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e=KMEK • 
1 ş -1 

lf iikii?ıel, büqük şehirlerde 
qeni tedbirler aligor 

~er fırına rr.ıntakasındaki nüfus kesafetine 
~re un verilecek ve yeni tedbirlerle fınn
Ctlar unları tamamen . ekmek imalinde 
~Ullanmak mecburiyetinde bırakılacaktır 
ıaa . 

~dş~ 
lan divanın 
esvabı 

~ lıua harbinin §imal cep. 
:Finlilerin yardımı oL 

1t..t... ~ çoık mr mev• 
S,~. Finlerm nasıl 
~ ... ~ muharip oldukla.rm~ 
~:. »'ın harbinde gördük. 
~iklim zorluklarına 
~ ~. muharebe 
~i pek iyi tanmıalan 
;"'1111 ~erini art.tmuı birer 
~ ~ göriiyor. Bu iti-
~ ~yaya kal'§t harpten 

'~~~ lr,,iiiz ve Ameri.. 
' ~erinde ciddi surette 
~esi tabiidir. 

Bu sabah yeniden 35 fmn 
?Çılmasma müsaade edildi 

son sistem taokla.rdan biri Ame.rlkada yapılıp 
ADJrara, H (Telfdoala) - HUkO. • rm ıfırmcılar tarafmdan yllkaek kAr. Amerlkada 

met, Ankara, lstnnbul ve hmtr gibi !arla pastacı, börekçi, tatlıcı ve em. 

büyük ,ehlrlerde ekmek aat?§mı tan - sau esnafa. gizlice satıldığı ve bu yüz Amerı'kada B . f' k 
ı;lın uc;n bazı yeni kararlara varmak den yer yer görUlen ekmek darlığı u. l tara ı l 
makaadile tetkiklere ~tır. Bu zerine fazla un vermek zarureti hl -

Ruzveıt 
crehirlerde evlere cetveller dağıtılacak mi Olduğu anlaşılmıştır. Yeni karnr. Yevmiyelerine zam istiyen fi kan un un un Papa 98 bltaral 
tır. Bu cetvellerle her evde kaç ki§i larla bu vaziyetin derhal önUne geçi. 900.000 ~İmendifer İ!ÇİSİ 
ikamet etug1 ve bunıarm ı,çı. :me - ıecek '\"e her fırına mmtakasmdakı l memlekeOerle 
ıuur veya çiftçi olup olmadıkları v~ llU(us kesatet!nln ihtiyacına göre un 1 Uasırsl komisyonun tadı ,· 
yq1an tesbit edilecek ve un ve ek • VU~cek ve yeni almacak tedbirlerle · 6 1 1 lal .ı,terekea 
mek tevziatı bu cetvellere göre tan. fınncıiar bu unları tamamen ekmek ,,avı ,. er 
.. ~o;:.~'· .. , .. 1an1r ........ :::~.:'.""- mecburlyeli••· reddettı Mebusan meclisi.n-

1 
Sıııh 

1 ;_yük_o;._ehi-rler-de-fırm_ıar_a v_enı_en_un~ıa..-!..-__ _ ~(De='·am~ı 4~ön=ciide=:__l (Y.., 4 lhıctidel de 18 rey fazlasıle teşebbüsünde 1 

kabu~ edildi . bulundu 

VaUler arasında 
dellşlklllller 

Ankaradıa.n verilen ınalUme.t.ıı. 
- '--wT vilayetlerde yeni deği• gore ..,_.. 

şiklikler yaı,ı]mJŞtır. 
yeni tayinler arasında, Erzu. 

:rum valisi Fehmi Vural Çan&lrka. 
le valiliğine, Çanakkale va&d A
tif idare heyeü. &zaiığma, nJkişe• 
hir vali muavini Cavit Çoruh va. 
ı ·ı· -· ro~ruh valisi Sa1ahattin t•ehmi Vural 
.ı ıgıne, vv 
İs _._ --1:•0oine, .Isparta valisi ..... ııa~ ...... .::. ... ~ _,:..: • -- Er pan .. ·~· lili~. ·~111e, '""--t. V&UD1 ~· _ 
Tevfik Hadi KUtah~ va .gın~, zurum. valiljğine tayin edilmişler
Kütahya vali.si HAırııd F.ekışehır dir. 

ralannı Ub:ak etmek emelini bes- ça RÖTlemeJerine hiçbir mini yok
Jcr görünüyorlar. • tu. Fakat Almanlarla hiçbir itd-

JTuliler kendilerinin emnıyetini faklan buJnnnwhğmı t.Mrih et. 
hıtihsal için harbe de\'Blll etmek 

1 

melertne göre harbe de'\·am hu. 
mecburiyetinde bulunduklannı ile- ~da bu kadar ~li , .e azimli 
ri sürerek bu gayemn arkaSma 81

• '0riiDnıeleri mantıki değildir. 
ğınıyorlar , .e Amerikan ~! KeDd.ilerlne yapılan teklif ....ıece 
reddediyorlar. Finliler kendılerinı harbe nihayet vermelerinden Iha. 
ne zaman emniyet altmda. addedt'- r~ttir •. Bunun sart.lan, blttnbi ta· 
bilec.eklerdlr! tsiikb&lde t.Mrrw• y,n edılllleoı1ıtUr. Çünkü Amerikııı
clan masun kalacaJdanna emniyet nın Finl&ndiyaya Uıtimatum mahi
getirebilmelerl için Rmıyayı mı yetinde bir t.ebliğde bulunmak i.s
ortadan kaldıracaklar! ı•inJerlo temediğj -meydandadır. Şu halde 
böyle bir hayale düşecek kıw1ar FinlUer ba. teklifi l'eddederken dn. 
muhakemesiz , .e müfrit olacakla • ha a:ı dolambaçlı Mr lls&n kulla• 
nna ihtimal , ·erilemeY.. O halde uarak keniUlcrinio emniyeti ne gi
iıııtediklcrt nedir! Eğer Almanlar· bi şeraite lüzum göst.enyona onu 
la bir taahhütleri var da mttnfe- blldlnneleri Ptll< doğru olurdu. Bu. 
rlt ~ulh yapmak seref ve haysi nu yapmamakla Flnlandiya iyi btr 
yetlerini ihlil ediyorsa bunu ~-lk- fırsat kaybeder$C esef edeeeğiz. 

--·--- --~-· ·-.. 
Alman 

" levlla!Ade tebllll 

Tula 
ve Kerç 
işaal 
edildi 

eş Alman. :ümen· 
Sivas:opola taar
ruzda bulunuyor 

&uslar Slvasropol 
dalll aıaan~ rını . 
Novoras ske 
nakletmeye 
baı adılar 

Berlio, 14 (Radyo) - Bu sabah 
neşredilen fevkal8.de bi"r resnıi 
tebliğde Ke.rç ve Tula §ehirlerinin 
Alman kuvvetleri tarafından işgal 
edildiği bildirilmektedir. 

(Devamı 4 ücüdfl) 

'

a..n.8 aa .... eıt ao.tcıa, u (A.A.) _ Maasachms. 
83... •• setti demokrat Ayanı, ve Ayan meclisi 

taralından imzala• bahriye encUmeni reisi Valah, Cümhur 
reisi Ruzveltin, bugUnkU .Avrupa har. 

JUDCI kaaanı bine nihayet vermek Uzere, Papa, dl-
.. •• Ilı 1 .,..1• , ğer din rllesam ve bit.arat memleket.. 

blnDl~Du 8 ICaa ıerıc mll§tereken bır harekete te§eb • 
--o- bUs ett.fğinl bugUn söylemi§tir. 

1 Amerikan ticaret vapurları. . Valsh, radyoda. yaptığı neşriyatta, 
l n seyrif eser sahası Ruzveıtln mihver devletleri harp ge. 
' nı enisletilecek 1 milerlle ate.~ teali etmek üzere bah. 

g ~ riyeye verdiği emirleri de .geri alma-
(Yazısı 4 ünclide) sını istemiştir. 

ZELZELE SAHASINDA YARDIM 
f AALiYETi BAŞLA Dl 

1 alıribat hakkında Ankar~
ya qelen genl malumat 

Aııkııra. ı.ı (Hu ll"İ .\luhnbirirnizdeu 
trlefonla) - Erzincan vaUUğlnden 
n!Akndar makamlara, yer sarsıntısı 
haltkında. yeni malfJmat gelın!şUr. 

Bu malômal.A göre, dUn gece sa • 
baha kadar çalışılarak sı~ht imdat 
ve hasta taşıma otomoblllcrt faaıı • 

yetto bulunmuşlardır. Dl1n bUtUn giio 
bUtUn otomobiller Erzlncandakl Kı. 
zılay hastanesine köylerden 67 yaralı 
getlnnl§lerdir. Yaralı toplama ve ta. 
eınmaama devam olunmaktadır. 

Yeni Erzlncanm serombane yakı • 

(Devamı 4 tlnelde) 

SARAYLILAR A HAS 1 N O A 
Abdlllbamıt Sarayının aaıpotlal 

Şeglı E büllıüda ile 
Meşhur dolandırıcı MAHMUT SAiM'in 

Karşdıllb kahraman oldaldarı 
görfUmemış bir macera serisi 

Mahmut Saim'in gazetemiz icin yazdığı bu hatırala. 
rında iki seytanet timsalinin müthis bir mücadeleftni, 
sarayda dönen entrikaları ve sultanların ffİUİ lıal.mı$ 
cuk ve ihtircıs maceralannı okuyacaksınız. 

Yar.ından itibaren 
" HABER ,, sütunlarında 

------~ - -=~~----..---------· 



lJ -e 
Sultan Azi; ~ü~c.5 ::ı::::-n.~J sı ol~ 

dn;,u ~· i . "ı.h n.in:avı tl:ı sev rdı. 
ilo;;ı, boro:r. v/; 5tü, ~ de b:ıyı· 
!ırdı y::; ! .. ı:ir ç;i.:..n, kı. d:ı ··aptığı 
•ir g~:.: • c:::1:ısın··~ 'ir dMs~ ye 
ııi ::n .ı f:ı' ~t nırr 1y:ı mu· 
vn:r ..; G'. c_ o ··zcTıne 

yanın.fa b I, n.ın li~ 1 P • hem~ıı 
~rtJr:ılcn l'iU fo '!?yJ SÖ. Jetle;: 

Pııdi~a'ı!ll'1 ! ~nma ki -.-urr.ıaz ui 
r nı lnın;unun 

Mahı Çfı.k eyler tüf~~ , cırse mıh 
rin lto:·nuna ! 

S:ıtvt"ti şrhineden bic:nre dest 
hn\•fc::Hrı 

Belki kurr.un r-lc:'IIl!'? bir ninha 
tn:m:ı § boynuna! ( 1) 

il> 

S;,ı., söylemeden ev,·el dil nizı 
7cdi defa oğwıızd:ı çeviriniz! 

(Yunan dr. .. lmnescli) 
• 

Ne hiı. .mılti ytlzlln cenrctinde 
rrhla.nnı 

Bir ny iç nde iki ne..,balıara ben
zettim • 

(Ahmet p:ı~) 

* 
Her kbı bir gam kaybetse be. 

nim gönlüme gelir. Alemdek' 
gamlıınn buluşma ve konuema ye. 
ri benim ynrnlı gC:nlümdUr. 

(Tcbrlzli Snlp) 
ıc: 

Yeryüzünde bir lqkma t"kmek. 
bir pa."Ça gUmliş, bir kadın mev
cut olduğu müddetçe harbi kaldır 
mak m~}IBa.cliyle edilecek teeeb 
büsler ukiın kalacaktır. 

Kim.sr: t 

Döğtlşc. 

(0<.'D:ı.p Şehııbcddin) 
(: 

.ip edemez biz kafa, gez 
yatsak da. 

kavı;tıl-"8. var m•lletiD 
elbet hakkı. 

!Başmdateter 
., .-zı ~ ---. ~ 

Yeni Sabah: 
HUseyln Cahlt Yalçın, Re.tah vapu.. 

ru fAclası hakkındaki tahkikabn se. 
lft.metıe yUrUtUlebllmcsı maköadllc i.&ı. 

Ufa eden Mllnnknltıt ve Milli lılUda. 
fatı. Veklllerlnln. kaznnm vukuunu 
müteakip ieUfıı etmek Jst.eınl§lcrse de 
o zaman böyle bir harekete lllzum ve 
sebep görillınedlğini, hll.dl.sede "lmait" 
in katlycn dUı:UnUiemiyeceğint, oıaa 

olsn ıhmal, ehliyetsizlik ve dikkatsiz.. 
liğln nk!ıı geleblleceğlnl anlatarak 
;ıöylc diyor: 

"İdllro mı\ldneslnln kusurlu oımo. 
f!Illdıı en birinci ıımıı mesııliyet met. 
bomunun nıhlarıı inmemiş olm!lllr ve 
••nırrl tnldp" fn bulunın.ruııa&ıdrr. ı. 

dnro l~lerl dulmi, göz ~tırmaz '\"C 

aman vermez bir tet1Iı.ıe tMıi tutul.. 
:ınak icap cc! r. Tertl'.}ten ye tabldk. 
ten bir rayda. çıkmak için de mcsuıı.. 
yet ;ırc::ı<1lp'.'1ln lt:ı.H surette, btlmıı.. 

r;ı7,. h•ıhnıız: 'e gi.inlllııUz t:ıtbDc ecın • 
nır< i l"_zımd r. Bir ldrnst:nln fiHLna 
m" ıı;ublyl'ti do!nyu.Ur, yahut ihraz 
etti ı mo' ldln <'lıl'ııunll e~ı lıascblle 

ya'ı .. dOJtlut.., :ırlmdaı lılc, ın{' k'l;taş. 
lıl., l:'·•.lretke• !l~I s-.ıycsmde mcsuıı. 

:ret" n lmrtulnt llrnr l ihtimali mcv • 
cut cldultç 'r OO.) il' bir ihtimalin 
Ine\ cudlyctl h:ıl.1uild hlnrc nıla.mln.rı. 
ıırn \'e cıcmtırlnr;:ı l;alblndc bir kn • 
n:ı:ıt bulundukC:I\ ldıır<" ml.'1"1.lıl:t~ı 

l lilnlar.ıu \•ren U i ,.:ckll Cüın!nı.. 
:rlyct rl"jlmlnln 1'm<'aull~·m" pttnalplne 
'hllnnet ,., r;.-:ı:ıc• ll~• kun·ctl hak • 
1.r;ıl'la c.tklırı um•ııui3-e;\c :ı:ıldkl bir 
kana.at tclWn ctraı•to lılz.."llet cdcıcek 

barcltetJcri~ !.) bizim tc::..c!dtl.lrlcrlınlz 

btlhkiık ke.'4.~':ı:ls'"rolr. Hiç bir ırn.. 
&urları olmadı ıım tı:lınkkukunu go. 
:rcrOk lmnd.lcrlııl t~brll. etmek de en 

F.n:ılnfinll l'erU Aıı-. fi,ubeısflıdt>n: 

P. Tğm. AbdU.I Celil oğlu A. RUş. 
ta 32t (4:5011), P. Tğnl. Ahmet oğlu 
M. Nly:ızl ~16 (23.US), P. TI;'m. 1.rel:. 
met oğlu Şnzl 829 (45364), P. Tğm. 
AU .Arlt oğ"u Ahmet Muhlls 319 
{S!l505), Ml...!I. .A.t[;"Ill. ömer oğlu :Mm:. 
\'ata. 825 ( 4GGS0), :MI. He. S. 8 Rc§lt 
~ Oınnn:ı Nur! 2!l8 (311.J.jl) P. 
'1'ftm. Glyuı;cttin oğia MelıClt't ~~dılc 

ı!.071). 

Bu sutınylı:.rm ncelc olırn'• ~ue<r 
gelmeleri U\n olunur. 

Çocuk, küçülmüı Lir in. 
san de{!ildir. Büyüyecek 
bir yurttaştır. 

Ooculr Esir Kurumu 
('.~n 1 Merke-ıl 

) c. 
ar•··· 

a Oro2diba ~ müdürü . . de ı.-o-,,. f d" I • Esld devrin ısrarı ttzcıiil adJ lı'" te J\ f e 1 aı nn.5alnyordu. Şimdi israf~ ,,,ı1~ 
YatDıiı d;Jrt senedir sn.de ır 

eltme:·n 
Ifalnınd· lınl:OımızID Wnt horozun. 

dın farkı! ( 2 • 
o 

~arısrr ı bira ane
'> aşil<ile yakata· ı 

-o- 1 ;ni 
? s E evif a ~ı yı u 

-ırın konfor oluyor \'e Söf.e 
--0---

~ r 1 1 ~r az na a c:upmaclnn yapılıyor. aıJS'1•? O 'lil İsrafııı merkczl "sanı)',, rııı~ 

Bir romnn bUyU.k b"r yol lızc 
rınde gezdirlen bir avnadır. 

(Stnnclh:ı.l) 

• 
Bir r,ü~ cJ;onomilt mUnascbcl 

Ve l~leri pelt <lo(TU olmıynn b' r 
b?rco:ncı, rnriste Iiafc Rn:ıyalcl"n 
'çeri top ı;lbi girer. TnnıdıI>lar:n 
.dan blrlm~ . ltl5iye, sahte bir cidtl"· 
\etle hnylunr: 

- tr.ızasız bir meirtup aldım. 
n:uuı ''hırsız!" tliyor. l~imin y111 .. 
dığmı bir bll cm; hıuldini b'ldirl 
rim ıunma .. 

Bu özlere muhatap obnlnrm .a· 
ra.-.ında bulunan Orclyen Şol, bo,.. 
sacının crnclcn mektubu nhr ll\i• 

re ge\·irc tcfüi't ed:r. Sonnı: 
- Tuhıı.fl der. l'IInhlıcme ilfunı. 

nn dıı benzemiyor değil, san1'i! .. 
• 

Abdollnh Ce\det "din'' i ~: 1 
anlatıyor: 

Eler giln daha geniş sevmek. dr' 
derin ııcımr 

Budur bence din. en ıf.!zcl, cı 
yüksek ve en gerç~! 

LAEDRi 

(1) "Defter!m" de şu not vrr 
''Bu kıt'a, padişahın pelt hoşunn 
dtmiş. o zaman daha "bey., olan 
Ziya paşaya 300 altın Ihsan eyle 
ınlş!,. 

(2) Krtn büyilk s:ınntknr (Ney 
zen Tevfk) indir. 914 • 918 dihı . 
ya savaşı esna.sındn mısır v~ sU. 
pUrge çöpünden ekmek yedigimıı 
günlerde söylcmb]ti. 

Bir lngiliz 
takımı 

4 maç 
üzere 

mı 
rıa a 

Ankara, ıs (A.A) - Haber 
aldığımız:. göre, bu ayın sonla· 
rma doğru Mısırdan nremle.1<cti· 
mize bir futbol takımı ~elect'l: 
ve Ankarada 27 İkinci teşrinden 
itibaren dört maç yapacaktır. 

Gelecek takım Yakmşarktn bu 
lunan İngiltereli ve Dominyo:ılu 
oyunculardan mürekkeptir. 

Bu nün hava sef err 
yapılmadı 

Bugün Ankara hava postası 
§ehrim'ze gelmediği gibi sehri • 
mizden de Ankaraya tayyare tah· 
rik edilmemlştir. Maam.nfib hnva 
seft"rferi durdurulmu.5 değildir, ny 
başına kadar devam edecektir. 

G a ı~tı 
1' a ihte Çeşme soknğmdn 1 nu. 

marnda oturan Nezahet ad ndn bir ' 
kadın. 17 senedenberi Bebzat is"n: • 

b riylc evli bulunduğu ve iki 
çocuk sahibı olduğu halde Cnvit a· · 
lında bir gençle sevişınlş, bir ay 
.ı:ndar evvel, evdeki oır sürU kıy• 
metli e,.vnyı toplıynrnk sevgllishle 
'mçmı~llr. 
, Behznt zabıtaya mürnc::uıt et • 
miı:;sc de sevgililerin zi bulunam~ 
m• llt. Nihnyet evvellti gece Ana. 
dolu blrnhancsine giden Behzat 
'mrısı Jle Cavidin bumda birn iç
mekte olduğlmu görmüş, Polise 
milrncıınt ederek kend.leriru ynkn• 
lu t tırnuştir. 

~ı;çlulnr cürn:.ümcşhut müdde'u. 
· miliğine teslim olunmtlfilardrr. 
--o----

00 ak o .~iıe 
enı şef.er 
--o-

ı~ 

uacak 

a .. 

roprıık mııhsullen ofisini merkez 
egklllltınm yeniden tamı:lmi dolayısı. 
ıe merkez t~kila.tma ycnl şefler ve §Of 

muııvınlcrl ıılmacalttır. 

Bu şef ve şef m ıavlnlerlnln Uı.yin! 
tçm Ankaradn bır mUsc.balta imtl.hn
nı yapılacaktır. lmtıhnna yalnız yUk 
sek mektep mezunıan lmbul edlle • 
cektir. Falcnt bareın kanununa tAbl 
devlet ı;ermayeslle lrnrulmuı; idare ve 
mUesseaelerde Uç yıl ve daha zlyad·e 
b!zmet: oıanı .. r lmtthansız ltabul e.ı:. 
ıccclttlr. Ayrıca hububat ve un l§lcrı.. 
nln teknl~e vııktf olıınln.rla. bJr ec • 
nebt dlllnl haltklyle bilenler bu vıızi. 
relere t.ıı.yln olunac:ıktır. 

tmttııana kabuı edilen ve ka.za.nail 
tnllpler şef olarak vazife görUrlerso 
170, ~f muavını olurlanı:ı. UO Ura ay. 
lık Ucretıe toprak mııhsullerl ofisi 
kadrosuna alınacaklardır. 

Taliplerin mll.sabnka imUbıı.nı bu 
ay sonunda yapılacaktır. İcap edcl'l!tl 
tmUbnn tııtanbuld& da yapılııcakbr. 

on· reye davet 
CUmhuriyct Halk. Partisi Kumkapı 

nahiye kongre& bu akjitlm &aat 21 de 
merkez btnıumıda. toplana.cnğmdan 

fl.znnın ıı..nhlye merkezinde bulunma. 
lan rica. edilmclttedlr. 

<> --

DUn gece, sabaha karşı 2,5 da 
Cıbali önlerinde dnrıın Sev!mli De. 
niz ndında 8 tonluk bir motör, 
c'lalgalann tesiriyle sahile doğnı 
sUrUkJenmlş ve iskelentn karğmn 
bindinniştir. MotBr ba.sa.rıı uğra 
ml§S..-ı dn hiçbir kayıp yoktur. 

1 

EDEl;31 ve HiSSi ROVlAN 
., ..-.......- ,_.. _, ,-g .._ ~ .,. 

16 Yazan NEZiHE MUHIDDıN 
- Adnm sen de! .. dedi • bu 

yumurcaktlın mı sakınacağız? •• 
Ke;fımize bakalım.. 

Belki da.ha rclın.t olmak için: 
- Haydi sen çrk oyna! • diye 

bana seslendi, Ben odndnn çıkımı.k 
lstcm!yordum: 

- Uyuyacağım!. •• dedim • bir 
köşeye kIVnldım. Kulaklo.nm on 
!ardaydı. Ve sefil odrunızuı tek cıı 
ynsı olan kirli ya.takta .her zaman 
gördüğUm ve işitt@m · sahneleri 
seyrettim. Onlar bir saat oonra 
~nlktıla.r. m:z Snmi nnncmc: 

- Boğazım kunıdu • dedi .. bu 
ı;ünlel'de iyi av J'l('mndc olduğunu 
b !iyonun. 

Annem yırtıı. bır kahkaha altı: 
- }~vet. geceleri karanlıkta e ~ 

peyce alık nvı \'ar • d~·e ccv:ı > 
verdi. 

K•z ı::am· s·mar~t.ı: 

- Havdi bana içe<:<>k bir E"Y 
versene. Hf'lu bugün hıı.rçl•ğ m da 
;·""-:. Uçla.'l b:ı.knlım bir manda gö 
::ii. 

Annem ona sarıl::ırnk optıi. \' c 

. 
hancı on beş kuru.' uzatarak, hny
d!, dedi, bal~knldan konyak al da 
gel! .. 

Ben sevinerek parayı nldmı. Ge. 
ne bana nafo.kn çıkm.ı§tı. Çilnkü 
her defa konyak alırken yfiı pa • 
ı115ilc de kendjme ekmek ve katık 
tcdar:k ediyordum. İçlmden: ''Ge. 
ne Lslcr yolunda., dedim, çıktım ... 
Konyağı alıp getidim. Kadeh ol 
mıı.d·ğı için sişcyi dikiyorlardı. 
K.anırlıırmn geçtim: 

- .3ann da veriniz! .. Ben dc•i· 
cccc; n! 

Dedim. 
-~nrm: 

- Hrıydı oradaıı maymun! 
Oiye beni itti. Çnkilmed"m: 
- Eğer b:ına d:ı \'errnc1Acn, 

Kız S:ıml ile ynptıklarm bnbamR 
söylerim!.. 

Annem ağzıma eda.da ak iseda 
: ap~n bir t,2.mı?!' M .. 1<etl?kten eonrn. 
:. ">'nmdcn tutup t.UrUitliye flürUk .. 
liye beni l;spJ<lan dı!l:ın fJrlattı. 

0t"rhal ac..:amyı kestim. A~rrr. 
d !l al.an k ınlnrı eteklerime sile · 

;çubu~<luğu 
te <rar eri 
gelir 11i ~or ! 

1 
ıı.ıo .n ıue ~ft':IA vıe..mı di& er Topkapı sarayının motf~l.a(50(ı01 
ıa Ul& J ıJ1 ~ "'"' bahsedildi; omdan her gUn b sr-ııı e ! Sult::ı.nhamamındaJd Orozdibak Jdsiye yemek çıknrmıs; ~J#.l' 
mağazası mes'ul mlldUril Artür ~erinde ,.e f'e,·knl&de zııı:ı rının· 
Mavcr ile bir bavul hnnlithanesi da lm mUcta.r (lOOIY.)) 0 0 d~ 

--o--

os 

1 snhibi Artilr Ya.n.i z:nclrleme sure• Yükseli:; de\Tindc sarnY )~~ 1>1ı1• 
tıyle b..wul ilıtikfın yapmak su • lnrıncb calışıı.nJnr (1117 ıİ ~ 
çundan diln asllyo ikinci ceza mn~. Fazbılid ,.e i~ ~l ~ ı' 
mahkemesince tevkif olunmuslar. r:;üphe yok. Fakat dilD~aıı 'f' ol
dır. müsrlr anıyı Osmıınlr ~ ~ 

B:ınclıı.n başka lsti.kliı.l caddesi~ duj:;'tl zannedilmesin. Herk ~. 
deki Baylan pastahanesi sahibi kını \'cnnell Frnn ada oıı p.4°' 

lr &. 8 blskOi, Taksimde Cumhuriyet pıu:. J,oiyc metresi m1dıun PoJTI Jll,,-
S tahtlnesi sah ıbi kaltno, EmlnönUn~ mil~ oıılnra mıı.1 oluyordu; d, pcf: 

de, Tahmis sokafrmda kurukalwc. • \ı paGi':!alılan ise sarayb~ JıO 

ı ci hanında Leon ?.larko çivi ve j az m:ıc;rnflıı yüzlerce rne ~ıo 
Fiyat mUra.kabe bUrosu. lstanbul • toptancı kasaplardnn Sül~ymıın lunıluruyorlıırtlı. Sultnn fb rl11~ 

clıki ith:ılutçı ve toptancılar ~ra.fm. Ta.ta.roğlu da et üzerinden ihtikar b\itün Osmanlı impa.ro.tn. b0ııl41 
d.ın Anı:doluya gönderildiği lddııı olu. ! yapm:ı.k suç\mdan adliyeye veril _ hususi :ula.mlarln tanıhı.~1'.,.iiı.~ 
mın ve bu ııckUdc de fatura çıkarılan 

1 
ınişlcrdir. doğu <lcv yapılı J<;rmenı "'e}ll.'.'~ 

birçok partilerin mahalline gitmediği. - - · • •• m iliı.yetinin bütrn ' 1' 
nı y'lpılnn ııU<L\yctlerdcn öğrcnrnıı; bu. ,·erdiği me~hordnr, liıkin b~ııi P' 
ıuıımaktadır. Yine bu arada bazı yıı. tcsna bir haldir. l\ndın bnlı. tfl' 
km knz:ı. ve villl.yct merkezlerine ı;ön.. rekalmı d.a mu!falilara ıl~ 
derilen malla.rm sonra bir yolu bulu.. · Haha c<>ki zıırn:ınlnrcla ıran ~ f'" 
naralt tclcrıır lstantala gctlrilıp glı;ll Z."·.l•'iyat mlırakabo btlrosu memur • nı ele aln!nn. Bizim 6ll1''1-Y°,.~t'I" 
depolara çekild ği ve buradan dıı. el lan dUn, Gnlntada. Domuz soka.ğınd3. mr.1.n, s:ırn~· fdcremizc biil u~, 
altından satıldığı anıaşılmıııtır. lurtaa!ye ihtlktll'I yapan P1rib1llvski, ıi olmak itibarij le de ıniib .; 

Meself1, Yıılvcıça gönderil"n l~tııc.. Mercanda Tlğcılarda taht& çivi ihU • trnıı Jıü",dinul:ı.n ynlnıı: ~ 11 
!erin Alcşchlre devrolunup ornda yUr. kCm yn.p:ın I"d.mil, Bcyoğlunda Av • yemci< ~erili. Yn.n tnnıflal'~ 
de 80 ltA.rla sııtıldığr, Amnsyayıı. git. rupıı p:ı.s:ı.jmdıı. kol astarı lhtlk!rı yn- clıılardn n'•rnbnı:.ı. h~ :ı 
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mi§ g:ILI gösterilen knlaylann İstanbul pan Gavıiye, Şişlide aleminyUm se • ı:;aray ndamlan \e misnfirlef ~ 
plya.snzımda el dc/;rl§Urdlğl ylno b5ylc fertasınr 300 knru§a sa.tan Vahr!lt lnnı;.,lı. Misafirlerin sn,p ı ~ıı ~ 
bazı knlny pıırtllermın yan yo1dan hakkında znbıt tutmu~lardır . .Muhtc. (15000) ki5iye Yarırdı. Dtı; _,. 
çevr.ıdlğl ögrenllmi!}tlr. kh1er, adliyeye verilecektir. bizim mvnnmn Uç 1·c31' 'J~ 

Ba Mlln önUnc geçebilmek için .A- :f. .Ara sıra bazı mmtakalardıı. gö • çuk m~liydi. Hiil:UmdnrJJl • f' 
nadoluya giden her malın mahıı.lU vt. rlllen ekmek <lar1ığına ekmekçiler §l.r. talumlan gerek tezyinııt \'~ 
l{ıyct \'C kayma.kılmlıklara bUdlrillp ketinin aebcblyet vcrdltf lddlıı edıl. rek luymet itibariyle pci' ) itJıO 
mıı.lrn gltUği zaman cevap alınmam dlğl iç!n belediye ayrıca. tet.ldklerdc ti; pırlıı.ntn., clm:ıs, ynl:Utı ~ 
ve hu aurctle o malın bura~akl kay. bulunmaktadır. Böyle bir vnz!yct tes rUt islemeli altın t:ı.bn.l<lıı'uİ;. IJ'l' 
dl.:!!: kapntılmnm uaullbıU:ı ihdas ~ bit edilirse alrkct hakkında. luınunt te()5ilcr kullanılrrdı. J(ıı.lb ~ ,,. 
dllmesl mukarrerdir. lstanbuldakl sa.. takibat yapılacaktır. nuı.nh sanı.ymdn. bu ~eŞit 6" Je fi' 
t.ıı;ıa.r için de aynı şckrt:le ha.r.ııket o.. :r. GöynUkte tesis edilen elektrik lmnbn pek azdı. Umnıtıl~. f. 
ıunacak ve bir malın ithalinden mnr. santrali va.l.nln bir nutku ile l~etıne.. yans ve fağfuri tal.-ıml&r '~ 
tehlike kııdnr olo.n snthalnrt takip c. ye açılmıatır. ran motfaltlarmm senelik f:JC.:'4? 
d!lecektir. :t- Çekmecede Redyum mevkll.ndc dört milyon nJtın Jlradıın, 'f, 

aşvekılimiz 
Mezuniyetine yarın veya 

pazardan itibaren . ba!hyor 

e 

Mllzeler .MİldUrll Az1z1n nezarctJnde idi pnra~ız1ıı. nsn;;., yotaıfl ı:td~ 
... o· dC!Y ' 

yapılmaktn olan hafriyatın bu 6C.De • milyon ı lirk Iirusmd.ıın nı: -.J· 
ye alt kımu dUn son& ermiştir. Yapı:. Demek ki bütiln de\'let tıifWper 
lan hnlrJyat ncUecslndc mozalk dil~. du u~te hiriıtir JIUküJlld~ı. P.' 
m<ıli bir sa.ray antresi ne geniş .bir sa. zam~ ayni §Chirdc oturııısı-rP'r 
Jonıı. tcsadut edilml§Ur. zan PenıepoJi te hazan d1l S~ <' 

• Yeni bir teşekkUI olarak kurul. gadda oturnnlu Akb::l.flltt, ~ 
mam kararıaatmıan muıı ticaret blr. &bn fjehirlcrhte gıttJ~tf, 0 tılJ 
llğl için dQn bir toplantı ynpıimıııtır. Jnıldığı da olo.rdu. HUkUJ11~.! Veki ter 

v zl e er ne aşla 
Birliğin ntmmnameııi tasdik edDcllk • yerden bir yere giclcrkcfl at'~ 
te.n ııonr& ta.allyetc geçilecektir. ~:m.balnrilıı.ıı ır.ı5ka 1200 ~~· 

1 l\': .tz.ınirden bildJri~lyor: MldllUdc ihtiynç ı;öriilür<fü. p:u·ntı!Jl ~ 
211 ııa.yıd& k&yıUı Yunan tcb:ıasın • foldarmdn 277 clıçı 29 nbÇl 1 

Ani.ara, U (Telefonla) - BJr ay dıın Midillili kaptan Nlkoıa. Mimi ldıı " 1 0 ··ıı·· eı'. pictre:'lıf' 
h'l, .~ su u yem ~ , .., 

mezuniyet alıru§ olan BB§Vcklllmlz I rutndckl (Ayanikob) yclkcnllsl, mzsrnb:ı.t memuru ve 10 J>tl ı' 
Dr. Rc!ilt Saydam, mtzuniyctJnl ya• muntazam pıuı3portıu bazı yolculıın lın~undUb'll ynnlıyor. I\'ıl)ijl.t tJtll~r 
rm veya pazar gUnUnden iUban:!n iP. Midilllden Dtklllye getirml§tlr. Yel • ~l:ınn cl•sik oldağn 1ıe6 ıti 
timn.lc ba§lnması muhtemeldir. Bu kcnll, tekrar :Mldllllyc dönerken saat 270 :·hı;ul:ın en M1\b'1 Jı~el r

1 müddet znrtmda. Btt§veklllmlze Hart- ıs raddelerinde Oarlprip ad:ısmın l.ıircr ynm:ı,brı olur. vaiıııı ·~ ~ 
cıyc Vekili ŞUkril Sarncoğtu veya 3500 metre açığında kn.r& ırulnnmız lerb l<' me~ırul ol:ınlnr yet~ ', 
Maliye Veklll Fuat Ağ?'nlımn .vektı.let d8lılllnde havıınm :fırtmaıı olmasm • olursa p'şi~;nlcr. yıltn)'ll11~1:..~ 
etmekrl ihtlmnllnden bo.hsedılmek • dan bah...•etır Yelkenlide bulunan k( ıı· t ·'enler Jl 

- · Yeme e ızme cu 
tcdlr. kaptan Nikola ınmı ile oğlu 25 yaşın. ~lma!ıclır! l\luhnldmk ki 
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Diğer taraftan yeni Mllll :Müdafaa. C:.ı. K08tt Mimi ve Yunanlı 25 Yrl§lann sa.rayının mutfnklıırmcb 1 ~ 
Veklll Korgeneral All Rwı. Artunkn.l da Yorgi Kologl boğulmuşlardır. Dal. rlııimi 5000 kl~e yemek ~ 
ve yen1 MUnakal!t Velttıı Emekli A. ~lo.r, bu üç kl§lnln c~Uer".nl Ayv: ynııtığnırı göre ıran ~iııi "' 
mlml Fahri Engin dün vazifeye ha{. Iıtm Tuzlu R:ı.btllno ntmı§tJr. 15003 kistye biz.met ı~ıP 
larnqJıırdır. Her iki vekil. öğleden ev. ~ HamleUn son ikl temsili fuılvcr. bin l•İ"i lüıJmdı. 
.. ~1 ma.kamlnrında. tebrlklerl kabul et. sitenin Edebiyat takUltefli talebeleri. • ı1Jfı 
m~, öğleden sonraki Vekiller Heyeti ne tnhsJs edilecektir. Keyfiyet rek • K.adircall ,,. 
içtimamda ha%Ir bulunm~rdır. töre blldlrllmi§Ur. ~ 

rck sekağa çıktım. Ccblınde yüz 
para vardı. önce knrnmu doyur • 
dum. Sonra oo'kağ;n arıkrumıda.k1 vl 
rnneye giderek malıa.Ilenin erkek 
çocuklar.ile birer birer kan.koca. o
~unu oyruunağn ba.§12dım. Bu oyt·
ı.a zaten ço.Ktan b:ışkımıgtmı. O 
gün bütUn koketliğim ü.zcrimdcydi. 
iki nfacnn erkek çıxuk nrnsm<ln. 
bir de mükemmel kıslmnelrk flıc'.a· 
sı soktum. lftilı::ı.rla gülciı gö.zlcri· 
min öni.indc i?ti crke!t çocuk birlb!
rinl k:w iç;nde bıra'kmcaya kndnı 
benim i~in ciliğüştiller. 

Bir hafta sonra :5efalefüoiz 6en 
dereceye vnnh. Ba.ban.u i"'ten nt • 
m~i:ı.r.ir. Şimdi nrl.Ik hep annem 
gecf'' eri ~ arn.nıağn. çıkıyor! &zan 
merhnmetme teQıdllf ~eme koltl:• 
[:ıındn bir somun ekmekle odtıya 
c.öntiyordu. Bu.hanı art:t1< n.."ltlemle 
e kisi g'bi i<aYga cl.mi:vordu. D zan 
"nıın yU:r.iıne bilf' g1.llilyor ve gece 
eokağa "ı.'lrrıın:-::;a f.e..şvik cdi}ordu. 

n ı hnl bö. ·ı .. oyla~a. dcvıı.m et • 
ti. Ve nnn n gece gı.;n...."ü-; ~n?horı 
clolnşıyonlu. tın dn 'ben'ı.m · Smc gc~ 
len u·: ~,Ydi. Çü kti he.- d:f ı·. 
cin mutl&J.·'l ka."'ll!I>.ıı OO}~IN..C~C mu 
t e\·azı bir 1rn<sı;·J•k İ:l · ııır tl.!111· 
yordum. !~ler ~h.ndeydı. Ne ~Uye 
~im ! H <' ohnnzs:..., b\i büt~n :ı.ç knl 
mıyord1L'I(. Gfüı g~f-'k!;c :ınne"n kU
filrb:ı.."1•1>Lı, mc\ J"" okuına'tta be. 
bamı <:ölr,!"dc hırnk"C"k 1:ad::ır i'"•· 
leın.tti. Ya!:r:: elı:: Mıı~nm Kİıtira 
ile l' .. lnrr doci.anc ı;~vordu. Bu 
r,..h :> a111ı ebe ltatiın ~ t:~ır g-0 • 
rünerc.k, gece .,•l:ı, ma bü .. bütlin 

tc. vik cdiyoniu. Anncmın kanıı 

gene~ Neredeyse gene ku· 
lnQka ols.caktı. 

Bir glln oda aylığmı istemek ve 
üç aylık biriktiği için knpımızm 
önüne gelip bize ctk..!)an ev sahib:. 
bine 00.ba.mla annem bir olnrak bir 
ı;üzel küfür savurdulaıs. Adıı.m da. 
ha. fazla ısrar edince art.ık lıiçb!r 
5eyden ha.yası ve pcnıvm ka.lmrynn 
annem sa.rhO§! ve iğrenç gülil§lerlc 
arkasını dönUp ~ Mk tckatlamn· 
ğa ba.'jladı: 

-Al sana aylık, boynuzlu herif! 
Ev so.hibi köpUnnUştü. Knr.ıko-

l:ı lk<>l}tu ve bizi p:ılas pnndırns sc· 
kRğıı attr. Od..'mltztn tek eşyası o • 
fan kirli yn.tnğr da üç a.yl-d< borc:u
mılZa mukabil za.ptetU. 

O gfuı h.:ıva ~oğuktu.. :um.emde 
de tulıııf hcl!er vardı. lkidc bir ·ar 
rımı tı.ıtup yere çömeliyordu. Biz 
fıc sefil ynny.un Gnln.te.run iç ::> • 
kaklnt'D'II dola.~ d-01.n.!):ı, nj :ı) et 
1<endimi7.e geceyi geçirecek ynıl,6m 
d ... n kaln:n bfr bodn.-ıı bulm~tttk. 
Babam içeri giri.."'lce bir köşeye <'C· 
Vil'tTek topraklarm iizerirc U7 ~dı 
'e, iki dcl<ilm sonrıı hO""..ıl h rul ı·
) unı.ağc "'.}hıdı. C<>k yomlmu.~tu 
galiba. Gel g-c',,lim n11ncm m.Utlı ş 
!ztJrnnlar ve ı:: !JlCıfr•rl:ı Jnvraıım:ı 
~n ve b:lf,;ırm"~ bnşlarlJ. O k·dur 
~·ı·rp:nfü1 öyle b"':';rrtlı ki, b .. mı, 
derin ve la!ıı.~ uykumındıı.n uyruı· 
<'r. KorJ!'.cım lmrnnlr1·tn cckti1,i kor 
kunç ntırapla:rıı nC'lensc bu Eef .. r 
kn yıteız lkalmııdr: 

- Sen galiba doğuracaksln ;
ben gidip ebe Ka.tin:ı 'J get:reyim, 
dedı ve <lıg.arr (;l'ktı. 

ıı~' 
Biz annemle kırık bir :nı~f11P'4 

1 

1i ve ıtaınn.IIk gölgeterlnd~~ 
yalnız kaldık. Korkına~,..,~)tf 
Um. Ba.bam hala gö~ ~. 
Annem :inlemekte ..,·e :f ~ ~ oJ 
çrluınn::ıJ...-ta.ydı. Bir arcJılt ~!fi' 

- Gel. mcl'wı yw:n~r dif~ 
bumvn .. bana. ynrdmı et· , 
lendi. . ııf-c 

Tllriyc tit riye yazl~~...ıl 
nem hemen omuzitı.rJlll3 ~ ~ı 
kadar kuvvetle nsılınI5~e; 
öniinc yuvo.rlnndnn.. ) ~J 
ve sıcak ca.nlr bir Reyin '\ıııe ~ · 
rıu ~ .. edince ofanca :;CSl endi il S 
nuı.ğo. başladım. Fa~ le~;,> 
min nrasında. ilmll ııuytı.~ 4Jfi!'d.'.' 

lıi birtmum ınce scBlc.t ~,.. 
sustum. Evet o ısüık ~·c lJı? ~ 
ince f:ıce mirJ.ldanıyoıtlU. ~ • oı 
dn n~ak acclcri olan ve cbt $~ 
nJrul..'\ et:.ki komAUJll\lt JcO' ~ 
ile borlrumıı.. girdi •• Jt;ıı.dIJl ,.ş}~' 
dan yeni bir mum çıka~~ e .a(i 
tı;ilerek HDi doğun OOC rıı ~ 1~ f 
ne aldı. Yarın a-.t soJ1 gil'(ll-f', 
.mdadı sıhhi wcınurlarışlt ~e 1' ·• 
ha.:!.ab:ı:kn:I k J l ) \,IJlU O etli 

l . ...·er' a 14~ı %Z .. r e annemı ve "' - ı~ , 
dc!jimi sanp sıu'1ll~l dı. crcle 
hi Qto~bilne ycrle5 
g::>f:i.irdil. 

1:.,. b·ı.l.ırunb) I'}. 

E~ füıt.ina: 

-- mnben o 4 

kar...m. -:I,'Lı.. s~ ıı c 
kadnr gündıW:rl r 
n:nı do~ L.ı a. un, r ıl 
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'-·· ~&4D!m (AHŞAM POSTASI) 

-nden BuaOne 
.... - s-z -

' •ianaı""' fltr;i l&abe,· ~re ;re diinya va:riyetine bakı§ 
I{ r .. Leningrad yakınında şiddetli e ç bil" muba~ devam ediyor. A} .. 

• man1:ır şehri çem}?erlcmeğe ca 
udundakı lışıyorlar. MUthiş :.:ayiatıanı~ıt 

• ragmen Sovyet toplaklarmın ici. 
ısı· ~ " 1 ne s::irmeğe devam roiyorlnr 1 [ am ar Pravda gazetesi, Hitlerin .. İ~ı 

zrl ordunun jmha edildiği 
1

lıak: zapte a' 1• 'dı· kındaki sözlerine temas eder<:k. 1 Sovyet ordu~unun cesareti kırıl. 
~ marmştır ve mfere olan· itimadı 
~ u Amerilıa yolunda _ ~Jlm!imıştır demektedir. 
....-: on knbinesinin fevkalade _Kırımda mu~arcbeler her gün 
,.alan• . bıras daha şıddetlenmektedil' 
~ ucı - Eıt.ırnflık k<ı- Bilhassa 11 sontcşrindc Alm • 
'-b .. un tndil~ni Amerika lar Kertc1: civarında So\:Yet h~;: 
~ u .. an med.~i de kabul larnu c:evırıntfe ve l{tzıl ordu. 
L..~ - Şimali Afrikada fııa. nun ce:tah~a taanıza teaeb'büs 
""'t - Litvinofon tayyaı-esi ettikten vakı.t b~ man~\'l'a uma-

nı d d k t nmda ike&fedılmı~ denız, !hava \•c 
~ ey an a yo • kara kuvvetlerinin mü§terek gay 
~ n .ordula.n başkwnandaıı. ıretleriy,le akim bırakılmıştır 
~·~ dün gece nesredilen tebli- Sivastopal civarında yapılan 
~öre Kttnnda Alman kuv• muharebelerde Almanlar için hic S: l!erç müstahkem mevzi. bl~ _muvaffakıyet temin etme. 
~ti hücum etmek ilY.e~edir. mıştir. . . 
4t t.l'~ hemen cenubundaki sahil. Lozov•k• ne dıyor? 
~~dclit istlhkfunlar alın. Lozovski dün ~~ellere IJU 

Sa • beyanatta bulunm~tur: 
~ltı tan·arelerinden müte. AJmanı..rın bu sene .lıloakova cep 
'-.~ then:.miyetli kuvvetler Si- besinde yeni btr taarnııa brıtı!ayıp ~ 
~ lim'WJ ile Kerç boğa. ıamıyacaıcıannı a6y1e.mek G"Uı:tUr • .A\.. S.\'e !Kru-adenfain gimal sa- man uy atı (ok bU)'Uk ()lduğu lçto S 8?vret gemilerine hlicum dahli futa ınnn ka;ybctınek tehlike
~ ~ır. Uç lınıvv.ör, ı dest. 81•• ıgir1,e".ekJerlııOO et!Phe edlltıbl 
""1 tknret gemislne isabet. Hr. • 
~:Jtur. Liman civannd!i u.ovaki ıunıan oı:uı etınl§tlr: 
4' ~erı bazı tam ia&betler- Tabancı ınemlekeUerde, Aırnanıarın 
~ hasarlar vultua getir. fena baYalard&D d<Uayı mı, Yoksa 
~· ceneraııer tarafmdanıımı durdl&nllduk 
~ °'Pbffiniıı. dJter lunmJarmda lan IOn,IJuyot! Muharebe :vaınız fena 
~Ue~rebelerle ~iden muvaf havalarla ıtazanılmRz. Harbı kazan • 
lıı..ıı.:. elde ~dllmtııur. Ordunun a. mak için aynı znmanda tanklnr, tay. 
~ ._('alan Len~radda ebcmmı. ,areter ye Sov,et ordtıtarnıın rnUtchal 
.:ıııı ~: bedeflert, Ilınan tcais • ıı olduklnn azlmkdrlık da ıAztmdır. 
~~dı on;d:ıdt dentz tezgMııarmı Kurıııu Honoluluda 

Olan etmiştir. Jdoskova ve • · · · ~,,.ada ın~utr hava taarru&Jarı Bırlesık Amt!rıkaya gıden Ja. 
i~. pon murahhası Kurusu Honolu-
~ ~!'ada a1 h beri . luya gclmi~tir. Mwnaileyh övle 
l,,'..~lll'Ve . _man a ere gö- demiştir: ~ 
~ra~lı bir donu~ başl.adığı ''Va.zifenı, Japon • Amerıkarı 
41,:ıuar 

01
etrafmda §tddetlı <;al'.. münasebetlerine inhisar etmekte. 

~~<rr maktadır. dir. Otuz sene evvel J:I~noluluda 
~ tcue kutnJetler Japon konsolos munvını sıfati , 
~ >-ıoa°' le ikametim, Büyük Ok}·anusa~; 
Qdı~ lto~a nıdyOlil_u dün ounlan sulhun idnmesioin Japonya kn. 

\t.8oil l(jtır: tar .Amerikanm da vazifesi <~ \'1t gün zarfında Almanlar. duğuna beni iknı.ı. etrniştri." 
'"-Ilı~ cepheainin sol eenahm· Çôı'çiln. Amerika ile harbe gı. 
~~lar~ye taze kuvvetler ri§tiği İngiliz deklarasyonunun 
~lrı);erdır. Şiddetli muharebe-. bir saat zarfında ve~iJeceği :hak. 
~~~ur. Diğer kesimlerde kındaki beyanatına ait sorulan 
~~· Siperlere girmiştir. Vo. suale cevaben, Kuru.su ı;oyJe d • 
~ ~ ISsk kesiminde Almanlar. mi§tir; . 
~ ~tte bir hücum tümeni "Çörçil, adeta ertes1 sabahki 
4L ~~ e:t-dir. Görünüee göre kahvalt.ıaından bahsediyoru§ gi. 
~~ l"U%a huırlanıyorlar bi bu meseleye temas etmi§t.ir ., 
~tayyar.lainin · Japon kabineı;inin f ev kal ilde 

• b. ~ Qrt I çtimaı 
'ô~ n. nin .asker1 kaynaklar. Japon kabinesi dün ~kdettiği 

a rendlğıne r,lSre, Sivasto. husus! <".elsede Japon dıyet mcc. 
'et ~e.rnilere binmekte olnn lisinin fevkalade toplantrs1ndu 

e ~ahırına knrfJJ, 12 son- b~ekil. hariciye ve maliye na. 
'" lman hav~ kuvvetler! zırJannın söyliyccekleri nutıuk. 

~ 
~e mitralyözle şiddetli lann metrJrri tasvip etmi3tiı-. 

tı- o.ı- Yapmışlardır. Bolşe.. Başvekil, haricivc ve. :maliye 
tnınru- ve kanlı kayıplara nazırları bundan sonra ımparu 
\>~ ~tlardır. Rıhb~ tesisle. toru ziyaretle nıe<-li"e tc\•di edi 
Uer ~~ ge-ülerln";;. ">ir çok lecek kanun !ıiyıhal~rının v · 
~ 

1 
4«J.Ydo1~.ınuştur. mecliste söyliycoeklen nutukta.. 

>t.ıılırıazı cıvarındıık1 mahalle • rm tasvlu ve kabuluünU hUküm. 
bU)11k ygngınlar g~nıımıı, dardan rica etmişlerdir. 

Bitaraflık kanununun 
T ati ilini mebu.an mecliıri 
Kabul etli 

Mebusan meclisi 194 muh.alif 
reye karşı 212 ~~vle .bitaraflık 
kanununun tadılıne aıt kanun 
projesini kabul etmiştir. 
RuzvJtin bir muajı 

Amerikanın yeni lngiltere ku:. 
mında bulunan on devlet Valisi 
tarafından tertip edilen yeni ln 
giltererıin senelik konfcrnnc;ınrt 
gönderdiği bir mesnjdn Huzveıt 
demiştir lti: 
MuvaffG.kıyet biltiln enerjileri. 

mi ve biltün imlcarılarımızı kuı. 
landıktan sonra elde edilecektir 
Biz serbest insanlardan mürek: 
kep bir mııtet sıf aüyle ynşayış 
tarzımızı tehdit edenlere. namus 
ve insanlı~ diktatörlerin ök~si 
altına itmek isteyenlere karşı 
mfid:Uaamızı temin lcin bUvük 
bir ~.:3.yret sarfcdivoruz. v. Bizi 
bekleyen ,.azife kolnv degıldır. 
J.tüd::ı.faamızt temin etmek deme. 
nin cn:mst:dlerinıizin bir kısmı. 
nın uza.mi verimle r,a!ışnıası de. 
mc-k olmadı<;nı an?a.malıyız. Mü 
dafaamızı temin etm~k demek 
i~in bülUn iktu:ndi bilny. izde baş 
tan b:ı a mnlml ·müe::.sir ve Ecri 
bir ~·:.n·"'ttc tnkei~i deme.'<tir Aynı 
z.,rr:?•·da müdafoemız için hayr.. 
ti c.-!:0 mm•yc!.i olan muhtelif 
u1add0 lerin binlerce ve binlerce 
fabıi!::ı.!arda zahmete kat1'1.nmak 
ve fedak~rhkta bulunmak icnp 
ediyor demektir. Bunu biz rinc 
va';)aca~z. 
Şimcli IAfriluıda Faaliyet 

Orta~ark f m~iliz ordulan u. 
nnımi karat1!;ahmın tebliği: 
DWı.man topçusunun oonup ve 

Samuel Hor 
Madride döndü 
Madrld, U (A. A.) -Bijy~ 

13ritanya elçisi Siı Samuel llor. 
Madride dönmilştür. Elçi, beyana
hnda ezcllmle demiştir ki; 

Bütün memleket, Çü~ile ku,· .. 
vetle müzahirdir ve ııazilerle her. 
hangi bir sulh imkfınmı reddet: • 
mektedil'. 

Samuel Hoare. bu Bözlerdl"f\ son 
ra, İngi.ltcrenin Jıarp gayretleri • 
n·n fwalığ nı bdirtmi§t.ir. 

Sovvet tebliği 
Moskovıı.. H (~. A.> - SovJ et 

1Seccyansı tebliği: 
13 Sontcşrindc kttalanmrz, dü • 

ın:mln büW11 cephelel'dc ~R.r:lll§ll11 
lardır. 

Sarih mnlüroa.ta göre. ııı Sontc 
rinde :vveı!cc haber verild:ği gibi 
25 degil. 36 Alman ~}'YR~ dil· 
!iilriibrıU"'tür. 12 SontcŞrinde ZlO 
Alman tayyaresi tahrip cdilmi tir 
Biz 6 tayyare kaybettik. 13 ~ 
teşrinde, Moskova yaktnrnda !! .Al· 
man tan·aresi d~rUlm{}etUr. et 
Son te§rinle !O eonteşrln nrnsmda 
gemilerimiz Bavcntz dcnlzlndc. c 
man 0000 tonluk :Z dilGman na.kJL 
Ye gemisi, Baltık deniıindc de CcP 
ınan 13.000 tonluk 3 dilpıan nü• 
u~ gemisi ba.brJınıştır. 

-o---
Lltvfaottaa beaız 

b!rbaber alınamadı 
Tahran, l4 (A. A.> - otiden: 
Sovyet Rwıyanın Vaşington bil. 

yük elçisi Utvinof ile lng.li.ı pn> 
rıaganda mlldürilnlln binzn.i1 olduk
lan tayya.rcden hl~ habtr •oktur. 

Alman yadan 
tramvay maızemeıl 

ge tlrllecelı 
Ahnanya ile yapılan Ucar-et anla~ 

maaı hükümleri dahUlnde bu :nemle. 
ketten tramvay ve elektrik malzc ,. 
tneııl getirtilceekUr. Rumanyadan ban 
daJlann g-etlrtnmcsı itln de mnlı:ave. 
meler hrızırınnmakta.dır. 
Diğer tarr.ftan lzmır be\edlyes1nc 

aıt ve Belçlkayn ıamar1tuımrı tram • 
vaylarm 35 değil, ynlıırz 6 ""ne ve 
bunların da teslaatrnrn tamamıamnıe 
olauğu 6ğl'(!nllmlşllr. nu itibarla ibU1ı 
laN!an fsUtade mllmktln olmıyacalt ,.. 
tır. 

üç avhklar 
Oç ayda bir maıı.o ıılan emekli :ın 

murların, dUl ve yetlmleı1n maa§lan.. 
nın tcd!yesıro ay ba§mda bat•ııına • 
caktır. Bu m:ıa§lan o.ıanıarm yol{ln • 
tnn!Rrı ayın 27 sine akdar devam ede. 
cektlr. 

:{. Konservatuvarın tertır .ıtmı, ol.. 
duğıı tnrih! konserlerin SC!lli filme a. 
lınmasına karar verilml§Ur. Dk ola • 
rak bu cumarteıl gUnll (Dede Erendi) 
:nın eserleri aımııcalcbr, 

doğu kesimlcrimiroe dUnkO faQ;. 
liyeti tekrar normal ve t:ıtı kc. 
siminde nisbeten hafif olmuştur 
Karanlık bastığı sırada tank: 

la~ıa takviye edilen dilşman 
m~rez~leri batı müdafaa ~evre· 
mızdckı mevzilere taarruz etmi.,, 
ler ve her def asında müdaf a..~ 
kudretimiz kan;ısrnda çekitmcğe 
mecbur edilmişlerdir 
Oüşrnan müfre7.eterinin tekrar 

t~_nklarla takviye cdilmi13 olması 
duşmamn muvakkaten iki fasıl 
hat ~asındaki araziyi ·<miden 
el~ t.reçinnek tc~ebbüsündc bu. 
lunduiuna işaret olabilir 

B.udut bölgesinde düşman mu. 
kab!l k_eşif hareketlerini ziyade. 
leşt_ırımşse de müfrczelerimizin 
kcsınerjni tamamlamasına mini 
olamaınıstır 
fl.1 c:lczy;,nı;. gimalinde 
}.f fi terek manevra1ar 

Singapurdnn "Ncvvork Times• e 
gelen. bir. habere göre, Male~y~. 
~ı~ şımnlır.d-~ verli kıtalarla ln. 
~!ız kuvvetlerinin mlişterek bü. 
Yuk manevraları dün ba.slamış. 
iır. G:!lecek hnfta Birmanyad& 
da buna benzer manevr~lar }''a. 
mta::aktrr 
F rcuıs~da mah!,-iım edilen 
Komünistler 

Frane.anrn centıbundı:ıki N r. 
~!1f!e ~ehrindc 28 ki~ihk bir ko
munı t grupu me:ydarıı çıknnt. 
mı§trr. Bu gnıpa me S""l "?"'l'·a 
nn muhakemesi carı:ı..,rnba Vıri 
f~vkalMc mahkemede görülfiA
tur. Suçlula:r bir seneden 3 sene. 
)'e kadar <lerpı::en 2'apis cc:ı.ı...c.-ı ite 
5 vılclan 20 yıla kadnr de~işen 
hı.dematt pakknve mahkQm edil· 
mışlerdir 

Amerikada yevmi
yelerin arttırllması 

8ikago, U {A, J\.) - 901).000 
)§çiyi temsil eden şimendifer sana. 
'Yli lsgfierinin ıt ıaend"ikaar mUIU>.. 
;rck b1r he~ neşrederek ycv 
miyelerden dolayı c*an aft1MJll1ll• 
lığın halli için Ruzvclt tarafından 
tayin olunan .hususi komisyOlluu 
tuai~erlııi ~. Stı 
i~çilcr, gcÇen eylülde liderlerini 
her nekadar grev emri \·enn~e 
sallhlyet.tar kıinu§lnr Ve -~ • 
difer işçilerinden mürekkep ~ 
bU.yUk birlik !'f lllkkiıumda ~1• • 
:mak llzere grev emri ''ermi§lene 
<le beyanname doğmdan doğraya 
bir srrev t~hflidi fhdva etmemek • 
t~ir. 

1 S.000 tlef 011C11 ere• 
yapacak 

Nevyl)rk-. 14 ( A.A.) - M\ista.. 
kil Sendika reisi John 'M.arn'ın 
t.'ml'.İ üzerine, Birlectik Amerjka.. 
nın 42 eyaletindeki büyük tele.fon 
hatlarında çalı~ 15,000 tele. 
foncu bugün Kttv U.An edQk• 
tir. 

Sendika bu «revin ordu. bahri· 
ye. sivil tı4va MniBleri, ndyo 
muhabereleriyle haber ajanlları. 
nın otomatik }'UI leliatms tama 
men d~uracafw Raftlt'e 
bildirml§tlr. . , 
Macar gazeteteri 
Çörçifüı nutkuna ticlcletl• 

hücum ediyorlar 
Bu6ape,'it.e, 14 (A. A.l - Ste .. 

fani: 
Macar ga.zetelerj. ~ eon 

nutkuna §iddetlc hUcum (;d.lyodar. 
Ma.gy~ ~ ~ ~ d!· 
~-or ki: 

Çörçll, son Boltevife kadar mü.. 
cadele etmek ieUyor. Ruue\t :ile 
son lııgillze ka4ar i9lUcedde ~SDek 
istiyor. 

Ekmek meselesi 

Bu1garistamn eski 
dahiJir• nazın 

Harbin zaferle 
biteceğini sn~edl 
N•zınn beyanatı So~ .. 

da ıi4detle ~lan41r · 
8o~ H {A.A.) - D.N.J). 
Bllll dallWp umı !N~, 

pe?Jembc gilnU 6obranya4a bq-eMllr 
vazı!e w l!RlihJyeUeı1nin pız!tJetl • 
meailo :ınuhtellt ~ .... 
t:eprl&r upaınm at'tırdll\a" ...... 
nu i.Zhat •~Ur. 

Niluılayet, &§ ai,..._ M!rRI' • 
Nk, Bulg&ritt.anıh ~ laarp :at.1118. 
ıunda ki bU)'tlk nı1utetııdDbı ~ 
Mye&incla lllnatfala,etler ~ ,. 
ğım aöylemlı, Alman ukerlerillla llM. 
martında ~ari.ltaııa ~ .-. 
sna.kJ ''MJnUerial ~aı --. 
le OlnillJ ftJ ıl\lman ~ Jl"'1. 
~~~v111~aa'qlst•tı.i 
qtedenberl hlltnıet ~Uklertııı ~ .. 
~. N~ welml• • 
mffUr: 

ı;ıı anda. ~ ... , p 
mUttenkleri. ,.rkta. "'"ı; allııt. 
]Mpriltan Jııu barbe d~ -. 
:ru,-.. lf(.irt:k eUaemeJl;Je a...ı.r • , 
~k ~ rllUtt.eflk aibi, v..ır~ .,._ 
4-.(Sır, ~ :naiU.et&, •UtWik ._al"' 
ıeu.nn orr.ettlklari ~ 6mı ıa 
ta.tdlk "'° lı.aWı.a&ırd&ki ilanla_. 
lılt.ooeflae kaU llir luulMA' .. ..... 
nl bDUln dUnya muYttttılfs .. .... 

"'"°'Udir. 
8obnuıya, ~ 9!iialı"'6 ..... 

le ~1aııarıtır • 
~ 

o 

Bitaraf iık kanunu
nun tadili 
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İn! nlanıı toplu hayııtmda rcl<
JAm, proıngand.l her gün lıirnz da· 
Jıa )"er nlmağıı, ehemmiyet kcs
petmeğc b:ı§lıyor. En Mğersiz c7 
yadan, mcscJ;ı bes kurusluk bir 
tnraktıı.n tutun da binlerce lirn 
kıymrtindcld lüks otomobile ı,n<lnr 
her ticaret malı, ben1,erl rinin u 
rru.,ndan sjvriltilcrck nlıcıyıı t,t. 
senin ağ-ımı ıv:tıracak cl:net.khr 
bir hıı.!c solmlnınlc icin ne usullere 
basvurulmuyor, ne mn rnfl:ırn, 
:1.ahmetlcre ı.ntlanılmıyor. Uu im· 
bil reklfunl.-ınn nısmda pek usta
oo. olanlan, n<lnnn ınesgul edip dii
eündürenleri, ~ülclürUp <-i:lcndlrcn
leri ele !:Ok. 

Ticari fnııli.>eUn bu ı>ek Hızurnlu 
desteği osyal nhııda dıı önemli 
bir yer tutu)or. O zaman biraz 
eklini, lcıyafetiııj dci:-i tirjyor \e 

"argo" dilinde ona yerine ~urc 
"51 lnnc."I\., de deniyor. Mescliı 

'di~-lniz bir arlmdnş hnkkındn 
mlistnkbel kansının tnnıfı \eya 
mntas::ı.\'\'cr i in1n ıınt:ronu sizilen 
malfımat almal;: is~di mi p:ı.çnlı:ı.n 
n'ayıp onu bir giiz~J sisiriyorsu 

naz. nn le; artıı, sizin reklilmcılıl, 
sanatmdnki meharot inlzc. hayali. 
nizfn genişliğine bağlı kalılor. 
no.znn - eğer bu snhadn fıtri bir 
istlılada. sahipsen.iz - iiyle ltencli· 
nlzden geçlyorsunuz Jd eserinize 
o smıdn bir ress:ım cdnsiyle ~.>. 
le bir w:lmı gerileyip bir baksıım:r. 
onu düzelmiş pUrüzleri, yok ol
muş ku .nrl:ın, bıınn mukabil pek 
ta.7.l:ı. göze çarır.ıcak scldlde dolup 
l\abamu , ortaya c:ılanıs iyi, hu 
tnıfiariyle bir görseniz muhnl.knk 
fz de t.:ı.nrmaz<lınız! 
rropa.gnnd:ı. reldiimdn.n <lalın ŞÜ· 

mallü, Acem kılıcı gibi her i'ki ta 
rafı da J esen, çift a[,'lzlı yrumm hir 
sey; lehtcsi, alcyht.csl, ilk b:ıln h\ 
anlaşılmıyncıık kııdnr karışık olıuıı, 
~nlük h2wadls kılığına girip tel;. 
dil gezeni 'ıı.r. E n tatbik sahası 
fcrtlenlen·ziyade toplutuldan, mil· 
Jetleri, ticnrett<'n ziyade bysctl 
Ç.Crte,•esl içine nlıyor. Hele harıı 
:ıamanmda. bU:-ıbUtün dnl1n.ıup bu
daklanfl or; s:uı'='I in<>nn kanı onu 
bir tnhtakunı unu renklendirip ı;c. 
mlrttiğl gibi gelistirlyor; barut 
<lumanı onıı hlr sıcrn), ta denizle. 
ri aı:tınuı esrarlı bir tlis ... -u t e-;jri 
yapıyor. 

Dünya s:uıa)i merkezlerinde 
f&hrlkalıır hlr taraft.ıı.n harıl harıl 
geeeJj gUndilzlU yeni ll&hl:ır, in 
ıwılar1 öldünneğc yarar illetler 
yapıyorlar. Obur taraftan da yine 
harll hanı rıı.dyolarla, gazete ''e 
mecmualarla cilt cilt ldtaplarfa 
lns:ınlıl;'tı yapılan \'c yapılacak hl1. 
metlerden bahcıcdillyor, esirlere 
hürr;yet, yen;lzlcre toprak vaade-

EFDAL NOGAN 
(Dc\"8011 5 nclde) 

36 
- Sen kim oluryorsun? 
Bu sefer (Sam) ı takip eden 

flotiHl. kumandanı bağırdı: 
- Ben CFrot) rnmtakası ı inci 

hafif filo kumandanı (Sir Ho
ras Butney). Gemilerimiz kör. 
f ezde bütün toplarını çevirmiş 
bekliyor! 

- Ben "ll - 745" tahtelbahiri. 
nin ikinci kaptanı (Hügo fon 
Zimmer), ne istiyorsunuz? 

- Sual hakikaten garip! Ne 
mi istiyorum? Sadece teslim ol. 
ma.IllZl arzu ediyorum. 

- Katiyen! Evvela karar ver· 
mek simdilik ourada bulunmrynn 
kumandanıma nittir. Sonra da 
elimde kendimi müdnf aa ed<!bi. 

B A B E R - Akşam J')OStam 

~E5E-HAVACILIK w 

.,_~nş cephesinde 
~ 

Karş 1 klı hava muharebelerinin geçen sene- f u 
lerden çetin olacağı tahmin, edilebilir J ~· 

Mister Çörçil' in son nutkundan böyle bir netice çıkarabiliriz ;=::-~ 
Şark cephesmdc hava harekD.tı -

nm Sovyet Rusya tayyareciliği a • 
leyhinde tecdl:l e<krek, hnva Us • 
tUn!Uğü rrı'.llv~rciler lehinde gU • 
ler yüz göstermesi, her iki muba -
sım devlet huvactlıkla.rmın say·ca 
musava.tı önünde Alman tayyare -
(" rğin:n kalite yüksekliğı de ı1. 
mil olmuştur. 
Manş cephesınde mihvt'r hava

cıhğmm bire on nisbctinde bir sa
yı fnrkile truırmza geçtiğ;.ni bili -
j onız. Böyle olmasına rağmen 
.Mans Üzerlerinde mı.:Uak bir hnva 
iıstünlı.iğU kun.ılma.mış bulunmas·
nı b.nız da bUylik Britaııyn impe -
nıtorluk hn\•a kU\'Yetlerin:n iyı s'
lfı.hl wdırılnm~ ,.e hasım siliıhlarım 
önünde daha oyruıJc tayynrelen 
maUk bulunnuı.smın sebe;> olduğu 
m uha.k.ka.k tır. 

Aradan geçen iki buçuk senelik 
zııman zarfında lngiltereye olan 
Amerikan yardnnının her giln b·r 
p:ı.rça dalın nrtma.sı, lngiliz ha.va 
sanayinin tam seferber cdilmc.silfl 
ııoksanle.rıru tamrunhmıısı ve bu 
arada mihver hn.vn.c!lığmın şırk 
cephesmde n ·ır darbeler \"Urtnfil' 

olmasına rnf;'lllen kendisi de yıprn
nnrnk Mn.n.'.} cephes ndeki ilk sene
ler zarfındaki kudretinden kn)'bet
tiğini düşünmek icnp eder. Devnm
lı bombardm1an taarruzlarının mir 
ver tanayi merkezlerinde istilısa
lii tın yüzde otuzunu kaybettirecek 
tnhıibatn muvnffn.k oluşu da Jn • 
giliz h:ı.vactlığının sayıca bir mlisnı
\at teminine doğru yardonda bu -
lunmuş oldu. 

İngiliz Başvekill Mister Çörçi.1 
son defa söylediği nutJrnndn deniz 
lerdeki donanma hlikimiyctlndcn 
bahsettikten sonra Büyük Btitan
yn imoeratorluk hava kuvvetlen • 
nin vaziyetine geçmi,. kısaca; bu • 
gün Alınan ho.va. kuvvetlerine vü • 
sat ve adetçe en ıı.')..'lğı müsavi ha
,.a kuvvetlerine mal.il< bulunuyo • 
ruz.. kaliteden bahis dahi et.miyo • 
rum, demiştir. 

, Bu kısa ifşaat A \'nlpa harbinin 
başlangıcındaki en bUyUk noksn.nır. 
tel§.fi e<lilmesini iş.-ıret etmesi ba • 
kunından İngiltere lmpera.torluğu 
lehinde biivllk b'r kazanrtır. Sayı 
üstUnlüğünU kalitesinin gUvenile 
karşıla.mak zorunda kaldığı sıralar 
da memleket müdaia.asmdn mu • 
'nffakıyetli bir çalışma yapan ln. 
gillz tayyorccllerinin bundan son· 
rn yapacnğı Manş Uzelindekj hava 
muhorcbelerlnde tok daha çetin 
bir mücadeleye şahit ola.ca.ğmuz 
tahmııı edJebllir. 

Alman havacılığmm sa.dece; dal
ga halinde ve keslf bombardıman 
taarruzlnrmı kn.ışılamnk kaygusile 
mücadele eden Bıitanyalı ha~ı

lnr, !iimdi arlık mukabil tanrruz ~ 
tarı Berline kadar uzatmak ve tam 
mfı.nasile karşılık vermek imlcô.nla· 
nnn kavuşmuş bulunuyorlar, de • 
mektir. Bu v112iyet knrşıs:nda mih· 
ver havacrlığı da mildafnasma dı;. 
ha fazla ehemmiyet vererek. bom· 
bardımnnctlarmın himayesini b'r 
parça olsun ilunal etmek mecburi-

lecck imkanlar mevcuttur! 
{Sir Horos) devam etti: 
- Bravo, tam ibir bahriyeli 

gıbi cevap verdiniz, fakat sizin 
kumandanınız (Franz Haber) de. 
iil mi. 

(Fon Zimmer) in cevabı çabuk 
geldi fakat sesinden büyük bir 
şaşkınlık rclli oluyordu: 

- Evet, neden soruyorsunuz? 
- Zira onun fikrini sormak 

isyorsanız biraz geç kaldınız, 
şimdi. (Franz Haber) bir İngiliz 
hapishanesindedir 

(Hügo fon Zımmer) 'e bütün 
tahtelbahirdekiicr bunu hiç bek. 
lemezlerdi. (Sam) ilave etti: 

- 1\'\esele bitmifi'lir, teslim ol. 
mamanız için bir sebep yok! 

- övlemi zannedersiniz? 
(Sir 

0

Holas Bütney) omuzlan. 

yetine düşecek olurlarsa, bu da 
Alman tayynreeiliğinin müdaia 
a sistemi lehinde ve fa.kat taarruz 
ko.biliycli aleyhinde o.lınmış bir 
tedb,r olarak göze ~arpaca.ktır. 

Geçen senelerde ve son zaman
lara kadar, Almanya topraklan Ü· 
zerJıde uçak İngiliz bombardıman 
pilotlı:ı.rmın. hudutlardan itibaretı 
Berline doğru, gittikçe kesafetini 
artrran bir hava. mildafaa.sının bu
lundu{hı söylenilmektcydi. Büylik 
Britanyn impcrntoı'luk havacıları -
nın taarruz kabiliyetleri arttikça 
bu müdafaanın dn inkişaf cttlr.lc
ceği düşünlilebilir.. ve öyle tah • 
min edilebilir ki, İngiliz nl<mlan 
sadece muayyen bir cepheden de • 
ğil de, dn.hn z.iyade muhtelif cephe 
ve ist.JcruneUerden lecih edilerek 
hasnn yer mlidafaasmı ~n1.mak 
ve da,b'ltmak çarelc'ri d!lha kolny -
Lıkla ele geçirilmiş buluıımıı.ktn • 
dır. 

Bugün için İngiliz hava kuvvet -
terinin taa.ınız knbiliyeUni a.rttırn 
rnk hasmına tam bir muka.belede 
bulunmak ftrsatıru ele geçirince, 
hareket larLl ve taamız tabıyesi 
ıncrak edJeb,!.ir. Çünkü; yine har
bin ilk gtinlerinde Alman hava a • 
kmlarmm aynı uı.manda ve fakat 
lıirçok hedefler üzerine tevcih e -
dilmektc bulunmasına, programsız 
ve dağıntk vamı verilmiş, İngiliz 
tayyarecilerinin uzun boylu keş.f 
uçuşları ve fotoğraf tcebiUerinden 
sonra ~rla.nan hedeflere teker 
tc.ker tııa.rruzlarda bulunmanın tek 
nik neticelerinden ba.:hsedilmiştJ. 
Alman hnva.cılı~ry kuvvetinin Wi 
sayıda bulunuşwıun tabii neticesi 
olarak göst<:rdiğl bu akınlarnıı fıra 
sat buldukça tekrnrlamakt.an geri 
kalmamıştı. 

Şimdi. rutik fazla .sayısının ha ~ 
san önünde bir müsavat kurmasın. 
dan emin olarak ta.a.rruzn geçecek 

Büyük Britanya irnperatorluk ha • 
,·acılığı, muha.kknk ki yine prog -
ranıh b:r taarruz ststemi tnkip c • 
deccktlr. F:ı.knt hiçbir zaman da ke 
eafet ve akm dalgasını ba. lnngıç 
gilnlerincle olduğu 'g'bi oir istik!· 
met ve tek hedef Uze~de bulun
durnuyncak, mihverin fazla sayı 
UstUn!Uğü ile yaptığı gibi, nkmla
rını dağıtaro.k ha.5ım müdafaasını 
şaşırtmak cnr<'lerine bas vurncak • 
tır. • 

Alman sanayi merkezlerinin d, . 
l{ınık bir hıılde bulunuşu da, Brıtan 1 
ya tayyarecilerini muhtelif hedef
lere d<>ğnı çekmekte amil olacak • 
tır. Bır tarafın dağınık sanayii ve J 
mlldnfna sistemlerinin fazla mev • 
cudiyetinc ihtiyaç lussettirmesi, di 
ğ·er tarafın toplu sanaayü ve mu • 
dafaa tertiplcrlnln muayyen mın -
tnkalanı. yığılması şeklinde fayda 
ve mahzurlar arzettiği gibi, n.kın 
yapacak birlikler için de benzer 
avantajları verebilecektir. 

Ynlnız şu var lti; mihYer hnva
cıhğı kısa mesafeler üzerinde ve 
fazla tahrip hnmulcsile tanaruzn 
geçmek fırsatını. Prn.nsa sahilleri· 
r..i boydanboyı:ı işgal ederek ve bu -
ralara hava üsleri kurnıa.k imkan
larını elde ederek ıkn.za.nınL<J. buhı· 
nuyor. Muhtelif tahmin ve kana -
atler göstermiı;tir ki; BUyilk Bri -
tanya tmperatorluk havacııır;mm 
hasmına benzer bir tarunız knlite
s~ snhlp ola.bilmesi için yarr ya • 
rıya. daha olgun bir hnm.Je yn.pma
slle mUmlciln olacaktır. Bunun için 
de daha faz.la kU\'Vetlcnntik, s.:ıyı 
müs..ı.va.tım adet üsUinlUğüne çı • 
karmnk yolunda cahşmalt icap et • 
tiğıni de unutma.malıdır. Bugün • 
çin mevcut mü.savntı ve knlite üs
tlinlüğünden istifade ederek hfik:. 
miyeU hasma knptırmnmak ve şid· 
'İeUi darbeler vurmn.k imkfuıları 
bulnabilir. Fa.kat ilerde mutlak bir 
bfiltimiyet; davası gtidlilcceksc, 
Mnnş havalarmm selfuneti namına, 
daima çok daha Ustiln sayrdn bu • 
lunmalt yolunu tut.malıdrr ve bu 
mecburiyettir. Adet mUsavatmın 

kfıfi gelmi;ye<:eği de dllşünillmeli • 
dir. 

Sinemasına 

Koşacak ve 

• 
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nı silkti, kısa kesmel{ zamanı 
gelmişti; 

- Faila gevezeliğe mana yok 1 
Size tam ~ dakika mühlet ve· 
riyorum, nihayetinde kat'i reva· 
bınızı bildirirsiniz. 

Alman zabiti kızmıstı, köpür .. 
diı: 

- Nasıl? Beş dakikada böyle 
karar verilir mi'? Adamlarımla 
konuşmama bile vakit kalmaz! 

- Beş dnkikada herşcy yapı. 
labilir, fazla bCkliyemem! 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Daha bir şey söyliyeceğim: 

Eğer t.P.slim olmnzsnnrz, nasıl ol. 
sa kurtulmant7.a imkan yok, bu 
\'aziyettc eğer tahtelbahirin en 
uf ak bir yeri bile hasara uğrarsa 
(Franz Haber) dahil ibütün bu 
maceraya atılanlar ıkurşuna di· 
zilccekkrdirl 

Biraz durduktan sonra ilavo 
etti: 

- Tam üç dak&anız kaldı! 
Sonra etrafındakilere Almanla. 

rın dııyacağı şekilde hitap etti: 
- Atış sahasını boşaltın, geri 

çekilin zira üç dakika sonra bu
rası bir mezar olacaktır! 

Birden (Hügo fon Zimmer) in 

sesi işitildi: 
- Bu bir cinayettir! Silahc;ız 

düşmana ateş edilir mi? 
(Sam) kahkahayla güldü: 
- Biraz evvel mücadele im. 

kanlarından bahseden siz değil 
miydiniz? 

(Sir Butney) in gür sesi işitil. 
di: 

- Bir dakika kaldı, meydanı 
boşaltın! 

Herkes geriye <:ekildi, beş ~e 
mi hedeflerine bütün toplarını 
çevirmişler ateş açmak için işıı· 
ret 'bekliyorlardı. f 

CSir Butneyl (Sam) la dışaıı 
çıktı Mağaranın etrafında iki 
yiiz metrelik bir sahayı boş bı. 
raktılar. (Sir Butneyl saatına 
baktı, otuz saniye vardı. Neşesi 
ka<'.mıştı. Almanların tc!'llim ola. 
ca~ını düşünüyordu. J lalbuki 
şimdi tahtelbahir harap olacak 
Vakit gelmişti, toplann gürleme 
i için kolunu kaldırması kafiv 

di. !çini çekti, kolunu kaldır2. 
caktı tam bu sırada mağara ka. 
pısında birisi belirdi. Bir Alman 
bahriye zabiti, sapsan olmuştu, 
omuzlan çökmüş kolları yana 
sarkmış, körfezi dolduran beş 

Orta ça[."ln scn·ar merdi\ eni 

TECESSUSLER 

Tayyaren·n b"y"k 
ins nlar ve k ş r 

rı 

Tünellerin müteharrik merdivenleri - Vincinin htr~ 
nasıl hakikat oldu - H ezarl en Ahmet efendinin ııçı' 
İnsanlar dalına gök yUzUne hııs 

retle bn.kmuılar ve havalanmak 
arzusunu duymuıılnrdır. 1 l k 
insandan beri kus Qlmnyı dil On 
memiş adnm yoktur. tik- ça 1ları!l 
en eski zıımanlıırmdan bel'!• insan 
lar uçma çarelerini aro..mı: lnr; ma 
hutlarını. kahramanlarım knıuı.l· 
h fnrzetmi.o:;ler, esa.tir iliıhla.rıll3 

mesken olarak bulutla..-ın arasını 
seçmişlerdir. 

Yükselmeyi dü Unenler arasın
da bir kısunlan mUtevnzklir. Aya
ğım yerden kesmeden yilltselmey 
kalkar. Müteharr:1t merdivenler 
bu insanların ilk düşünlicıleridlr . 
Eski bir Yunan ma.ı::ılı F.öyle sö~
ler: Kar dağının arkasında hapsc
dilın iş devler göğe yetti eb.lmck 
çin tepeleri yerinden kaldırıp, ba~ 

ka tepelerin iızerlne koyarak yer 
ylizünün muvazenesini bozduklann 
dan bu cezaya çarpıtmışlardır.Nem 
rut Tanrıya isyo.nmda gok yüzü· 
ne ~mek için B bil kule .. ' ni yaı>
tırmL'}tır. 

Bu m~llıır bir taro.Iu bımkı -
lırsg hak'kat daha ağrr yürünıil 
llir. ilk merdiveni ic:ı.t ed n basit 
nlr insanın zekiı.sıdır. Meıdiveıı te
kemmül et.mi,-, ve birkaç asır içer -
s1nde orta çağdıı knle!eıc hücum 
çin kullanılan arı! r kapanır mer • 
diven halini ıı.lmıştrr. Bu merdiven 
ilk defo olarak 1532 de A imanla • 
nn Frans:lyı ıstilfuıında modern bir 

büyük l~iliz harp gemisine ba. 
karak olduğu yerde kaldı. 

(Sır Horas Butney) ve {Sam) 
adamn doğru ko tulur cevabı 
öğreneceklerdi . Yanına geldikleri 
\•akit Alman zabiti, yüzlerine dik 
dik b:ı.kh. ba$ını önüne iğdi, ya. 
vaş sesle, ingili7.ce kesik k<'Sik 
bildırdi: 

- Zabitlerim ve ben tnhtelba· 
hiri teslim etmeye karar verdik. 

(/KiNCi KISIM) 

BiR KANLI YAZ/ 
"Fort" körfezi bir lr.giliz için 

çok zevkli bir manzara almıştı. 
Büyük harp gemisi bir daire he.>· 
tinde demirlemişler, ortalarına 
gıcır gıcır bir tahtelbahir almış. 
tardı: "U • 74.5''. 

(Sam Coys) evler basmış, c;e. 
teler yakalamış buna benzer bir 
çok şeyler de başarmıştı. Fakat 
bir tahtelbahir esir etmek aklına 
bile gelmezdi. hem de bu derece 
kola vhkl::ı.! Çok memnundu su
vun yüzünde sakin sakİ!l duran 
"U • 7 45" e baktıkça bi!=.ildetc 
kavuşan bir mektepli çocuk gibi 
kalbinin kabardığını hissediyor. 
du. 

' hnrp illeti olarak kulliını~ 
dej.a o zamanın tanltı ;.e ne 
miştir. 

Büyük şehL lerde ) U.: 
re çrkma.k için kullanıl n Jll 
r& merdivenler d:ı.hn çolc ,c 
1889 da Aınio ·~n b. 
ihtira etmiş oldugu ınu 
merdivenler yaptldı.Ayni ıne 
kom.cıul.':ı.rını davet edereJc 
hayr·e<tler lçersinde bıı • 
Komsulnr, merdivenin nl 1' 
ğmdıı. duran nncak b:.r tcı!t 
iızeriru:le durnbıleceği bir tııJı 
c;ruım:ı b:ıth orlar ' e 
üzennden üst lmtn kadar ı;: ,İ~ 
lnrdı. Bu fi.let suyla i ıeycll ı!l 
Ransörden b:ıı ka bir §:Y d~ 

Fikir yüriıdü. 1900 Pn~ e 
r,indc eergin.n etrafı ınut ~ 
kaldırımlarla ç vrildı. seı"t51i ( 
ynrete gelenler bu kaldı~, ı 
zerinde hiç kımıldamadan bı 
dan otc1dne ita.dar gidebıil''° 

Bu icat Pnrls mağ Zil 
1 

hoşuna gttti. Luvr c d 'ı 
bütiln dll!dcü.nlarda miı ter· e 
Kattan öte~:inr> ç :arnn 
merdivenler yapılı. Aynı J11C 
ler Pnıis }eraltı trnnı' > 
girip ç~an~ lstasyontarııı ) 1 
tirilerck e<:binde 20 S!ln~ 
< ocu ki.ara b r c&Jence ve 

1 
ihtiyarlara bir teselh verd 
\ As:ınsörlerde ~ :ı • ı ) w 
zanısndıı. b" lamı t r . Bu 11 
rlknnm yüksek b0

n:ıların \ 
ta duran dilenci a.sıı.n ·rıc·rı.., 
oyyen k:ıtla.r arasında i le} 
pres e.sansörler \'ardtr )e 

Fakat yUksclmek ıs:ı'ı. 
hepsi böyle milte\·ıızt d 1 c 
r:nde güne!le kadar (' ' 
yenler olmustur. B'r Yu 
nesine göre, Dedal ve c 
Girit adasm.Ja uç"uz b 
labrentte :ıruıhpustulnr. f3.'.'. 
buradan kurtulmak i ·.rı ·ıc , 
!arını aldılar, baJmumU 1 ı 
!arına yapıştırdıl"r \ e 1.i 

nız dalın genç, dahn tecril ifl • 
ha cürctltfı.r olan !kar gi ı 
fazla. .> a.klıı.cı.tı, b:ı.lmunıu1 e f 
nat1:ır koptu ve deli'{ n 1 

nizine düf;şil, Bu b·ze ~ 
kıymetini gösteren tı r 
maz mı? c l 

Mns:ıldan ba.k;.kate l!C µtO 
nesans devrinin ın.eı;hU[ pı f 
do Vinci.si garip bir o. 3 

t 
• h: ıs çok mesl , lc-n :ı ıtı 

Ress:ı.mdır, hey keltra-"tı~ tı 
dır mlihencIIBtir rnnte l t , ' .. n 
muharr'rdir ve mil h 
knlıb:ı giren bu ·a.rn 
mayı da d i tilr 
çusuna dair b r ki P " , e 
sanm dn bav nm Jll rı ıe 
dııyruı'lt1 bir fi.Jet s:ıye 

(Lrıtrcn s:ıyfıı'\"I 
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tımda iki tane köpek 
ı dolaşmağa başladı 
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H A B B K - Alqam poatun 

ilmeyen aşkı 
Ye zan: MELEKAZAT KARDEŞ 

lsuv..=ı ~aDt n~ 
Dokunm,- dar 

e .ıam, 
propaganda 

( H.ı.-. tar fı 3 undideJ 
cı:li~ or 'c böyl t>e, lmn.,ynn >ara
lara bir n 'i 1ırow•~anıı., aucsteıi-

y • .,.. elliyı· buldugu· h ld 1 · 1 d dakl t" l · · i :\llJlllı~ ur· ....,. a e c un '"c u arının ı re ııı •H 

l:ençlik taravotlni \ıC :ı:indel'g.ım <. m. IJarbctlcn mBletJ r b"ribiı )erini 
Inubafa.za. etmekte olan :\.dılc tey- - Gelin.iz. dedi. i~·erdcn. boznı k, korkutmak. 1.c)tü-

J ı mtimkü 1 o!Juğu kadar Y3.. ze, bir çay z~yafeti.nıdc ı:n h "ka\eyi Beni. perdel<>ri ındi il ,· b"ı len 1, 1 ın ald' ' lnıh ecel< tı"n bir 
nıına cehtıın. 1 <' :inu c kafa gi1.. anlattı: I od;ıy . }lctu. Tertemiz. yüze ıi u:.ııle h:ı"'' 11 t\oı·la-:- le'.\hteki 
tik e Yatcl tı. iğtC'n<' nZJ?Inı açtı Bundan üç sene evvel koc!l.,1' l len b r od ... Duva!'da l ldrzlı ce • 11' op.ı~. ud ti _rı ·.ır,_ 'ı tutmaz. it· 
\ ".$v-Juup' dıjc bir buruk met. ~ıunlıca.da bir k&~ s.mınalm tı. ccvc1rr, ı ·r iki l.t}me 1 <'ini ı b h. ınlar. tenıl ' ı lı:t..ıla l:ı dol ı. 
r li';: b r ·ud yu yuttu... EıUtsiniz, erkekler mu l yen lir vardı. Ak pur b r kon 1 ü tund . Her ı.nı ııt olıl 1 u ı.;ibi hu lı:ırpte 
·- Zıpk n.,. Yaşa gelince mal mtilk .·•b"b ol ı bir v od Hu gtil ve \a onun ~a. ıl~ ıırou ~ .. :ı. al_ç~leri ıl.m \c ta. 
Jörg mi.ı essir bir eda ıle: ~ak i~erler. Köş.ic, llakı ten ç k runda gcnr bir erkeW·!l fotogr fı t.ıfl.ırııı_.~ır,~bı~I~rınm millı ıcl.fı ı-
" O d, beraher g-ilti: onu guzeldı. Bahccsi. de biıyük ;ı. E kı bulunuyordu. ı:::a nnııı ol n bu re- ııı, 7e' ı.ıscum nı, <'C<ı:trct, do• ru. 

herhalde ha7.ınedet ! sahibi .iht;yıır b:!· kızdı, k l:u a;at- ·m 13ı8 tanbli idi. Genem, '.'! ü • 1 h1k_. ~nla\ ış ı.aı~ıu eti ~ah" haslet-
lhf )ar v rli tekrar süze baş. mak ve kulübemsi küçiici c bir e • ,.;inün hast:ılrkh ifade"linc r:ıi!men ı le 111 ~.·r~~ıı .. 111dı~ u lıi !-.Iİni J 1ı>it-

lııdı: Ve çekilmek mecburiyctimle kal • r nh bir bas. itina ile dilztoltihn" ~eler ~un 1 1 mı '"hı,, scklincJ.e a 
"- Ark, daşınızm anlattıkla- nı.rştr. ::>atın alm,ı i51er.ni kocam 1 ıyıkları ve §C'fknt ta ıv~n özle• i ı·mla_n. kula. a dola~ 11 <luru:..or. ı ... 

rım iyice anlamadım fak:ıt Ya.. Yat>tığı için ben, bu ihtiyar kadın • \ıııYlı. • . tc ku~~k hır m!snll: 
lıudi balığı çok fcnn bir balıktır; cag zı tanıma!t fınratını bulama • ı..;, sa.hıbi konsolun gözlinii ka • Ilugun Jıarbed<'n nılll,,.t.lerdeıı 
onu öldürebilirs niz size on do- nwtım. : t rdr. Bir kartoruı yapu rk saı ar- birine mcu..,up lı"ri Po1on~ ada 0 • 

lar verit'"İ"'" 0·1 do'nr <:<>k P ra.. Bır eylül günü kapı çnlmdı. H.iz mı c ki bir gazete par<'n~ı "knrcl ı fak bir kaı;,ıılı 1 ·~1 ~e~anc ot~l.ine 
Ycrlı bunun il"' rinc I·öylülere met i sokağa çı:ktığı için ben aç • - Okuyunuz, dedi. lnmlo:. Ha'a "'oı{ııl nıu , ot<'ldc de 
•"lfi ve onlarun. pa,..a biriktir. tnn. Karnına temiz, fa.kat fakirane Okudum. bu miişterli!e~ı l J,ıı kiıııo;e yok-

m -c bru;ıladı. giyinmjs ihti~ ar bır kadın <'ıktı. '•B ~o 1hında ~·apllan ilk ~öl muo:. 1!a~I~ bı~1 ı,o .'ı.i olnn o!clci 
D.:':11 k ~ahudi balığını öldüre- Bana: serı:,l"i milkafatmr, J..eyli adlı olup müsten~~?1 .. <' • .1\ıl :ınek, mesgul 
I·rs~·· en dol r kazanacaıktrk - Affedersiniz, de>di. sızi ra • Hart .Beye ait olan ortası erg-u' n etmek duc; nr ·' ~ ona "'Ol le bir 

'\: • · r balıltçıhk1a geçinen fa.: lı tBI.z ettim. Fen bu kö kin eski ni bl'ya7. r,ııl kazanmrstır.'' bilme<'~ omıu : . ~ 
k"r insanlar olduğu için dolarlar sah'bi)im. E\ıni görmek ve batı. ; İhtiyar kız, elini tekrar konso • - Batı:ıının •• 1 •0~1u 'nrdı. Biıi 
b:zi ccrı"JCtınC li. Paralarım ka. rafo:rmı tazelemek isted"ğin· anla. !un gözüne soktu, bir fotoğraf çı • J:f'('enlerıJ ol tu. Ilı in lıal,ahm ıite-
bul etm dik fakat yahu..di balı- rnakta mü kiılat çekmedim. kardı \e bana uzatarak: ki netedc

0

_ • 

ğ nı hc:utlamait~ ça~J§acağımızı - Buyu~n. dedim. Burası sizin - Leyla benim. dedi. O zaman· l olen du uııınuc;, ta-;uıını~. en. 
~ ··ykyincc sevınclerıne payan kendi eviniz... lar böl leydim. sesini li o;ıın~s, P!Po.,unun kulımii 
\ ,,.;ktu. Yahudi balı,:{mın bu an BaRrnı salladı: Saden ı~tk p:ırlaklığmda güzel topuğuocl:ı. sılknü~, lukin bir hirlu 
yuva ında olmayıp ~çrk denizde - Hayır. beni alakadar eden ev bir g"nç kız. dudaklarından ucan bu tıılme<'c ~ ! > nm <'e' alınır bula 
.bulurıdu<Yunu :;<;yledıler. Öğleden değil... Öğrenmek istiyorum ki... tatlı, evimli bir tebcssilmlc bana ınamr" \"e n l 3' et ılah,a fazla. nıe
so:1ra s; <:Ok 'berrak olduğu Z<). Bahçedeki büyük ıhlamur ağacmm bakmakta idi. Gülüşünün, kalbin .. rakta lırrakılm:ım:ısıııı otel<•idcıı 
maıı gelir yuvasında yatarmış solunda bir gül fidanı vardı o du· deki bUtUn saadet ve sevinci an • rica. et mis. Ol eki ıle: 

Balıkçıl~r bizi kayalık!ara k
0

a. ruyor mu? ' ]atmak isteyen bir idd"ası vardı. - i)bur 0 ·:u İ~tr 1.nrsımzılu 

s 

~ece ber;. allı arkadat Wr yerde 
toplaınp r:ıbat keltaklara g&nil~ 
ret, b"ribirlcrinı- gördöklerindeJI, 
ılu ,ıutdannd n, toplanma )likiy .. 
"r anlatmıı - ba ... ıaml'}lar. Bu ara

da, l'olon~ :ulan gelen :ı.at da otel. 
ridcıı du) du u bllme<>.e)i habrb ... 
mıs 'e a) ni otelcinin ken~ 
... ortlt•ğu gilıl: 

- Bal amrn il<i oğlu \ardı, tie
mi~, biri ıihlıi, lıUio bakalım ö&dıri 
ı rr<'de? 
• \rimel ... ı.ırı ıızııu u un ı:lÜ§lllt
ınıi"ler, hes~plnmı<;ltır, kitaplalnıw.. 
far, arala ınd<ı nıiiı.a' erelenle INlo 
hııınıu lar, eıı ııiha~·et IM'l~i 
1 irar ctm· ... 1er: 

J:iz bunu bilı~ıni~ec<'ğiz. Gf'I 
.. n biz sô le, t•ah:nıın ıibür oğlu 

1 imdi. dcmi• le-r. 
Polon\ ad ·ı ~elen mu1.a.fferaae 

ulmıi<;; 

- l'ol11oudaki otelci. delllifJ 
ı; ı hil 'e, lı:ırıı propagıırw'IMI. 

nın Ve ~<alıJ>lara girebileceğini 
~ıi!'.lcrmck itibari~ le ibret '\er~ 
ılir. 

14.11.1941 
lı\.40 J{an k şnrlulnr, 19.00 Konızır 
m <fntı t S atıl, l!l.ı:ı Saz eRrle.rl 
1930 AjaM 19.4:; Kili.sik Türk mllıt 
iti O 15 Radyo gazeteal, 20.45 Ply&M 
arkr.!an. 21.00 Ziraat taıı:'t'fnri. .!1.10 

T m.'!11 22 00 R dyo salon orlte.t.r ı, 

:?2.BO AJ!ln!'l 22.45 Radyo salon or 
t.rasr 

Bir ev kadını aramyor 

dar teş\; edere';: sc.mpatilerini - Ortası erguvani güzel beyaz Leyli izahat veriyordu: duruyor! dh ' ı,~ııdınj 'ust~nııi 
,..(;sterdiler Bizi teşyı ettiklerin. güller veren fidan mı? - O 7.llman on dokuz yaımıd::ır- A radıın hl mi ti. et ~~·mis, ) ol- ı 
den dolayı· onlara bugüne kadar Ziyaretçinin gözlerinde bir se • drm. Henüz nif;anlanınısbn; §U fo- Mı kenıl! me 1 t, tıne d ınıı ; · lılr 

<. ucuksu:ıo; bir c• h;ln k....,... lllr 
lmdın hlznıetçl aranıyor. ~e.la. 

rin Aııknrıı caddeslndr Vüıı Ki· 
t.ıbevlndc Ba~ lkbrama mllracıuıt. 
lan 

müteşekkirim. . lincin par.ls.dığım, sonra gözlerinin toğrafınr gördüğünüz ge™]le .. Na.. 
S1ğ bir mahalle ucldık.. Deni. YIMJardığmı gördüm. zik. ta.Ut biı- çocuktu. Çok candan 

z·n bu tarafları ~ok ca..~.ıp! Altı. - Demek yaşıyor! dille söylen- bir arkadac:ı vardı, Nişan mera.si • 
mızda mercan farlaları var. Dn. cJf. Bilseniz buna ne kadar mem • mlnde bana, benim admu taşıyan 
ha derindeki mercan ormanla. nun oldum. Ona. iyi bakınız.· Biraz 1 bir demet gi.\l getirmişti. Adı 'Fa _ 
rından güz~llik b:ı.kımmdan hi~ r..aziktir, soğuktan korkan c nsin • ikti. 
fa...rklnrr yok. Yertner b!rdenbire cien... Soetu. Sonra i~nf çekerek de • 
''Piku, piku" diye bagınştılar. Sizden bir ricam daha var: Ne vam etti: 
fsaret ettikleri yere 'bakınca ko. olur, müsaade edin de ondan kü • - Bahtiyardmı. aklınızın ve ak 
camanbir barakudo ~ör~ük. ~~P· ç_Uk bir dal koparayım. Buradan I mm alamıyacağı kadar balıiiyar
kın ve fotoğraf makınesıyle göğ. <:!karken bir dal koparmıştım mı- dım. Fa.kat bu uzun sürmedi. Bir 
sümüzc ka<lar yükselen suya gir. diki evimin bahçealne diktim'. Tut. · Un nişanlmı hastalandı ve yat.a~a 
dik · TnUftu da, fakat evvelki gi.\n çocuk dlistü. Öksürüyordu. Verem oldu .. 

Kutnaz lla)'Van kötü nl~ em~ri ltt1i :trrmıştar. ' ğunu söylediler. Doktotlar evlen • 
ft'd~~~ Bll'fttı~ ttonra: ıneslni menet.tile!". Ben -nnuh iyile· 
uzaklaştı. :Kı:::.a bir takipten SOi'· . - Ah! Onu ne kadar scvhorum receğine kanidiın. Beklemeğe ka • 
ıa üç arkada~. baralrudayı mer. bılseniz! Diye ilave etti. rar v~rdim. Lak.in bir Mnbahnr 
c~r arasına sıkıştırabilirdik. BaJıceye girdik. Gül fidl.nmın ya sabahı. ağaçlardan diişcn )aprak-
Yerlilerin korktuk!an 'barnku<lo n~a mttik. Islak gözlerle uzun larl:ı beraber o da t<>praldarla ör-

1 hıl~iknten iğrenç bır mahl\tk; kö. nıli<lde-t fidana baktı. Çantasındnıı tUidü. 
pek gibi ağzı \"e dişl~ri var. !r <;akr çıkanh, küçük bir d 1 kes- İhtiyar kıza bakıyordum. Iztırap 

Sıkı:;;tırıldığım gören hayvan ~1 ve beraber getirdiği bir kutuya la yıpranmış yüzü, kamburlaı;mı~ 
Jörgün yanındaki mercanlara ıı:oydu. bumu. fotoğraftaki gene kızın a
kuvvetli bir kuyruk darbesi . - ~imdi bunu ötekinin yer.ne saletini elii.n muhafaza elmektey
' urdu Jörg yüz par~a olan mer- \ cikecegim. İnşallah tutar. Çok te- di. Kucaklarmda gU1 buketlen. 
canlar~rt arasmda kayboldu. Su •. fiekkU; ederim. gözlerinde se\inç "" ümit. bu 1: 
'ar .akinlcsince ba.rakudadan e. Glilüyordu. genci ya.ı))'Ma görüyordum. Ve dc-

·.,er ~•Qktu. J""rn'c gcliı ce yaralar... . - Çiçek a.çmea, diye ilave elti, hkanlınm sevgili1.1ine: . 
mıştı. ~~ getiririm. Yahut s"zi <;ağırı • - LeylA., sen bu gUller kadaı 

Yeni bir maceraya atılma!c · .nı. gUzel ve tatlısın; onlar bu mevsi-
ııayesiy1e yolumuza. devam ettik. min nihayetinde solacaklar; fakat 
Jörg hattı üstüva b;.!ıklannın a- Bu ziyareti çoktan unutmuş • cıen ben'm iç'n dai!l'la bugiinkü gi. 
rasmda en garip rnahH\klardan l UI_?. Bir mayıs gUnüydiı. Tepeye bi ksıl. cuk .. ın ! 
olan bir kirpi gördü. I.ler ~den dogru yaptığını sabah gezintism • Dcd'~ini i~tiyordum. Kadınca 
urlten ve cekine11 kirpı balıgı 1?.ir den dönüyordum. Beni birisinin ~17 neler dü.<;ilndüğümiln i_!ıtimnl 
rnercan deliğinden korkak goz. çaf~ığnu işittim. Baı1ı:tnn, bizim farkına vardı. Vazoyu kucagma ıı.l 
ı rle bi?.e bakıyordu. . . . es ı ev sahibi.. Jr, basnıı gi.\llere dayadr: parlak, 

Kirpi bahir mini mını ~ır kuy. . - B!a:ı: evime kadar gelir misi· yağmurlarla yıkaımu~ ıre bulutsu?. 
ruktan ve dört k~ ~kimde bir nız? diye yalvardı. Size be.Km ne bir ynz s;m;ışını andıran gözlerini 
kafadan milteş .. kk.ıld~r. A~rcd, gôef.ereceğ.im. bana çe\'J~: 
işaretim üzerine kırpı balıgını, . Önüme ~- Evinin bahçesine - Bu ~ller ondan bana kalan 
sığındığı delikten, c;ıkarmağa gırdJk. Çiçek 8ÇD1If bir gül fidanı. yegine Ş<.'y ..• Sakın halimden flİ· 
uğraştı Hücuma uğr~.van kiI"tli - Duam kabul oldu. Ne ivi tut kiyctri olduğumu za.nnetmey.in. 
balı~ ğarip şekiller aldı. Gözle. lu bakın; açtı da. · BC'n de kendime göre bahtiyanm. 
ri şişerek su yu~aı?a basladı. Tatlı bir gWüşü vardı. Etrafıma Ya b~ güllCT d~ olmasaydı? Baht·
şu vuttuk~a ~isıyordu. Balon ~aktmı. ~ede başka çiçe'k yok.. ~arlıgrm ben olUnceye kadar d 
seklini almcaya kadar su yuttu. u. Lif olsun diye sordum: de~:ım edecek. Yete~ 1d bu güller 

· (D ) 1 - Bu gülün adı ne acaba? ı:taım:ı. J. a.şilsmlar, dıuma ona hana 
avamı ı•ar İhtiyar klZlD. derhal snra.rdıgmı hatırhtsml3r. 

~ ltaranfilin sa• - Zühre sultan biraz ra· 
• ... _ a.k istediğini öğ hatsızdır. Bahçeye çıkmıyor. 
~kadını bir daha Bugünlerde iyile§İnc~ye ka • 

· ~~~a.mağa karar dar onun yüzünü goremez • 
~~ın zaten her sin, ağacığım ! . 

erın elinin altında Dedi. Karaçalı hıddetlen 
u. di. 

._ t•nfilin gönliinü ·_ O halde sen de bir daha 
•~ olsun yaptıktan a~enin yüzünü göremezsin! 

-., 'n beklediği çok Dostluk fedakarlık kar§ılık. 
~dı: En birincisi h olur. Ben, her teh'ikeyi gö• 

d ergün görmekti. ze alarak anneni saraya ıe • 
~ e buna çalı~acaktı. tirtdim .. Sen benim bir kü • 

denin arkasın • çük dileğimi yapmıyorsun, 
rını Karanfile değil nıi? ..... 

• fakat ona söre - Valalhi itin iç yuzu se-
!'l.'1ıyord".I. . nin anladığın gibi değil. Züh 
' · lonra Zübrenin re rahatsızdır. Geceleri Ta -

lcoridorda gördü: hiri düşünmekten uyku gir "' 
~~~b~i nerdesin? miyor gözüne. Sabaha kar 

? 9İl'*ıı sö;ıiinde dur • şı biraz dalıyor. O saal\:e de bn gülyüzünü ne- seni nasıl gelip bulayım? He. 
•na gösterme • le bir iki gün sabret •• 

"-' - Ben aylardanberi aabre 
du. Karanfil ~a diyorum. Bu. Zührenin eski 

bir derdidir. reni bir iptila 
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değil. Maamafih mademki 
Zühre sabaha kartı uyuyor .. 
Ben de sabahleyin güne~ doğ 
~adan oda kapı,ı önüne gc.· 
hr ve 1ana haber veririm. 

Zührenin cariyesi, Caferi 
atlatma~a çalqıyor, fakat ka· 
raçalı bir türlü atlamıyordu. 

Belliydi ki, iki cambaz bir 
ipte oynıyam.zdı. 

Karanfil nihayet bir genç 
kadındı .. Böyle hilekar bir 
Arabın kartıımda perende 
atabilir miydi? 

- Haydi, itine git.. yan 
taraftan bir cariye -geliyor. 

Belki bu valde sultanın bir 
gözcüsüdür, dedi. 

Karanfil odasına girdi. 
Cafer de koridordan uzak· 

la~tı. 

KARAÇALININ 
ISTIRAPLARI 

Zührenin biraz rahatsız ol 
duğ-.ınu duyan Cafer•bu ha. 
beri alınca pek ziyade üzül · 
müstü. 

Tabirin saraya gelip gitti· 
ği sıralarda: 

Ben, bu has balacenin bir 
telı gıilii)Üm. 

----...Çılgınla 

Diyen Zühre ~imdi Yata • 
ğından dııarı çıkmıyor, gün• 
geçtikçe bir hazan yaprağı 
gibi sararıp soluyordu. 

Gece ınıratlı kölenin ıatı • 
rapları hergün biraz daha ar
tıyor, biraz daha derinleşi _ 
yordu. 

Zühre bir gün de, T ahiri 
kastederek: 

Hem gülüyüm onun, hem 
bülbülüyüm. . 

Dediği zaman, Cafer, Züh· 
reye ne kad~r ~ızmış\.ı. Eğer 
bir ağacın dıbıne saklanma· 
mıı olsaydı, bu ~ahneyi gör· 
memek ve bu sözleri işitme· 
mek için, ters yüzüne dönüp 
gidecekti. 

Klübü 

YAZ.-\S: 
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Aık ... 
Cinnet ... 

llıtircu .•. 
Heyecan •.• 

ve nihayet ölümle biten bir 
maceranın romanı 

Bobstlllerln rı•Kml geçidi - Gizli bir 
ıııtk ınAbcdl! - Basknılar - Kulttpte 
kimler bulundu? - Guıç kl7.lann el 

iı Ulndf' tasıdıklıın bfr talıut ... IDt.. 

ÇOKYAKINDA 

EN SON 
DAKiKA 

Sütunlarında 

yere uğratma! 
Demif, Cafer de Şeyhin 

ellerine sarılarak: 
-Allah &§kına beni kur 

tar bu hastalıktan ... 
Diye yalvarmı§tı. Gu a 

şeyh Rıza, karaçalıyı bu dert 
ten kurtaracakb .• Fakat, ara· 
dan günler geçtiği halde on 
dan da bir ses çıkmıyor ve 
Caferin vücudunu saran atk 
ateşi büyüdükçe büyüyordu. 

Bu itin sonu nereye vara 
cak\ı? 

Cafer kendi kendine: 

Cafer, Zuhreyi çok seviyor 
du .. ve bunları dü~ündükce. 
ıstırabı artıyor, bu ateıi sön· 
dürecek çar ler ar > '" ~ •. 

Büyücü 11e lı fln:a 1 ir 

- Ben ıimaiyah bir ara· 
bım, diyordu, hükümdara q· 
kımdan bahsetsem bana gü 
ler .. ve Ziihreyi sevdi(imi 
s "ylesem boynuuıu c~ll&Ja 
ırdurur. Ben .Jerdimi kime 

a :ayım.? Bu ıstrre hı di~dlr
cc? kim var? ~yh Rı%aya 

n .. j-l"::;crum. ıstr:-aburu anl~tı 
on"'l: 

-- A~lt ate~i sönM .... 1'"''} 



(GaU'tNılldlı Dlrmcı •f't'aar..-
lıılıihlı' anınd&kl tarih ~r """"! ka. 
pıunıvla hlrUlrt' ı::-<•nıl rll,..,_,ICI 
E\'L~~ IE TENLlFI EHi, tş .\it \ 
MA, 1 \ 'r:RVF. \l.I!'ıl. SAT~I 

Slbl ııcari m3lıi\·etı haiz olrıııy:ın ı.u. 

dik il " t r pnmsıır. nl'şrohınur. 

E lifl~1 

Is ve ışçı arıyanlaT: 
• L n n F n kolundan 'Ilezun 

rouh clıt' ortameltteplerdc o ,retmcn 
r ~ok talebe ye 

t \C ticaret mektebi 
banka ·ıbc .nd n m zun, iyl fransız. 
~. arapça, c t! ~ ızı, daktilo ve bl. 
raz da l.ngı.llzcc bl en bir ç-enç, her. 
lıangi husus1 bir Ucarct mUeııscsesin. 
ÖB Çallıimnk istemektedir. mcyoğlu. 
Alyon aok k, KO.m!lbey apartıman 

No, 2 c N cm. Arana mUracaat). 
Yeni v "ld yazılan bilen, ltayıt 

v.e dakU•O 1 terinde tevkalO.de kabl 
Hl etil O Jog-tımlu bir genç iş ara. 
ma.h"tadır. H rhang1 hu ... usi bir rnü<'.S• 
ıı .90, ti r Uınn veya rcsmt dalred0 

c,nl• b'l r Kcf.l d .,ö tcreblllr. (S.B. 
18) Z'l'mzlne milr&ca.nt. 

ıı: F..s •I yazıyı :nUl.cmmcl bılcn, mu 
1'asebedfn anla).Ul daktiloyu iyi kulla 
n o, hukuk fu ıt sinJe okuyan bir 

dcvnm cd, b lmck için 

anlar. R yaZJy 
•n) remzln mUrac:ı.at. 

• Ortn.m lctcbln ltizlncl sınıfında 
okuyan 1mm ktltdır. Blr 
kırtasiye ve kitapçı dillckll.nındıı. 4 
llClle çal~ı." oldut;u iç n tczgllJıtnr 
lığı tercih <'d ... {I, "0.F) TCmzine mtı. 

b 

• Ortao ul b'lırme ımUhanmc ı. 

bir dnn;ten ı J • k ola. am. ay:ı 

za.m.ıında al • ı \ a.ı:ly tı bozuk olan 
.. ;:;ene kız çal rn:ık istemektedir 
~ınaıı Y ı rcmzıne mün caat. 

" OM:.ı 

• 2i yaŞlnda lıt buld'l bir ı br!. 
kanın elelttrilt tamır ı .erlnc!c ç ıı,.tı.D 

b ir genç, herhangi b r mil escdf 

berglln muntazaman 5 s:ı t lı ıı bili!' 
(Ay. 1) r .. m., n m{ır '1 <t. 

~· ::ı., yıı~mdn, aslı r.ı .. ı ı ıl • 

U5l'h :'\.!:SUL Ur..l.tmlYt:SI 

Ş EH 1 R 
r t ı· ArR OSl 
f EPE B AŞ I 
UH \l\J K l SllU!\ JJ ' 

Akşa:n 20,SC da 

l-IA41LET ( 5 oerd e ) 
istiklal caddesınde 
KOM~DI f<ISMINDA 

( um:ırtesl ı,·1im1Uz sant 14 dt' 
ÇOCL'H: Ol'ın.: U 

mıynn, ortamekt<-t:n fülm.ı ı. Hına 

kadar olmmu •lu :-,· z yı b.le:ı Ş<>r. 

dal<tllo yaza!'! v r bay ; r n t d·r 
(C.U. 3321 rcm7.mc m irn ut. BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ~ 

Beyoğlu Halk Sineması 

"k ı.ıı: 20,30 -1a 

Kör Dövüşü 

• P.ı yazısı Uzr>J, il mc;ı:• tı.r 

•c;nç, tUccar rrı ıte:ıhh t, u ü '1111' \•ı; 
Buı:;ün matine 11 de, S"ce.' el<' 8 de 

S bil.' iik film hlrden: NEVRALJ! KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESEIL 
gün çnlı~mak .\zere 
Ayda nsgarl ~5 1 rn ılc ~ ıı 

1 - Honululu - Elconor ro,·ell. 
2 - Tnr:r~ın Kıır1;:1or - Tl\rk~ -

Jonl \'e~ o;mliller. 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lıteJiOİ" 
\5 L'.A )r<'mr ne n\lrac l. 

• An V'l \az yeti dol:ıyı ıle ı ıitUI 

tesııı~ dcvnm edcmlyen bir unıversit". 
ıı gen··. iş aram ktadır. U r tUı hl ;) • 
zı ! lcrl yapar, dcrı. v • t lir. !Or 
hanı r"rnzinc mUracnnt. 

• Ç,rılı~kan ! c:ıç bir b yan m t ıı'ı:ı. 

klmvnhnnc, yazıhane, mu'.lyfn h .ne 
tcı zll•:ıne ve bunlara ınUmaqıl mile~ 
ses"lcrdc nceıe ve c udi oir lŞ nnyor. 
(Maçka • Te~) remzıno mUrnc~nt. 

8 - Kumarho.ne Şc~1ıını - Leo 

M. M. v. Deniz mlsteşarlığınd;n: 
1,5 tonıuıt blokl.ırı kaldırmak üzere kullnnıhnak if,i'1. iki o.det "erazl U.. 

z r1nde cyyar., vınç veya ekskavatör a.tm alınacaktır.Mevcud:ı o!up da sat 
malt istıycnlcrln çıh0rızlara alt fenni ve husust evsaf Ye şeraiti ile fiyaUannı 
bir m h. upln <'n geç 20.11.941 aksnmınn kadar müstc§arJığa. bildirmeleri. 

(8297. 9800) 

* Elıkl \;C yeni harfıtrl okur ve *~ 
)"lZ'tr ve blrnz a:ı d:ı.ktUo b~l n bir ~ 

bayan, mUnasip bir iş arıyor CM -
A. I{.) remzine mUrncnnt. 

1 
I 1 

:t- ı tan bul llnl\'ermtcsl fen fa kUI t • 

sinde okuyan bir g nr., fizik 
vcrmelctcoır. l4. A. Fen) 
mUrncaat. 

li- LI c mezunu ve ıc uı.-,ı • 
oım1yan bir genç, ehven bir ücretle 
1§ nrıımnktadır. (İyi arkadaş) remzine 
müracaat. 

• Ytıks • 11:.tl.cat ve ticaret mcktc. 
binde okuyan bir genç, ortaokul talc. 
belerme ceb!r ,hendese, fizik ve tarih 
coğTa.fya dersleri vcrm"'k istemc'.t ı 
dir. ( (Sankay) remzine mUracnııt. 

:f. nı~ ırenc ortan ektepte tnbıiye ho, 
calığı yapn ş, yükselt tahsil talc " ! 
blr genç, !ız!lt, ltlmp, t:ı.bllyc derslı:ri 
vermek isU!mrk ed1r. CM Sab hl rCl'l 
"Zinc mllrac:ınt. 

il(. Gnyct iyi ltUıtUr fizik bilen bir 
TUrk genci. az zam mda, vUc ı'lu bt. 
çlmslz olanların blçlms.zllklcrinl ve 
ııızumsuz §t~ nl:ltlan giderilir. Der 
te verebilir. ( A.R. A !.11.l) remzlnl' mu. 
raca at. 

'f. Fnl uııs çını, scron k ve mo7.ayıı· 
lşlcrınde senelerce çnlı mış. ustaba. 
şılık ctmt:ı. boruıcnrlslcri lı1ılunan bir 
sa.nat kAr iş aramaktadır. T:ı.Şraya dn 
gtdebmr. CA.K. lş) remzine mUracr.at 

• Orta tabsmı, eski ve yeni yıızı • 

lan bilen b!r genç, kt\t.lplık voytl bu. I 
na mUmasıl bir i!} aramaktadır. Her 
yere gldcblllr (Muzaffer HepUnlUI i~ 
mine mUracant. 

* ;fnırnck Ulhsllll bir genç. lise ve 
ortnmcktcp talebe lerine h"sap, cebir 
kimy a, fizik dersleri vermek iste 1 
mek•.cd!r. {M.B.) remzine mOnıcn:ıt. 

:f. Lise son sınıf talcb<-sl b!r genr
ö~ledcn sonra çalı§IDalt Uzcrc ı., nra. I 
1T''lktndrr . <O.H.A \ r.,mzın,.. mürnca. 

Un sekız la ,ıncı::ı, ortn ın •ktıp 

nczunu, daktilo bilen bir genç iş n. 
ramn'•tadır. ıt arnynn) Tr>mztne mu. 
ra.caat ı 

• Bcrıın steno ve u;:ıklilo bır;ıg-ı tıl 

rlnclliklcrini havi. Alman tccım oku 1 
lundıuı d'plomalı bir genç, ım:ınca 

~pratik veya ınctodıl< ı, steno, dal:ti. 
lo ve ticari d r 1 r \'ermektedir. l Ye. 

1 
rebatan Neşe apartman kat 6 da 1rfar , 
özturgn müracaat 

* Slncmaı..ılığın her lUrlU l§lnd n 
:ınhıyan 12 sene sinemacıhk vapmr<1 
bir gene herh~ngı bi r sln!'!ma.cılık ışın 

de çaltJllltık i tc.mcktcdlr. <l~lek) rem 
zınc mllracaat. 

:t- ı i yaşıncl . ortam ı<tcp ı.ı ı: ınu 

daktilo kulhnm ısını, bilen bir genç. ! 
resmt ve:-a. hı• r mu ıısc d • 
arnm:ıktadır. (Knnıı t't r) rernzın" 

mUracaat. 

:.eb "j • t r n ı 

Tü Rl<iYI: 
i~ BANK AS I 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Ltra 
3 .. 1000 .. = 8000.-

" 2 " 
750 • - 1500.- .. 

8 " 
500 • ... 1500.- .. 

10 .. 260 .. c 2500.- .. 
40 " 

100 .. = ~000,-
1 50 .. 60 = 21500.- .. 

25 = r.coo.-

19-12 iKRAMİYE PLANI 
fit , 14 L!. t: 2 Şubat, 4 

\layı~. 2 Af,'URtos, 2 ikin· 
t ıt ,.rfn tarihlerinde 

'apılır 
1 200 
1 200 10 ::ooo. 

m"nu• Y.::ı.f ve ~rtnııme · da..:.ı:.nd 700 l'>'l tel b, ı. 
c.y nndaki i ltelelerde'n gösterılecck m halle t"'sl m 

satr;ı nlına "ltlır. Temin:ıtı 446'.! lira oiup p:ıznrhğt 2 J. 
te; ·S ilmiyede ltomtsyonda yupılac \tır. ı 9~21 ) 

r 'CC' ile mezun olmuş, 0'
0

unlu't ı:n~ 
h '1 n verm. , askerlik!• c.llı.kıısı oJ • 
ınıyıın ça!Işkan, dür llst bir genç. çok ı 
ch\•f'n ilrret:c ı:;nlı" n; l< (ı•"re I" ::ro. 
ıTal.tnd r. (İ K. •. ) Tt' n ... n • mUr;caat. 

Ald:nnız: 

A ıt:;ıı!a rcmlılerf vı11:ılı olan o. 
ı.-uyu ·nlıırım12ın ııli ı. ıtrııı ı gelcıı 
m ktupia~ı ld .. rt'lııme.ıı.i:r.tl •n ( p"ı:ı r • 
!:.ur dahil) ı. l'ı;1lıi ~b ..,\:ln ı ğlryc 
ı·:ı l:t r \ c S."18 t n 4ten ııon rn ttl C::ırmıt. 
l<>rı 

(ll 99> IR:ardeşler) (İngel 27) (Sat) 
\N. M sk il ) .Bctkbı) IS s 6} ıNarin) 
(Hn.lltJ.) ıı:;.J\. ) iM ~ \ • Teş) 

ı Y AkmJ 2i l".G) <Kib r E.) 8 .MernJ) 
(Tc mo.n 25> (L.S.) (Çiğdem 16) 
ıs S 6) !Arda) (M.A.K.) CMIU':alfer 
H p ı ... ıııı [ ''!I !'! llr" Sul :ıy "Apaydm) 
r<'m1"1<:rlne gelen mellıtaıplar bildlPdlk J 
teri adrese g6n<1er9mi1ttr.) 

seıımıye ıatıa alma ~omtıro• ~ 
.Komisy onda mevcut evaat ve p rtname&! dahilinde 1000 taO -' 

lturu ot Sellmiyede ha.rem veya kavak iskelelerine talim prtde_::Mlıl 
ııatm alınacaktır. Teminatı 8250 lira olup pazarlığı 24.11.941 p...-~ 
saat 11 de Selimlyede komisyonda yapıJacaktır. (9820) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lılet
Umum idaresi ili.nlan 

Muhammen bedeli ( 48000) ktrk ııekiz bin lira oıaıı 400.00o ~ 
murabbaı yeşil ve 200.000 desime tl'e murabbaı kahve nmgl ~..ııııl 
~ril!l 25.11.911 alı gilnU saat 15.80 da kap it zat usu111e Ankaraa-

n a!llJlda eatm aımacaktır. il'~ 
Bu ite girmek l8tiyenlerin (3600) liralık muvakkat temına' ~· 

nun taytıı ettlğl vesikaları ve tekliflerini aynı gUn nat {H.30) .. ; 
misyon reJıllğine vermeleri !Azımdtr. 

Şartnamoler (200) kuru,. """"!"' ,. Hayd&Tp&§& ~ ,Jf 
maktadır. (9718) ~ .. 

BaJdarpa'8da askeri veteriner "'i' 
Md. den: " 

Okulda birikmlf olan gübre 17.11.IHl pıızarteal gUnll aaat ıo", 
.satmalına komi910Dundt satılacaktır. JJI' 

Uç be§ yerli tay ne bir baş inek satılacaktır. Taliplerin 21 

gOnl1 ...ı 10 da tloklldu atoazannd& ..... ho,.tıne m~ 

~ealz Lnazım satm aımı 
BOmilJOlll6. la.arı 

IN1Dt ıı.AK' 
ı - Kepi bedeli 12989 Ura 43 kuruvtan ibaret olup göıto 

halde yaptırılacak olan bir bina in§aat ının kapa2J 2'.arf usulll• 
Udnc.it.eorin 9U aalı gtıntı aut 15 te Jsmllte tenane kapıaın
blnamıda yapılAcaktır. 

2 - Şartnamtıet ve proje.ııi komlayonda görülebilir. Mu~ 
97Ul liradır. 

3 - Eksiltmeye i§tlrak edecek tallpler.n, bu gibi i§leri yalJ 

Nafia müdUrlUklerlndcn alacakları vesikalarını ve yukarda ~_ ... ,..... •.• 
larile birlikte tarı%im edecekleri teklif mcktuplnrmı belli gUn v• 
bir sn.at evveline kadar komisyon relsı!ğinc vermeler i. (9728) 

Sellmlye satın alma llomlsyoll 
1 - Komllyonda me\•cut evaa.f ve şaı tnamoal dahilinde 300 

250 ton saman ve 500 ton odun Ana dolu yakasında Maltepe, atıl 
teslim p rtlle ve ayn ayrı pazarlıkla sstm alınııcaktır. otun 
lira, samanın 1687 lira 50 kunış ve oduo:.ın 1305 llradır. 

2 - Pazarltğı 2t.ll .9 ıU rıaz.artesı gUnU saat H te Sellml>'°"' 
clıı. yapılacaktır. (9819) 

1 
stanbu Levazım am.rıiğmden 

ıtarıcı ast<er Kıtaatı 1An.ar - 1 1500 ton ~IUk k6mürü almacakttr. J>aza:-lıkla eksl~tıne.8· ,_ 
uı:ı gUııU saat 9,30 da Erzurumdıı as~!e.ı cıı.tınaıma komisy.)JluJI 
tır. Beher t onun tahmin fiyatı 20 lira tutarı 30.000 ilra kaU t • ) 
liradır. T aliplerin belli vakitte k omisyona gelmeleri. (13~ 

A:~ğıda yuılı mevaddın lrnpn tı zarfla c.:<"ıltmalerl nı.

gur. ' e ıma tleroe Gebzede ı:ı..ekeri H tm&lma komıııyonunda ya 
ııp.e rL, l•r.nunl ve5.ka larUe tck ltf rr.ektup''lrını lhale saatle~ 
C\'Ve l kom!.ııyona vermclcrı ( 1319·95771 

Cinsi M lktAn 'futarı Teminatı ~ 

Kıl o lira lira ~ 
~•ğır ctı. 270.000 108.000 8100 ,.. f 
1'o;o: l"Ck<'r. 15.000 7,200 540 tf 11 ı;j 

~ ~ . ~ 
A§at·Ja yrzılı ml.'\'Bdın p:ı.z:ırlıkla ekı;Utmeıerl llS/11/ 9'1 

ı1 U h ;.:-)"r.n dn :•. ı;ılı s:oıa tl"r b BakıricöyJe askerl sa tın aını• 
ela " pılıı.co.l:tır. Ta1 pi "ln h<!l\l •·a l:ltte komisyona s-cımeıeri. 

< in .,I Nlk!:ır, Tcr.ıhıah 

Prasa". 
Sad~ yağı. 

Kilo Lıra 

11,POO H f ) 

ll ,900 144. 
6.000 82A 

~ 
{1~ ... ~ 

A.r,.n!'Pda yazılı mevııdm ~uhkıa ekalltmeleti hlZal-? 
.ı<J!.a t ve- m!ı't.o.il~r<k.ki -aak~ri 1ıatıı1 .ıı. ma koınt.yonunda yap 
i/rın ıxm ''llkttıerde ait olduğu komisyonlarda bulunnıalart--" ., 
C !•l1i Mlktan Tntan Tenıtnatı 11ııa1c stb'• -"" 

Kilo Lira Lira ...-~ 

Kuru ~ 600,00 30/ 11/ 9U 11 ~ 
S;a?ça 3,000 leGO Ü8 18/11/941 JI ~ 
Patılt'11ıt J0,000 17/ 11/9'1 15 ~ • 
h.ereııt•' nakli M3." 5.000 32 l8JIOO 19/ 11/ Hl ıs ~/ 
Çam oelu nu 600,000 21,000 S150 H~r gUJI. .t. ~·~ 
Domates sa.lçuı 1,5000 JO/lJ/Ml J5 t ~,_ ~ 
Kuru ot 2,800) ıP1"'I 
S"man 50,000 20/ll/Ml 15 t•\ 


