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Lihgada .Ediınenin 
kuııuluşu 

Ba sabah biiytlk 
törenle llatlaadı 

Mos ova:;[ 

Yazan: 

. ıı 
Sontesrlnde söyle haber 1 
•• 

. 'likte Jngilizler tarafııı • 
• 
1 l Olan hücumlara karşı 

~~. •taıyan modern ,.e motö· 
lu~ nıukabil hücumlara 

lr. lWukabll hücum mu
~e \e sUratle inki~f et 

Göğils 
- v •• ao,use . 
haro 

başıadı 
-<>-

ingUlz motırıı 
kaneOeri 

Geniş hır çevırme 
harekeli yap·yor 
Alman llavvetlerı

aıa IDllıtarı 
glitlkç~ arbyor 

r 

• 
seJtmtyt'lnln mınnrclprl 01".l'lmıh Tiirk ha~ r:ığı dnlgnlı:ı.nryor 

önünde 
Çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
Alman kıtaıarı 
Hila ve Talanın 

kenar mabaııeıe
rinde d61tlşü.yor 
l.ond.ra, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Almanlann Moskovn.ya Jtan;ı 

hnşlndıkla.rı aıtmcı tanrnl?., hızını 
kaybetmeden deYam ediyor. Rus .. 
l.ır vn.ziyetin ciddi olduğunu kabu 1 
ediyorlar. En şiddetli taarruz Mo •• 
iwvanm §imali garbi islikn.nıctind-: 
rnpılmaktadtr. Nnra boyunda ve 
!'uladn taarruz durdunılmu!ltur. 

1 ~ * * 

\ 

\"isi, :>2 (A. • .A.) - Ofi: 
Ru.<> cephesinde iki yerde §id • 

ı <!etli muharebeler oluyor, Bunlar-

ı 
dan biri Moskova ınıntakasıdır. 
Almanlar burada J{lin ve Tula şe. 
lıirle1·inin kenar mahallelerine ka... 
cfar gclmi! lerdir Mos'kovaya 50 
ıülometre :mesafedeki Solençno • 
gortdrinin i~line ebemmiYet ve • 
rili.yor. Burasının sukutu Uzcrine 
Moqlmvanm Volmı nehrinin yukan 

1 mecrtu>ilc alfı.k~ kesilmiştir. 

üzere 

Ziraat bölgelerinde 
çaııstırllmak zere 

Amerikacia 
kadınlar 
ordusu 

kurulacak 
--0 

Ordunun idaresini bayan 
Ruzvelt üzerine alıyor 

\'aşlııgtoıı, 25 (A.A.) - Madam 
Ruzvrlt :matbua.ta ynptığ'ı beyanatta, 
kendi idaresi altında ve münh:ı.sıran 

hasat mevsiminde zlrnat bölgcslııd<' 
ı;alıştırılmalt üzere, bir kadınlar ordu. 
su te,,kllımn muht mel alduf,'Unu eöy .. 
lcmi§Ur. 

Madam Ruz\clt böyle bı rdunun 
yalnız kadmlara lnhısar c1mlyeceğ 

,.e askerlik YR§mdan ltUçUk gcnQlerl 
arızaJan haseblle askerlik ya.pamı -
yanları da ihtiva cdcceğlııc lııaret <'t

m~tir • 

_;:. bekliycccğlı. ve göre
~· ~yden evvel sonu an
~- itaıyanlıır Almanlarla 
"UUuıu eephesinde !.'Ok 

\1&~ldtlkJarını, teiilt f,ibi bir 
Bir tngtllz ta"·ynrcsllc l>lr Afnuvı l&yya.~ -.ıharebe cııtiyor 

Amerikada 
grevleri 

önlemek için , 
eyaı: sarayda 

dün bir koaleraas 
yapıldı 

unlııgradda tnnk tur.aklan kazan kadı;nla.r 

-~da getinUklerini itiraf L. b da 
'e lngilizlerin buna kar- 1 ya Amerı·ka 

Olacağını söylüyorlar. 11
tt'j .,=~~=ceh=~~ı;: Go··rulmemiş hava muhrı·bı.nden bu Va5ington, 2> (A. A.) - Grev. 
~ cepheye hiı: ehemmi- 1 eller, milli mi.idnfaa istihsalü.tmt 
"en arkalara "arktıklar, n. uhar ebesi o au 100 kişinin boğul- ı;Uçleştirnıekten mene matuf hü -

. 1 (~~~':'.1~~i bi:ld~:ı:r~ • dag .. a anla•ıldı idi~l('ri ihtiv~ <:<le~. bir plfuı.ın hu· 
ı ---<>---- T kuln ceplielcnnı muza.kere ma.ksa. 

lr.~ eri, İtal~anlarm Bardi 1 6A18d8D 1 ı · R ıt· d'" b ~tıklan simdid<'n görül- ava, !I Ne,york, 25 (A. A.) - Birle• di e, reı.s uzve ın un eyaz sa• 
'~bütün e ır~erin sayısı .... şamakadarı&•rdl ~ik Amerika balıriye nezareti, ya. rayda bir konferans yaptırdığı söy 

011 1 j caa ___ aıı oılmı nihai tetkiklerden oonrn, ge- 1enmektedir. 
~:>eş bini bulılu. -:;in bu çcnlerde batırl1an Ruben • Jamcs H.cis Ruzvcltin, grevlerle mey • 

Leningrad 
önlerinde 

2 Alman 
piyade alayı 
imha edildi 

hrsa tta.lyanlann hah- Kahire, 2ii (A.A.) - Bıızı cmnıcıc. 
ı •. tlıtız ff k t :muhribinden yilz subay ve erin l.!an:ı t'elen \'azJyete son, vennek ı .,- . 
""t la craııe mu ıneme ' rln mu k ıı vem c tin art- İ>Oğulduklanm ve 45 kiqınin kul'· ve bu meseledeki ncktai mı7. ır et· ı :Uo!oiko'.a, ~·> (.\. A.) - RChlllı 

-.._~'4d. tt yaptıkları mukabil ınalı:ta olduğunu gös~rmcslno rağ • tulduğunu bildirmiştir. mfınds imkan nıspetindr fa.zlıi Sovret nJa_ns~~ göre, lop~ ekun 
it~ eee :resmi tebliğin satır- men, krallyct ha\'a lmvvctıorl Libya birlık temin etmek tein Uiı lesik ::ı.000 kı. ı " ıkl Alman piyade n. 

ı. ... da, kaldığı zannedilebilir. da ustUnlük .... hAklmiyetl muhafa • • k • K d · ' ' l I eningı·ad h · · b' "'· Ilı '" 1 1 ana a Amer.iknnm bütiin demokrat ve 1 ayı, , , cep emnın ır 
aı Ubarebe henüz devanı Caza etmektedir. lnglllı: ha.va kuvvet- cwnhuriyl'tc;i hulmk ndumlnrını bu j ı.cı.;inıınd«:, SoYyct kuvvctkri ta -

~-~!!eyi beklemeden mlin- lerl pazar gUnU, batı çölUnde taarruz k konferansa d:ıvet ctın·. b·ılunduğu , raf ndnn ü•mamen i.mhn edilmi:ı 
~~!( l'a büyük bir ehemmi ba§langıcıdanbcri, en bUyUk faaliyeti orveti tahmin edilmektedir. 1 tir. 
•~!ot· d<>ğru olnuyacağı için sarfetmlştir. Snbııhlcyin iki Harikan. 

tıt~ llıüspet hakikatleri sa- filosu. içlcrin(je 80 pike bomba.rdI • Atlas denizinde bir 
~ iktifa edeceğiz. Bize man tayyaresi buılınan ve nynca yır. 
~:: ki İtalyanlar arzula. mi 87 Yunkcrs tipinde uıyyareoite denizaltı batırdı 
"• a nau ob.nıklar \"e "li· himaye edilen bir d"~~n hn.va•filo - o 

Odun kömür derdi 

Hindi çob mn· 
kamyon çarp 

--<>-

9 hindi de <anıyor 
alllnda parçaland 

!s:mail adında hir roför, i.dnrc 
sindeki kamyonla, diın, Et·enko) u 
den .Kndıköytlne dogru gelirken 
t.am tTell köprüsünün :pn nJa hiı 
di sürfu;ıi ile giden Hn ;ın m 
bir çobanla karşıla.o:µnış ve kann: -
nu durclurmnğa muvaffak olamı 
varak cobam ciğncmi.tir. Kaın)l 
bund n başka 9 tane de hindi p u
çal:unı<ı. nihnyet C:urr>..bilm!."-t ir. 

Yıu~iı <'Ob!ln h~tancyc knldıı 
m.ı.ş, satör yıWrnLır.mı~tır. \..;' lecaatll" İngilizlerin Sol- . '"S""' ttava, 25 (A. A.) - Kanada 

ı.a....""'eııinj .,n~ 1 d .. ,..., lllkl . . sunun hUcumlsrmı pUskUrtmUştllr. bahriye nezareti bil.dir:vor: 
•...:ıI u~un • crını 1k' &J 

~ecYımıheceklerdlr Bu- Bu dllşman filosu, İngiliz zırhlı ı Kn.ruıdn korveti Atlas denizi 
• liSera ·J.-araN:iıhla"roıda kollarını bombalama.ğa tcşcbbUs et • ı şinınlinde bir denizaltı gemisini 
l~ (a<olst İcu,"\·etleri ml§se de hedefine eri~meğe muvaffıık l batrrmrşlardır. ~!.tının 47 mil. 

'•&tırıiişJersc <~e anlaşılan olmamıştır. Gnrikanlar dcr~.nı ~iman rette batı koı'\ etler tarafından kur 

Oduncular ş;mdi de narhın 600 kuruşa ~ ~dam tramvav· 
çıkar llmasnu istediler 1 aıtıada kaldı , 

t.el'ilbe etmek istiyorlar. 1 (Deva.mı 4 uncude) ta.nlmı:şt.ır. . <Y._ 4 üncftde) (l:- ~ ~'' 
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Dünkü celsede i~<i taraf 
müdafalarını yaptılar 

iZ b3yıl 1 
il. e. talik 

"H<llDlet" davalnrma diln de 
öğleJ:n sonra asliye birine. ceza 
mnhltcme"indc devam olundu. 

Muhakemenin ikinci celsesi bi
rine' .-1den çok do.hn nlfı.ka uyan· 
cınn~tı. Dahn cr'.t:en sruıtlerdcn 
itibuen adliye kor'.dorlan v~ kn
pmm dışı, bJ.r'nci celseninkini göl
gede bımknc:ık derecede, bir kala
b:ı.l .kla dolmu.;tu. Topl&.ruı.nlann 
ekserisini üniversite gençliği teş· 
kil ed'yordu. 
Müddeiumumilik bu kalab:ılIJ- kar 
!}ısında intizamı temin için b"r _çok 
tedhlrlere baş vurm.tLJ, bu a:radn 
gazetecilerle dizer dinleyicilere 
.salonun ahı.bileceği kadar kart da
ğıtmıatı. Fo.kat muhakemenin ya. 
pılacağı saatte, salonun önü tık
lım tıkl:m olduğunilan bu tedbir 
kmmcn muva.rtak olmuş, ve gaze
tecilerden bir kaç taneslle s.rt"st
lcrdcn Vasfi Rıza ve t Galip saJo. 
na glrebil.mi§lerdi. Saat tam ikide 
63.lonun kapısı açıltr, açtlnınz sa
lon bir anda ağzına. kadar halkla 
dolmuştu. 

Riya.set makamını yine hW:nı 
Cemil, iddia makamını da mfuldei· 
mnumt muavini Orhan Köni işgal 
cdiyorla.rdt. 

Bu seferki ceJscye, Peyam.I Sa.
fa da tutmuş olduğu avuka.tı Re
rat Kaynarla gelmfş bulunuyordu. 
Maznun ve davacıla:rdnn hepsi de 
molıltemeye· gelmişlerdi. Yine ~ 
s:rnya göreı Tilrlt Tiyatrosu ınee
muıı.c;ı ı::ı.b bi Zeki Coş!<urı. Ertuğ
rul .1uhsln, Neyyire Ertuğrul. 
Celllett.i.ıı E-zine, Peyami Safa, Zi
yad E' uzzfya, Cihat Ba.ban yerle
rin! nldılar. Ertuğrul Muhsinin Ve· 
hili Ka.zmi Nuri, Cclltlettfn :Ez!ne
n .n ""ekili E!at Mahmut Kara.kurt 
a:ı. müvekkillerinin yanma o~u.. 
llr. 
~ · roza evvela Cetalettin E-

nenln vck'li Esat Mahmut Ka
.ml:urta vcl'di. F.at Mnhmut Ka.. 
· kurt, 13 sahifelik mildafaasmı 
ı uı.hkemcyc verdikten ba.ska, bu
nu bir cl,efa da Okudu. 

Ezcüm1e ooyle dedi: 
Ertui;'ntl Muhsin tarafmda.n. a

Jeyhim.ıze açılan mukabil ha.ka.ret 
ela.var. na me\"ZU makalemiz, hiç bir 
.ı.rctie elfazı bı.hı-Edye ve 8lUl8In 

t ir.miyeyi muhtevi olmadığı gibi. 
11 c"'.,""'"İ b'.r hakaret kastını da ta,. 
rr uıciıuı, ve bllhnsoo Ertuğ· 
ı ul ~ sinin ı:;erek ima, ve gerek 

tari dlc d:ı.lıi §8.hmnı alAka.-
•:n";;-cn tama.mile afaki ve 

ga,. ahsi bir tenkit yazısı old~ 
ğundon, bu yazı hiç bir suretle 
482 nci nu!.ddenin daa-ci F;.ilınulünc 
gil'emer.. B'naen lcyh bu noklı:dan 
beraatlm.izi tnlep eıiın. 

Peya.I?\i ile Nazmi Nuri, nra.sm
da bir milnn.ka8a ba§l:unıı,ıtı. Ha -
kim mlidn.bnle etmek lüzumunu duy 
du. MUddeiwnumt muavini Othan 
Köni de: 

- Burnsmı mektebe çevirdiler! 
söz.erı ile hak!me şlknyctte bulun. 
du. 

Nihayet sözU Peyami Srıian·n 
ı.-ekili Reşat Kaynar aldı. Reşat 
Kaynar da b.saca §un lan söyledi: 
"- Milckki.limin her Uç yaz: 

sı tetkik edilirse ba yr.ztlıı.rm bir 
kUI itibariyle ifnde ettiği manada 
kast münhasıran şehir tlyntrosu
nun ıslaha muhtaç olduğu artık b r 
ıaruret haline gcldiğj knziyeslni 
cfkin umunıiyeye bildidmcktir. 

Burada. hedef ve mn~t 5ehlr 
t!yııtrosunun ıslahı meselesidir. Ya 
zmm bütününden ç·kan manada 
herhangi bir hakaret kastı kati. 
Yen Yer almamaktadır. 
Reşat Kaynar mildnfaasmı b"tir· 

mişti ki, salondaki ks.labnlık dola. 
YISile bozulan hava yUziinden Un:
versiteli bir genç kız bayıldı. Bu 
sırnda Ccllılettin Ezinenln aynı 
~ekilde fenala..5tığı görüldU. 

Genç k-z nyılblmağn çaJrşılırken 
Cetalettin Ezine de dışa.n çrkıp ba
rcı a.lma.k fç'n reisten mllsı:ıade ıs
tedi. Bu vaziyet ka?'§tSmda hft.ldnı. 
celieyi kısa bir zaman için tatil et. 
mek Ui%llmunu gördU ve nlouu 
~ıttı. 

Fakat ara.dan ~ on dakika geç
meeine rağmen int!zam.m temin e
dllemiyeceği a.n~dı ve neticede 
mahkeme, diğer maznunlarm mil· 
da.fa.alarmı ya.pımalan için duruş. 
mayı önllmUr.dki cumartesi ["\nü -
ne btraktı. 

Yeni Sabah: 
HU.Cyin C&hlt Ynlçm ihtil~llra. kar. 

aı alman tl.:dblrleri ve sarfeclilen bU.. 
t11n gayretlere rağmen C§ya tiyatları. 
nm ınsatısızca artmasını bahlıı mev • 
ıruu yapmaktadır. :Mulınrrlr, ihtlkA.i' 
.suçlarma karar mevcut cezalann ki • 
fayets1z.ltğl.ne i§aret ederek ctıretk:a.r 
muhtekirlerin mevcut ecza! hUkilmlcrl 
hiçe ydıklarmt ve bunlarla eğlendik. 
lerlnl yazıyor ve ihtikara ctıret eden 
tUccr..:•n yakalandığı takdirde mah _ 
volacağmı bllmest !kUza ettığiDt tc .. 
bs.r11.z ettır:lyor. 

Kurtuluı vapuru gitti 
YmıMista.ndaki yardmın muh • 

t:ııç halka KlZllay tarafından ynr
dmı yapılmıı.sma devam edilmek • 
tcdir. Yardmı eşynsmı Yunanis. 
tana götllrmeğc taıWs edilen 
Kurtul~ va.J1Urtı, dUn gıda mad • 
delerinden ibaret olan hamu1es!ni 
nla.nı.k Yunanist;anıı hareket et • 
mlştir. 

Vspur, lim.aıııroıza. ı:ı.vdet ettik. 
ten sonm tekrar yardım eşyası 
yükliyerek Pireye gidecektir. 

3 A S E R • • Aks!!m pestn!f, 

Yeni ia 
teşkilatı 

---O-

karar ame in 
tebl ı e i c 
lstıınbuldo. kurulacak yeni iaşe tc .. 

klldtı hakkındnlu kararnamenin bu • 
gün §Chrimtzo tebliği beklcnmektedlr. 
Yeni İstanbul mmtnka la~ mUdUrlU. 
@ne tayın edilecek zat ali t:ısı..lka 

arzolurmu§lur. 
Kadro ve vazı~ ete gore İstanbul 

mrntaka. iaşe ınUdUrUnUn maaşı 500 
ııra oı!ıca.l<tır. Mıntnkıı mUdUrli.IS'tlne 
bağlı tevziat, murakabe ve lstoltlnr 
oubele~in.n mUdUrlUk nıa.aşları 350 
ver liradır. 

Yeni tcşkilAUa lstanbuldnkl lıı§e 
mUdUrlUğtl ııc !lyat murakabe bUro • 
su llığ\•cdllmlş olmalündır. İll§c mu • 
dUrU Hikmetin gene mWkiye mUfet • 
tl§llğ\, vazifesine o.vdet cdece[;1 ıınla • 
ııılmııktadrr. MUdUr muavlnıerln~n. 

n fiyat murakabe bUrosu şefi olan 
&Iuhain Baç asli 'azi!csl ol:ın tica • 
ret vekrueU mUfettişliğlne dönecektir. 
Diğer murı\'ln Hurı;ldln mUdllrlUkler • 
den bl.rislnc tayin oıwıncağı söylen • 
mektedlr. Diğer mUdUrler henUz mn. 
ıeım değildir. laşe mUdılrlUğlinUn mev 
cut memurları tam::ı.men yeni kadro. 
da yer alacaklardır. 

Yenl mınlaka ia,c mUdUrlUğll ftSt 
sıılAhlyeUo i§ görecektir. Bursa ve 
Marmara lkUsadl mmW•ası !atanbul 
~~ mUdllrlUğU mrntakıısına dahi),, 

dtr. 

TorpJUenen 
vapur 

Dün kaptanların ifadeleri 
alındı 

Cesellı ı ar 
sahille ine vurdu 
Aynı 18 lnde Karadenizdc meçhQl 

bir dcnlzaltı taratmdan b:ıtmla.n Ye. 
nlcc vapurundan kurtul:ıbilen sUvarl 

Gaz 
tevziinde 
şikayetler 

250 gram gaz için Yeni. 
kapıdan Y emİ§e gidilir mi 1 

-0---

Emi.DIDI kaza
n a bayiler 

alı li' 
U'.azalarda yapılan gaz tcvziatınm 

§ekli hnkkmdıı son günlerde alAka • 
dar makamlara yapılan fikAyet1cr 
çoğ:ıJ~tır. 

Bu şlkAyeUcrden bll§lıcalarr tevzi 
gcbekcain!n iyi kurulmamıa olması u.. 
zerinde toplanmaktadır. Fllhaktka 
bazı kazalarda tevziat bir tek bsyie 
bırakılml§tır. :McselA. Eminönü kaza • 
eında bayilik haltkı sadece Yem~te 
ııoğa.n Jakelesindo bir Rum vatand&§A 
verilml§t1r. latanbulun yarısını it • 
gal eden EmlnönU kaza.ımun bUttın 

lıalkınm Yemi.§te Soğan iskelesinden 
gidip nk§aın Il!.mbaamdıı yakacağı p. 
zr aımnğıı. mecbur kalması ~ka.yet • 
teri doğurmaktadır. MeoolA. Yenlk& • 
pıdş. clektriksiZ fakir mahalleler ha'. 
kı 250 gnı.m go.z için §!§esini nhp Ye .. 
ml§e gitmek mecbur!yctlndo kalmak. 
tadır. . 

lkinci kısmı glk!yetıer ooyt \"e 
bakkııllarm gaz.m ic;inc fillt ve daha 
~ka maddeler katmalnrı \"e fiyatı 
mevcut nıırktan çok fazla tutmaıa • 
ndır. Gnz s:ıtanlcı.ra. yllzdc 18 l<Ar w. 
rlld"ğl halde fiyat murakabe bürosu 
§1!11.ııl bir karar ve emirle bunlara ııak 

l liye, hamaliye ı;lbi Ucretıerlni de a•. 
mak hakkını Yermiştir. Bayiler bunu 
almakta. b:ıkknllar da. aynca bir kll.r 
illi.ve ctmcktecllrler. Bu suroUe ga • 
zuı kıymeti artmaktadır. 

Maksut ŞnJll1azerle lklncl kaptan • Altın fiyıı.t.ııı.rı yükselmeıto baş .. 
Hayrullah Dcn!zcl dün liman reisllg-!. lamışbr. DUn blr Reşadiye nıtmının 
ne dııvet olunmU§lardır. Ka.ptıınlarm fiyatı 26 lira 15 kuru§tu. 
burada ifadeleri aım~tır. SUvnrl, • SUmerbank Hcreke fabrikaları 
hMl.5cnln cereyan tarzı hakkında reıı.. mUdUrlUğU sunl ipekle karışık kumaş 
mı blr de rapor verm~Ur. !ara flyııt tesbit etmıııtır. Bu fiyat • 

Ufak bir ihtimalle dahl olsun, Ye • resi 5,:S, 501 numaralı kumqm met. 
nfcc vapuru taylalanndıı.n bazıları • 1 re.si ~.fi, 501 numaralı kumaşn met
nm kurtulmU§ olması gll71SnUne alı • resl 62:>, 503 numaralı kumaşın met. 
narak rnUtcyakkız olmcı.ları lçln sahil. resi l.Bc 655 kuru.,tur. 
lerlmlzc emir verllnılştlr • • Mruırlt vektıletl ne§riyat mUdUr • 

DUn gelen bazı h:ıberlerc göre, ı.-e. lllğUno bu vazifeyi vekQ.Jctcn ifa et -
yıur kurbanlarndan bazııarmm ceact • mektc olan mUdUr muavini Adnan 
ıcrt Bulgar s:ıhillerlnc vurmuştur. ötUken ve neşriyat mUclUr muavin • 
Bunl:ınn Burgaz konsolosluğumuz va. fiğine de mümeyyiz Namık Kntoğlu 
sıtasile definleri yapılncaktır. :Mıuı- tayin clunmuııtardır. 
manh ceseUerin çoğunun parçal::ınmı§ • Kızuay gcn~Uk 1..""Uru.ınu tara.fır. 

olduğu sanılmııktadır. dan Ankara ilk mekteplerinde okuyan 
Diğer tara!tan Yenice allebl torplı. fakir çocuklardan 146 talebeye 621 

ıendlğl sıradn., o civarda bulwınn ve parça elbise, palto, manto, ayakkabı, 
hll.dlseyi gören Kalkavanlarm lkbal kazak, potin ve 2.: talebeye de 500 
moU5rU kaptan ;e mUrettebatrnm da liralık kttap ve mektep levuımı do. 
lfadelerlııln nlınmasıno. lllzum görW. f;'ltılmı,,tır. 
m~tUr. • Adanada. fabrika.tör Gilodo oğ • 

• Emekli, dul ~ yetimlerin tıç ay • 
lık m&8.§lan aym !kin.el 8311 güntı.n. 

den itibaren tı:wzle bqla.nacak w ~. 
klzlnc·kadar bltiril<ıcckUr. 

ıunun nl§an masrotı olan 1000 lirayı 
.ınn.arif ceınlyet.lntı teberrQ eylem~ • 
Ur. Bu to.brikaWrlerden M~tafa ör. 
gür ..-c Ho.c: Omer MaarU cemi;retlne 
beşer yüz llnı. vcrmlglerdlr ••• 

Türk Tiyatrosu mccmuasındn., 
yazdığı yazı ile, nleyhlmizde ney. 
ren hakarette bulunan makale sa· 
hlbi Ertuğrul Muhsinlc, mezkur 
gazete neşriyo.t müdUrU Neyyil"C 
N eyir Erlu '?rul ve sahip Zeki CoG· 
kunun bu hıırcketlcri, ~ ecza 
knnununun 480 ve 482 nci ~dc
let'inc tevafuk et.moktedir. 

Bu itibarla, Ertuğnı1 Muhsinle 
Neyyire Neytr ve Zeı1d Co§kımuıı, 
nc<ıren kalıaretten dohı.yı tccziy& 
lerHe, maaa.rifi muhakemenin Ye 

xnnlı:kemecc takdir edilecek ücreti 
vdtfıletin, ve beş bin lirn zanı.rı 
manevinin kendilerlnden nıiltesel • 
silen almmalanna karar verilme
sini talep cdeıim.,, 

EDEBi ve HiSSi ROVIAN Hayretle Yilzilne baktığımı gö -
rUnce çapkın çapkın göz kırparak 
yanıığmıı iki psnna,ğmm cmısmda. 

Burulan somn Ertuğrul M~i· 
nin vekili Nazmi Nuri &lSz a.ldI. O 
03. :ınUd:ı.fnana.mesini mahkemeye 
yazılı olarak verdikten sonra. bir 
defa da okudu ve kJsaca §Öyle de
di: ' 

- Ezer müvekkilim Ertuğrul 
Muhs"n bir halmrette bulunmuşsa, 
buna mull::ı.kkak surette Cclalettin 
}~"ne sebebiyet vermiştir. Muh
sin Ertu ~'111lun kıymeti bütUn 
memleket muvacches!nde milisel
lemdir. Ce1iUettin. F..zinc, Peyami 
Safıı ılc nr"rn.aa lıınnın te<:ziyeGini 
'e m h·t.':itkil•min de beraetici iste .. 
nn1 ... 

Nnı.m.i Nuri ınüda.fnıı.snıt yapar
ken, Es..ı.t Mahmut Knrn:ı· .. rt, Ce-
1 'ılcttln F:zineye doğru eğılra~ ve 
kendisine bir ~yler söyl mi-ti. 
ı • "mi Nu-ri bunu !arttett.i, fakat 
Pel ami S:ıfayı g6stCTerck hiıki
ınc: 

- Ben 93-Lümü bitirmeden fı.. 
sddnsınasmla.r veya. tonkit ~· 
sln ler ! dedi. 

il 

Peyn.m! Saf&: 
- Vekil :ffti."'O. eUlı~. Ben ko

dun. dedi. 

27 Yazan: NEZiHE MUHıDDıN 
- Sorms'..,. de<'!"m - tjlcr çok iyi 

gidiyordu. Ama, bu gcec soka.klan 
taradılar •• çilyavrusu gibi dağıldık. 

Afrodit bileğindeki saatine göz 
a.tnra.k tcliı.5]and'ı: 

- Yilril! Beraber dükknnı:ı. gi • 
delim • <!'Ye lto1uma girdi· orndıı 
k'onuşuruz seninle. 

YUrlldUk .. BUyücek bir caddenin 
it~ b:ışmd.'?. §I1t ve atUçü.k bir dlik 
k8nm önünde durdtı"t. O knpryı n. 
çıncaya :kadar ben temiz ve zaıif 
\itrinc göz gczdird.m. Jpek çorn:r• 
lar, lAvnntalar, J>lldralar, !mlyc1cr, 
dantel f~leri.. Oh hayret: Afrodi·. 
hepimizden n1allı ~ılmuştı. 

DUkkli.rıa girince 'kn~t karşıya 
oturduk. Her tarnflal' tertemiz ve 
pırıl pınkh. Afı'Oditin kıyafeti be. 
ni imrendirdi. Sırlı?ıda oğrr ipe'ldi 
bir :rob vn.rdr. Genç kadın efün. tu
ta.m!t: 

- Ey, o.nl.'.ı.t bakalım! -dc<h 
l3ir"oir.imizi görmiycli neler oldu? .. 

Ben, :ndcs ":naılan. ~ ıme. • 

ccrn. ve sCl'giizasti:ni bir kelime at .. 
1a.mada.n anlattım., ve: 

- İşte g~e yersiz, yurtsuz lknl 
dun! .diye ilave ederek mıstum-

Afrodit eimdiki şahane ( !) ]uı. • 
yatma .rnğlııen hiç değişmemişti. 
J<lo.kisi gibi parlak ve candan bir 
kahkaha a:tarnk: 

- Üzülme 'ben.im cici yunıurcr. 
ğım! -~·erek iboynuma s.ı.rıld:. El· 
bet seni nçrkta. b~o.cnk dei;-ilinı. 
Bu paralan ben nlnnnm fcrile kc. 
... ".Dm.a<lım .• sizden ayrıldıktan ~oıı· 
r:t tali Mroenbı:c knrıjıma. "tktı .. 
Adctn bu ~e?"\·eti kald nmlarda bul 
dum ... 

Afrodit ıır.r iki saniye <ludıı~lurı
r.ı r.ıırarnk ..,u .. tu. ~cnm birdenbi • 
re: 

-Bilhw musun:'- ll'Un'nk ! -li. 
Ye tdkı. r f.öze ba ladı: 

- Bu paralarda ~.:nin de hak -
kın '\.·ar: .. p:ı.bu. doğrusu onleır ben 
biraz da t' aen <}:tlmrr gıbiyim. 

--.. !?t 

• sıktı: 
- Şa.şıyorsun değ11 mi! Fakat 

dediğim gı'bi, bu pan.]arda f!eDİn 
de ha.kkm l'W". 

Gene bu södcn:ıcn bb' §C'JY anla • 
rn amıştım. 

- Benim de mi ha.kkun var!! 
-diye hnyrctle eordum. 

- Evet, 'YUlntırcak! Dur ban 
sana~~ onla.tayım!,. Hani 
senin bir p:ı.tıponwı "-ardı ha:brlı • 
yor musun? .. 

- Evet hatn-byorum. İlk ~ 
olan bunaktan bnhscdiywsun zan• 
ncdcriın? 

- Ta. ikendisi... Bir ~ senir. 
odandan Çİ!tnuş, mcnlivcnlcnlen 
iniyordu. Ben de işten dönmüş c· 
<hma dörıilyonhım.. m.erdive~n 
ortasmdrı.. ka1'§Ilnştt.ıt, Yorgundum., 
hÜ1 aldırış etmeden yür.l.i.dü.m!. F~ 
kat :ı.rkrunda.n bir BeS i Lt.erek d\lr 
dum. Senin pinpon söz atıyordu.: 

- Va.~· Yaı.ıı.öana. kurban ola -
ymı ! Bu ne boy, bu ne i>os böyle 
Eıckerlln? &yıldım yııllahi !. 

Döndüm: 
- Büsblltün bayılma.dan odama 

rcı de bari bir l7non ltokiatay:ıır.. 
• H1·e ııal.alaatmı. 
Meğer sc scnhıkipin canına miıı· 

netıni:? .. Derhal sıska ~e çarpık ~ 
ca.ldarile ~ arkama. f.akıldı. 
• O giln ılıenim lbc~ lirtıya ihtiya. 
cım '"IU"dı. Herifin kalantor ol~ • 

Ete yeniden 
narh konacak 

ze~"' ... .,,.,.-
ra t ••• ,._ 

..1 n ştV ~ 
Karısının lasltı:uıçlıb"111~ıı ~ 

yet ediyordu: r)tf1 
-o- - Den wıwnu eıeıniş 1-~; istihsal mııtalkalarmdan duvara asını~ bir adı:ı.ııtııu. ~ 

1 
istenen malômat geldi l.iyi geçti, yabancı meyd:JJ1111w, 

Fiat murakabe komisyonu bu kofituramam. Ilunu o en eri ~ 
gilnlel'de aylardanberi üzerinde u~ ldn gene kıska.nınalıtıı.D _1~ 

mnz Vıırsm kıskansın. ıı.o t l' 
zun tetkiıklcr, miluereler yapıl • kendisin,· ümıU~ olur; ra!>'

11
.Jj,1f 

"IDl!J olan et fiatlan tız.erinde kat'i ., ()111 ı• 
bir karar vermeğe çalışacaktır. yüzden c\"e hep çi.~dD, 5 tJı4, 

Komisyon bunda.n bir evvclld fç- \'c ihtiynr himıctçllcr ge ·ııı ıf 
Uma.ında sığtr, keçi, manda ve do- Güzel yüz gönül açar. 

11~ " 
naya da narh koymuş fakat bu tık ycgf:.ne ZC\'k yerlınit.. 0 b~ı· 

rada "Uzel ve SC\"imli t•ır .• ~ ,'f111' ruı.rlı ilan edilmiycrek valiye bil • "' ,.. 
dirilmişti. Yali ve belediye reisi çlnlu hznıetl zevkim.ize. c:ı11 ıt1 
LütfL Kll'dar şimdiye kadar narh Bundnn da malırumuın. 
konulmn.mış olan etlerin de koyun tihnru kt?hiii5orl ~ "' 
etine yeni konulacak narhla bera• Bo c;özlcri hnkü buiınJllll l'.'4 ~ 
ber narha tiı.bi tutuhnaı:mı mUna. • klin değil. Güzel bir ınsıı ,,.:~ 
ıip görmU.,tür. knda.r olmanın mfıruısı it :t, ııl 

Kasa.plnr cemiyeti, nakliye ile ~ f;Ch\'et cephesinden ınUt• t > ~ 
retleri, mahalli piyasalar, resim moıiıelldlr. Deli ibralıfnl ~ 
ve verg'.Jcr, deri fintı sakatat fi. Saltan l\lehmet tlcvrinlJI ı:Ji ~ 
atı nazarı d!ıkk:ıte alınarak yeni ·~~lanndan, _seylıü~isl1:1Jfl ~ 
b.ir maliyet hesabı ynpm.tş ve kc· klıne .kadar ytfüs~lmı' tfcll ~ 
misyona vermiştir. Hayvan borsı:. Çelebııade Abd~la~z. Ol) .ıı 
sı komiserliği ile fiat mura.ka.be ı ~r\lzclle~ se\'erilı. Nnıın~, fi" 
blirosu da birer rapor ha.zırlıynrak gına sore konnl;-ından ş1ıı ., 
bugün komisyomı. vereceklerdir. , metçllcrden .~:ıft.ıı b.::~n:ıı c I' 
Diğer. t:.ar.ıftan her mıntakadan de genı;, ay )'Uzlu, nıızc dU~.il· 
kasaplık hayvan fiatlnn hakkında lan ~· ik • etmezdi. . b acslpll'A
telgra.flar gelmiştir Bütün bunla· fendı lekcsız 'e temız . ,d~, 
ra mUsten:den koy~ etine. yeni • 1 fakat gfü:cllcrin yiiz.le:rıız 
den narh konulmag·a calı""ıftc.'lk • mektcn ze"1mlırdı. Onl. ~ 

~ s~ -~ tl t' · rak ~ tir. Mevcut istatistiklere göre her ymıuırır, y-c s ınr, ~ı ı 1ı1P"."'ıJ 
!!ene birincikiınunun iptidası ile o. Onlara kı,.ın Hint al:ıcJlS ~ 
nu arasmda et fiatlarnıda bir ylili ve §al ku53k, y:ı.zm Iiırııt1 J;Y~ 
se!ınc görU.lc gelmiştir. Fa.kat bu beyaz sn.de \'C som sı~ ~~ 
sene et fio.tları esasen yaz nyla .: mutedil lıı:walanlnysn ~, ~.ıl 
nnda da yüksek olınU!jtur ince bez entqi gi) cllnr, elV..ır ---o----· W?"dimtezdi. E!bisdcri~ 1vD' 

Alman ticaret heyetinin •ın taraftan llu l~nş ~dl bfl' 
maçlı olurdu; mısnflr 0~ e '/ı' 

temadan yırtmaçlar altnı kopı;.- P ~ 
MeınlekeUmlzdo Ucart temaslarda nirdi; ili.kin yn.lnız AbdOI~ '(} 

bulunmak üzere Alronnya. dahlllnde diye hizmet ettikleri ı!l'i:"ııJı f. 
lthalA.t, ihracat, ve toptancı taclrterl 1enmczcli \"C deUknnlıJıır oP~ 
kadrosunda toplayan Alman ticaret rü~·üncc yn1ınll!:la:r(lııtl '6~sl" birliği reisi Vllheim Rumpheun şeh • ı' ve brılıluln.r görünürdU. ~ ~ 
riml'Zc geld!ğl.nl yazDU§tık. p~be ,.e yu\'ıırlak topu);~ 
Aynı za.ıruında Alman harp lk~dl retrıeklc, Kıron hi~jıni .. el:~ 

:yatı şet:l v\1 general ltonalil n\tbeslndo yanğmıl:m giirüneıı göğli .Al 
olan bu zata Baron Sıkonf Eııklg 1 ıneldc lmnant ederdi. fi".~~ 
de re!ııknt.etmektcdlr. Hn ha.1 Kam Çelebrz:ıılc~w,. 

Alman Ucnret heyetinin de l§tlrnkl da pek ağtr \'C haksız t ~ıf 
ne bugün ticaret od11rımdıı be toplan.. sebep olurdu. Dunun tı..ctl ~ ~1 
tı yapılarak taclrlerimfzle temas te. nu ~ekememelerlydi; zıttı.~~ 
min cdlhnesi ve Alman heyetinin bu ooylu adam cesur' \"e bnJlll'-,· 
aqam Anknrnya gltmcsl kuvve,tıe tle\'lctc !:.Ok hizmet etti; Al, 
muhtemeldir. brmlı:tı. tı'-

~ EVi. 11 
ŞERiF 

Radyol:n dit macunu 
sahipleri Necip ve Cemil 
Akar Kardeşlerin peder. 
leri .müteveffa BAY HU .. 
SEYlN A VNI AKAR'ın 
vefatının kırkıncı günü
ne tesadüf eden 25 T es .. 
rinisani 941 bugünkü saİı 
günü öğle namazını mü. 
teakip Beyazıt camii §e~ 
rifinde merhumun nıhu .. 
na ithafen Mevludu Ne .. 
bevi kıraat e'ı:tirileceğin. 
den bilcümle ihvanı di. 
nin teırifleri rica olu. 

nur. 

ğunu hemen çaknuştnn.. yüzüne 
güldüm. Benden pek hnzetti.. 

- Bir do.ha da. lbcnm yüzüme 
bakm.ıı.dı değil mi? -:tedim- Bu pin
pon beni bınıık~tan sonra büyUk 
bir eef alete ciüşınüf:iük,. 

Af rodit, gene boynum::ı. sa.nla. • 
rak: 

- O zaman ynpt.ri:"ml hainliği 
ödf.yeccğim sana yumurcağım .... .ıe-

. di· Şimdi hlldiyemi tamarnlryaymı. 
Pinpon fa.lan ama., çok iyi .kclbli 
bir nisandı o! .. O gün bana haya. 
hm anlaıtU. Beni pek sevdiği rnh. 
metlilt kansına benzettiği için der 
bal aevdiğini ve eğC'?' istersem kı
na !her zaman b:ı3tacağmı va.adetti. 
S6zünde de durou.. Bana J3cıl.-oğ • 
lunda K~ üç odalı bir a• 
partman tuttu. Da.yad?. d~ Ra 
hat tttm.i:Jt.im. Zaten zanaa.tta.n bık 
llU3 usanmı~t.mı.. Uslu uslu. otumu. 
ya ba.şladmı. Adıımcağız 'bu hallın. 
aen pe1c memnun ol~"<>rdu.. Bir 
gUn lwıtalamvcrince beni IOO§ucu· 
rıa.. ~ağmp oturttu: 
-- Afrodit yavrum! .:ıcdiı- Gali

ba ben bu lıastalı:ktnn ·amrtulamı _ 
yaca.ğnn ... Eğer ölürnem. tekrar o 
kötll !hayata döneceksin ııana. ne;. 
yorum! .. 

- Ne ya.pıı.ymı. ynşunak için 
bundan i>o ka sanat:ım yok ki -iiyc 
nğfa;ınağa. iba.5ladım. 

.thtiyaı· dost\tID. ellerimi tuttu: 
- Mademld o kötü i.~ dönece

"'im dire aği!Y0?5Un.. o halde ü.zü~
me yavnrm'. .. Be'Il'm oldııkca pa • 

Dir gUn ııck ya]illl do6 ti 
biri j ona. dedi ld: c'_f 

- Sultnnrm, bo taze clP 
dan lstihclrun chnenJz nıill"" ,; 
rtilme?:. ııt ,ı",i 

- - Güzel yüz iyi nhW ıııı 
eder. Bir alay urntso: ~ 'f 
!anmaktansa bunlar tc ~/ 
Ve bınılan bir alny nJılA ~l"ıf' 
nına düc;Up fena olmaL-tJlll ~ 
yornm; adam cdiyorutJJ ;dı1: . .,;ıı'f 
~e\ ap lmznrunamız lflzJOl 1 'it 

- Fu'ka.t ultannn, cfbl=I! p_lı 
,.eldi "'e giizelll[,rf sebeb~ Jt 
mnnl:ınmz aleyhinizde 11 d 
söylüyorlar \'e <lostlnrf11 _r/ 
,-c düjtiyorlar. ''I 

- Göz t.ndmcla.n bnşJat~" l_ 
dmuz yoktur. Tnhkilc ed:.# 'I 
klknti öı;rcnirler. Güıel e~ 1, 
leri Allııhm sanatının ~ 
Kollnmı hareketlerini Jı 
nı.n yıı.lnız Taıındır; ktS~ tll 
t':llhiller ne derlerse cı&~,1.~ 

Kadı-rctıt 

çel 
ram var •. ha.yatta ~ ~ f 
Fakat 6nce bana vnadet tı6· • 
ben öldfiltten sonra gene , 
lu o.kılı başında, nıu:nuslıt ~ 
dm olarak yaş:yabllccelt 

ÖUhn d&,tcğtnde belli 
bu iyi kalbli ihtiyarın eğilIP 
öpt.Um: ~ 

- Yemin.i:me inan~Jl 
ıim -dedim. Fo.kn.t naeıl ) 
ğmı? ,;.i~ 

- Onu sen dUşiin!llll .eY"(> 
lıep.sbıi kararlaştırdIIJl. ~' • 
dört bin llre.m var. Onl1 ~tt 171 " 
siyet edeceğim.. fakat d0 

,: 

ra lı:ı.zır para. ça.b~ bite~-i•~ 
Ju yaş:mıil vaadin ~ ~w 
parayı .seımayc yap. 1{~4bı Y ..ı 
kfuı aç .. daha çok g~_;ı, ' 
Ye muhtaç olmadan )~ 

Uz:ı.tmıynlmı; za.vnUJ ""' J;.r 
diklerinin heps:ni yııptl ?4" » 
ettiği bir a:krabasınJX1 1 ' 
bana bu lrllçil.k ~ ~ 
Sermayemi de verdi. P •Ie s6':: 
naWdı. Ben de işte ~} . .,,,, .• ; 
ğün gibi blr tüccar o~....,'lı& 
re adamooğn: ölilp gitU.· eti 
s:ıa.dct ic:lndo yı1şı:Y~ Jtef 
:\-iliğini unutmu.5 degıw;~ 
c'.iilde ruhuna. iyi snlnr d ı\.t& 
) orum. Sene bfr kere~· 
misinde mevlit o!.11tu) c:;el 
benim hikiı.ycm de }>11 .. ~ · 
liın seninkine!.. Eğcl' li(.• • 
la. aktllI çalşnak ı.~uıe tge ı') 
.nıda. Jm.I ! !yicc ciiL.J-lli'l • 
rum!. (1J 
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HAVAC IL IK .. Tecessüsler: 

genç llt"JClllftm llttft:.ttn hnlunurkcn 

T .. k •at müna a a-
illeden adliyeye ur Havacı) da 

MM 

Saniyede. yüz ş·mşek çakıy r 
Yıldırım 

nasıl 

hadisesini ilim 
izah ediyor 

kor 
den 

Yı!dırı 
n b?
e!iyor?-

!çi.mizde, .koca nda.m olnıalarınn 
rn.ğınen yıldırnndan, gök güriiltu
dlnden ko~anlar az mı? 

asıi 

göre, yıldırım sade bulutlarla arz 
arasında değil, aynı zaman® hnv:ı. 
moleklillerl ile arz: a.rnsmda olabi
len lıir elektrJı: geçme hfıdiscsi
dir ... 

~ •• edyor? s· 
, ....... ,........ ..,.... ı r 
11 riya m:ıhkeme buzu. 
fficeıenmeslnin ı.utuıu;;u 
ıatnan zaman hepimiz bi 

\
' llznn uzndıyn tenkitler 

inkişaf hamlesi, ve bu hamleyi 
doğuran enerji kaynağı 

Hı:ı.kiknten, !nsanları ilk korıku· 
tan tabiat :kuvveti eliphesiz §1.m
şek, yıldmm ve gök gilrliltUsü ol
muştur. Eeki Yunanlıların türlü 
türl!l iın.hları a:rtı.smda bir de Tor 
\'nrd: ki, bugün fennin yılclınmı 
nıı.sıl iznh ettih'ini duysa yn itiraz 
eder, yahut Allnhltktan istifasını 
ver:r. 

Bununla beraber, tıunu dn iti.raf 
etmek ~. ki, ~gilnkü ilim, ~en 
yıldn'lIIl h.fi.di:selesini tamamiıe izah 
edemiyor. llmin de bu sahru:lıkı 

Huliı.sa: Yıldırnn 'e ~imşek il
min henüz pelc et.raflı bir şekilde 
izah edemediği bir M.diseclir. Fa· 
kat, biliyor musunuz, siz bunlnrı 
okurken dünyada ne kadar şimşek 
çn:ktı, yıldırım düştü Ve gök gür. 
ledl? 

Alimler, bunu dn hesap etml§
ler: Dünys.da vnsntl olamk daki
ka.da 6 'bin, yani eaniyede 100 şlm
şek çakmaktadır. Bir günde vuku
bulan yıldmmlı, şimşekli fırtma
larm dn s:ı.yısı 45 bin ltru:hrdır, 
Şüphesiz bunlarm hopsini duyma .. 
)'IZ. Fnke.t, bizden çok hassas o· 
lan radyo maklnemlzin her yıldı. 
nm çakışta, iı.deta kor-kudan )iire
ği oynanuş gibl, se..c;ine arıza gelir, 
parazit çıkarır. 

. e . 
......_., hne zam:ı.n olur ı.cn- A .... melcketlerinde tav 
"'f e bi ·· -•·-· ..... t \-rupa ......... J • r mun~)llyn a-ııa u•- . ecili"w ~ .. ı{ ~arını <l~en v 

tanıa ·rlll ti · • it" :> ıı.r g 11 ~ ... .., • • e 
~~ n gııl ı ;tan ı· 1 bu yolda \ıili:ınCJ mılletlerın hava 

• heder, m!l.tbuntnnızın •. ·b 1 ...,..<Tlıya.ra.1< onla'""' lidct" b. d ~I'.ayımc e ua.o • • ... 
Stlild ıne ız e uynr, 'c eomertllğine gilvcmnenin pek de 

i e hnrel•ct et~ckt.cn ha rırlı bir nelk:e vermiyeccğini 
~ nıcnedemel iz. llunuıı ,. Yti 1 kendi topraklarmd 
•~da u·· t · 1 u.es ren er, a 

llııı n .s ııyc !;ı o mıyıın ba- h:ı.\'ll endijst.rls.nin kurulmrusı 
hani~~ içbnlzde bulun· )"olunda ciddi te.'.leılfuiislere giriş • 

~ ~ıl le lmnJim •. F:ı- m"sler, milli sermayenin kifayet -
• ~en, zrunıını gehnca . Uği ecnebi firnı:ıların menfaat .. yn h .. _ d'' ,.,._ sız , 
el( ~ nu.yn umne .... cn duyguları ba!;.lroa :ınnr..:.er arasında 

bn meslel.dacJnmı, .. trlt"a da vıı;bancr fn.br • 
ı...··ı ııa .. 1 .. d k goze ıÇSl'.P -s • ı 
ı~llıı t ~nm l uz C:. pc az ka:larınm lıntıynzlar altında kuru:. 
it.~ e<.:;dJ cdeecgımlen de .. nıı r· ;.,tcve :istc''e ..., 
--~Ue . mnsına gon .c ı .., " J ..... 

~ emlnım. • zı olmu .. brdır. Bu suretle ufak o.. 
\İın. un sebebi nedir'! 11ı-ı- !.arak göze ~n.rpruı teşebbilslcri za.. 
~ ha l>Clt nı.: .~i~ istisna ile mnnln milli bir endüstri haline sok

~· talara du UyonızT Dl. mağa. çnlışnıL'.llu.rdır. Bunlara mi • 
~nlnl yorunca l<cncli 1- sal olarak, Çekoslovak, Polonya 
~ l gelen ccmp o ok· ve ufak Baltık devletlerinden bir 

lıı hiçbirimiz bir nıünn· Od tanesini göstermek tmldl.nla.n 

1 l.ustu mmuz mmnn mü- \"llrdır. Bunlar lbaşla.ngrçta biraz dn 
. l'aptıt'llluz Hya hücuma ~ab:ı.ncI eline bıralona.ğn mecbur 
ı ınescle;t i tıuruı.miylc kaldıklıı.rı sanayi ini zamanla be • 

•,' onu tamnıniyle tctkil< nimsemişlcr ve son günlere ~adar 
) 

0nun hakkında bir otorl- öz mallan ol.ıı.mk lkulla.runağıı mu 
ikde ytiz lmt'iyetle soı vaffak olmlLSlarclır, 
lıblr olı.,'llnhıkh:ı. bulun- Türk h vacıltğın<l da bu çcı;it 

· lr mesele üzerinde fııı.: teşebblisler dnha bundan on hefl. 
ıa:mı onnn h..'.:ilmıda bi- yinni yıl önce ba,.c;göstermiş. fn 
t% rngelen bütün bil;ileri kat cömert menfaatlere mukabil, 
tıı eden olu orta ve belki kısrr besıla.J.n.r vermek istidadnn 

'r bir müna.k:ıs:ı..} n. atılı) - .,.östcrdifünden eG..1.slı olarak kunıl 
lı~ da fılmmizi nı iddi:ımı· mala.r:mdnn önce bundan vazgeçil. 

'ıij~' bilgiyle \elhnsıl km- mişti. CUmhuriyetln ist:Jd>ali ol • 
fn;ı ctmcl•ten liclz ol- du 'hı gibi gören nilfuz na.zar s:ı.hi

'ıı. göruncc en cır. dema- bl biıyllklerı, Türk havacıhğmın 
Ilı~ o~uz. ~omu da ı.endi dllnya. ölçüsündeki mcwcudlyetini 

\. ~ dogrulugunu ispata. <'D nncclt milli teşeb1*slerln koruya • 
(,,~eda~ı olmıı:'!'j;. halde cagma ın:ınmrşlardır.. . Memleket 

lQ il 1.ıymetsiz.lıithıı teba içcr;lerinae Türk Jf,l<;lsının a.lm tc. 
el, he,·ec;inc dü.;uyoru.ı. rile Türk mühendisinin göz nurllc 

~0ııuıı s11:1ısınu. ç:ı.tmağıı. ve Tilrk toprağmm öz hnnı mad<lc. 
~ 'll nu cntı a ı.nrşı tn.rnf. aile bir hava sanayi.i kurmak, de ~ 
1 llkabdet.1~ bulunu)or \c .!.ikodu mahiyetini a:Inca1t b:ısit du-

:tdli,eH' dlı-liyor. ) ün-celerle meydana gelecek bir 
ld hep bir mesele) i ilmi va.rltk olama.zdı. Bir r.ı.otör fabr, 

il 'e bütfüı CS!l!llari\'le kasmr kurm:ının bir tayyare ati)l• 
a e • hllecıel: ı,ndar öw~n- yeslnin te:nclinİ atrvermcnin ne 
/ • · ··le zihin ) ormn~u den geç kaldığım düşünme? en çok 

hrmamıınıız. Ilöyle önce, ham mn.ddenin ve mlitehns 
:unakns~ Jmrsrsmda ncfa s:s elemanın ;>·eti,.c;tlrilmesine .""er}· 
~ ~ :ılıut, nihayet lUU"')ı Jecel: elı~yet gelmek~eydı'. \ ıl 

nt?t yüzünden tahrik lnrdrr l ab:ıncx mldeplerınde iht-
~ır. sa.s clmalt, doktora. vermek a.zmı. 

ı !lalırıınızı bu kötil neti· le genç! ri didindirip, dur~uk. Bu 
a Qııetn~k istlyorsah: mlian• zaman zarfında blıtiln dil§linecmiz. 

1.,1tişti~'1ıniz mc,~lan iı- Tilrlt gençliğinin yetişl~~esi ve 
!iala!ıiyetle l•onu~bilccc~•- memleket müdafaasına luzumu o 
~il lrttıhnp edelim. lan siUi.hların en iyilerır;ı. seç l> 

sntın :ı.Imaktı. Bu arada :rilrk ço. 
euğunuu uçuculuğa karşı olaıı sev Suat DerıJi§ 

( Cennı) daha ziyade sn kın leş. 
mi§ti: 

Hizmet olarak ne emreder,. 
seniz vaparım fakat bunun haıı. 
cinde "cmirlerinizin hilkmti vok. 
tur! 

- Ah sizden ne kndar nefret 
cd;yorum. Sizden, hepini?.den, 
bir bir elime geçseniz. 

(Ccnni) gülüm!$edi: . 
- Emin olabilirsiniz, bız de 

sızin için aynı hissi besliyoruz. 
Madam sesini çıkarmadı. 
- Kitaplanmr da aşağıda U• 

nutmu"?um, ne 1..aman oraya dö. 
neceğim. 

(Ccnni) içinden bir kahkaha 
attı, Hakikati bilse bu kadının 
nasıl delireceğini düşündü, fakat 
boşboğazlığı: sevmezdi: 

- Bu akşamdan tamir başladı 

gisini lm.ınçılamak, hava.larmuzır. 
ihtiyacı olan bire karşı, on gönlil • 
lUnUn koşup gdmcs'..ni haurlamnk 
'ın ihmal cdilmedL 

Daha dün neşredilen bo.zı rakaru 
lrı.ra nıı.zarnn nltı aylık bir faaliyet 

ı:le mııhakkııık ki irlS3.f'sr?Jık olacak - bilgi.si bizim yıldırım hn.k:kmdalr: 
t --ırımatmuzdan fazla deg1i.l: ır. nw.ı 

Mektep tnyyareleıinde kullanıla Yıld!r'Im. bulutların an arasında. 
bilecek ufak motörler inşası temin Mr elektrik geçme hadisesidir. 
edilince, bu motörlerden memleket FazlA m~ktn.rda clektrikle dolu o
ha\•n yollnmun, bazı ufak harp lan bir bulut. ondaki elektrikle 
tayyarelerinin ihtiyaçları da karşı- birleşecek cereyanı havi bı.r arazi· r----- Yazan: " isınmış ob.cııkt.ır. Ancak, dünya tay )e gelince boş.alil' ve mU.Utiş bir 

f A yareclliğinin bombardmın.n ve a\·. gUrUltü kopar, yıldinm dllşer. Bununla beraber, radyomU%ıın 
iıınret ettiği gök gürilllüsUnden yıl 
dırzmm yakınlara. dilştüğünü E!lD· 

notmeyin, O nnd:ı. burada olduğn 
gibi lngilteredc. Amcrikadn, Hint· 
tc, Çinde de rndyoları!l sesi titre
miştir. Hatta t2crübe .ile anla§ıldı
ğma göre, Hind!stan ormnnlnnna. 
dllşc.n bir yıldrrım dlinyndıılti bü
tün mdyo makineler:.r.e tesir et
mektedir . 

l • ŞA RKLJ ctltktn bin beygir kuvvetindeki mc- Bututıardn elektrik cereyıuu 
ı törlerin Ustüne doğru bir hırs ile nereden olur. <liyecek.slniz. liın.in 
'------~-------' ilerlediği düşünülürse, ibu fabrika- izahına göre, bulutlnt'daki hava 

\'1 daha btiyiığil takip cde<:ektir. cereYant su zerreler'.nin d\Şnesi-
denesine gençliğin uçuş ha.mlesinı 
sözlerünlz bütün açı'klığı ile gördü. 
Bakın, bu nıknmlar ne gen·s mfı -
nalar ifade ediyor. 

"Son altı sy içinde 19.124 tay. 
Yare uçu.su, 16710 pili\nör uçuşu. 
tayyareıcroen ı,352 paraşütle at. 
layr.~, kulelerdrn 11024 atlayış ya. 
pı lııuştı.r ... 

Türk Havn ,Kurumımun raporun 
dan alınan bu rakamlar Jcal'§rsında 
Ufak tefek ve iltaydma lüzum gölii. 
•em.iyccck ehemmiyetsiz 3.nzalaı 
isttsna edilirse, tok ehemmiyetli 
Ml\7.3nın kaydedilmemiş Oulunnınsı, 
çalr;manm ve mes:ıidclti titiz di · 
dl.ıunenin kıymetini gösterecek, 
ıneydo.na vuracak en büyük bir ö'· 
Çiltiür. 

Binlerce Türk gencmin gönUlliı 
ha va orownuza k~ası denebilir 
ki, AvnıJ>3 ha.va sana.y.1inin bin de
ğil, on binlerce satm alma.cak tay. 
~·nre ile de karşilnnnmıyaea.k biı 

P ve bollukta ola.cağını da.ha 
~imdiden göstem1ektcdir. İşte 
'I'Urk havn.cılığmclıı blr inklsa.f ham 
lesi olııbileeek en büyük ihtiyacın 
nıotör ve t.a.yynre fa.briknlnrmı 
kurma.kur. Bu hnmleyi doğuran se 
bebi uzo.klnrda, memleketlerin ha • 
\'acılık l1Ucumlıırı karşısında dUş -
tiikler! korkunç fıkıbctleri göı.o • 
nUnde bulundurmaktc.ıı ziyade, çok 
daha yn.kınlarda. ammanın doğrulu. 
ihına. knnüz. Bu sebep ve enerjı 
k:a.yna!:'I da muhaJtlta.k ki, TU.rk 
t:;"encinin uı;nın.k da.vasmdalti teh 
&.ikidir. Türk çocuğunun memleket 
mUdnfansmdnlti feda.kiırlığrdır. Bu 
toprak <.'Vıadınm yine toprağı ti • 
zerindeki vefakfı.rlığıdır. 

'I'Urk havnctltğm.m ınkişaf hnm· 
lesi, gençliğin enerjisinden kaynı • 
Yarak taşarken, dünya ölçüsiındc 

ön saflard3 bir hava endüstrisinin 
Hk ağızda kunılmnsmı ve ilk sc -
ride: ya.hancı miJleUerin birinci sı. 
nn siJAhlarınn meydan okuyacak 
vnsrtalarm hnzrrlnnmasmı d:lemf'k 

dedi, bacalar tıkan.mı~ yarın ak. 
Şn.m herhalde orada olursunuz. 
l~admm yüzüne rahntlık gel 

misti. Gözlerini (Ccnni Bröns) c 
dikti. 

- Niçin benden nefret cdi
rorsunuz, ben de vatanım için 
çalıştım. 

- Bunun mükafatını herhal 
de biz Yerecek değiliz! · 

Peki beni niye sevmiyorsu. 
nuz. Beni daha serbest bıraka· 
maz ınrsımz? 

- Daha ne istiyorsunuz? Sizi 
Al manyaya mı gönderelim? 

- Ne olur? 
. - Ne olura dayansaydı şimdi 

bız harpte olmazdık. ne olurdu 
bura.<;.ı Almanlara ait olsaydı! 
Ne _olurdu deği l mi? 

I\.ach m ilk defa gülerken o-ör 
dU. r- • 

- Helbet bir gun bu menhus 
hayatan kurtulaca~ -0 zaman 
•apacağımı ben bilirim dedi 

- M~k etmeyin biz de· bil. 
nıesek. ~ıle tahmin ederiz; işte 
onun ıçın sizi bu altın kafcst<> 
tutuyoruz 

- Peki· sizinle niye geç.incmi • 
yorı.ız rnatmazıel? 

Hn.m mıı<ldenin memleket içinde ne mani olmuyor ve bu bir arnya 
temin edilebileceği kanaati lkuv- topıannn sular menfi el~trJt ce
vetlidJ.r. ÇUnkü, her tara.fta gizli reyıuıı hasıl ediyorlar. Fazla mik. 
bir define bulunn.n topra.klnrınuz tarda yere yaklaşıp yağmur §ek· 
son seneler zarfında elcnmeğe ha§ llndc doclMk!;~ arlmlannda. bir 
.ıanmış ve tnyyareeilfıkte !kullanılan mUsbet cereyanı bırakı
blrçok madenler bulumnu,.tj.ur. yorlar ki bıı do., toprağın menfi ce-

reyanı ile birleşerek elektrik ~a-
lş bunların s:ıdcce istihsal kud- sıl oluyor. 

retlerini artırarak, harice ''ermek 0 )lalde yıldınm hiı.disesi mu
ten ziyade milli cndilstrlmWie har. lıs.kkolc bulutJa an nrasmda ola
cıyacak ta.rafına !kalmış bulunuyor. 
Bilhassa mektep tayyarelerinin bi ca.kO.~·le olması w.mı. Fakn.t altsi 
rnz da ~p in,.cıaata ihtiyaç gös • de 0'ıuyor, yani bu iki bulut ara
tcrmcsl, onnnn servetinden azami smda. battfı. aynı bulutun iç'nde, 
".stündenin yn.pılacağmı miljdcle • de ~im.sek çakar. yıldrn:rn hfıdiscsi 
mcktedir kl 'hu <hı yür.ilmüzD gUL olur. ;su nnsıJ. oluyor! 
dilrecclt neticedir. 1ki bU}ut aras:rntltıld yıldırım M-

Esıı.sh olarak hava sanaıyiaıin. dise.si bunıaı:cıan birinin müsbet, 
kurul%'ll, dahn ziynde teknik ıbü - birinin nıenfı cereyan taşımaların· 
rolarm teşkilatlandınlmnsma bat· dan ileri gelmektedir. Aynı bulut. 
1rdır. Bıı.:,ofuıc kadar memlekette ta husule gelen yıldırım hfi.dlsesL
t-ir'kac;; ltişınin teşebbüsile tayyare. ni de bulutun bir tarafında mils
ler yapılıruş ve bı.ı tnyyarelerden bet bir ta.rafında men.fi cereyan 
bazıları dn. A vrupaya. gönderilerek buJ~IJlllSı ile izah ~Yor\IZ. 
tecrübe ve tetkiklere tfı.bi tutul • Yine itiraz edeb:.Iirsiniz: 
muşlardı. Fakat hiçb.i.rinin rarubnn :Mo.denıki yağmur yağması ile, 
nı bir teknik büronun incelemesine bulutun boŞnlan suyu w'.tada mll.s
bel bnğlarna.mışllr. An<'tllt bir kn. bet elektrik cereyanı bırakıyordu, 
n~t ve b'r motöıiin mutlak suretle nasıl oluror da bazı bulutta, hn.tti\. 
uc,:.abileceği na.za.riyesme dayanıp bulutun diğer tarafında menfi ce-
kalmIŞtır, diyebiliriz. reyıın bulunuyor?:. . 

Memlekette havacılık sana)ii Alimler bunu guneşın ultrnviyo-
nln kuruluşundan önce bir serodi- let şunı:ı.rının tesiri ile iz:ı.h e<ıi. 
na.mik tüneli ve tcferrilat.mı kur • yorlnr. :ı.Jı.oo;atu~ın.rda. yapılan 
ma.k yoluna ba.'J vuran Tilrlt Hava , tecrlibeler gostcrm!şlır kı ultrnvi· 
Kunımunun bu teşebbilsü, motör yolet şuıı.Iar havnyınCS"!.minin elek. 
ve tayyare o.telyclcrini kurnuı.ktan tlik kudretini artırır, elelttrik do
dnhn geniş ölçüde manalar sakla • ıu molekilller husule getirir ve 
makta.dır. Ve knt'iyetle diyebiliriz bunl:ı.r :menfi ve müsbet kutuplar. 
ki, mcmlekettC'ki bu kalkınma sağ dn topla.ntrlcır. 
!nm temelli ve mutlak verimli oln· GUneşin bu ı;ıua.ları, bulutlarda 
ccık bir kaliteye sahiptir. da yar..sı nıilsbet, ynrısı menfi ee· 

Türk havacılığının bu ink şa.f reyo.nla. iki kutup meydana getir. 
hamlesini istikbalin daha milref mektedir. 
feh ve da.ha mesut Türk.iyesi için Hnttiı 8.limlcr daha ileri gldi-
bir sigortn oln.rtık benimsemeliyiz. yorlar: Hava.da bu mils.bct ve men
Bu övUnınede büyük hissenin de fi elektrik cereyanlıın toplanması 
millete ait olduğun"\ takdir edi • için bulutıa.z:a da. iht.iyaç olmadığı· 
yonız. nı iddi:ı c•.iıyorlo.r. Bu naziriyeye 

Bazı geceler, yağmurdan sonm 
peneereııizin önilnde oturup ka. 
rn.I'Jıkta dışnrı bakarken uzakt.ruı 
şimşek çaktığmı görürsünüz. Bu. 
karanlığı birdenbire yaran keekin 
bir I§tk çizgisidir. Ne ı;abuk ge~cr! 
Faknt, §lın.şcğin çakıp sönme sü
raU sizin zannett.iğlııız lmdRr kı!:iıı. 
bir zaman. 

Fakat, Alman mUhendiı:lerımn 
icat ettikleri ve "zmr.anr uzatm 
iLlcti,, ismi verl!e":ı 1i.lct:e hır şim
şeğin yanıp .sönllşilnU tam iki daki 
ka seyretmek ka.bıld.r 

Bu filet, saniyede on btnlcrce 
resim alabilen bir nevi fotoğraf, 
da.h:ı. doğrusu, sinema makinesi
dir. Fa.kat, aldığı resimleri bir be
yaz Perde üzerine gayet yn.vaş ya. 
vaş akset tlrlr. 
. İ§te bu "zamanı uz.atma aleti,, 
ile alman şimşek Jıii,disesinın fil· 
tnini seyrettiğimiz 7..ama.n göriıyo· 
ruz kl, şimşek hiç de bizim bild{ği
miz gibi zikzak şe1tlinde ıbir hat 
takip etmiyor. Şimşek çaktığı za
mnn evvela yuknr:dan nşa.l:;'l ve 
şakuli ibir cizgi görlllüyor. Bu, bu
lutla arz a.rnmn.da.ki ilk temastır. 
Ondcın sonra, kökü bulutta olnın.ıc 
lızere, karmakarışık ve srk da.Ilı 
bir ağaç teşekkül ediyor. Bunlnr, 
!,:İmŞeğin yerde nereye dilşeceğiıu 
arayan kollandır. Nihnyet. kendi· 
einl en fa.zla çekece!t, elektrikli bir 
yer buluyor ve oraya düşüyor. lş
te, bizim gözfunUzle göroüğümüıı: 

şlınşck hadisesi bu son safhadır 
Yrlr.ınm nereye dUşer? 
Halk n.rasnıda da dhlm oldu

ğu gibi, yıldır.m en fazla ağaçln.rn 
\'e ağaçlık yerlere dfü;er. Onun 
ıçln, yıldırmılı h:ı.valarda yağmur· 
dan sa.kmınak maksadile ağaçla.mı 
altına knçmıı.k çok tehlikelidir. 

Fa.kat, yıJdınınm nerelere diış· 

<Cenni) şaşırmı§tı, bu tatlı 
muamelenin sonu n~eye çıka
cak diye düşünUyordu. hiç boz 
madı cevap verdi: 

_ Bunu ben de bilmiyormn, tUğUnU daha iyi bilenler billı.kfs 
ınsan bazan cşuyor bazı ağaçların ynnına kaçmağı da· 

- Eğer küfür etmeseydiniz, 
bana fena muamele etmeseydi. 
niz ben de sizinle iyi geçinirdim, 
Kadın.içini çekti: 
- Evet Matmazel haklrsın'z 

fakat bir de bana bakın, kaç se
nedir insan yüzü görmedim gü. 
nah değil mi bana? 

(Ccnni) bu kadına ibaJ...-tı. hay
retten kendini alamadı: Ne ka. 
dar güzeldi, gözleri, gözleri .. 
lçinde birden bir muhabbet duy. 
du. :Nihayet bu kadına da günah 
değil miydi? Sordu: 

- Eğer isterseniz ara sıra si· 
zinle iskambil, satranç filan oy. 
nıyalım, biraz eğlenirsiniz! 

- Te.,.c;ekkür ederim, sizin te. 
miz bir kalbe sahip olduğunuzu 
za.tt.n tahmin edi)'Qrdwn. 1nssn. 
lar işte böyle ne yapalım. Bazı 
hayatlar doğarken batıyor. Be. 
nim alnıma da bu yazılmış çek
mek 15.zmı, fakat insanın bunu 
kabul edivermesi çok güç .. 

(Cenni) yutkundu: 
- Peki bu işe niçin atddmIY.? 

!.!-1 •· ha muvafık bulurlar. Bunlar bi'-
Kadının gu-~eıinin altı simsi h - ı •• ...+ b · nssa meyva ngo.çlnrı, çam \'e giı 

yah olmW1 .. u ve u ona çok yn. fidanlarrdrr. Bilakis. yıldırımlı 
kışmıştı, .dudakla_;mı büktü: havalarda bu glbi ağaçların :reH • 

- :enı~en dogmaYT o kadar mediği yeTlerden kaı:m!l.k 15.zım. 
i.sterdım kı. 
(~ni ~rns) .neredeyse ağ. dı~e:ien? Çwikil, eskidenbcri ku 

hyaca.gını hıssettı. kısa kesip :ı-'Ucul:ırın bildıği bir haldknti bu 
cekilmek İ tedi: Eiln jllm de kabul ve teslim etmis 

- Ara sıra gelirim. konuşu_ bulunuyor: Yıldır.m, nerede 'l er 
n.ız olur mu? dedi altında su bulunuyorsa ekseriya o. 
}{adının yüzü iüldü, (Cenni) raya düşer. Halbuki, ekseri mey· 

nin b8'<Jil1I oksadı: va ağaçlan, ç:ı.m ve güle, :ı.ltınd:ı 
- Çok teşekkür ederim!. su tnb:?Jtns· bulunan topraklnrda 
Genç kız kapıya yürüdü, tam te5.'ldilf edi!mez. B lültis, bu nğaç

cıkacaktı, (Madnm Vi!yam) dur !arın yeti~tiği yerlerde yeraltı su 
durdu. cereyan veya tnbnknsı :yok de 

- Sizden Ufak bir ricam var! mektL-. 
Lütf C? 9~a.cıırcının getirdiği Biz'm adalarda.ki çam bolluğunn 
mendıllerım1 bana v<'rir misiniz? mukabil su buluıımnma.sı da bunu 

(Oen~i) bir anda kıpkırmızı gı>stermlyor mu? Demek ki ada 
oluverdı: da.kiler, sik ağaçlı b~ yerde otur. 

- Getirirsem mutlnkn. nğlnr- ma.brma rağmen, y:ıldırmı tehlike· 
ı:unız. Halbuki mımdil bulama· 1 ~ınaen oldukça uza.k bulunuyorlar. 
yınca ağlamadan oturursunuz, Binaenale h ağaçlık yerlere yıl. 
Allah rahatlrk versin! dnrm dil tüğii her zaman için doğ· 

l{ndm yakasım bırakmadı: nı de wıli.ir. Yalruz. ağnç!Gt yerle 
- Mnt.mazeı şaah"Yl bırakın, re yıldırım. eğer o yerin altmdnr 

beni gene kırmayın, getiriverin su g~iyorsa düşer. 
onl"rt ! (DcY:ımı 5 ndd,.) 

• 



Dilnden BuaUne SON HADERL-E~ 
& - HABER (AKŞAM l'OSTA~1 ı 25 tK:tNC1TEŞRİN - )21l. 

~ ... ::L:~;b=~a-:=;d-;:;.;a.::?::·---·~:t:~:ı:::;:··-~-:::::·-.::~~~: Antikominten 1 JI A'ı·ıııA Korun. ma ka- 'I Moskovml~e bildirilcliğin· 
w } rr.ı.ıktarı artmaktadır. Bu har~Ka- J t':f . 

tın inkişafını ı:ekı~me4: ıaZtmdır. paktın [ k Sovyet 
lnareı,.,.a"" t ltalyan tebliğinde ise kısaca d d ..,. • •k • 

it"\ ı:tU haber veril.mektedİ-r4 nz:ynun a egışı l l • 
İ ııgliizler ~ı~~rr~fiz c;.ı~~~t:ıa ~:ı~~~~ ımz::~~:e'ı:~~~:-ü ~adan b!••'"'•"- ..... ııu. ..,. ···-"'· su ...... ,,...... tayyare erı 

vaha.sırım ~imalinde bul~an ku. lag.cz.- Berlinde lt korunma kanununda yc.pılncak ta - encimıen azalan arumda. bararelli G•ıtt•ıl<çe artar 
le~, ine çük bir İtal):an ilel.'İ gar~zonuna llU c1Jla.tı mUzakcre etmelt Uzere BUyük mUnakqal&r olmU§tur. Da.hlllye, Na. 

taarruz et:nı§ ve, garr.~t~:n~ bilylk toplantı M ilet Meclisi azaları nrasmda mub • fla, AdliJe, T!caret, G1lmrllk n hı. ffakı•ye 
geliş· ·ıyor ~jane bır . IIlU.Kat rdiv~en sonra t.ıllt bir encll:nen kurulmuştur. Re. b1aar1ar kll1er1 toplantıda bun' bu.. muva 

i dUşmaııa zayı~ ve •8'!111~'01' cep Pekerin nyuet ettiği bu enctımen ge . tn- d"Jmi tır J a• J hmmUf)ardll': k 
JS :ı a e 1 

§ 't Berlin, 25 (A.A.) - Antikomintern toplantılarına başlamıştır Meclla • azanıyor 
Go~dar. kuşatı ıyor A ~ paktm ımzaıanmumm yıldönUmU mUzakereleri::ıe i§tiro.k ede~ encümen 1 B\ıtUn maddelerin mtllıak:we.ı be• 

hab~ıstanda asker~ kkum,,n. münasebctile Berline gelen devlet azalan dün saat 15 30 da Meclis mu. nüz bitmediğinden encümen, toplan .. 39 tank 160 luımyon, 10 
d"nlu!ın ve bava umumı arar. k ' , ti ' • ::" ,., .. , toor w· , adamlarının toplantısı, bugUn büyü zakerelcrindcn sonra bir günde iki tılar.ı.Da. devam edece.> r. vagon 25 ağır top tahrıp 
gahının mustere,t l~I • merasimle Almanya devlet reisliği , • c1· 
Kıtalarımız Gon<lar'ı tedrici v. eni sarayında yapılacaktır, K d k •• d edil 1 

k t v d rodı"yor e 1\loskova, Ut (A..A.) - Son a 
d h · A t ·1 · l ı A ~~ 'd h · Pn\ıh·ıı el" haberlere göre, Sovyet hava ı.-uvv 

olarak u;a maga evam "- Illlltl'Cl!J, 23 (A.A.) - Ba§vekAlet a l og 
Libya o. areKcıt n ı.ız er e- ar ~zo a 3e i'lil c~ ..,~ ' ..... vcklli Ml§el Antonesko, Alman devle. 

hine inki ;af etmekteciir. lnı-riliz bu'unan d~an mevzileri §imdi tl tarafından vaki olan davet Uzerine ıerl Moskova cephesinde faaU,.e 
ı...ı· ~ d h · • t t · · - 1t da'itr b • d t devam etmekte ve Rua .O...arilert karn.r.gahımn tC,ıJ ıgın e nt'e Ul topr;u U CŞ!ffilZ w. m "" . BerUne hareket etmiştir. zr a am aram f'!r•a:g 

hakkında §U malumat verilmek. Gondnr'dan bir ~ıkış harek~~ V gittikçe art.an muva.ffakiyetler ka. 

tedir: yapmış ol:ın bir düc.man .. U:ş~!lı g6ıl-~I g6~itSe zanmaktad.ır. Pazar gUntt «nUP 

lnıgili.z ve Alman kuvvetkri a- çevrilmiştir, 10 İtalyan oldUrul· ~ altında ezı•ldı• dotll cenupta 1ıa.rekAt yapan Bo 
rasında cereyan eden başlıca müş ve kumandanları yarbay mabuebelcsr tayyareleri, Almanlarm 89 tank 
muhar~be s;di Rezek e:trafmdaki Cessani esir edilmiştir. zırblJ arabasmr tal:rip etmı~ıe 
mıntakada devam etmiştir. İki Şaı·k cephesinde (Baş tarafı 1 incide) .Aake1' bindfrtıml§ 760 kamyon., 
tarafm da bilyük bir azim!e ~ar. Şark cephesine gelince burada Garp çBlUnde şiddetli muharebeler Pazar gUnü Kadiköyündc, Sö. ruz kalarak s.ı,,;:;.g. surette yara.lan• zln dolu beş sarnıçlı kamyon, 2~ a 
pıf)tığı bu muharebe kırk sekiz da Alman iler!cyişi kesilmemi§. devam ediyor. Şimdiye kadar mu!:ı.are ğütlüçeşnıe mevki.inde bir tram. ınıştır. top, obüs ve mühimmat yUklU 
saatten fa.z:a bir Z.'J.manr.lanberi tir Alman tebliği diyor ki: be tankl&r arumda cereyan etmek· vay kazası olmuş, Hüseyin ad:n • Yaralı kaldınldığr hastanede tazta vagon, iki Alman alayı ne 
durmadan devam etrni~tir, ş' ark cephesinin merkez kesi. teyeli. Şimd1 lkı tarafın da piyadesi da biriü yolun karşı tarafına gc. dlln ölmüştür. Cesedin defnine Ellvart böıUğU k!milen imha edı 
Diğer cih~ttcn Sidi Aziz ve harbe girmete baflamıştrr. Dtin göğUs çerken, Kadrköyilne giden 97 nu. ruhsat verfüniş, suçlu vatman. ya - tır. Bir Sovyet sUvari birliği Al 

CapuZzo'yu zaptetden Yeni Ze· mimle yeniden arazi ı~azaruu~t göğllae ılddeW muharebeler oımuı ve nıaralı t:ramvaym sadem.esine ma.- kalanaraJ.t tahkikata başlan.mı.ştır. hUcum kıtaıarma. mensup btr ta.b 
l .... da ı~rtalan ga..,.. istikam"'"tin- temin ettik. Şiddetli muıhare'.:~. aüngU kullaınlmıqır. Muharebe çok tamamen imha etmiş, aralarında 
-· • 

4

,.. ler neticesinde :Moskovanın 50 k 1 R G A •t de Tr" :ı - Capuzzo yolu uzunlu- b genlf ve bel' tUrlü haber verme vaar. A . a 1 um e bur kumanda.nı da buJunan :100 
• h k tl • d va.m kilometre §imali g&rbisi-ıde U• fA•armdun malınım bir bölgede cere- merı ugan l 1 öldllrlnllşttır ğunca ilen are e erınc e lunan Solençnogors.ki §ehri zırh. '4' man subay ,.e ~rin! . 

edarek Gamıbut'u zaptetmişler. lı kıtalar tarafından za.:ptedil- yan ettiğinden şimdiden bu hususta • • ·ı·· .. Jlllartı•nı•k Sovyet birliği tabur kar 
dir Tobruk ib E~iya. arasında "'i..+ı ... Moekova ı,.;.n.-sinin d,:-.. nrnıt'.ır..at verırıeğe mıkıln yoktur. zen~ının b umu lVl ı evrakını elde etmiş blr radyo mer 
yarı yolda bulunan Ganıbut dil.:,?· m~o4lu tesisatına ~I muvaf- S1di Rezekte 48 aaattenberi mua.z - .ı;~ ile üç top, 66 obüs sandığı, 
manın mühim bir iaşe merkezi. fak-Jıyetli hava taar~,.an yapıı.. zam bir tank mubarebeaı. oluyor. ~ 'Osktıd.ar mtddst- Amerı· ka 1 mermi ve diğer gaı:ıalm almışrr. 
di manlaf ÇOk 141rt e&rpl§IYOrlar. Tank D'ıı, b" S t bh·HM de bln 

"· mıetır. Birkaç demiryoluna ~ UiAf b 1 16er ır ovye .. ""ö. 
Halfuya - Sidi Ömer bölge.. balarla tam isabetler kaydedil· sayısı kısmen kayıplar, kısmen an • &mUm 11 azı p k ı ·· Almnn askerini mı\ıadan aoma 

sinde "r.d kıtaları şimdi garple miı:ı \'e bu hatlar keailmiitir. zalar yüztinden gittikçe azalmaktadır. ~ ele geçirdi ontro u l tar.!c, dolcuz ağır top 49 mit~ 
irtibatl:ırı tesilen dlişman mUda· "' lki taratm da harp ııah&Bmda btıytlk UÇı&rl 'bomba topu ve büyük miktarda 

.1 ini ·ı i d h Lenln"rad önünde dü~ t __. ı b 1 ••uıa r•a--en İ ı faa rnc ~ er n gen er n e a... "' b k l tamira eernl!I u unm- ""C·~ Kuzguncuktaki yal:sıoda öldüril. t ,.e mUhimmat zaptetmiştir. 
rcl etk ire cevam etmektedirler. çıkm tesebbüsleri akim ıra 1 

• bunlar ltayıbı dolduramıyorlar. lerek paralan ça.lınan, Aemrikalı a ına 
Tobruktaki İngiliz kuvvetleri k:ı. mış ~ve bol~vlkler ağır zayiata Alınan haberler dtl§man hava kuv • Rum :=::::ıginlerinden Yorgi admda'" 1. U!Jlll M&ClislD 
zandıklan . araziyi tahkim et- uğramışlardır. vetıertn!n arttığını ve gıttikçe f&ZJ& ki ihtiyarın katili henüz ~ alı nacak IRl--
me! .. tedlrler. Bu kuvvetlerin dü~· Yedisi en ağır tl~en olmak U. faaliyet g63terdlğln1 bildiriyor. tır 
m ndan aldıkları mal.oomc ara.. zere sekiz dü~ tankı hu mü· o m~tm inkişaf edememel!i • Holanda Guyanına Ameri • 
am a h·r miktar sahra toptr bu- m:.sebetle tahrip e<!ilmi~tir. J.lb"8d8 bir bava ne b:raz da moıgıın, ihtiyarm öl- kan kuvve'.:leri gönderildi 
ıw mo tadır. Ordu.'lun ağır bpları Lening. J dürülii• ta.rzııu tesbit edememesi 

l m-•arebesl - Nevyort, 2s <A. A.> - BirteŞik T '; muharebesine gelince, rad'ın askeri ehemmiyeti o an 111& 5.."1len olmuştur. Zira ceset 20 glln Amerilrn. ayan meclist. dı:ıj milna • 
hav"' kuwetlerimiz harp bölge- hedeflerini bombardımana. de. (Ba§ t.arafı ı incide) fazla bir zaman yalıda kaluak a• ı:ebetler encümeni reisi ayandan 
~·nde buluıınn dü::unan kuvvetle- vam ctmi§lerdir. bomba. tayy:ı:-eıerlne hllcum etmi§ler, damakıllı bozulmuştur. Connaly, ya.kında Amerika.run 
rin-' ve ırıakineli nakil vasrtalan Pravdaya aöre vaziyet düşman tayyare.ııertnden sağlam kalaD Tahkikıı.tI idare edne ÜNdldar lfrau.c;ı.z Guyanı ne Martinlğiıı. Jıı:on• 
tophlluklarm& bombalar ve mit. Vahim lkiai bombalarını aıaraıı ka.çmı~ıar • mUddei.mn:mrıtliğl bazı ip uçlan ele trom vnzücG:ni alması pek müm • 
ral ··zıerle muvaffakıyet:i ta.ar. Pravda gaa?te!'.jnin merkez dır. tııgiliz tayyareleri Alman kuT • geçırm.iş ve emniyet mildiı..rlilğünU kün olduğunu iına etmiştir. 
rn arma devam etmektedirler. cel)hr,stndeki muhabiri bu saıbah veUeri to~:uluklarmı ve motörlll naıc.. haberdar ederek bu hmıuslam tah Ilu ıne..,F.Ua. temas e-~cn m~ .. 
Tob:rukcakilerin durumu şu haberi v~rmiştir: llye kollarını muvattakiyetıe bomba. !Btlnl bildirmiştir. leyh, .şunlan söyl~ti:r: 

Yoni Zelandalılar, Ganbut ile Moskovanm zaptı ~in yapılan lamaktadır. Geçen cumartesi, §imdi· Od .. • kimli' derdi 1 "Harp i~ lüz~lu ~sas1:1 ııaı:n 
B ricla arasındaki !"ediği geniş.. kanlı muharebelerde BOn 24 saat ye kadar görütmemif derecede bir .... , m:ı.dtlelcri:mızın bımayeaı ~m reu 
l ~mokle maşgul olurlarken Tob.. ~çinde Almanlar .sarahaten mil. hava. muharebesi olmugtur. Savq öğ. Şehrimiz toptancı depo sahibi Ruzvı>Jt ta.rafmdan alman tedhlr • 
ruk garnizonu da mevzilerini him. bazı muvaffakıyetler elde leden akşama kadar sUrmll§ ve <!tı • odun tacirleri dün vali ve beledi. ıeri ta.:;rip ediyorum. Vlşi bükü • 
durmadan sı -·ıamlaştırmakta ve ettikler! i(!in va.zi~t daha ciddi şUrlllen dllşman tayyareleri t.a.mamen ye reisine mUracaatla. evvele" mcti Nazi nüfuzuna boyun eğmek.. 
Tobı:"Uk cem bundaki di3er lngi. bir hal almıştır, Düşman Volo- kum sahrasuu kapladıktan sonra "1• 345 kuruşa alıp 510 kuruşa sat_ te dcva.ın ettiği. taıkdirde Ftansıa 
liz kıtalariyle arasında mevcut kolam...,!;: kesiminde ilmiyeme. ne.1 batarken sona. ermi§Ur. makla zarar ettikleri odunıdruı Guyam. il7 Ma:tJnMtin k.ontrolil ~~ 

h YI azaltmaktnc'Jlr. Bazı ha- mekte ioo de civar istikamette_ bugiln ellerinde hiç kalmadığını, ni üz:mro.ı.ze aımamız laz:mgeldiğı 
~ .. r göre. bu saha esasen 6,5 rinde ılerliyerek Moskova aosesi ~ ~ue• r Fransızlar depolarda bulunan cUz'i rrJktar- fi!tri.udeyinı.,, 
h-i metreye kadar iren .,tir. Hint. uz;unlu~unda birkaç kasa.bayı ~ 2 daki odunların anca.k taahhütler Va:-ı:ng n.da sa.nılclığmıa. göre, 
Jil r. H, lfaya ve Sidl • Omeı- işgal etmiştir. Dü..,man küçük ka~ıltğı olduğunu, halbuki hal- Hol cu~ Guyanına gönderilen kuv 
böl esh1e dilsmanx ku .. atmağa. mikyasta çevirme hareketleriyle Amerlk&dl.ll kın daha. yüme mkmm odun v~tı .. r Tl'i.nida.d ga:mizcntmdan ay. 
do·' rr\ c ·yoriar. n-;er taraftan Mojaisk yolu üzerinde bir mik- Ö '11'1 nlmadığım ve bu vaziyct karşı. rxlm~ ve Pa.na.'maribo'ya gitmekte 
oe uıb! Mr· :a krtaları da muh~ tar ilerlemiş ve bunun için de Jaff?lm 1 rme_, • sında ileride kendilerine bir me. bulmımıtJlıır. 

fl'€:b .. kro it;tirak etmeı.tedir. Gıth- donmt13 olan ve tankların geç. tem•- eftll&r suliyet yükletilmemesini :J3:, :~- ·---o---
lbut hava. meyda.ru, eğer is-ınl -0. mesine milsaait bulunan dar yot ua ~terdir ~ ~-.ı~~ .... 10 '-'D lira 

.4nkara, 24 ( A.A.) - B. 
Meclisi bugün Şems..."'ttin G ·· 
tayın başkanlığında topl 
B. M. Meclisi 1941 yılı h . 
temmuz ayları hesa.bma ait 
be.taya ıttıla peyda etmiş ve 
kara şehri imar müdürlüğü 1 
mall yılı hesabı katisine ait 
batayı kabul eylemiştir. 

Meclis bundan sonra 
kanununa mii7.eyyel .Jmnu 
dördüncü maddesinde defY-işi. 
yapdmasma ait kanun layi 
ile Türkiye - .Almanya a 
ticari müna..~betlere mu 
25 temmuz 1940 tarihli h 
anlaşmaya ibnğlr protoklda 
yin edilmiş olan müddetin i 
ay uzatılmalanna ait kanu 
yihalannr müzakere ve 1\. 
ederek çaffi!m.l:m. günU t 
rnak Ü7.ere dağıtılmıştır. 

Pasta vo ham 
tailiları ba'iıkuıd 

karar a· ~ d ~il~e tile, artık d~a- !arla kırlık yollardan istifade Nel'york. 25 (A. A.) - Birle. Odun tacirleri. fiyat mu.raka- ı Ayll&lau UI 
r.,....:ı b" ho.l l ·m· R.,_ A~er·•·-""~'-: hür Fransızlar be b;; ... osunun odun narhını. 510 IS.6H~ .... 1tı- 1 I.Ja.sta, börek ve hamur tat na ny..,1.SIZ ır e gem~ ır. e~. . ıö. ~ ~ ...... İs lıl&UDCIA- "'n "~pı'--~· ve sa.tıimnaım 

'· ·mdi muhare~e:nin en şiddetli Tula kesiminde blzimkilerle ~urahl. "'S heyeti, hür Fransız kuv kuruşa. indir~ğindenbcrı •. ~n. Son .. Un~rde muhtelif toptancı ve ;,k ~ecn~~enin b;; iki 
E.? • na sahll3 olan b.,lge, ga- mukaye.se edilemiyecek üstün· vetleri ta.l'S!rnda.ıı kon.trol edilen bula hemen hıç od.un ge~c~ıi-..11. porak..,:deci k113aplarm et fiyatıarnu ne kadar §ehr.imize tebliği 
yet arızoı.lıdu-. Biribirine gayet lükte olan düşman kuvvetleri bu toprakların "Eirleşiık Ameriık:mın de ısrar etmektedirlerid. Bılnassa. ;un! POkilcte ıırttmlıklo.rı görlilm'.lş 1enmektccHr. Kararname etraf 
ya1 n iki meyil ve deniz~ doğru sebrı·n centı;ı..und"' ve "'arkında mlldafa.ası i,.in hayati ehemmiye • son gu .. n!erde soğuk g en hava. ·. ' h 11 la b 1 t 

.• ·ıı "' kl ... •• •• la.r bı"rd-"' ..• evvel:\ perakend<:ı~lel"', sonra da tor- da ~lZ!T ı;;: ra a§ anmı§ n-. fae ı nıütc;-d-lit vadiler, agwır 1·ıerlem~gve muvaffak olarak "V" ti,, haiz olın.ıı.;;.ı klseıbile &'!linç lar 'mzunden d-<>nn ... nl'o.ıte · al t · 
- J '~ tnnml:ı.ı- kontrole bqlamnı~tı. .ere ve lokant ara un cvzı e 

tarudar ic n pe t mUsait olnuyan kasaba.sına kadar gelmi::'lerdir. verme ve l:i.r::ı.lama. k:ı.nunu muci- boı-:ılnuştır. .. odun Bu anıds Cedikpa17ada ya.zıhaneııi me iı;i <'trafmda tetkiklere d 
bir zemin arze<liyor. Çok f;"ddet. Bu kaS"·hada s •. imdi sid .. etıi mu. biııcc yardım görn:ıeler~ne rc:s Ruz Odunculara anre, nal'hı. lJ' , _ .. : B :... b1... 

... _ ~ ;.ı • ~:- • ancak 600 uıunan Sab:i adında bir toptancı • ef !'1c.ttı:uır. una ıuı. u p le ~iri ·ı 11 rn• rec~dcn sıyrıl. hareı\.-ı~r cere'l.'!'ln ctmekt,~ir. \·elt n müsaade etm~ oldu,'Ullu bil· nın '\.·emden tayını 1 h 1 _,_._.,,, 
•/U\;;l_ " - "" '1 ~ Jmam 'ıA a:n defterler! e!-:ı ~çlrilml§, bur.un ram ezır anm~ı.ıouu-. ..,.,,.,~ ne bi t" ... ::ı.f ı'çı·n, n~ öt0kı· Yedı' devlet antil' '"mı·-_, ern 0·1·,...,;,.tir k tan .. c:agı o ası a .. nıı • ..._.,~ ~ - ...... ...... :u ' ..... , • ·uruş QOJ • , l , ... , · nn:.-!t haricinde perııkenceci luuıapiaı·a Bugün halC"n pastacı ve tat 

taraf irin ~nla\ o'mıyac" ktır. Pakta ıı'rı'yor dır .Ancak bu takdıru:- .. ~ ·•· ı , ,. . .. m t n!ar 
··AJ L b ' . . •Aı-~; ümk"" l et ,.,,,.di"1 e:örlllmUl'tl1r. Narhın k:ıbul. 1 !:l'!"ID eu~nn:.ıe evca u 
:,.,. arı- n i yaya ~ıye Berlinıde salihiyet.tar bir men.. Tünel kayışı bir hafta la odun g~ m un ° aeak. li!d~:gı ~tt:ıe c1lrmnme§hut yaptl<lı.. men harcanacak ve kara.:rnam 
g.önderi:;OI bada.n bildirildiğine göre Finlan. seı'nra ::e:=rimizde tır. ·~ 4 beledi . 1 ~ı g-ll.'1 !lra'3::.ı:'.!°:ı. bu ada.mm açıktan 10 t:ıtbik g\lnünden itiıba.ren gilnd 

Kııh'rde söyler.dif"ne göre, da. Danimarka, BulguiStan, Ru- Bn ra yo!~yl.:ı getirilmekte olan Dıg:r tar.aftan ti . Jtm iJin lira kf!r temin ettiği arılA§ılm:ış • unları ofis tarafından keeil 
~\j nl:ır, Lib~ ::ı. h~' a yoliyle mn.n,•a, Slovak~a, Hırvatistan yaptıgı tetkikI~r. ne. ces~ .e s.. tır. Kasap Sabri. derhal müddeluııu:ı- Diğer taraftall ma.ka 
V d l al ad h .. A J J t>:r <;it tiine} kayt~J bir hafta Son• tanbulda dftı.., iki aylık filıtıyaca de _ .. ı.n. ed:ı-...t..· .ı..Ut-uın· tan an, t \ an. at14 ve Nankin hükfunetinin temsil • . '1..1..14 v mıute veraecektir. un vaziyeti tt:WUA. -
A :ıny" ım ve belki d Rı.-sya- ettiği Çin bug-Un merasimle anti. rn· cehr.imize gelecektir. ' ka.fı odun .mlunıdugu anlaşı~. Üç mak&rn& falırikasmm 
<h 1 a "'e lezav:r.."Il ve takviye komintem pakta gireceklerdir. !.sveçe sl.pari3 olunan Te yola tır. Kış ~asında herhangi tir T • efl•• kesiler~ diğer 7 f.:ı.brikanm 
g. C:-.rmet ed"rler. AJmaııbr, Btı .. :trende h""'"' bulumna.k i}ık~rılan diğer bir ~t kayış da odun darlıgı ile karş~laşılma.ma_ er.o•.. • UM Jük un sarfiy:al:l'!!a i i-:e edibni 

• "" ._.. yakmda gelecek ve bu ımrctle tü- sı için i~en tedıbırler ı::imdi ? ,., -:ı. m.ı u l ı n, b" . ... , n~kliye b.y. üz:;re Mac&r hniciye nazırı . A "' : "eılliyor -a.karnacılarm u."1 ...ü..t 
rrdc · ti ve G"r:.t2 ku1lam1-dık. Bardü.sas. nu1,.... .. harici"'" nazırı nelin on senelik faaliyeti tenıin den alınmaktadır. Vilayet hususı D da artu··ım~ı beklenınekted:ir. 
L ~~ · ~.,. • ı 1- "('iCL<. ..r" e'r!lıniş ol.&C3ıktn-. rnotörlü ruı.kil vasıtalarına ma- Sular 1dare31Jıiıı kanaUZNyoıı ve ~.n c ::ı u. ır L'-''mış o an p.a- Büyon ,Hırvat hariciye nazırı 
ı Ö"l r· 1 n ··ıal!t 'ı !ar Bu zot ve yağ temin ederek odun ııu borutarmda yaptadJit tamirat yt!. .ı. • - • • • Larkaviç, Danimarka hariciye naklı" ;.aını· • kola:yJnn+ır"n~1·tır n b r r: m nların bt ""' ~ ~ zihıcJon 'bir iki gUDde•ı.rt eae.ngir, 

a .. • l rı.azırı S.'l\avenis Berline gitmis. OLUM Bundan ı,.,....ı,.., birkac_ nHnAnn ve Bebek o· . rda llS'ke,. ı I.:.rdir • ·~ lr>L4-l.......... Tozkopara..-ı, Arnavutköy 
\"" bilh&.3 a .... • :llatbaai EtlllDiyadan sırasile Tu- beri Üsküdar ve Kadı-köy semt. ~mtıerblde, 8lk m aı Jtellftm.aktedir. Ankaı·;ı. 2;; (tcleiotıı::\) - rartı 

t • , .... ''n- J !Jondra., '4 ( A.A.) - .AJman \il.i Efktl.r, Tcvb.dl Efklr, Vatan, !erinde m~a.1 kömürü sıkıntısı Tamirat işinin sUra.tle ikmaline ça. I pu bugün öğled;;n .·::ınra mutat t.o 
n '! ı ~.u·. r::~d"·osımun bildirdigı~·ne !!öra 13 . da b~famış bulunmaktadır. Bu- ll§tlm:ıkt&dır. Fakat tamtntm deva. tısını yapacaktır. Bu tophmhda 

J ~ wnet, :MWiyet ve Tan gazctel-eruule k U .n.ti 
· i !.:-in ~a f!e,·:~t ıniim:?EsiHerinin nerlinde. nun sebebi ·öm r .ıu yaclarııu m: mlldı:iatlnce ııemen batan ı.ehre ak kOl'Uııma kanuawıdaki t..mata 

milntUplik ve serrnllrcttiplik mu • s·1 · ed K dık-ci l •· ·~ ·, · d tn'" a"'c ki i"timamda 1936 ~nesinde ak- -.ı eden te.mııı en a ·öy ve <.t,.,.,,ıarı mat 20 den: ubGlım 6 ama ~örU,:ıı:neıer cereyan etlDfll 
J :1 4 '1 !i.vlıılıği yapan ve Va t:ının ba defakl Ü led h -r--

y~ "r\J , bu ",HJi r~kliya~a tedilmış· ol::ı.n antikomintem pak. sküdarR. Şi e ayvanıara a. kadar .su verUmiyecektılr. dlr, 
t, kuruluşımdıı. ba~tırettiplllt va.zifes'.. ola b' h "A 1.1. · on <>' • r tm 5 sene daha temdidine karar rız n ır as'4U.it. Yiizllnden 

. .. · • _n '. ir habere gö_ v~rilm!ştir. nı alan Yahya Say dOA -vefat etml.§ • kömür nakliyatı yaPIWnamıştır. • 
r • ,· ;z t ·• ı u lr 'ı.:ıJı.:1 :za. tir. Burala•a bir müddet ~in :bitan.. : ..... ~r' ",'I , , .. , • • / ~ • , ' 1 , ' i ' 

, Yahya Say, matbuat Aleminde ll1' • ıı...ld k"" ·· ·· deri! n: n " .... al R m 'lı l Girltte l!::u.. 'uu an omur gon erektir 
1 u. iman ,generali, ta- Te~ kadaışlarma kendistni ııev~ •Y· Diğer ta.raftan Etibank, üsklı-
arruzu hn ~r alır a.!maz ac~!e KMlıaem Neriman l4'.enpa _.tr clırınış gllzfde bir aanatktrdr. AraDll2. darda da bir kok ve sümükok de. 
hyyare· Ie Lib raya dönm:i:tUr. üarint\ ctnazesiu gelen. ~rff. f&l!• ! dan kaybolması matbuatın nadir ye· posu a~asına karar verıniş. 
A mnn ;ır mukabil taaruza sen ve g~ck mektupla taZiyat\6 w. t!ltueceti bir sanatkt.rnı kaybolm&S! 1 tir. 

lun:ı:ı yakmlarma ve &ııııtıanna, mer. demektir. ------------.;._ 
Geçtiler humeıılıı ıazwı 11Gren haatalJtusı tedtı- :snytık lrir keder içinde Y&bya sn- Asilsız ltlr baller 

D.N.B. nin aldığı matem.mim. vi i~m ~~ fmkblana cümles!.ai yın ölüm11ııU baber vertrlceıı g'erlde 
mc:.lfrmab göre .Alınanlar, 1ta!- tahakkuk ettlrmf.§ b'.ılunaılt doktor bı:raktrğr Jtederdide allel!line ve ark&_ Ankendım bildlrlldiğizıe göre me • 
yan birlikleriyle beraber, şimdi Hildavoerdi.ye teşekkill' ve minnetlertm daşlarma tszfyet beyan eder, Cenabı bus !ntllı.a.br kanununun tadW ve bu 

Af · • ;ı., • d t .,,u..- Ü 1 blnat bildfrmeğe mecalim olmadığ'Uı. ı Haktan mağfiret dil-eriz. arada iki dereceli seçim yerine bir 
rı a tt-1> •• esın e es~ı.ıı.ıus e e I de u i ~Ab 

alını; larelır Karst hücum mu. dan lııu 'butıaısta mubtettm gueteat • Cenazesi bu:-1ln li~eden eneı suı.. rece seç m esaauıın -. uıa mev • 
.,. 3 rr ... ~:n·etıe dev:!..'11 ediyor. tr~- Zin deWetıni rica ederim. 1 tansetim cn1!1'.sf karşımıdakf çıkmaz 1 zuubahs olduğuna dair verilen haberi 
lizler, bir çok zırhlı ara'ba kay. 1 cıevat Meruş ıK>kalttaki evinden kalclırıımıştIJ". partt genel sekreteri yalanlamıştır. 

Kitabi edıelıi1U M-blw z &ed •• Fllm1 sinema ~ _.. 
.._ elım... TNı 

VAHŞi AŞK 
Roy Milland - Patricia. Morüson -

Akim r ... i.roH'
• ~ ba barikap 

LALE Sine•asında 



an: Mahmut Saim AllBllll No: 11 
Sultan lıer sahalı 6eni. 

a gataktagken çağırır, 
asını tabir ettirirdi 

e_ elit ~c i, elif ö

lıe. be esire bl: be &tti. 

8Öl'ÜDCe beyninden 
clandU. Buna ~u • 

tendilll de bıı1 o. 

Bu adamla JllÜl'9ılllle Jlollır auy. 
dl? 

Evet!. Doiııı ~Jemlıst.i!. O, 1* 
at kendiısl, bir a.zrail gibi, bir azı. 
da .-na aMııbWl'di. 

Ne yapm1wb? Ne ~ 
dr !. lki mt.ır bir mektupla -.ıtl7e 
kaplRnd& pMbtU811U ~ • 
dl. Keodlmi ı. advnm lel'dDıden 
kurtaıılıbilmmı içiıı mcat bir' ,. .. 
vutı: Sultan aan.ylRI! 

Ellai uzatamıyaaiı, 1Nnıana 
eoıramryacalr. yegtne meloeb an
cak buralan olabilirdi. 

A.ne 8altu ...... : .. ,.... ho. 
ca" admJ vcrmf§ti. . 

BbWhüdanm kıoJduia .. bUs. 
blltlhl bqka1dı: ~ Ulld,,! 
Adım m.,.,..,... o1uDca dlelerla 

Dl pıardatlr: 
- Yine kimin mıma maıanaı 

olmuıt o klnDJZI tilki! . .derdi. 

lle)1ı&t! Her Jıezae.Hn 1*' Mftll 
her __. 1*' kemali 'ftllllll. 

ar euma 8lbl1aı bermutat Pe • 
rendebu boca Abdlllbunidin ha. 
zunmaginrdf: 

- Yine ıbu gece 8ll>aha bdar 
uyuy.,.adwn f8VkeWm.. .:leDlif, 
~ Yrldmlaria ~ 
ettim.. hepd lSyle derin 1l7bya 
:laJmJIJar ki.. 1l vallahl ... 1lllut. 
maeıar.. yara1J mtıan eti kendt 
det'tleriae clDr'Dfler. 

- Ddnek ~ bastm. 
lerde artS benimle meflUl delil-
111'! ••• 

- U ftllebl Hepaf QUda leY 
ket.Hm .. ben y6lmlan 115ylet6n, 
BeD iltlbu'eYe yattı. Uyandı: bü. 
tıt Uyudu: Baktı .. Ben hüld ~e. 
ma. 

- Ona kır• defa amenna dedik 
hocam! 

Sultan Hamit cuma Nlimllfuıa 
~or .. 

(~ '1ar) 

- Zavalb kacaiam eler 
dini anlayamadnm.. lrıendi 
derdimden onun derdini u • 
nuttum. Hele bir daha rut • 
lanam, ıu yo~m '*:dini 
aonıp öğreneyım.. bellri de 
V&IIDI bildiiim bir hutalıia 
tutulmuttur• . 

Diye aöyleniJorclu. T ahır 
O IÜD ha büeri a)mca kal .. 
deki hücrellne dömntif, 9k • 
tama bdar kalenin bahçe 
ıine inmemiid-
KALB AGRISINA DEVA 

VA.RMI? 
Bir batb pa. Nur baba· 

nm km tekrar Tabiri kolla· 
dı ve delik•nh kalenin bah
çeıine çıktılı ııracla, gene .o 
pnkü ıibl lot " tenha bıT 
yerde yolunu kesti: 

- UturJar ollUD kocayi • 
iit, ba1le 7ahmı ve dOtünce-
11 neıc,-. sfdiJorlUll? 

Tahir bakmadan cevap 

~ 11 
M eiarcıga ô.şık 

olan kız 
• hn, Si <A.A.> - BusQA 

Jılw dm §ehrimtze ıelmil olan 
tftltwy0ael İngiliz ~lcala.rı 
klııltlt91 1 T kiPden terKktip etmek 
tee-. Tabna tan:'DDUI entemu
,_,.ı hüemlenlen Levrie ve an
tnn&r Bebington refakat etmek
tedir. 

San Rocoo'nun ihtiyar mezar. 
.. öknU.W. 

Her gün sokaklarda yeni bir 
nıeara arandığı ilftn ediliyordu. 
Fakat Uç. dört hafta olmuş, 
küme mflracaat etmemişti. Bu 
ınllddet artında San Rooco'da 
ölen de olmam'tttı; onun için, 
mezarcı buhnak hU8USUSnda ka.. 
sabanın acelelli )'drtu. Daha ~ 
kltlan vardı, elbet biri ~ar 
diye bekliyorlardı. 

Bir mayıs a.kpmeydı. kuab6. 
ya bir yabancı geldi, işi üzerine 
aldı. 

Bu adamı ilk gören mahkeme 
Nlainin km Gita olmuştu, Ya_ 
bancr, kmn babasmm odasın
dan çıkıyordu, Kız omı içeri 
glıerlıen görmemişti. Adam, bu 
branhk dehlizde MDki km .. 
nyormue. gibi, doğru ona yaJr.. 
laetı. Tatlı bir sesle ve yabancı 
eiveeiyle: 

- Kımm sen onun, değil mi? 
diye aoınlu. 

Glta beşiyle evet diye cevap 
wrdl. Sonra, a.kşamm alacaka· 
r&Dbğmm ve aokaktaki sessiW.. 
iln içeri dolduğu pencerelerden 
birinin önüne kadar adamın ar. 
kumdan gitti, 

Bani.da dikkatle biribir1erine 
blMdar. Gita adama iSyle dal. 
11111 babyordu ki, kaıplmda du
ran bil wlemm da kendJaine 
bübğmı edet& K&mQyardu, u. 
aan boylu, ayıt bir adımdı bu. 
ArJruıiıda tulıat blçJmde siyah 
bir .,.ııat elı lı asi vardı. Saç. 
lan IUl)'dı w ldbar klmselerin 
taradıkları ... taramqtı. Za. 
ten idamda Jdbuo bir b3l vaıdı 
BIMm miJdl bu,~ doktor 
Dili? Meansı:ra biç bemıemi1W
du. 

Kır.. biıdm1llre i ... ge1m 
~ hJale, adM"m ellerini tutmak 
istedi. Adam, bir QOCllk hallyle, 
iki elini bb.tm uattı. - u.ıme aımpn 11 .,.. bir 
• deitI. cll)1Ul'du. 

Olta g&llerini adımm ellerin. 
den &JlHIU)CJtdu. Bununla be. 
l'&ber, actımm l(MUmlec:tifinl 11.. 
-- d&ktllen bir gOn4!f ıeıfı 
dd.~. 
~ kadar beraber gittiler. 

Sobkt& hemen hemen gece ol 
lllQltu. Yabancı aduı: 

- Uak mı? diye IOIÜU, 
B11DU mıbn göderiyle IO -

binı nihayetine kadar evleri 
takiı> etmiotl. Sobk ~

-Uzat cJelll ama, gel bense. 
ili 16tijreylm! Sen buranm Tel 
bariCmlmD, Yolu bilemeDin. 

Adam ciddi bir tavırla: 
- Sen )10Ju biliJ'OI' mU8Ul1? 

diye sonlu. 
- A! tahit! daha kUçükkerı 

öirendim ben bu yolu. Anneme 
liderim ben hep buradan. Aııne
nıl gok knçükken kaybetfm ben. 
3eıldrin dışında, orada timdi o. 
Yerini gösterlrim ben sana. 

Biç kon"§INdan gidiyorlardı. 
~ sesleri gecenin aükfttu 
iÇinde bin"birine karışıyordu. 
Bhıdenbire adam: 

- Kaç yapnda.sm, Glta? diye 
sordu. 

Kız, vtteudunu biraz yükselU
ret: 

- Onaltı, dedi. Her gQn de 111. 
raz daha büyUYQl'UDl, Yll>ancl 
adam gülümaemirJ. Km da ,._ 
lümsedi: 

- Sen k~ yapıda8m? diye 
sordu: · 

- Senden çok yaehYJm. Gita. 
Senin yaşmm iki misli. Her P.
çen JtÜll biraz daha yqlam,0-
r.unı. 
Mearlığa ~di. Kıs. e. 

liyle parmaklıklı k&J>ıdan i~ 
ni ~öetererek: 

TülauD k&ptam en.ternaeycınal 
aymıoalardan ve Hudderefie1de n. 
JDlnden Paviour'dur. lngitere • 
ııJll mabtelif klilpıerine meuap 1 
.. ba O)'Wleular ııuDıarcbr: 

Pavlyar (Huılttafild) 

Mqir ~ton Vcrderer) 
Fent.on (llidlee Bunıg) 
Reni (Senmiren) 
Huaki (Falkirk) 
Gdçnat (Sen Bcrnard) 
Gib (Hbenıiaııa) 
Stevart (Skod~ Tu.ıüor) 
Vadftrdı (Bo~ Vardcrent) 
Khft.on (Nevkaatcl O'nited) 
Adam (.Aberdin Duu) , 
Gdamr (Glaakcw Vrangenıf 
Vüyams (Svansea Tovn) 
Llndaey (Sen Miren) 
Prboı' (Hlınernians) 

=.:ğm:in_~: Saniyede yüz şimşek çakıyor 
maşiklar içinde kalımt. Ktga 

bi~:::dı~dam. oncıan an Yıldırım hadisesini ifim 
yaşayacağı bu J9nl J9'i -- nası I h d geçf~~I ha? deıli. BawJen iza e iyor 
enelki adam her halde 7fliPI• <.., tarafı s tlacı8de) ._....,.. ialn yıklınmm ıdftpnek 
DUi. · Yer .....,." • ~- 78r• iGlıD ..... .bir yere.,........... nOrı-

- ·Eftt, lıttyar bir 8dNMI. ler tMMP'ile J1ldaım tebHJElfllD.. belia Jlacet 1reımu. 
Bunda kamiy)e ...... •· ..... midir! Ha.yr, Bu cibi J'ab.t, -- yerin .ıtmdaıı 8l1 e tle!'da Ylidlnm lJ.lı.~-rurdu. Kansı da mtfyardı, .A. ._.._ t.op sogiyor, 11-.t ~ ~ 
dam ölür ölmez kadıll da plııtı llılda 1M* 'Ye ııaü* bulunalı tdll her __. bllemeJis. OMa 
gitti, nereye bilmiyorum, ~ -.. iGID, Y• altmdalı • ceoQini -.. 

- Ya? dedi, Fakat "':&:' mi • sP m Jale; ,,.ııMMeW!sı-ı dO§ım• der tiyetJe .. lmedtiimls yerleıW, Jll-• .__ ............ ? .a.a.. bqka bir teYle ınıEid(ci .O. ... , ....- dumll haftluoda, -.-ıua yatnn 
rilnUJ'(riu, Sonra GltaJa ... .,.. .... ~~ bUlw kaba1 •• balunma.ktan kaçmmak. 
dil: BaJdi 8811 git mrt*. imim. ..... ..,.. • .....--, kendU•lain Soara, yıldırmılı havalarda. iıı
..a.-: ,.~ .-ı.a... ..._... ,__ Wr _. ola o 9* ince ~. aan1arm blıtirinden ayn dıarmala.· 
~. uaulll .-.u.. .&.~..,....... 9" ·- ... )61am..ı.ıw....:._.J- v-ı dönmeye korkmaz.-! _. y._.~w;a #- n 11.zmııdır. Keseli, ord1ıluıla u• 

- O! Hayır, 11ıoi'*•wn. Ben lı , J41~ .._ eöyledlilmJıs ker mllmkün olduğu kadar b&riMrin-
- h ıw _..,,iiller, yer altın- dm mak, etrafa dağrtıhr .... a, 

heıt yalnm:m zaten. Ama sen ta • t 1 ~ yerleri, oralar- nc1a d111'd1*lan takdirde, blr yıldı, 
kmanayacağm mı burada kal- ela ,.cll _..tlanlan nasıı anıı.. nm dlllense hep!lıün birden malı· 
ma,ya ! )«11191t lml1aı' da bu yerleri hi&- '\IQlmat tehlikeli w.rdlr. 
Ylbmcı, ba7lr' liJlerden ~ illi ile '-'edi)'Oria.r, Kır1aıı&ıcsıa. Tabiatın bu g& kaınaştlraa •e 

flDI salladı, kmD elini tuttu. • ;e •elenen cirerek 'bazı ev· gils Jroıkutuı Af eti aynı am•nda 
kuvvetle 8Jktı ft J&ftŞ aet!ie: lldl .... ,.... yapı.Jarmı 8Örilı'· Irwnler için faydalıdır deTIM!lr iaa-

- Ben de ,..ınnwn hep, deci. ...... nır m=-ıa! 
Ba llll'8da. Jm. !ıeJıecanla: O eWlltD .W.tmda su bnhgwgadı. Yildırımm fa.;ydw yer )'tiılllDıclc 
- Dinle bak! decll. , ,_ ft tlmleie •a.rwı nt.beten li- me)"ftlılann, 8ebr.eJerj.ıı yetişıneeine 
Meımbkta bir bBlll ötmiyıe ~_.,,.._emin o1abWnıi- ~.Bumu, havada lıwl 

bqlmııfb. K111Q1l tannan ... , .... • r, 6teöenberi hail, q.. eıtttll Mld nltrlde temin .. ._ 
taraııbktan yO)melbw, odarm ....,. ,._ builuruuı evlerin yıl. tecUr. Şimşek çaktığı zaman bava
bötün etrafmı l&l'QW1 lıiıdni de cbr9 Wtae'iadea 1mk bılandu-- dak1 nitrojen, idrojen ve oksijenln 
)'9Jmahlr w dmia Wr hu içine ~ lılılr..,. ~ iml

1 ••na lıirl11E•'M .. m.aı. Melen bu a
~. ~ ~ + in• lleıt tlt ....,.._ hGytlmeld !cin p 

San &ooomm Jmi mezarcm ~ .-eder. X..-... ,... yararb bl nnaclded!r ve bunu ne: 
erteli günden itlbanın • başla. _... .....,... ı .. qiclaia lrua· bat kendisi havadan alıp tcıtdp 
DUIJb. Mi de ı.r haJde -..S.n ftlnllit- edeınes • .Allcak ba hu8U8ta ~ 

Onun. mealeil hakmda bam. tlr. ltand lerin yardlmma mmtaçt:Jr. 
bqka bir telllrJdsi ftl'4ll Jlesan yJWaW•, ... _an au a.a Alblerin yaptılı bir he811J& '6-
... ......... ı.. •• bir .._,._ ıa&une ge. yerllN ..... an eebeıbl ~: re, ~erin husule cetirdlll 
~~M~...J--~ .. ı-ırı r1 Y--ela~ libi, top. a11it nit$ eeaede 100 mi1Jal ton 
"""""· ~u.ı açan ,,.vwue Ju ~ • menlıaı elelctrik cere- :.-.a---"- bu t'I. •--1--

altmda o eeki kederii halleri~ -..-;. ~ Bulutlarda-~ mı~1~';; kı1mann§b. Memmı oılwndall ~ euıar boşalıp ar.kaiarmda mliıa· detı cWıa fazladır. :n eek~ ~,:ı,:rblr~ bet elektrik cereyanı blralanca Ohalde, Pntek çaktığı vakit, mı 
r bu ~ müı.ııbet oereyanı havi hA&e ne meyvalann melJmul ... 
ık vardı •• !'eni mearcı ora~~ olaa 7W iımdine dojnı çekiyor. ealmı dü§ilııerek bll'llZ da eeYio

mezar biçiminde taıtııar w go. y- a!tJDllnıki eulaı' da bu cereyan nı--:• ,.._ '· 
bekler yaptı. Bu 8U1'etle yolun ~-:..::..;..------__;;;:.:::;...::=-=:..:~=:.:...-----
iki tarafı bİl'l>il'İYle gbel bir a
henk tefkil etmlftl. OHUerini zi. 
yarete gelenler -.rlan bul 
makta güçlük çekiyorlardı. 
Mezarlığı bu tekilde ı&en San 

Rocco ahalisi ölümün aflrbğmı 
pek o kadar hl8aetma ohn1J!t}ar. 
dl. Birisi öldüğü aman - o 
ilkbaharda da ötüm bir çok ihti· 
yarları süpürmüştü - mezarlık 
yolu yine eskisi gibi uzun w ke. 
derli geliyordu ama ,tDeıilarbğa 
girince her tarafta 8f'Mlzlıik için. 
de bir bayram havam hiseoiunu. 
yordu. Sanki şimdi mearlarm 
ağzı binlerce çiçek vermek için 
açıhyordu. 

(Soma )"Ulll) 

[ l•ıl)tul: ~~ediyeıi ili'!!!" J 
J(lprller tamlratmda kullapılmak tlMN abna~k S ten aıtlıalllQum 

..,,...m n 1 ton kUl'fUll ııtll~Di açık eıc.ntmeye konulmll§bır. Kecmuullılll 
tamnlD bedeli 4860 llra ve ilk temlnatı • Ura TIS kuruttur. Şartname-. 
bit 'lif ..,-nel't mUdtlrlutu kalomlııde gı'Srilleblllr. lhale 28.lL&il ~ 
,aat ...ı 14 t.e dalnıl •Dcilmeııdo ıapdacaktzr, TallplerlD Dk temtnat mü.o 
bWI ,..,. •Jduplan ve Nı 1Jlına alt ttcaret odan veakalarlle !bale ..-a 
mu•"98 .. ıt.e dtlml ...umenc1e bulumnalan. (9929) 

•urtalıa llıtiaat Mü,., .. l"~~ "-~ ,-UT 118'unvell -
l(e1lek u ...... e ·Ç&bfan ::rent zatı ihtiyacı 1ç1n •oımayıp ptyua IGID do. 

kuma lJn&I eden •1 tez.glhı aahtplerinin ı.t.N2 tarth!ne kadar mevcut cıc. 
kuma JEoOPedUtlerlnden 1ılrıne marU&atıa byıtıarmı yaptuDUt olmaları 
ıuamseıecelt .... altal t&k41J'de ;:rukarda yam1ı tart!ten .anra bu gtbllere 
ıpllk wrtıınırecett lktlaat 'V'eklletlnlD 19.9.941 tarih ve 7/49e0 ayılt em. 
rt IJltiSUIDdaD olmakla ke1ft~t alüadarlara ua.n olunur. (10U8) 

- Ha~, aea aaldıyonun, 
TaWrl bemm ainmı ten dbr 
direbilirein ! Y araınm ilicı 
eeDİD elindedir. 

ziildü .. kemiklerim çürüdü. 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTEUI 

Genç kız birdenbire aib • 
~ Tahi~ üzerine atıldı. 

- Haydı, ne duft17onun? 
beni kurtar .. beni kucakla! 

Tahir timdi her feyi anla• ..... 

- Fabt, bot yere dainü
yorsun, Tahir! Geçen gün 
ben ıana Zührenin Iran ta • 
hınm oiluyla evlenmek üze
re oldutunu söyledim. O ıeni 
çoktan unutınuf·· Eğer unut
muaydı, Mina Rızaya va • 
nr mıydı? Eier sözleTİme i 
nanmıyonan, ömründe bir 
kere bile 7alan söylememit o 
lan ihtiyar babama ıor .. O"da 
bu hikayeye vakıftır. Ve tim 
di babam da • benim P,i • 
aana acıyor. 

vereli: 
- Benim ıibi kalebent biT 

nuııbkUm nereye aitse, ıene 
IU dirt cluvarm içindedir. 

Yilrii.,Up sideeeli ıırada 
Mpıu kaldırmca, zindancı • 
nm kıznu ıirdU: 

- Vay, sen miıin ibret· 
ilik? Geçen sün bana bir teY 
•ormuttun ! O sün çok rahaı
ımdım .. cevap vermeie, dü • 
ıünmeie mecalim yoktu. Ga· 
liba bana bir ubrabmdan 
babaetmittia-. DeJdi o siiDkü 
derdin? şimdi söyle baka· 

yım! ... 
Zindancrnın km gözlerini 

süzerek güldü: 
- Kalb ağnııoa deva var 

mı? Bunu soracaktım.. bili • 
yorsan, Allah rızaıı için söy
le bana! 

Tahir hila bir ıey anla • 
mıyordu. 

- Biraz ıülıu111 ile uiut • 
tursan belki aintı · hafifler. 
Bundan başka bir çaresi var 
mı, yok mu? bilmiyonmı· Bu
nu ancak bazik bir hekim 'bi
lir yavrum! 

- Sana 1ül1UJUnu bot yr 
re taYıİJe e'ctiiime yanıyo. 
rum, pzel kız! Sen aradıim 
ilicı bende bulamazsın! E · 
ıer ben böyle bir iliç bilser 
dün, ıenden önce kendim imi 
tanırdım. 

Ve ıiddetle aöiıünün dür 
melerini açarak yükeek ees • 
le illve etti: 

- Hele fU halime bir bak! 
lranllerin K.belida ye Ki
zımiyede kencliı.rini döjm• 
leri Pbl, ben de herıin alt" 
ıiimil dllmekten derim yü • 

- Demek ki ıen bana acı
yol'IUD lyle mi? 

- Şüphesiz. Sen gerçek • 
ten acınacak bir haldesin! 
Sık ıık kendini kaybediyor"' 
IULe Cinlerle, feytaalarla kcr 
n~l Bunan 80DU cin 
nettir, Tahir! Y ann deli olur 
ian. vank delil mi aana? 

(DfVamı 



(~ Mrt.cl aytUıaH.1191 
b:ıfbk y ındAkl tıu-Uı oert.en" t;w. 

oonu"'b bl:llkU ı:wn rrll~l 
EV~l\i !\I~ r.rrrm,t I.r.RI, f , I'. 

• Ytlk.lclı: taUlHl bir g•ç. lise n 
or'"umektep talcbeıer1ne hesap, cebir, 

mya, ~ dersleri \•ermek iste • 
.. !.tccllr. (M,B.) rcmzlne müracaat. 

'"" .... - -- ---
ISTANBUL BELEDiYESi p~ ... ~ "1.-:ı."~ 

· ı~ıı ŞEHiR 
TiYATROSU 
TEPEBAŞl 

lınıdl OIBAM KJSMINDA. 
Akşam 20Jl0 c:ıa 

Merdivende Bir Işık 

\ıA, ıs vıml\JI•,, ALil\I. SATW 
~Ib1 tl<.arı m'.lhl) ·•ı niı olıruyan ırrı. 
•;tik tııını ır pan:ısız ncşrolıınıır. 

Evlenme • kiiflerı 

"Yaş 20, y l 77, kilo G kumral 

• AUevt vnı:lyctl dolayuıllc fakUl 
tcııiM devam edemlyon bir Onlvcrsıte. 
ır genç, iş aramaktndır. Her lUrlil ya. 
zı i~lcrl yapar, ders verebilir. (Or • 
hn.n) rcmı:lne milracnat. 

• F..skl ve yeni bıı.rfıcrı okur •e 
yazar ve blr:ı.z da daktilo b.len bir 
bııyan, milnn&lp blr L' anyor. CM. 
A. K.) remzine mUraoa t, 

Beyoğlu Halk Sineması 
.Bucüo 11 den itibaren s biiyllk mm 

bi.rden: 

1 - BüYiik Caz. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiPf ROMA TiZ 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

~ - Alibaba Wııdistanda ~) 
Son Zatcrl. icabında Günde 3 Ka§e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan .brarla lateyioİf. 

:(. İGtıinbul tlni\•crsıtul fen fnltUltr. 
sinde okuyan bir senç. fizik dersı 
vermektedir. (4. A. lı"enı rrmz!ne 
müracaat. 

3 - Sillıt,6r Kov!Mlyt.. 

mckl.l'dır. ı· "! n 1,5 ya~mda bir 
ocu v rdır . .Maaşı 80 liradır A ~-

rağ" b yan d•Jl d olabilir .1. 
IlO}, 1,():1, k l? G1. • 31, yüksek 

1 • 

lır. • .. yrıcıı. geliri vnrdrr.(VUksek ınU. 
l• dls) rC'mzln müracaat. -2 

• Y 20, boy 1,72, kilo 75, kumral 
çlı, yf' ı -;lizlU, oldukça güzel, mo
llyncı tir bay, ku nral, boynz ve gU. 
•lce bir bayanı evlenmek lştcmekte 
,r, Bu bayın ayda 75 lira kazancı 

vardır. Ala.c ğı kızın ev işlerinden r.n. 
Jaınnsı l!zundır. İnde edilmelt şarUle 
h!r fotoğrafla. CTnçl remzine müra. -
~ ııt.. - 3 

Yaş 27, boy l,G2, kilo 63, kumraı 
r, elA. gözlü, ytiztı her ttırlU saça 

den, bilh.nssa gece hali çalı: gilzcl bir 
"""OÇ kız, doktor, mühendis gibi bir 
,. \Slek mı.hlbl, srı.s5 ya.,larmda, krr
~ ~u bir b3ylu evlenmek iatemek
ılcc:Ur. (Bahar çiçeği l} remzine mC.. 
rr.caa.t - 4 

'• ve iwi arı yanlar: 

*On ı;eklz ~a§mdn, ortamcktcp me 
amu, daktilo bilen, mtıhascbeden an. 
Uynn b r genç; resmt veyıı hu.swıl 

müesseselerin "birinde tıı aramaktadcr. 
(Şans) remzuıo müracaat. 

* Ortamckteb;,n inci smrfıruı ka-
dar okumu bir genç, ticarethane. 
1erln birinde ayak işleri yıı.pmak is 
temektedlr. <K.Z.U) remzine mllra. 
caat.. 

* 80 yaşwcıa, c.-ıl:§.ı>ar., cl:l<ll bl.r 
bay, hu.sıuıt veya re.sın! müesaeaeler. 
de ltalorifcr !.J1lt aı-ı::.ı.nktadır. Sultan. 
ahmette ce?.acvi k~u:mda bakkal 
Hllseytn clJ !.e (J<. Sezere) mUracaat 

• Ticaret lisesi son smıfrnaaymı. l 

• Yllksek Uıtlaa.t ve ticaret nıoktc. 
binde okuyan bir g-enç, ortaokul talc. 
belcrıno cob!.r ,hendese, !lz!k ,.o tari!:ı. 
co!;Tafy& dersleri \-Crınek istemekte 
dir. (Sankay) ı·emzlnc müracaat. 

:<· Bir sene ortlll"Iektepte tıı.bilye bo, 
caııt;-1 yo.pmı~, yUksek tahsil talebee! 
bir genç, fizik, kimya, tnbiiyc dcr3leri 
vermek lstemt'ktcd~r. fM. Sabih> rem 
zlne mUracant. 

il- Gayet iyi kUıtilr fizik bilen bir 
rürl. (;enr!, [iZ z~ınand"', \'llCUdU b!. 
çtmstz olnnların blçlrnslzliklerlnl \ 'C ı 
IUzum.ınız ş!.§manlıltları &lderillr. Ders 
tc verebilir. (A.R. A.99) rem7Jne mU. 
racnat. 
~ Fayaru1 çinı, seronik ve mozaylk 

Lt1lerinde senelerce çalışmış, u.staba. 
ş;lık etmltı, boll3Cr.1.slerl bulunan bir 
sanatkAr lş aramaktadır. T~rayıı da 
gidebilir. (A.K. tı> remzine müracaat. 

• Kabnta~ llse31nln be§lncl smıfm. 
da okuyan bir gene;, mal§eUnl temin 
etmek için öğteden sonra çalışmak Is 
temektedlr. Daktilo ve muhasebeden 
anlar, Riyulyetrl kuvveUictlr. CM. Pek 
can) remzine mQracaat. 

• Ortamektebln aeklılncl sıwfmdıı 
okuyan bir genç iş aramaktadır. BI! 
kırtaalyecı ve kitapçı d!lkklnmda 4 

Eene çaJıımıı olduğu lçin tezgahtar 
Irğr tercih eder. (L.'O.F) remzine mn. 
rncaat. j 

• Slnemacılığm ber tllrtO lştllden 

nnıa.yan, 12 sene sinemacılık yapmış 
b\r genç herhangi bir sinemacılık işin 
de çalışmak fstemektedtT. <lı:lek ı rem 
zJne mllracaat. 

• Liaenln Fen kolundan mezun 
mtıhteUt ortameltteplcrdc öğretmen 
llk yapm~. b.usue1 bir r.nk talebe yı> 
U.ştirmlş bir genç, lise ve ortamek 
tep talebelerine almıı.nca n ıriynziyc 

dersler! \"ermcJt istemektedır. ( H.A ı 
remzine mllracaat. 

,y:l muhıısebc, hesap ve muhaberal • 18 YIL§Wda, ticaret mektebi mc • 
bllirlm. Öğtec:cn sonra b1r mtı~e , zunu, steno ve dnlrtilodan anlayan blr 1 
de ı;a.uşmak Uzcro ~ aremıurtayım. genç tııhslllle mUteruıaip bir 1Ş aramak 
{T.T.T. 18a) rcmzmc milraca.ıı.t tadır (Katot) remzine mUrncaat. ı 

• U~!n f n kolundıuı pek iyi de j • Kaba.taş llS<'.sinln bejiDcl smı!r:ıdn 
rece ile mezun oımu,., olgunluk imtı 

1 

,.. aı Unl temin et. 
okuyan uır genç, m ~ 

b.ruımr v rml , askcrllkle nliUtası ol • mek içln hergUıı öğleden 8011ra çalış. 
mryan, tr ı an, dilrllst bir gc.nç, çok rnak istem~ ktcdlr. Daktilo ve muhıı::;c 
clıven U r tıe çlllışm:ık üzere iş ara. d _, (L? "'--•c·c ) re:n-ı:ıe 

be en oınnr. ..... • .,... ' ' .. ma.ktadır. (İ.K'8.) rcmzı.nc müracaat. ı 
~ Fransızcayı okuyup yazan daktl. müracaat. 

• • YUhııck Ucaret mcı<teblnd" oKu • ı 
ıo bilen blr ı; nç, husus! t-ır mlles yan bir gcnı:, mnı bir mUe:ı"c.sedc öğ. 
acde çalısmnk istemektedir. (K.U.) 1 k • tcmektelllr 1 
remzine mtinıc:ıat. leden sonra.nn ça ı;;ıma :.s • 

* \"Ulcaclt İktısat ve 'l'icacet m~ (ôzener) ~"rnzllne mt Urakcatcabt.lnln "On 1 
:r YükEK' -t t care mc ... 

tebini!ı birinci sınıfında okuyan bir 
sınıfına devam e 1":ı, iyi !ransızca, 

ı;cnç, rok t'hvcn flyatln öğleden sonra dııktllo ve C8kl har!lerl bılcn. blrıı.z d;ı 
çn!~. k üzere btr il! s.rrunaktndtr, b' ba tka ı 
(Y.T. 12) rcmzıne müracaat. a.rapçmlan anlayan .r gen~. 

veya trc:ır. blr mUcsscscnin mulıruıebe ı 
• Orta 2 den aynıa:ıJ: ltl 1llflDda alnwc rnll§Dlnl. • m·~k~e.:ıır. (T!caret 1' 

Jdmses12 bi: gene Cğl~ eonra .ar 
talebe.si) r ·n zlnc mUr:ıcaat. 

1 nıücs:ıc:ıede 11' araı:naktaôn'. Batıeröt • Yil tlV,' • ikt s t \'C l!ca.Tet mektc. 
(q'.P ... ) rcmmıe mtirseaa.tıan ı 

bfnln ikinci smtt'mdn bulunan tıcaap 
• Ortamcktebin 8 inci ıımıtına ita. ve riyazlyesl kuvvcul bir genç; öğl<! • 

dar olmmuş, seri daktilo kullanan, ""- ı • tc kt dl l 
~- den eonrııları çalıııu:ıı < .s me e r. 

zurı dflz..<1ln riynzıyesl kuvveUl bir (A.R.S.) remzıne ı:n\.':'llcaat. 

1 
genç az b1r tlcrcUe tş aramaırtacıır. 
(Fnbrl KAzımı rcmzınc mftracaat. - • 'orta.mektebin blr..:ıcl ~ı'1·fmda 

* YUkBek İktrsat ve Ticaret Kek okuyan 16 Y8§tııd:ı bir genç, hergUn 

tebi.nln blrlncı smıtmdayım. Tahaile 
devam edebilmem için ı:lir ~ <ı.nyo • 
rom. Çok eh.ven bir ücretle ve denı 
aat.terl haricinde taW gilnJerinde 

ç:ıJcyabilirtm. 1ııtıycolertn (Y.T. ll) 
rcmzin" mektupla müracaat etmele. 
rı. 

* YUksek üttLi.'U ı-e ucaret ı:ı:ıekte. 
blnfn birinci sını:!!UL kayıUı blr genç. 
öğleden sonralan ı:aı:ı:ıwıx inemekle. 
cKr. ~ızca Oillr daktilo kWl&DU 

ötleden sonrıı huıırusı veya rıeflmt her. 
hangi bir müessese veya Ucııretlınned~ 
çalışmak lstıemckUıdlr. <S. Aydemir 
441) rem:a!Jte mtlracaat. 

• :t-ıuhabere ve dosya tasnifi. mu. ' 
tıabcrat 1.ı!tatlatlk ~bl. ticari bilgUere 
vA.kıf, ticaret Uecs\nin son sııırunda 
okuyan bir genç, 14 ten 17 ye kadıır 
~ ara.me.ktadır. (K.T.K.8) renu:ine 
müracaat. 

:r. 8 ay mflddetle bir tk:aretharıa. 

•e stanografiye nkıttır. muhwtıe de çal19nıı7, daktilo ve muamele işle. 

, 
REKLAM DE~IL. HAKiKAT: 

Yı.ırdttmuzmı her ::ö~ruılnde dUı·llstlUğU, UCUZiuğu \~ ı 

bol ~~ıtıerilc tanınmış: 

ASRI MOBİL YA MAGAZASINI 
ı;e::med n ve b1r tlkir almadım blL§ka yerden mobilya 

1 
almamalarını tavalye ve mutlaka. salonlnrıınızı gez 
11clerlnl rica ederiz. Billuı.!lsa İngiliz k ı"yolııarı v~ 

Avusturya sandnJyelerı mevcuttur. 

l"t&lıbul, ~ yoqu, No. 66 .tUIMET FE\'Zi 
Tel: 28407. 

~ .. ":. . . . .. . . . ~ ~. ' . . . ' . . • : .: :_.;; t AJ ~ t ~ ) . . ~ .• 

TüRKiV~~ 

iŞ BANl<A.SI 
Küçük Tasarruf 

Hesaı;ları 
19t2 trtRAl'\Iİl'Jo: PL.\,.'JJ 

1H2 UIBl'l!tt n:umı 
1 adet 2000 Liralık - 2000. - l,lr:ı 
s .. ıooo = sooo.- " 

• 2 .. 71W .. - 1500.- •. 
8 .. 500 = lüOO.- ,. 

ıo .. 2uo .. c: 2soo.- .. 
'° .. ıoo .. = 4000:- .. 
15() .. 50 c: 2500.- • 

Kl;Ştl>ELF.R: 2 Şubat, 4 
\la~ı"'• 2 Ağu!ıt01', 2 tkln

dtctrin tarihlerinde 
~apılır 

, 
200 ,. 
200 

25 
10 

= ~000.- .. 
ı::ı 2000.- ., 

den dn nlar (8 r 17 rern31De mft, rln1 ~ bilen, bir genç. hcrh::ı.ngl bir 1 

racanL tteanıthruıede 20:25 Jlr& llcrctle ç:ılış. -==========================::::====== 
"' Eski yazıyı mllkcmmel bt.letı, mı. mak istemektedir. (H.K. Dinç) banlarda, husu..'1 Ucarct.b.anclerde, ı. (Y.J.!. 71) (Harika) (SA.) (H.K.11.) 

ı 'lSC u anlayan da.ktUoyu iyi kuıta remrkı-0 mnracnat. ı!:ıreha.nclerde ma.ı.ıhhlhllk, kCı.t.plik (Bar) (Y. Akın) (D. r;ı} '(Dcyer) 
nan, hu uk takil'te..."1ndc okuyan bir :t- Devlet mUcsscseıerlnd~n b~rin~ ve buna mümasil yazı L,ıerlndc ça • (Slılern!) (Teo~) (L.B.) (Denk) 
,cmç, ta iline devl'.lll edebilmek i~ çn!.ıf;an b!r muh!U>cbc m"'murt\ b.er j ııRmak ıstlyorı.ım. Oldukça aUraUI (H.V.l (:H.A,K.) (Mu::nf!er HcpUn. 
çalı~m:ık llıtlyacınt.ındır. B!r a.v3ilat aı,1&lll 11aat:; te:ı aon:-a ve cuw;ı.rtesı d;lttilo yazımın, E:ı Son Dn.ltlkada IQ) (27 F.G.) (Şermin 17 (Dctek) 
vcyıı. bir tilcc:ır ~·~ nda öğledeII soı:ı güaıeri ıs ten itibaren buBWJi mllcsse. (O. Saadet 7) remzine mUrncnnt. 1 (G~8) (SiS Aydcğaıı) ·(Tez 41) 
raları ç lı şblllr. (A.T, 23\ remzine scıerck!, §irketlerde, tıcarcthane ve ı ·(Lcm&D Y.) (27 F 6) 
mUr caat blirruıırda "nlışmalt !ıte;;ncktedlr (Mu .\"• Lise son l!mıt talebesi bir gene;, (":J 40 "ld:ubta. ..T Dk "20 

" ö~lcden sonra çalışmak Uzere 1§ ara. • ,:._._, ç,, .. e " ,. 
• llkmc.h"'tep m zunuyum. Biraz do. hasebe 1'.Şı reı:azlrıe mllracant. maktııdır. (O.H A.) remzine mUraca,. l '"Sub&Y .. 4........,erine gelen mekl\"'pla.r 

tiakWod n anlıyorum. 22 yaşındayım. ~ YlU11ek iktisat ''e t!carct mcltte. • bildlrdDdel'i •dreııe g&ade.rilmlftlr.) 
Hu u i v yıı resmi bir mUcssesed<ı blalrı blrklcl sınıfında okuyan bir genç at •• 
çal y rum. CM.G.} cbv'Cn b~r ücretle iş aramaktadır. 

• ~4 Y" ıDl.1 lstınt>uida '* talırl,, lılalııMı'IHı ve fraoınz:cayı iyi bilir Aldırınız: 
1canm elektrik tamir[) lcrlnde ~ (A:BA. Z) remzine mUracnat. 
bir genç. berhangi b1r mUesseaeck • Ayda on Ura Qcrctıe haftada b1r, A~ğıda renılder1 JU1lı o1an o. 
hergtln munt.azamaa D saat ça.lrşabftlr. aqamları altıdan sekize ktıdnr ça ı ımyuculanmızm namlannn relen 
(Ayal) remztne m8raeaat. lJtl&bllecek genç bir btıyana ihtiyaç m2ktuplan ~rebaneml7.clen (pazar 
~ :m yaşmda, e.KerUkle Ol# ol • vardır. Çocuklu veya çocuksuz !ak t 1ıı.n hariç) her gün sabahtNı ~ 

mıyao, ortarı:clrtcb'.n tktnel aautma lbti;yaeı olan tercib edlllr. "Muhtaç,. kadar "' aaat 17 ı:cu eorıra aldırma.. 
kadar okumuş. eski yazıyı bllen. •r! remstne mektupla mllrac&a.t. ları. 

dnktUo yaz&n ıJ!r bay 1ş aramaktadır. • U. tahlilim vardır. Akşamlan (H.99) (Kardeşler) (lngel 27) (Saf) 
(C.U. 332') :reıwı.ltıe mnracaat. .9llMlt., •dul U e lllıdar beı aaat mat. {'N.MP•keı ) (13 loın) (P.t.24-) 

~TOB 

Halid Ziya Konuralp 
IJUN(..1 (,~ DOÇICNTJ 

ceeyollu latutıaı Cacıdesi Elbamra 
AJl8l'tmam ı Numarada 

o.teı .......... ..,..,~ ..... 

TeWGll: tft04 

Selimiye satınalma komiıyonundan: 
Mevcut cvs:ıfı dablllndc 3000 kilo lAharı.a ve 3000 lillo prua 

Uısllm şarUlc pazarlılcla. satın alınacaktır, IAhananrn temin&tr 11 
kuru§tur. Ve prasıının 36 liradır. Pazaruğ'ı 26.11.941 ça.rpmba 
lO da Sclimlycdc komlsyo.:ıda yapılacaktır .. (10334) 

1 
stanbuı Levazım amırliğinden 

,ıar,c. ası<er Kıtaatı .1amarı ---~ğıda yazılı mcvııddrn kapalı 

gün, saat ve mahallerdeki nskeı1 s:ıtmalma komlsyoDlarmda 
'l'nilplerın kanuni vesikalarile teklif mektuplannr ibııle saatle 
saat evvel alt olduğu ltomısyona vermeleri. (1465.10310) 

Cinsi Mfütarı Tutan 'l'emtnatı ıhalc gün, sa.at 19 
kilo lira lira 

Odun 1.950.000 29.250 21911 12.ll.941 15 
Buğdıı,.dan un imali 4.000.000 174.400 26.160 10 ., ,, 1ô Ge 

Sığır eti u0.000 2!S.OOO 187"5 15 " ,. 16 
Buğdaydan un imaJI 300.000 13.080 2070 16 ,, ,, 16 

Sığır eti 210.000 56.700 4252.50 15 ,. ., 10) 
Sığır eti 100.000 27.000 2025 15 ., • 15) 
Sığır eti 100.000 27.00U 20~ö 16 ,, ,, 16) 
Sığır eti 100.000 27.000 2025 16 ., ., 
Sığır eti 160.000 49.GOO 3720 12 
Kundura çltt 12,000 102.000 6350 12 ., ., 
Yemeni çift 10.000 50.000 3750 12 

+ol'•. 
A§ağı~ yazılı mevad:lm pazarlıkla. eksl\tmc!erl 

gUn, saat ve mahallerdeki nslterl satınalrna komisyonl:ırwda 
Tllpl~rin belli vakitlerde nlt olduğu lto:n.syon arda bulunmaları. 

Cinsi 
(1407.ıoaıJ) 

:Miktarı Tutan Teminatı ihale gün, saat .. 

Kuru lnc!ı 
Kuru ot 
Sadeyağı 

Sığır eti 
Odurı 

Sığır eti 
Sığır ~ti 

Sığır eti 

lcilo lira lira 
2500 

150.000 82u0 
3.000 5220 

10.000 

100.000 rıo.ooo 
10,000 
37,500 

39Ui0 

875 

3750 

2250 

20.000 kilo pençellk kösele alınacaktır. 

26.11.941 
28 
26 .... 16 

ça~mba gUnU saat 15 t.c Dlyarbakırda. askeri satınalmıı ko 
yapılacaktır. Beher kilosuna 475 kuruş tahmin edilmiştir. ıus 

6000 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona. gelmeleri. (145 
.y. .:/o* 

Aşağıda yazılı mevaddm pazarlıklıı. eksiltmeleri S.12.9U g 
rında yazılı saatlerde Çorumda nskeı1 satmalma xomlsyonunda 
ur. Tal!plerin lıcJll ''aldtte komisyona gelmeleri. (1429-10130) 

Clnsi, l\Ul.tarı l'utarı Timna.n lbs.le !oaatl 
kilo Ura ur .. 

ı;:uru ot 180.000 ll.250 8« 10 
Samnn 108.000 2.700 203 11 

• .y.~ * 
Ae. Doktor ve tatbikat okulu otopsi binasının 23.202 lira 15 

ş.U bedeılı Ustl.at llCı.\·uı 5.12.941 cuma gtınU saat 16 da knpalI 
slltrncye konmuştur. İhalcsı Ankarada M.M.V. s:ı.tmnlma ko 
yapılacaktır. İlk temlnau 17-10 lira 16 kuru tur. Keşif evrakı 
kom.syondıın alınır. Tııllplcrin kanuni vcs!kalarlle teklif mektU 
le s:ı.atinden bir saat e\'vel komisyona vcrm"'lcrl. (14l!J-!0100) 

• • 
J~:ıtJdıı. ya::ıh mevaddm pazarlıkla clu;iltmcleri 1.ll.941 p 

nU s:ıat 15 tc Kayserlde aııkerl satmaıma ltomisyonunda :> 
Tnliplcrin belli vakitte komisyona gclmckrl. Hrp inin tahmin 
llrn 50 l;uruı:ı kaU teminatı :;:'S')2 lıra 37 kunı~tur, (14:37-10232) 

Cinsi Miktarı 

Manda derisi 
Yerli va.kete 
Tabtın astarı 

• 

Sarı astarlık ıneşin 

Kenarlı!~ san me§tn 
Mul)tellf No. yemeni kalıbı: çlt't 

Selimiye satın:ılma komisyonundan: 

kilo 
2500 
1000 
ıso 

50 
25 

215 

;\{e\"Cllt C\'satı dalı111ndc Mnltcncyc tesllm 6ıı.rtlle 8000 JcilO 
3000 ldlo prasn pazaılıkla ı:atın nımacaktır, L~ıı.nanm tem~r:,_ 
kur.ış \"c prnsanın 36 liradır. Pazarlığı 25.11.941 ça111amba g
da Seılmlyede konıfsyond& yapılacaktır. (10385) 

Karar Hıılas:zsıdır. 
Ceza _ 41/lluO , 
Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Unkapan.mda 

rctııc meşgul Apdl Ocilu Mehm t Emin hal,kında İstanbul ASUY• 
za m:ıhkemeslnde cereyan eden mu!ı:ı.kemcsl neticesinde suçl• 
bıt olduğundan milli korunma kanununun 31,69 uncu maddoleri 
2:5 lira para eczası liJcmesln.:ı \"e hl'ıkUm katltfŞUğlndcn ücreti -
olmnk üzere karar hUUl.sasının haber gaz .. tcslndc neşredllr:ııcııl 
tarlliinde karar verildi. (10296) 

Deniz Levazım Satıaaıma 
Bomlıyona ıl~Dlan 

Marmara Üsaübahri ve Kocaeli Mat. Mv. 
Komutanh~dan: 

Bir mimar aranıyor 
Komutanlık emrinde vazife görmek Uzere 120-170 üra 

memuru veya mlmar aranılmaktadır. 
Bu {fte latlhdam edileceklerin kanunun lstedlğ bOtftn e~ 

lunmaıan şarttır, Taliplerin ehliyet ve R'\tr v sık uarile birilkW 
bp. mllracaatıan llAn olunur. (10210) 


