-Vf'i•na. .' ~ ~. bu. - Üylc 'b1r ~Y yok. Feliıkct 
ıu.unda ~1ı d~~~dalı~'t>rum. A<:ı ve mn.ten1li bir :ı~lc koııua,. bana ait Zavallı anam ö.ıdü 

Köpek balıgmı ) . ~ m<..TCan t\i: LUpenİ.tı ağtı hayretle a~ıldı: 
kittl~lcri tif&.'5ltıdakı bır ku.nılu}r.. - Ah, ha.ııımoığmı, ince, zarıf - Kabil değil dı:ıha. ~be 
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iSKENDER F. SERTELLi 
AJk, cinnet, ihtiı-as, heye. 
can .. ve nihayet ölümle 

biten bir macetonın romanı 

nohtrtiüerin rt~rulg~idt .. Gldj bir 
n~ nıı&bcdi! - h:ı':l!Oblıu • Kul\ipte 
ldmllf' lıalundu ~ • Genı• kırlnrm el.. 
ıl!ıtlJmde tasıdtklıırı hir htbut ••• Ub. ÇOKYAKINDA 

ta. yat.at ğ\)r~üm. Denfııi~. l\~a- Ve adr ~Al ~ere lbetl2'..;.., ettlnU 'kendisini ~Zlli'rla gördii1n. 
eı n)iltnl'I\ ~.duğtl i~n ueudu. ~en ğllr.el bit tiıdmtlı. ~i &yalı r zun uzun kon\ışttlk. Hi(b!ı se~ i 1 
nıın öütül' iıı.tı.ı.n muntu.ifı bir tnııs gibi ,JY.1rl!yan ~e!int ~ti.Z • ktu. 
~ekillie görtirleyor, İki &ı~Uk ıttetçiai.U cevt~ ~ ~ -1.msan bu! B~dfu\ ıiyl olur, 

Enson~Dakl a 
metre taU.nl~ «,'&. gü.ltl bft r.tırou: :ıkşa.ma. ölllr. 
mWıhiklu, Kumluğun Ü2ıerinde - Ne var·? ne oldu? - Onrla da sen haklısın yav SLJTUNL.ARJNDA .. 
hnttk~tsiz yab)~r; kula:k ark, Seaa.'11.n, bit' gözyam ~ıyatn i... rum. Ne diyeliın. Allah böyle :iste• 
~ımn inlJ) kAl:kb\aaırman. ~i"M tinde ~-ap Y&rdi! m~. Ba@nı. ~ağ ol.sun. 
~htı~t anl.~ıh}'ot. Re~~~nl!'.r\s. - Anam ölmOı§! lst&.."'l"Ona gelinceye kadar, lıep 
h~khtt t'>lniü iqtt\ ~bir gay.. d()ı(. gün enııe.l mek .. Sezariuln anası hak'kmda konu • 
rtt. tıarttdtrelc c&nurarn. <lört Wiı ümtıdın mt iılDitl&ı,n ! ~ltiu. 
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Devlet Demn·yoll~ırı \•c Limanları f,lf!t._ .:f 
Unıum idRrcsi ilinları """ !f~· nıctro J"akla~m B61lJinM 'lli8Wenı en ~:ıtubCü SeUtin dok:UZ buçukta 'llCtıb • 

Jötl{, ~avarl~ ber-&ber m.. \•ardı. lt~ ~. beeI on: dah ıD.U. Çtftllğe vannak ~ iki 
• Uu 'ne Mkınası için~· ·~t \"lkrWu .. yanla ~ P~ .. kllônıetreUk yolu )'aya >'iWöiıiek 

mın ~ "" 1~ ~ tbtr ha1dc)-di1 N~ .Cü"' lAztmdı. Sepetini koluna taktr, ffll· 
abyorum. ~te ~ ba,}"'\~nm ~lt. ~ l:enıdinl tuttu, l'Rtle yürümeğc 1>3.§ladı 
~-snı~a-~~ ~t>kıllı a Ba.pl~ ehw!~ ttı.~ !m.n1mlll'a uuııta.. 1lettle, hulyalı çfuar · <leuıailiıİıia 
dJ; bu yük bir eabtt ~ im deteoe M: a.rknsmdnn. caıılt bir a)• ~~ t*r.. 
tlllt.ltAt ~tllt ~ başıııyor, -'""- Jltvet-, dı!df, IWtııt melL ~' lntıitıh.U DıiWef.M ~r ·ayfun .. 
('~imi '411'1 -.ırıme. d&t.itn. tUpta ne~- 111 itapll)'t>rdu. Herit:anıf, ayuı ı-
Balıt kımdd~, hiç bir ~ Madam Helen. :meiı:tııbu a:uı:r. ~ıklariyte ibembeyaz '\'t> sarh ll.ı. 

tduh8mm 11 bCllcıl {vıtiG) iıra olaıt S!JO mıılrt!l.11!n tbarot Uu ldil!i'il 'Mutı.. 
~ııt el.iQlt& d •m!r gtı.P. boruııu <21.11_9u) e-ııınn. ı:unu ğaat (15.30) ötı. ıı.,, 
buçukta lI ydarpaş:ıdı sar trtnaııı lil\limnütıkl kO!ftlliyô~ t!\rnfmdarı 'luı,a~r 
urf usuUlc satın alınncalıtır. 

Uu işe gımıcR 1stt~'()ııl •Hn \ HOJ ıtıa. (63) kuruşluk muvıı.kkal leininat 
ıcarıuııuo uıyln ettiği \'İ!Slkl\larıa lctmn~l'i!il ?i\ulilevı zarflarını e.ynı glin ea. 
'it (H.30) on dört otuza kndnr komlııyo!I rel"1lRifııı vermelc:rı ıAıtmıaıı· •. 

Bu qe nit şnrtnanıcı r komlsyondnn pnrasıv. olarak clıığttılmakt.-:ıdıı-.(PV:."S) yin farkında değil; ll)'V10tl Mektupta tafsili.t oıkDemakla be " Ne bir in!ıan, ne ibir :hayvan var 
Jörg yanından ~)!:>t', Ne yapı. ta.be!'. Mi.lan Jı~ ~~ 1't dı ~·&Ba. ller tarar derin bir ~ 
ma« ~ni e.nll)'Ol"\llD, Zıpk1.;. U!reddüt MtiııWft.Hi'dü. YU., Se etzfik 'içf.iıdqtli. Seza.r.l.n, bu tihrc .. 
ın kuJalt kanadrnm ~rna sa'Pıı Mı1Mll lıiırRttlfl, h~ ~hi \I semiWk f~6 at~ıtal gölgesile 
}ayacak )l}ft ~a.varm k&.Ibim ~rmek içbı nır.f kadar ffO&ü ~ bı:ı.,..~ yıfi.rii')"Or, bu yalnMılı: i ·ıu 

• 4' " 

anö&JC ~n ~lir. 1llı08!k aŞk ıınektıupl.an ~bil' de lıep nn1".SW ~iltfilnU~·orc1ıı 
~ JftiM'Wllik il!lte. 6f1t eeçmclt !ıa.lımm<1a. lba1tmmU:J Önünde ~ol bttın.beya1., tenh u-

Muııanımen bedeli < 48000 • kırk sekiz bin llra o•an 400.000 deaunttrçı 
murnbbaI reşll vo 200.000 dC3imelre murabbaı kahve rengi döşemelik ~ı 
derilll 2:s.11.!Hl s.:ı lı gilnU ~ at l 5.30 dıı kapı'.11 zat' usulile Ankcra(la Ma.re 1ıL 
nnıımd:ı s:ıtın alınacaktır 

rniYQrU!ll. Jörg muayyen yük.. 'lv. • zu,vo:-, :ı;elmz ötesinde lbcı-iı:indc a. 
~lit wtllt ~ aJplCmi ~ ~ne, ~ ~t ğae gi)tğelt'H &ınla.ru)ıotttu 
~~- :..:ı..; Mpledı Bel'!'ak olan de ~ f1UDia.r yanlıydı: Set.atin, ~ı. A~e'l! ftd!.ın .. 

nu ı,c ı;1rm"k lstıyenlcrin <.&üOOJ ııra.ıw mu\-akkat tenıınat ile kanu _ 
nun tl\yın ettlbrt vesiknlan ve lek1li1c-rtnı aynı gtin s:rnt 114.30} za kadilr k(ı. 
mtwnn rclsHBlıl" '~rmc\ctt lA.zımdır. 

~"!\ .F-'.V& • i ~nde ~ JG·· "se.wtli ~ıltm; larla 't>1un o:i'li...<ııruıa ::>llrtlyor. bir 
1m: ıki 63llJYe ç · .. .:.u. Mek:bıtlm:m, ~.kalbini aeı i.. nn ıtVVt-1 ~f-wğc vannağn çnlı§ı • 
~k ta~~ C!i\ havliyle ~ blitun te, yclısle ~. Mer.bao:ıe~ yordu. Ay, semanın, tcnlın. bir kü 

şartnamel"r (200) kuııı a Ankara. \~ Hıı.rdarpaıa ,, aııcıcrln 
makf.&dır. (!!713) 

ltl • 

kuvvctııı1 kull~f\afiık h.nııkete bilft\lYıfi za.tm. i>tüi'il, ~ ~cv'ğ1 eısındc. geniş ve pUrncFat bir 1 .. 
·~eçti. Zrpkınr clınde iut3 n atlka. ve tJ&)~ t!Okı !iro)-:nümmia.tı tn .1nndeylc t;Ulcteıtt ar.ima, bu ~ nı' ı ili· be" uz saçlı ka.<l~ı~ g~Ierı bıı• 
tıl\~nnı aiıiikil\)'Ot". :Köpilk ha.lığı Muh.~ Ve mbİiı.rek. lbir '\"Ü'Ou • krıt ta.kip cdiyoı'<'lu. den, <lenıni ve m~fık bi: atesle 
\'"Ol Uıeriridti:ld bll)ii:k bi!' me~n tiu eldt, ~: WWfl'a, bU iM.. 1''lha.~et. l;üJUk yoklan ayııldı, ynıınuığn bal'll~ı. I\ ehse;_arıne <'!oğ 
k··ıı:.;;.."thü Yücuıôlyle deVitdi "e ban fant tıeme ~~ ğöZlerI. eift.1ii!C ~aei\ lf.lil..Drn.' a rui,>lli A. ı u ko arıık senng e nJntı'tlı: 

u ...,., .... ~ 0 t! • • ı Y"\TUm sen m:· · ., 
ır.n'Qtllitb 'Oi,navttt :kend.IBindeıı ııl ikaparlı. Son tııöraü. çoouklarınt an• ğ'açlar, yeEJil kollru::iylc biribidcrl- - Kızn:ı · rit • · 

1 
hs t uı • 

beklcnme}•en bir sür•atıe, zig zag ~ ~ öhlUi a.ii. ... 'Oidu. ni kuro'klD.lllL5, yolun üSUlnde Uir • Sezadn ko • u_ '~ c e e . ç:.nd 
vari ilcrliror; Jörg de peşi\\le. A.tt,ra Te feMık~ ...... klft • kulıbc teş.;il ederek lknrannlık bi, lmldı \'e göıı:l~?~n, 0~~u~1m: tnt'7_ 
zavallı arkadaşım mercanıara vetli ol. Cenaze menk~i öbür koridOT gıoi uzuyordu. ' da a.ctla.rnk .ıı _ u nıınr his 
~rpf\ltlt 'ı!ttt't.'S) ~ldYof'dU. g\}n yapılacak. Bizimle bcraibe.ı: Bu esrarlt v~ kn.tıuılık ~ol, Se. ı setti. Ve acı ncı bn.g"'arnk tfü tli. 
r~an ma.bJtlku Jtikwıya ~hı.nıak için buraya ~ rnriııe garip bil' ılıüsaa ve heye .. 1 b:ı~,ı lı. J l d -
~flİ !ml&q ôlaca!c ~İl" ;pey seni ~M zaınıc. can do\'resi gc<'iı'tmcğc ba lıı.dı J Ana.sının ıoı .. ·~"lnı fl nııede • 

fi ~I kou.ıVeJ'dl ve Mfat a}.. di)wuat., KorkUJOltdu. N~eiı. 9dfiid~n !İı:Qr ~ 1ı ~...k bırkudb~ dhu~ .. ~l klba.ydi~n ~za. 
K ""'t-•u ~.. Seiiı.rin ....,,.,~ ~c bindi. Jruyordi Bntdt. 1ttrMt· tte tilUrliyor ı'in bil tün ır ıı....... en ne gele .. 
ınak itıin bita,, b_. hAlde 8bıyun 'tolda hep ~ bü.yWt ~ri du. · 

1 
• '. mcdi . .bfuU:ıi~ .nöbefü•r g~rdI, lıa· 

imtüne ~.ıktı. Ontthla 'beta:ber kuca!klıyan yeijil dÔkonı.nu ve ak Kollaı1ııı vüCt ua ~:ap lırnu~. , vasında :iJadtıı~ e~ ke<> ... kim kcknn 
derin derin nefes alarak sandala. saçtı anacığRu dUiQı.ıfu mümkün ohlllğu kadar küçülmel• bir odatl:ı. genış bir Yal k ·~n le 
baktık. Sandal old~ yerde · elem Tc acı Çnıdeydi. ist.iyere'k yolun ortnsmdnn yilrü • • say:ıkla.dr, duıdu. 
döndü W biraz S00ta şııt\eek gi. $....._,.,.n ~Mfiör. '"'~~r..·.a ;,e 10 .. ''Ordu 1 Solınus. ıcunıı;ıu tu. Çetın yol ı. 

h.:o._..'loo .. -.3A ..... ::.._.:, ~ !J'CTI ~ J • ı-l• ...... ın )Ol 
bi Y<>l aldı . .PeJım~ UQfClm.ıl. ~ eh ~dd~i Tal'dı. ~ütti, Çiftliğin nvittsuna g1t:ınce, eve lnrdnn geu~:-"'l ~ 'g\ın Ve za-
Sevincinden :mi yoksa korkusun,; btınbe~~. girmeden !kcnd0 "ini lopla.m.ak :için vnllrydl. Gözlen çukutlnsınış.tı. 1. 
dan mı bağıroığltu 0 an anlaya. Ş.ift\alttter e~· :yol aldıKtan blr en 6üh.1i.i. 1'afü bu f>kıidi1, Vln f;tf;a :rnnruz !rn.ldtk('a kemiklerinin 
m&drk. Kendi.si bi~ tmakİa.$ln s<ım bJrtdeDWe neİeai daria~ - knpJı..l:ıı hçıldi. lJtşt\fI \\:Ufön :\.ydlh.. hoğumları ı;orlıneıı cllf'ı t bir kr· 
~andalm içinde ayakta dunıy~r- m1' li:lii aenn, :ıi\'ii!titrip blr göğ\i.c; iık içinde. bir ~t1tH pd :tin tıhlu. lem g ibi kuı~u~u~ du. _ 
dh, Hemen faaliyete geçınelır. geÇJkreİt etrafmı çevrcllycn güi Scr.hitiln umu ı'liyet..fiti ltfiiJhıffiağo On be11 pim ~ıır~ -~y~~a .. kalk • 
dik zira ip mercanlara ~ktla-:'k renıtiı, yarasa ıam-tr, insanlara, b33 ladi. tlikKn etU. t>ü, ~ mtc\ı, bildi. Aı]rn.sın ı gıyd~gı koy1u rsrn. 
Jropablıirttl. 'Sam~al bin:len'bır~ .genç, ihtiyar kadm.ıa.ta. baıkb. rounis yilztü bir lı:a füffi. (Jö7Jedni bile oc'lgrn b:ı ııı::ı. 0 u~~u. 
istllt&!h.Otlfıt 6~~tfe~k bize ncti'i de kemi btlfu~eydl. :Kı _ n\e~ul 1bir lit:Jktiıy !tt~.tıek \lğll', 1 O gUn meklepteıı ö~~n küçllk 
d~ ı ıe1ınegc ~~ı. ın.tsı tltrd!cm t~ lc<>n~'t)t', I nğır, .sa.tiki SCZ3.rine )akln!;ıvföı.1ti. 1 knrdc!!i Ogu~t, h~t~hgmd'lnbe~i 

( D"tTL'Hll t·~r) ~m!5t tt~u Y~-~~"öi', h~~eU, U~kerc'k bir ,{aç nılım ,geıi <'eki'. ilk defa n1'hı ını goı1l)'<>rdu. Bır 

dının bir tek oilundan bat • 
ka lt:imıeiİ yoldu. Cafer ona 
tb. i~ buluyordu. Ne olur, 
kırk yılda bir kere ela yalan 
sayleyi verecekli. 

CP.f~r: 
.__ Dikkat et dedi, sakrn 

l,ir pot luray~ deme! i9I~· 
rim altüst oluna, ge'berdijin 
gündür. Be1ti111 alimı .al1ntı 
yok. Dediklerimin lktihİ )a
paraan) derini yi~düfUt"üın ... 
a.nhyer ttn\lun? 

Fakir ka_.mcajlz öir yan· 
dan tehdit, bir ~aatdan .ta il. 
\ifal n ikl'ant pHiyOrdu. • 

- 5ett hiç hier•k ıettile •· 
lhWı ! - uiycWltil •MI\ onü fty. 
it iY~el liiUtdi"*&~ırn ki ... 
!ı~ft d~ ~l!llealtAt!\ ! 

- Ha~•tll. lf're~~lnı ~eni ... 
~t\km bf!fti mahc'.ıp et!ft~ ! 

tıter hl\t~M k"tWsındtı.n 
s~slendi: 

YAZAN: t'SKENDER f. -ERTE/.,L/ 

- 3~. 
- AYte·· nerdesin? 
Karanfil kapıdan başını 

çrkarc},= 
-Sen mısın, ağam? ne 

var •. ? 
Haten.agası gülertk f ısıt· 

dadı. 
- liaydi, annen geldi •. . 

odamda seni bekliyor .. 
Zülırenin eariyeıi bu ha ~ 

beri alınca sevindi: 
._... DfMiek aftttetn ~ldi, 

öyl~ m1? 
- El•et. Haydi1 itin bitin

ce doğn1 odatna @it.ı kendiıi· 
1.: istediğin gibi konu,. Ben 

vezirin yanına gidiyor.un. 
Cafer kapıJ~ çok durma · 

dı ... yfüüdü. 
Karanfil çarçabuk i§ini bi . 

lirdi. O sırada Zühre ;yemek 
yiyordu. Yemdt bit~r bit· 
mez: 

- Valde sullnn heni ç.a -
ğırm1ş.. varıp be.kayını ne 
Y'Br •• 

Diyerek, Zülh·~nln yanın -
<lan çıktı .. Dôğrlka hafeftı ı · 

ğnsmın odasına s·itti. 
Bir rninderiıı üstünde o \J• 

•·an y&şhcn bir kUyli.i kadını 
derhal ayc.ğa Lr..lknrak: 

---------.:..:: 
_ Ah evladmı, sen ne kc\" 

dar buyürnüşsiin ... ne kadar . . ' güzelle~mı~sın. 
Dedi ve Karanfilin boy • 

mınl\ sanldı.: 
_ Seni ne göreceğim gel • 

ıuisli bilsen Ayşeciğim~ gö · 
ziimd~ tülliyordun vallahi. 
Aı'.ık !l:'l.brım tükendi.. bir 
kaç kere a~,aya rica ettim. 
"Seni saraya sokan,am !,, di· 
yerek beni k }lıtlan koğdu. 
Fakat diin. beni sen görmeh 
istemişsin .. ağa böyle haber 
göndermiş. Bu haberi alııtca 
sevir•cimden cleli o!aıcaktım. 
yavrum! 

Karanfil <le <>.ıınt:::>inin bov 
nı.ına • rtldı ve kırlar.mıs saç 
lnrmi 'öksadı: · 

- Seni dünya gözüyle hi,· 
kere olsun görmek 1 lerdinı 
anneciğim! Beni nasıl oldu 
tla ıııimdiye kadar t"r.l:::;: ~ A

madın? 

kedi muniBUği,}1c ·anma ~\Jll!r&k 
eon.'lu ı 

- SüllO bt\kalmı. ahla! 688a 
) ılb::ı. rnda yoPJdıjını1 mektuıı g1l 
zeldl değil ımi? I~ i bl.r m~tup :
dtğIUı için lban ı b·r l edi~e alncak 
mısm? 

Mi.lkifat mı? Du:ı ot ık1 za. 
~ ıfmı ... Yo1;.sa sen ~örürdün. Sana 
Uylc b!ı- daytlk at.ıırdım ki!.. 

Çocuk iSyan ~t!ll ı 
- Neden? Sa.na yıiblll'S'ÜI md 

lup ~·az:ıcağmıı söylcmemiı, ~ 
dim. l~e l"llzdsn, fcmnmı ıoım.a.n 
mı' 

Ne ~ 11.Edığııu biliyor mumil ., 
- TııbU biliyonım. lsten!eJl •r-

nini gfistereyim. • 
l\oştu, <.:.antasrru getirdi, • · 

den h'r k 0 tap marıp Sezarin.e 'U • 

"al tr: 
- İlle, al. bak! tledi. B11D111l i. 

<·inde ~ ı1ba~da yazılacak mstlljı 
nl.imuneleri var. "Se'\'gili al>leer -
ğmı !,. diye b:u:;lıynn ynln.:z ibir nn
munf vnıdı. O da s:ıruı )"OlJedığiıfl. 
onu hol>} n ettim. ean!l gfüıde-tditt;. 
Bundrı 'im ~..k ne vnr ~ 

Miinir ~ü~ın:ın < 'a~u 

- A1h kızım.. dedim ya, 

kaç kere •eldirn ı•rara Li
kin içeriye girip derdimi an· 
latamadım. Her aetitiaule 
beni ka;;tdan koğuyorlardı. 
Allah razı t>lsun Cafer ala
dan,\ lJu iyiliği o yaptı bize. 
Kentlisi ne temiz yürelt1i 
bir insandır bilsen. Nihayet 
ona derdimi anlatabildim .. 
Bana acıclı ve seninle konuf
turmayı vaade~t~ Allaha ıü· 
kilr öl lın, seni clünya fÖ;!Ü~ 
lı,. bir kere daha görebildim. 

- Caferağa bana da • 
\ c.rtli, aımecigim ! Beni .ne 

zaman görmek istersen. doğ 
rnca sarayda onu ara .. o bs.· 
•Ul hemen haber ıönderir .. 
Buh13ur, giirÜ§Ürüz. 

Ka.ranfH a\\ncsile üiün ~i· 
z.n11 1 •a 1..1.:.nuş\.uktan sonra: 

( Ü€"1..'U ., ' 4'(J ' ı 



ö 

:Jokunmadar 

Oniks sene sonra 
dikilecek heykel! 

(U ,.,. taraJı 3 iınctlde) 
he;. kcllnl J,rz ı.uksluin oldu~"U ~ e
re, J\cıııli lııı-;ınetine u~ nr l1ir kni
~nin üsliırıc oturtmak ııc hos o 
ltırıhı ! Orada, ı>nııkj denb.den,' ta
biat ln tfL ~öbe "'.rindcn vükselh oı·
muo; ;:-ilıi, eğri ~ııta~nnı~n ll:ıy;..na. 
ı'tlk sclırc l nl;:lıı,aıılnrı iıade ıloln 

bakı İl le karsılar. önlerinde biı 
ııc ri mnı.; lınd:ıki -;ihirli ülJ,e krı· 

dıır ~üzcl, ~Ö;-. alıcı bir hcldcn1" 
ucıldığını _!.:Örerek nğ7ı '-Ulanan ~ n 
bınırıla rm karsısmdıı bütiin he\'• 
het iyle dikfkr;k onlarn s:ı nld Jı~
liyle: 

- l'nutmn m ! derdi, unutum· 
;. ın lrl burasını lıen alclmı; .. ıı ı!Ör
ılii~ıııüz yrı.;11 tepeler hım beş :) tiz 
"enctlir heniın ahfadımın, Tiirküıı 

nıalıılır. t::>hu, ı;cı.iıı, he "'cııiıı fa 
kin snJ,ın nklınıza bn"kt. düsiince
ler gctirıur~ in, snl.rn mii7.CJ'İ ~c
ıen ~anJ.e"'İC'iııin, kasn Jıırsıınıın 

kc .. kin UT"LU~Ullll ılu~'J\ınyııı: "·L'•'" 
ham hn;rııllcrc, hul~ :ılarıı ktıflılıun

yuı. Ecs ~üz scııelik mlill iJct sn· 
lıipler:inin lfı ı.cmlkll't 0uc lsJeınic: 
tir. Bosun:ı 7.ahm{'t etme\ in: lııı 
helılc ne ldrulıkl ır, "c s·ıtıhkt•r. 
ne de nlıııılıktrr! 

Bö~ lece, o Jıe ht•I AsH\ ile .\\ • 
ruım•ıııı lıcmrıı he nen 1. tHı-.t u~n 
lıir ııcıl,tanın ort no;ınılıı lılr t;"Üı. \e 
ıJıi..,hııer ıhı r:ı ı: • olurdu. 1:1ı.t.ı nı.~ 

"ıımlar onıııı ioniintl"ıı ~ec,:eı keıı 
lo 7.tl uhırın o~ rıao;ıııı ııki ..,lerirıl o
n,ıın ;iizlerind.: lıarcl.ct lcı ıııiır ;::ö
ırıirdiık 'c onun sc,·~ili j,.t:ı•ıbtth1 
n:ı ,MnUI• ~ iizliıu1e nıuııfı,.,ını sc-ıJp 
sö:r.f! dfıl\cmcdiıVıııiz bir kıpınlıı mıı 
hi"seder gibi ohırrlnk •• O J :nal ;!i_i

ziimılzdeu si lin c d<· nldrmızdaıı 
,.iliıımez, ''o yasıyor, onun ruha 
idmildc ~ n"ı~ 01·!,, tlly'' rlihünc .. 
reı. C""'iz sel1rimi:r.cl lı~r vaıhan-
1 inden rla1ıa cutin tıir oııııı..: "'alnıfı· 

"' ile ~ iirilnliik. 
l~fd:ı.I XO<• 

Maliye Vekaletinden: 
aomttş u ıoo,, uru luMa teda aıde 

~aıarJlma ı ba a 
GlımUş bir llralıklıırıo darp \"C piva ıı,y•ı J, lı m' •l&rd~ cıl<arılmıuıı c • 

• erine 1.2.0U t.nrihl.nden itibaren t ednvuldcn t:ııl mıınııi olan gUmll~ ~Uz ku 
~lukln.rm 1.2.941 tnrlhindenbeı1 yalnız mal&andıhıarilc '.l'Urktyo cumhuriyet 
merkez tmntmmnca \'C merkez baııltnsı bulunınıyan yerlerde zlro«t banluısı 
şubcl<"rinc~ yapılmakta olan tcbdıl muamelatına Jl.1 912 al> ıımı nı& yet ve. 
r'.lecektir. Bu tarihten BOnra nıczk\u· paralar nakit ohr ık h çb r yq;hllc k -
bul Cdilnlfyeecktir. 

Ellnde gllmUş yUz lturuşluk bulunnnlarııı 31.1 D12 nkş.ı.mın.ı lta. lar buı . 

luı malsandıklaril.e, Türkiye cumhuriyet merkez bıınknsmdn ve merkez oon 
kam bulunmıyan yerlerde zlnınt bankası şubckrlnde tebd il cttırnıclcri iHl.n 
olıınur. (S!:GZ.9836) 

1 
ıstanbul Levazırn amirliğinde• verile11 ı 

tarıcı asker• Kıtaatı 1anıar ---=::o---------J H.ll.9U salı Sıinü saat 15 te Ankarada M.M.V. satınatnm komisyonun. 
da ııatın alınacağı llL\n cullen 12 volt 6:; amperlik iO adet nkUmil!ltörUn n • 
lmmaııından \"llzgcçllmlştlr. (1381. 9883) 

~ . ~ 
~ğıda yazılı mevaddm pazarlıkla. eksiltmesi l.12.941 pıı.zartcsı gunü 

:ıaat 15 tc Balıkcslrdc askeri .satınalma ltomfsyoı:ıunda yapılacaktır. Her luı
ıe:rnl ayrı talibe de lhnle cdileblllr. (l377-..,bi9ı 

Cinai lliktarı Teminatı Fiyatı 

Ton · Lira Kuruş 

Kuru fasulye 240 4 ıso 24 
Rulgur 213 3514.00 22 
.Mercimek 8Q ı 600 2;:; 
SadeyakJ 80 7570 15, 
Zeytinyağı 70 4225 s~. 

Noh!ıt 146 1423.60 13 
Toz §eker 87 2462.25 ·l!J 

150.000 metre r.am~ırlrk bez pazarlıkla satın alm11.cnl;t1r. thates! lu.ı ı 
.H l cumartesi gilnU saat ıı de Ankarada M .M.V. havn satınalnıa lrnm!syo. 
.lUnda: yapılacal•tır. Tahmin bedeli 55.500 lira kati Lcmınatı 050 llradır. Şnr 
namesi komisyonda görülür. Tallplcrln bclll val;ltte komisyona gc1mclerl. 

(1341.961ii) 
.lj'.~ ... 

Beher metresine 357 kuruş tahmin edilen 300.000 metre kaputluk kuma· 
pazarlıkla eksiltmeye konmu~tur. lhalcsi 18.11.tlıtl salı gtinU saat 11 de An. 
karada M.M.V. satıaalma komisyonunda yapılacaktır. 2G.OOO mctr len aşa. 
ğt olmamak üzere ayrı ayrı teklifler de kabul ed!.l!r. Şartaıı.mcsı 50 liraya 
·omisyondan alınır. Taliplerin tcluif eodeccklerl miktar Uzerindcn lmııunı 
ka.tl temtnntlarll~ belli vakitte komisyona selmelerl. ( 136 -~787) 

::- :ç. * 
.Bir adet akUrullfitör bataryası pazarlıkla satın alınııcaktır. tbalesl 

H.ll .9.U cuma sUnU saat 15 te Ankarada M M.V. satınalma koıııisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 lira kati teminatı 900 liradır. ı<;vsar ve 
artnamMi komisyonda görlımr. Taliplerin belli vakitte ı.omlsyonıı gelme 

ı~rl. cıss ... 'l62-n 
~ :r- * 

~ğıda. yazılı mevaddın pazarlıkla cksıltmelen hizalarında yazılı gUıı 

- saaUerde Lüleburgazda 2 No. lı a:ıkcrt satı.oalma komlııyonunda yapııtı .. 
caktrr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (9 27) 

Cinsi Mih.-tarı Kilo Ciyatı ihale gün, saat 

Stğlr eU 
Odun 
Sa:nan 
Belyclı ot 
Sadeyağı 

Prl!J!a 

LA.hana 
Patates 
SOğan 

kilo Kuruş 

20.000 45 17.11.941 ll 
2,70 17 •• " 10 
1.50) 

460.000 
20.000 
30.000 
3.000 
ô.000 

5.000 
3.000 
5.000 

::; !j'O * 

4.50) ıs .. .. ıo 

170 17 - M ,16 

8) 
6) 

12) 

10) 1511.9-il ın 

12.11 .1941 
12.<lu AjallB, 18.00 Fasıl he· 

yeti, 13 30 Kan.,ıl' pro;:;-ram, 18.03 
P.adyo caz ve tnrıı;o ork('strmsı, 18.25 
Ko12u7ma (Dış pohlilta hl d!.selcTiJ , 
18.45 Raci) o çocuk klUbU, 111.so .Ajans 
19.·15 Scrbctit l O ctakikn, 19.u:l Ke 
nıon~ \"" k~ırun ııc az cserıcrı. 20.1~ 
Radyö gazetesi. 20.cf.5 Bır halk tUrkU 
sU ö~.cn!yoruz IJ!lftnnın tUrkUsli: BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM~ 
Silplirge"ii Yoncada!". 21 00 Ziraat tak 
,·imi 21 ıo P rabcr şarkılar. 21.30 
konwıına (Sağlık ııaaU>. 21.45 Riya 
RctieUmhur bamlosu, 22.EO Ajaıı.s 

Z2Afi Uo.ns mUZlbı-f. 

NEVRALJi. KIRIKt.IK VE SÜTUN AG.{ILARINllı LJt.tlH L ı<fSt.t1 

e iz müsteşarlığından: 
1,5 tonlult blokları ltaldırmak Uzcrc kullanılmak için iki adet "erazi ü.o 

zerinde cyyur .. vlnı; vcyn ckslmvatör aatm almacakttr.'Mevcudu olup da ısat 
m:ık ı tıycııl<"rlıı e1bar.lnra nıt fcnııt ve hususi cvssf ve §Craiti ile !iyaUarmı 
bir mcktup'a eon t;cÇ 2011,94 ı nl<ıııamma kad:ır mustc,,arlığa blldirmelcri. 

(8297.9800) 

61 Tümen Komutanlığından: 
ı - ı·oın 'l.)'vl'th mevcut cvsa t ve şartnamesi clahUinlttı 600 ton kok ''f'f• 

ya ö.nikok koı ıUl'll lt p:ılı zıırr usuliıe eksiltmeye lwnulmu_otur. 
2 - r.ıvı.lkl<at tcmtıı:ıtı ll'iO lira olup ihalesi :!2.11.9 U eımıartesl günü 

"ao.t 11 de Sel miy<"dc koınlsyonua yapılacn.ktır. 
3 - 4.11.Dl.1 tnrih ve 1Zl!l3 .eıı.yıl ıdır. 

o , ak mahsuller· Ofisi 
Umum müdürlüğü: aen 

emur alınacak 
Merkez ve '"aşra teşkilatımızda münhal bulunan 

(85), (100) : (120) lira tahsisatlı memurluklara en aşa-
, ğı lise veya buna muadil tah~ili olanlardan 3656 ve 
3659 ~ayılı kcınunlar hiikümlerine tabi daire ve müesse· 
seleı-de (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imti
hansız, hiç memuriyetle bulunmayanlar imtihanla alı
.r..acaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarda had
leri geçmemek şartile 3659 sayılı barem kanunu hüküm· 
lerine göre hesap edilecek".:ir. 

Müracaat edeceklerin fiili askerlik hizmetini yapmı~ 
olmaları ,·cya halen askerlikle ilişiği bulunmaması 

Mektep şahadc.'.name veya tasdiknamesinin asıl veya 
tasdikli suretlerini ibraz etmeleri. 

ÇalışmaJarma. mani halleri hulunmadığ"rm tevsik 
etmeleri. 

Sıhhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis ·dok. 
torundan rapor almaları. 

imtihan 15.11.941 cumartesi günü saat 14 le Anka· 
rada um"..1.m müdürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin aranılan vesikalarla nihayet 14 cuma 
günü öğleye kadar zatişleri müdürlüğüne göndermeleri. 

(8301-9802) 

lll 1 il) 

. n ı I 
il ıııu 

~ E U 1 R 
f t \ ' A I' R O ~ 1 

IEPEB.'\ŞI 
UUı\.M l~l:-''1il\.U \ 

Akşam 20.ao aıı 

HAl'tllET (5 oerde) 
istiklal cactdeıinde 
KOMJ.; [); KöMINDA 

Cuıııartf'sl ı;-iınrtl"ı<ı: saat 14 de 
(,lQOUlt OYU.SU 

... ~ıı.ır. ı0.30 ıl8 

Kör Dövüşü 
---<>-

Beyoğlu Halk Sineması 
nugüıı nıatlno 11 de, ı;-eoo de 8 lle 

3 biı~iik nım birden: 
l - Horıolulıı - t:lr.uııc11· ı•u,·cıı. 

2 - Tftrı.an l~a~f)·or - 'J'\lrj..çe -

,Joııl \'e;l·ı;miiller. 

S - f\ıımnrtııı,uc Şeytanı - I..eo 

1 Knrillo. 

(~kU~lt:U l'trıacJ .. ,,_, •• 

,,..ım yanrndatn tarih Ot""-"t''""-"' 'lr1I 
ıonayta birllkt.f' l'Clntt•rll~ll ı 
r,,~r,f.l~"E TEJ\.Llll'LF.Jd, 1Ş AHA 
.MA, 1Ş \'Jo;RME, ,\J,Jl\l. S.\'i'l'l 
gibi tkarı mahiyeti haiz olnııy• n l<li. 
ı;uk ilil.nlar pant."t7. neşrolunur. 

Evl•nm• teklifi rr 
* ince, uzun boylu, sarL•ıın ve :.>n 

y~ındayım. Kendi ze\'kııno göre dö. 
~nnıiş beş odalı blr evim de \'ar. nu. 
luın. Jla\"a lls~menl kardc~lmle b • 
raber oturuyorum. Ya..cııru ve boyuml 
miltcnasip bir b:ı.yla. cvlcnmcı, l!tı 

yorum. Subay ve erlxl ııırı tercih c 
derim. Arw edenlerin 2i F.G rcmı • 
ne mliracaatları. 

• 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 

Şef ve Şef 
Muavini alınaca~ 

Merkez teıkilatımızda açık (170) ve (140) li~ 
lıkh şef ve §ef muavinliklerine yüksek mektep Jl1 tlbl 
!arından 3656 ve 3659 sayılı barem kanunla~ıı• eti I 
d(1'-e ve müesseselerde 3 yıl ve daha ziyade h•~;,1 
lup haklannda iyi referans alınabilecekler irrıl• 
tayin edileceklerdir. . . ı.J· 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukar~ 
leri geçmemek şartile 3659 sayılı harem kanul>U 
lerine göre hesap edilecektir. 

Müracaat edeceklerin: t11' 
1 - 1 Fiili askerlik hizmetini yapmış olrnalılf'I 

lıalen askerlikle ilitiği bulunmaması. ~ 
. 2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahac:le 
asıl veya tasdikli suretini ibraz etmeleri. dıi'' 

3 - ÇalışmaJanna mani fena halleri buhııılll' 
m •.:evsik etmeleri. ·r Ji• 

4 - Sıhhi durumlarının müsait olduğuna df1 
, 

doktorundan rapor almaları. I~ 
5 - Yaşlarının 40 tan yukarı bulunmanıa51 

dır. ı,"1' 
"Hububat ve •.m işlerinin tekniğine vakıf ol•" 

~cnebi dilini hakkile bilenler tercih olunur. . ;ıı ~ 
İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteız~i~et' 

sekizine kadar Ankarada um"..lm müdürlük İerİ· 
Müdürlüğüne bizzat veya yazı ile müracaat etı11~tl ,, (~~ 

1 Baydarpaşada askeri veteriner o• 
1 Md. den: 
1 ıo d• 

Okulda birlkml§ olan gübre 17.11.941 pazartesi gUnO •at 
saUnalma komisyonunda satılacaktır. 11 ııfl' "1 .• 

Üç bc..5 yerli tay ne bir baş incit mıt.llacaktır. •rnıiplcrin .. ·}B.rı·~ 

sUnfi ""'' 10 da tlokUd°' atp™rmda ""' hoyolino mil"'~ 

Toprak 
Umum 

Mahsulleri otiS1 

müdürlüğünd6~ 

Değirmenler içırı 
kontrolör alınacaKb" 

Of· · · · l ı · ı ~ tıer ,.ej~ tilı' ısımız cmruıae ça ışan veya vı aye ı!.l ıt3 
lediyeler emrinde işli yen değirmenleri ve bunlar ~ J 
salatile kontroliine memur teşkilatı murakabe 11e el~ 

y rın mesailerini teknik icaplar dahilincle ta~:ıiırt cibİ 1 
.Apğıdtı yazılı mevnddın pazarlıkla ek&ıltm lerl lıizııl ırınJıı yozııı ı;lln,saal ve ınal111llcrdckl askeri sntııınlma 

komlsyonlıırtndn ytıpılneakt1r. Taliplerin belli vakitlerde alt oldu";ıı komi yonlard \ bıılunnı:ı.ı rı ( 13i • • 'lı:.77) 

:,~ Orta yastı, iyi rı nıı.şlı m mur bir 
'bay, 28 yaşım geçkıu o~nıı~'lln 1.ılr ba .. 
:ı·anla C\'lenmek istemektedir. Dul ol
masınd'l mnlızu~ yoktur, ynlnız tıpı. 
nın ı;:Uzcl 'u mUt.cıı •JI vıh:ut\u ol • 
malıdır. !stiycnlcrın (Apaydm) rcm-
7.Jne mUrncaatıan. 

}zere 3659 sayılı kanunun 1 O uncu maddesı ; 0
1ir' 'Jıf 

ı me::kir k< nuna tabi bulunmıyarak 300 ve 2 ·ı 17\J 
' lıkh baş kontrolörlük için aşağıdaki evsafı ha• ,i, 
. nanlaı· imtihansız alınacaklardır. ·oiıl ~-~ J Bu vazifelere tayin edilecekler merkezler• ,_rt1,ıı.-

Otftsi Miktarı 'Tutıırı 1'emlnntı 

adet 
ZUnırc halk Upl aobaNo. l) 

.. 2) 
3) 

Kuleh halk tipi soba. No. 4'31) 

" 233) 190 

.. 235) 
Soba borusu 1900 
Dır.sek 380 
SObB roal}88l 100 
K&nUr kovn.sı 190 
Kömür kUreği 190 

Soba tnhtaBl 100 

kıl o 

Kuru tı.ztHn iOOO 
~atat.es 14.500 

8qdcyal\'ı 31.000 

;ekt.a. ~a 
ke&ilmlf 6750 

90.000 

Sığır etı 130 000 
Balyo r ot. 500.00 

Balycaaman 500.000 
Tel balycll sama" 800.000 
Tel balyell K. ot. 1.000.000 
Sadeyağı 5.000 kilosu 

Tia.lycli .-ınan. yüzer ton <Wrt !>alem ı 
E:'\l,rel1 kuru ot. 150 ""r ton 4 l:•ı11'm) 

!ıra. Kr. 
Beheri 2-t.OO 

" 
27 

,, 32 .. 22 
n 26 

32 
2.55 
1.85 

j o 

·1.liO 
() 

4 

•!690 
2iG:i 

..... ?;:;o 

30~7.C•O 
40.t.OO 
H'.'100 

34.000 
Cı5 000 

ırn 

• 

) 

) 

) 
) 

lira Kr. 

364 
53 
10 
6~ 

1~ 

31 

703.50 
369.75 

30.';17.50 

3705 
4125 

3000 
255(1 
•ı~r. 

lhnle ı;Un, .ıal \'c mo.hal.lı 

H .l l.M1 15.30 Il:ılıkeslr 

li.11.UH 10 Gelfbolı; 

17 .. .. 11 
18 ., ,, 16 Çorlu 

17 .... 16.30 
17 .. .. lzm r Lv, llmirllğl 

20 14 Siirt 
ıc; 14) 

ıs ., .. lG) Amavutnöy 
17 .. .. l4 Mlmıırsiııaıı 

li .. " 
11 

15 .. .. 14 Yc,ilko~ 

H H Ayııwğa 

1- Yn.' 4 ı, boy 1,62. ki ıo 65, a yıl.t. 
ııC't. ı,ar.a.ncı 12G lira olan bir bay, 
yıı..qı ile mUtcnaatp nıan b ir bil.yan. 
ıa evi •nmcl< istemektedir. (Teo:ı: 41) 
ı cn:.zine müracaat. 1 

chıde va.zif e gördükleri müddetçe harcırah lta:Jşf~~~· 
sine göı·e ayrıca harcırah ve yevmiye de alaİ 1 JJY 

Namzcllerin a~ajıdaki evsaf t haiz ohna ar ~i 

• Ya§ ~s. sanşnı, ince uzun boylu, ı 
dul bir bayan evlenmek lslemektcdir. 
Beş odalı bir ile C\i vardır. (27 1''. 6) 
remzine müracaat. 

dır: . e e.ıe_,, 
, 1 - En aşağı orta tahsili bulunup valsh t!Ie bıı ,~ 

hüyiik değirmenleri mnl sahibi ve kiracı sı~s 1cle ,,ı ~· 
işletmiş veya ihtisas ·~eminine yarayacak vazte ""ile 

:;. 35 ya.,mda, ayda 200 lira kıı7.anc• ı 

otan. acr~t rneslC'k sahibi blr ba:;-, 
::o il~ 40 y~armdıt dul bir bayn.nln 
evıcnmek l.ırtemektcdir. (:;!ı Aydoğ:ın) 
remzine mftracaa,t.. 

1 O sene ç.alı!arak değirmen ve un tekniğine s "' 
kıf olmak. . "'e f' 

"Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika 1}:_...,c1ır·1' 1, 
ofis~e yapılacak denemede is bat olunmak la hılJetl' 

2 - Fiili askerlik hizmetini yapmış veye. ııl 
Aldırınız: kerlikle bir ilişiği bulunmamak, fe~ ~· 

A~~"lda ~mlr~rı yap.ılı ohın o,, 3 - Çahştıldarı yerlerden ayrılmalarrnıtı 11.,i 
kuyueııbrımmn n roannu g-e~n ' !erinden ileri gelmediğini ve tavzihlerinde ırı . ttJ 
mektuplan lda:reh ncmıutesı Cı.amr • yetleri bulunmadxğını tevsik eylemek, il~it 
ıarr dahil) berg-ün MooM•n öfleyc 4 - Sıhhi dur-.ımlarının çalı,malarıllll ~"· . _,j 
kad.,r ve saat 17 den lilOıtra nl mnn. - 1 112er •1'1V' 
ıarı. lunduğunu Ofis doktoru raporile tevsik ey ~ rkte ı ,,w 
<H.99i (Üç arkada,l:ı.r) ctngeı 27) 5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla ~11 

•• 
1 

Jii§e 
{H.M_.Z.)19 CBelki.9) cs.S.GJ cNartnı t~rinin 18 ine kadar Ankarada umum rnudu~3) 
tH&rika) (S.A.) <Mnçka • ~) 1 zat veya yazı ile müracaat etmeleri. (8302-98 
(Y • .Akı:n) (.A.l f>)(Ktbe.r E.) (8.Mc~l j ~ 
(Teoman 25) (Deniz} (Çiğdem l6) ' 


