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Meqv~ ve sebzeqi 1 

ucuzlatmak anyada Bize • 
ıçın 

• ! E B ü LH ü DA. 
ve 

''Beslenen . MAHMUD SAtM 
ıyaı Devlet Demiryotları ·idaresi 

mühim bir karar verdi SARAYLILAR, 
A,RAS IN DA 

~ ~~. kara ve geri taa.ssu. 
~~ı kim çekti? Biz her 
~ ııcten öaha kuvvern hu. Meyve ve sebze~er mersl•lere 
~"'1 lıı bekliyoruz ve he~· ta. --• d · 
~tluk teminatı görilyo· baıı lıtııyu.uaar aa 

nyarun az bir zaman f I Al f lf J ~Ier Çektiği gözönünde. de t e:: z • u ar e erle lf a 'I e l llecek 
... ~"akkat bir muvaffakı. De,·Jet de..,;..,_.0Jları idaresi mu• · · · 

bıi~OŞluğu içinde kendile.. 9·,, . t k . tn!§tır. Bunun ı.çin bu maddeleriıı 
•ıın btitil k •b d k ayyen mrntakaların sene 3 .}na. çıkarıldığı istMyonlar veya hat 

n a.} e ece - . d . mua\·ycn m 
c Yardılar ve kı:Iblerlni gını te~hıl e en 'e · C\'- JJarr:.ala.rı için .nüddetli olarak fe\'• 

~l'dutar. Fakat etbctte bu j simlcrde ihraç r-1.unan bazı. _mcyva kaladc tenzilatlı muvakkat tarife• 
11hn b' 1 ve vaı. seb2':clerın naklı.}atında ler tatbikı ve ounlann her sene ır ayı ması olacak. • · • k 

müstahsile ''e tacire azamı olay_ tekrarı muvafık görülmüştür. Bu 
Irk ve ucm:luk gösterilerek bu tenzilat himaye edilecek nıemle ... 

l'azan: me:n·a ve sebulrrin l}'rinde kal • ket malısulilnün cins ve nev'i ile 
il toıııııa.lf Ya l.,ID 1 mamasını temin etmege karar ver maliyetinin kurtarabileceği miktu. 

caua 91 ra göre olacaktır . 

. GJL!lb8111D bil' tık olarak şark vila~·<:tleriniıı 

Klrbl!)Ofdcn bir görün\it 

Sov ret lbtUAllnln 
yıl dini mi 
mlaaıebet ,Je 

Stalinin 
nutku 

U mcı;lıur clmalarıntn ucuzca mcm _ 

ma ateıı lekete yayılması için bir tarife ku Anayurtta bir tek 
---<>-""- bul edilmt~tir. Önüınü1kki salı . b gününden ifharc-n tatbik olunacak Al f • Bu har İ. bu fe,·kalade lenzi:iitlı tnrifo, I~r~ man ne erı 

zıırum, En:inc.an arası ile Dumnr-

k ma J. l lr • Divı·;k istasyonları arasmdaki kalmayıncıva kadar azan 1( a istas:-·onlardan perakende suretilr. 
yapılacak elma nakliyntııın t.<ı.tbik 1 

Herşeyi olunacaktır. Harbe devam 
Diğer ba1.ı istihsal ntmtn'kala -ı Moskn\"ll.), müdafaa rocn ku,., ... urr 

kazanmış rındrın yapılan müracaatlar iı,:ııı de ı.umandanı Genrml Sukof """ • f 
tarifeler hazırlanmaktadır. ea ece g l z • 

olacağiZ t BASIN B'RL'Gv. KONGRES'NDE Sovyet ordusunun gerilemesi 

Meseıe'Dın aııl 1 1 1 1 Jk~:~ ~i:r~ep;:ı~~:;Jr;n-
eıaıı lla barbla ae ALINAN KARARLAR Fıllat pe~t J&kıada 
ıımın lllteoetı il ı lklacl ceplle 

Iİefll, Uld .. fd8aa geleoeldlr 
biticelldir Senede ıkı gün Basıı-~ Londra,, <A. A.> - s. s. c: 

· Sovyet Rusya başvekJJi Stalinin 
BcrLi,ı, i (A.A.) - Haftalık bayram l yapılacak Ve Sovyet ihtil&.linin yddönümıi müna 

"Da~ Reich" mecmuac.ında pro. Febetlle dün Moe'ko,ı·ada söylediği 

Atk, entrika, lal ve 
Büyücülük hatırala1'ı 

Şltll yıldızı MedJba il" ma.ce,... 
ıannı :te\ kle okuduğunu:r. Mah
mut Salmln Haber olcuyııculan 
için hazırladığı bu hatıraları ela. 
ha büyük bir zevk '\"t'I aIAkayla 

okuyacatmıza emin bulunuyoruz 

Mallmut Salmln bu P-werlnde s... 
raylı kadınlann a,kıan, ~len~ 

lerl, saray :mnhltındr dönm ent.
rlkalar stzl sarsacak bir alAka 
uyandır8C'8ktlr. 

PEK YAKIN DA 

HABER 
SÜTU NLARINDA 

. . .. .' ·.' ._.,,"" 

Beyaz saray 
önünde 

Amerlltalı 11'.adnila~ 
nl••Jlt J&phlar 

--0--

~·ıngilizleri 

pa"'anda n~zırı Göbels'in mühim ·m· u·· şıerek aazete. Ç.lkQCQk nutuk. Londra mahfillerinde gayet 
bif' makalesi ~ıkmıştır. B~ maka- ~ derin bir tesir yapmıştır. Nutka 
lede bilhassa şöyle denılmekte_ Londr.~a hali hazır vaziyetin en \'a..oıin~ton 7 (A. A.): 
dir: . . . • Atılıara, 7 (Tclcfoııl<ı) - Ba. ı raf okunmuş \'e alkışlarla karşı- doğru ifadesi nazariyle baJulmakta Asısocia~ Press'in bildirdiğine 

Vaşingtondan 
kovunuz ! ,, 

"Aramı1.dan hic; bın ırın bir sın kongresi. dün Ha.san Heşit 

1 

larunrştrr. A Ye :P.usyanm nihai zar.ere k~dn.r göre haz? kadınlar beyaz sarayın 
karamak yolu kalmamı.ştır. Ya. Tankut ve reis ,·ekili Selim Sar- Kongre meslekı tbakımrlan iba- 1 haı·he d~v"UU etme~< azım ve ıkt • önünde b:r nümayiş yapmışlardır. 
rma hiç bir şay bırak~f!1ayız. perin· başkanlr;{mda yapt,ığı i~i s~n mensupl8:~mlll: ;)[arŞtlıltlı va- darında bulunduğuna .dair kalb\e., Kadmlarm ellerindeki levhalarda 
Bt•nun içindir ki bu harbın. h~r toplantıdan sonra mc~aısınc n·. zife ve taahütlenyle bunların re emnl~·et. verınektedır. şunlar yazılwdı: "Ruzvelti zan al• 
seferi tari~i ~kım~an husu~ı hır hayet vermiştir. (Devamı 4 lndide) . S1:8-li~ııt n~tkundn "A\Tupada l. t.ma alınız,, ··tngilizleri Vaşington.. 
harp mahıyetındedır. Ve hız bu ! Bu toplantılara ba...~lamrkcn kincı bır cepı1e nçılma.cıı. Rusynıım dan kovunuz., 
harbi <;İmdi yapmn!·ar~k. olur. ,· b::ı.sın kon.-rrC'sinin tazim tel~raf. A 1 yüküııii nispet.en lıafif!cteccktir,. Bu kadınla; ~ika.gonun Nevyor: 
sak ileride. bÜJ'.Ük .~ır. ıhtımalle. l~rına karŞı Büyük :\1illet MPc_ iman ar <lemesi J..ondnıda ~yü~ b~r alAlca kun ve Ncvje~yin si.y~i ~cmi : 
(;ok daha gayrı musa~t . ~.;ı.r:tlar l lıs R<'isi Abdülhalik R"nd~. Baş.. uyandırmıştır. 1n""llız rı~h: garp. retlerini temsil etmekteydiler. 
altında yapmak mecwun)etındc Vekil Refik Saydıtm. Genci Kur- (Dernmı 4 uncude) o 
kafacağız. Kıtam!zın. ba~hca may Başkam Mal"('Şal Fevzi sı•vasto- --<>- --~-
mes::ılclcri günün hıç bır.r~kme Çakmak, Parti genel sekreteri e·ır la O 
kabul etmeyen mcc:c~el~nd.ır,. A\·. Dr., Fikri Tüzcr tarafından gör. Sovvet f ebtig'"' i p n vapuru 
rupa iki şıktan bırın~ tcıcı~ et_, derılen karşılık teşekkür telgraf- nol un dış 1 •ora açıklarında 
mek mecburiyetindedı~:. \aşa. la.riylc lstanbul üniversitesi rek. P' " • 

hercümerc ırındc vı. törü Cemil Bibel br~fından :Wo kou, 7 <A. A.) - Bu SE:• s 1 
(D_e,·a~__±!n<'ilde) kongreye ba~rılar dileyen tel~- m· o dafaa bahki Sovyct tebliği: • eyyar tor pı e 

----- Dün bütün cephelerde ı.iddetli 

Arasında 1 hatlarına m~;~~~~~~er ~~~~~:~~~a~~·~~~~an çarparak battı Balıkl&r 

l'dl'rken (Örilyo~nuı. 

tn~ \"cıresi dürürülmi\ştlir. 
Jh·:a muhnrcbeler·ndc M Al • Londra, 7 (A. A.) - İngiliz 

d 1 
man tny,rnrcsi düşürüinıilı;tür. 17 radyosunun bildirdiğine göre 4500 

Var 1 ar lnyynrcmiz kayıı>t:r. tonluk "Kisi Maru" isminde<ki .Ta.. 
pon vapuru dün gece Korede Seis. 

. Moskova etrafında 
şiddetli n1uhare

beler oluyor 
--o--Bütün tark cephesinde 

100 Alman tümeni 
barbedlyor 

Vi!fl, 7 (A.A.) - Leıııngraddıı. harp 
l ıluvam ederken Doneç ve Kırını mm. 
1 takalarmda dahi §iddetll. barbler cere 

yan etmektedir. 
Moııkova cephesinde 8'Ir btr mu • 

hare~ cereyan etmektodir. 

1 hin açrl::larmda seyyar bir torpile 
Sıbht1· e Vek; il ge11dl ~.arprnıştır . 

Sıhhiye V<'k:ıı Doktor Hulusi Alr. 
taş bu Babnhkl ek presle Anknrndan 
§Chrimlzc gclmlştır. 

Vapurun miirettebat ve yolcu o. 
tarak içinde bulunan 342 kişinin 
a.krbeti lınkkında bi'r haber alına • 
mamıştrr. 

BiR KADIN, AYRILMAK 
iSTiYEN DOSTUNU BIÇAKLAOI 

-<>-----

Bir arabac~ da arkadaşının nahoş 
teklifine tıçakla cevap verdi! 

Mubaı'ebc gerek Kalinin; gcrclt Dün Tavukpaıar nd:ı n5k ylizür.- ' kend'siylc metres hayatı ynşarna. 
mcrlccz kmıunda; gerek Smoloruık - den ölliınlc netirc!enme"'ine 1 • • §;n b:ıı:;lnın ı,trr. Ancak Neşet f:OI' 

Ttııa otomobll yolları istikametlerin- mak kalan b r hacise ccrcvan c • :"ama11lnrdn kadını ihmal etm i; 
de buyuk bir şi:\ı2etkı inkişaf etmek • miş, Adalet adında bir k"dtn .kIB. ve bir ba.tj(nsmı sevmcğc bashy -
tcdir. kançiık yüzünden dostunu bıçakla. rak Adaleti ba.sından savmnğa çn-

Tas ajansına göre, harb harekltı nıLstır. Inımıştır. Bundan müteessir o!ar 
Moskova önUnde yarım daire şeklin. Carih kadın. Ta\·ukpazarında Adnlet kıskan~lrk dolayısile dun, 
de inkişaf etmekte ve Almanlar bu Mesih pnşa sokağında. Rcmzl bey dostu ile ı-iddetli bir münt!.kn a) a 
yıırını dairenin uçlarına yUldcn~k- hanında oturan Adalettir. Adalet giricım:!I ve netir.cdr nır.ra üzcı in • 

bir müddet en·el Xeşct Ncr.c adın de duran ekmek bıça~ını kaparık 
'De\'amı 1 ünrüdc) 1 <la birisiyle tanışmış ve sevişerek 1 (De\'amı 4 iincfü: > 

Birkaç gün sürcek olan bu heyecanlı macerayı 
d k ! te<llrlcr. 

inci sayfamızda neıre batla ı 

------~,------------------------------

• 



• 

den 
Hoca Hayret ( 1) Efendi hlc\. i l lcseler nasıl olsı:. Ç(endiliklerinden 

şöyle ta.rlf e()iyor: ölürler. 
F..ekl bir Çin §1.iri 

Zannetme ki peke leke sürmektır * 
hiciv, 1 Bir sukut en miihim itilidan 

Ol Şey ki ka.buh? görmektir hiciv, bile ne \-nkit daha iyidir bilir mi-
• • . • h1civ, dniz? İns:ın düc-lf_,:rü znmıı.n §ereli 

Nap[ı.ki aslı tclıı ngza almamadır, Dynkte knlırsn .• · 
Naça:r alrp sonra tlikürmektir 

h1civ! •• 
Lrunnrtin 

* . * . nlr snntlik adıılet, yetmi'j yıllılc 
Ah gcnı;lık, o elden gıd~n gen!:- iqadetten hnyırl:ıdır, 

ı;k .•. Elr glln, tclı: hlr gün geri düz:- Hazreti Muhammed 
seydi, ona ibt'ynrl•ğın b:ı.r.a neler 1 * 
·aptıj:,rını a.nhtırdmı. Fransız muharrirlerinden (Tris 

- Arapçadan - tan Bema.r) a.nlatJyor: 
.. . * . llınln.vn.tı;ı dükkfınını1a bir her-

ml amet gunüue mUtcalUk bil" kel görılüm. ))liWiluı snhibine sor
te"t\ cndi_cm var: elemin yU.~nU dom: 
tekrar ;r<irmclc lii:r.ungelc:ce.k ı . _ Bu heykc•I ~ ! 

Tebrizlı Saıp - Yüz ~irml fran'k? .. 

* Del.iJıde"lk ohı.n göi;rsiimün ya -
rıklnrmfüın aıznn her ah, ~öl<e 
yükı;elip bulut oluyor , .c ağlcya 
n -;lıJa yine oo una dökülüyor! 

Sultan Beyazıt 

* Avdetllerlc memnllidmfz, 
Döndü bir devleti Yahudnyn. 

- Ço~ değil ml? •• Seksen frank 
of:naz mı! 

- Zorar cılerim. Fnkat sizin 
ö:ı:ünüzden ı;ıknmu.m. Ba.ş'knsı ol. 

savdı emin olun vermezdim 

Ba.bı fetı.-n~, da <.:#tıik edip, 
Verdiler en sonunda Mfüıayn! 

* 

·Elimde t uttu!;'lun o l•ötU
0 

heyke 
Ji almıı~n bi~ de niyetim yoktu. 
Jı"akııt hırda.' ntı;ınm pohpohu, be• 
ni tıınun::ıs: adeta koltukl:ımnı kn
barth. l\lalüm al Serde mulmrrlr 

(2) Uk vıır. Nc".aıdar ol ta.nmmnk. 

};y kalbim parçalan. .• Ç"nkü di 
Umi futma~"IL mttburum! 

~ekspir 

maruf olmnk hosıımU?.a gider. 
liı>~·l•elin ıt:ırasmı verdikten sonra 
sordmn: 

- l';ve yullıu"smız, değil mi! 
* Dükkancı: 

İnsanla.r ha1dltatcn budala. ma.h- __ Hayhay ~ Ustiine l'almz 
lüklnr. l'cmls Irnpıırmn.I< iı;in ağa.;. ndrnızı lfıtfcd;r misiniz? • 
bra tınnanırlar. Sabredip beklese 1 Deme'l mi?! 
ler meyvalsr kcncJDerinden yere * 
düŞel"· 

Hiki ~ine mey l~cğe and icti 
Kadınların arka mdaD d:\ ko~

lnr. Bekleseler Jmdmlar kendiliğin. Dh"allc miair, 
den gelir onl rı:ı.. En büyük buda-
la.lıklan da nedir bilir rnlsinfz~ 

demi 1er, 
bade dnnırl\en içe 

andı! 

LAEDRi Harbctmel< ! Hnrbederler, biriblr 
Jeıinl hoğa:da~,P üldiiıürler, bek· 

< ı> "Dettcr.hn" de Hoca. Hayret ~~fer 
hnlt'kmdc"L §U not vnr: •'Hoca. Hay· • ., ~ _ .. _ _..-
ret, tanmmı, ilim ve §iir üsta.tla
l'rndandı. Öyle :ı<tımı kafalı ve mil.• 
tea.ss!p yoba.ila.rclıı..n değildi. Hür 
fikirr. hür vi~nnlı. sö:ıUnU salon 
msz, i"tlbclad dQc:ımanr, ve son de
rece stirati i:ı tik.nl sahibi ve dürüst 
bir ins:ı.ndr. Hicivleri şlitlcrinden 
d:ı.lı:ı. kUV\'eUi ve ha!cikaten orlji_ 
nal ve honkunçtur. !sHi.m tarllıine 
derin bi!" vukufu vardı. Kitaplar 

. içinrlc yııt.ar kalk&rdz. Bunun için 
ons. ''e.yaldı kütüphane,. admı ta.k_ 
nu; lardı. 

Jki,µcl Abdilllıamit zamanında 
~edıleeek oscrler, matbaa.ya ve.. 
rilme:Ien t'Wel (Encümeni t eft.i~ 
ve ll!Uı.'\Yenc) truııfmda.n tetkik t• 
dilir, etteHmen izin vermeden lbas;.• 
hma.zdı. Endiıncn bir n~vi l!rulSür 
v:ı.zü-cci ~vordu. A"Zfi. aıı:oomda 
Hayret Erer. 'Ji dz va~. Omde. kal 
~ m1Wdc ™1a. irfa.nmı '\"İc
danı!1" rehb .. · . tiha.z etti. Btrçok 
ft??rlt'rl didHc dicilk ediJmeklen. ç;. 
~ekten lku rtardı. Afımet Mınıat 
Eıf:endi Wi ~ taltif edil.. 
c · .;;i zaman : "Dnha beter olsun! .. 
diyen de Hayret Efendidir.,. 

(2) Bu :kıt'n Tahirülmevlevt üs 
ıttldmuzmdır. - Şimdi Tahn- Ol : 
gun - Musa Klw:m Efendi şeyhii• 
1 • o?dut;'ll zaman eö3icmişUr. 

- Hepsini!.. Stl:i Jm feliıkcte 
silriikHyen hı.soru da. ibatj.8 •• 

lbtr !tiltin Jtı~ ? .. 
Mclıpa!"c bir cfuara yakarak ce

vap 'erdi: 
!~vat, diyortun size. Her §c• 

) "r. i.ı: biüvorum. FnkPt bir kii:bin 
clegilim. 

Kerim solgun dudeXJannr :ısım. 
r k ıhi: an derin lbi.r düşünceye 
daldı. Mclı~rc ruhuna yeni doğan 
ı i'k güzel gful.erinde :pırtldaya p·. 
rılda) a ona bakıyordu. Gen~ adam 
f,Özlcrin.ı knld.l:'(lığı zıımnn bckrşla.. 

ır biı bi.riP.c sanldr. İki geIX'iıı 
gö1Jerindo de derin bir ruh lcEli • 
miyeti nrdı. ffayn.tmöa i!.:'t 1:.' - ... t 
tiği şefkat '\'C !>C'\'"gİ Mch e·.-ı b ~ 
be'kire m'"' iyeti)lc g-ıi.r ' ~u .. _ 
mkti. Kerim iradesi cnmı.r;, "°' · 
ıı!vt bir h ~an i;lndc c"l::::ı :::C'~ 
\ e beyaz cll0 rini tttt.tu: 

- S ztl::n nynlı:rak nekadar 
t1lç !, 

IIel-.rsrcnh dudlkhn Hriyor 
- II:ıytr, ha.yır. Ayrılrc.ıyalım ! .. 
Ger.M; aclım e.VU<;lanndn. tuttuğu 

eli dud!kformn gotürdü: 

Vaktı 
krnn Us. Milli ŞofimWn sonteş.. 

rin aymdnki söylevf.:ıin, dil inkıl~ 
bınuza yeni bir hız veren bir ileri 
işareti olduğunu sr.lnttıktan son .. 
ra şöyle diyor: 

''Bugün Türldyedcn kalkan her 
hııngl bir Anadolu Türb.-U Hlndisfn· 
na l•adar uzıı.nruı geniş Asya toı•
raklarmdald Türklerle konuşarak 
nnla bilir· Fa:kat osmanlıca dediği. 
mlz yazı dili Ue ~ azıbnış olan irl
taplarm omlnnln. olnmap ıınla..51J. 
mnsma. im'1Uuı yoktur. Türldyenin 
kendi hudutınn dışırub siyasi emel
ler beslememesi Türk aydmla.nnm 
filiirlerini ve eserlerini geni~ Türl•· 
llllt !leminde nnL-ı~ lır bir diUc yaz
nınlannr.ı fnyd~ızlı~ı i bat ede-
me7:. 

Knldı ki barpt eu e\"\'cl kendi hu· 
dutl&noı dffilln aleme ~I 6JkI ST• 

la ka.pn.~nn Sovyet R ~·ıı.nm sef· 
IP.ri bile §imdi l{ıı.ıl Ordunun bii· 
tiin mllletler hürriyeti tı:in lıarp 
et1:Ji,.fni söylemektedir. Ilaıp son. 
rabı tı.l.emindcki ~rtlar muhtelif si· 
yasi Tilrl• toplululılan arasında fi
kir mübn.cleleslne imtdo Yerirse dil 
!ııkılabmu1..m ~clismeJerindcn bu 
yold~ büyük fnyıJalar bcMeycbUi-
riı:.,. 

1 

NEZiHE MUHiDDiN 
- Ah, kabil oLc;a.ydı bu!. diye 

mırrldnndı. 

- Kerim Bey, bu gece. Evet 
ya.lnrz bu gece n.ynlmıyalnn ! Ye -
tişmez mi! Büttin yaşntlığon ve 
yuşıyncağnn günler için sonsuz bir 
eaıı.dct oi cak. Yalnız bu geceyi be .. 
raber c;eçirelin1 ! 

Kerjm, bu F..Özlcri söyliyen güzel 
sesin silırine knpılmışlı. Her seyi, 
hlitün feliıketlerini l!rıutmu3 gfüiy· 
lli. Genç vikudunun bütün ham.re" 
tile :ı:nnım dudaklarını Qnun elle .. 
rinde, avuc;ınr:nda dolaı:ıtınyordu: 

- Mehpare! d~c inledi. Senin· 
le kalacağım! .. 

- Fakat yalnız b'ı· gece 9 

- Peki bir gece! .. Ebedi bir ge-
ce ! .. Buyt.lt fclt';;kc tin i umulmaz 
bir saa et t.-ıkio etli!. Sen gUZ<!l 
\'e masum bir efsane hzısın ! l\im 
olduğunu söyleme! .. Ben b:li~orum 
senl!.. Sen muhayyel cennet'n ~ 
siz bir rnele<7isin !. Senin annen 
mutJ ... •·a. l'r hwiydi.. Ba' an d!l 
mulmddeG bir ruh!. Sen nıı.lz bi;r ha· 
y:ılsin! Bir geee iç"n, ycryUzünUn 
en bed'b::ıht bir p,enc;ni mc<ıut et 

8 A B E R • - A"8m postam 

Müstahsili 
korumaK • • 

ıçın 
--0--

Bir 
ay 

11" lark 
a ar 

Ankara.dan blldlrlld!ğine söre, 
Toprak Mahsulleri Ofisi mc\'cut sllo. 
lardan ~k& 2.i bln ton anısmda 30 
kadı.ı.r hububat anbarı daha ynpt.tr • 
maktadır. Bu anbarln.rdan bir kısmı 
bltirilmlş bir kısnır yeni b:ı§lanmİ§tır. 

Dl.ğ~r taraftan mUstahalli biran 
evvel maımı teslim etmly(l tcgvik içln 
birlncite§rln sonuna kadar ofise tes
lim edilmesi ltı.zımgelen mnllann be
dellerin~ mı.ve edilmiş olan bir ku.. 
ru1' farkın tediye mllndetl, mUııtalıs'. 
lln lehine olanılt bu ayın sonuna kn • 
dar ~:ıa tılmıştır. 

• 

Balıkcsirden bildirildiğine göre, ge. 
çenlerde Doktor SalMıattın Çctinsoy 
ile Osmanlı Banltası mlldllr veltnı Nl
yazl Ba.kloğlu araamda bs.nka. içinde 
vukubulan boğuşma sonunda doktn. 
run ölUmllne nlt tahklka.ta devam 
olunmakta.dır. 

SalAhattln Çctiruıoyun kendi attığı 
tabancadan çıkan kurounlıı. '!llrulduğu 
ıddlasI ileri r;UrUlmcktcdir. 
Bankacı Niyazi ltefalctıc r.orbcst 

brrakılrruşt.ır. Kendisi evvelki akpm 
otomobille tzmlrc gitm~tlr. 

Tahkikat dcrlnlcştlrllmcktcdlr. 
----~~-~ 

a·zıı ıa ra ı 
Toptancı kasaplarla perakendeciler 

arasmda. nark harlcl alınıp vcrlien 
paralara. alt b!r toptancının faturas? 
dlln ilk defa olarak !iyat mllra.ka.bc 
memurları tnrafn,dan ele geçirilmiş • 
tir. Mllrakabc bUrc:ru, bu işten bir 
mtidd~ttcnbcrl lıa.berdardı. Kontrolle. 
re de\•am edilirken liste, dUn, TUtUn 
GlimrUğUnde ıs numarada kasap Os. 
manın dilkktı.nında bulunmuştur. Liste 
loptruıcı Hamın GUrel tarafmdarı yı:-. 

ğenl 1small Hakkı Yasıtasile gönac • 
riJm~U. Bu faturadıı toptan<:ılann .ııc
rakende<:! kasab:ı. etin kilosunu 10 
kuruşa ka.dar sntt.ıl<ln.rİ görUlmUştllr. 
GörUIUyor ki, toptan satı§lar, penı. • 
kendc narkm da üstünde ynpılmak • 
tadır. 

urakabe Komis
yonu lağveaiıiyor 

YERiNE 
Her gün ı ı dela 
ı opıa acak bir 
oml e ar la a ı 

!stn.nhul fiat mUrı:?kabe kom~. 
yonu Iağvedileccktır. Tıısavvura 
göre komisyon yerine vali veya vn.• 
li'"muaviıilnin riyasetinde her gün 
öğleden evvel ve sonra iki toplan. 
tr yapacak olan bir komite kuru· 
lacaktrr. Komite, ayrlca haftada 
iki defa da umumi t?plantılar ya. 
pacaktxr. Komitenin tabii ıizas? 
mmtaka. ticaret, mmtaka iktısat, 
iaşe, belediye iktısat mUdiirlcrlyle 
fiat murakabe şefi ve ticaret oda. 
sı umumi kiitibldlr. Ayrıca, ttcn. 
ret odasından bir sanayici ile bir 
•Je tacir bulunncakhr. 

Komitcnln haftada iki defa ola• 
ra.k yapacağı umumi toplantılara 
ise tabii SzAdnn maada SUmer 
Bank yerli ma.lla.r paznrJan mil
dürü, milli sanayi bi rliğı umumt 
kiı..tibi, ithalıl.t ve ihrııcat ıhirlikleri 
umumi katibi de i~; cdeceltt.ir. 

Ankarayn giden vali ve belediye 
reisi Dr. Lutfi Kırd:ırm bu mevzu 
etrafmda ve lstanbulda. kurulacalc 
yeni mu~abe teş'ldlü.tma dair ti .. 
caret vekaletinden dircktülcr ala. 
cağı anl81Jllmaktndır. 

erblyev! il 'Ok 
H yaşından aşağı yn~taki çocukla. 

rm sinemalara. ka.bul edilmemesi için 
belediyece bir proje hazrrlıınmr§ ve 
bu yR§tan küçWderln terbiyevi tilm
hır görmeleri derpiş cdflml§tl. Halbu.. 
ki halen elde bu nevi filmler movcut 
değildir. 

I:ltfzıssıhlı:ı kanunu ve belcdıyc nr. 
zamlarma göre Qiır.dlkl luo.'d!) gUr.dUz 
leri 6 YB§ından ve gecelerl 12 ya§m
dan ktiçtik çocuklann eğlence yerle. 
rlno girll1iı?llcler1 icap etmektedir. 

* Vatand~ar arasında olduğu g!
b! mekteplile.r am::;mda da. TUrk Ha.. 
va Kurumuna ratbet sttUkçe art • 
maktadır. Son oı:ırak tutulan hesap_ 
lardan §chriml.zdokl mektepliler ara. 

Darülacezede dayaktan sında. T«k Hava Kurumuna yazılıın-

Leyll meccani 
alınan talebe 

---<>--
Kazananların 

ııımıerı vı A ellere 
blidfrild 

Lise ve orta ~ullara alınacak 
meccani leyli talebelerin jmtihan 
neticesi belli olmuş ve alak~a.r 
vilayetlere tebliğ olunmuştur. 
1stanbu1dan imtihana girip kaza. 
nan kız ve erkek talebelerden 
imtihanı kazananların isimleri 
şöyledir: 

7 

----~ 
Abmet içi• 

Mebmede t1eı•··· 
• iıde ·~ 

Esldden nıekteplcriftl ,# 
dayalı,, denilen bir c~ ııı.r ~ 
Pek acı oiarak hat.ırl~~t '!'._!, 
banın ımpug, crusmua 1-~ P"" 
... ··1 .• 1-ı-.- ()P üıt' 
şun.ı mu,.cı, ....-•lllUll'- . ı;ucıı .ıf' 
çocuğa soruldu; Jılçbir\~ııııJ -
rine almadr Jıalbnkl sut f lJ' 
mızda olduğu nıuhııt~ıık '··')$ 
biJmiyordmn, bllenl?r ~~i tJ ~ 
Uk,, denilen ·,1151m ,pt-: sc•}lt 
bir 'tefstripe tabi o'!"'! d'~ 
yorlımlı. H()C3Dlız s bU ).'t ""' 
atmağ:ı. karar Yerdi ''e ~. ı:;;;: 
tatbllann. başladı. sıra 1.5!.Y~· 
oc isyan ettim, knı;tnııl' • ,~~ 
hana '\'Urwı.cn ben de ~ ~ .ı.V 
giiriiltii koptu; ep.eyce. tır.~ 
t.nn sonra knçooilclım 'e bJlllY 
ne Jıoc:ıya. ne de hOcilııJll 

40
• 

f;ru )Cre glttJm. ~tııl' :..ı 
•Ahmedin yaptığı bir _...ı. r;t~ 

lan Mehmcde ee7..ll ,·erıı--~tı~1:;sı 
iptidai bir usuldiir; ~ ~ 
bulmaktan iiciz knhU1 ıi ıttf" 
ı;:österlr. TatbKi edeni l 1 

ll· 
lil dü~ürür. o.1 f' 

F._ - .. _ "ldürül" •• en bit oıiff 
'cıı.nsııuıt. O 1~111 ''.--.:Jı 

ma.n general Ye 7.tıbiti d~i 
yüzer •mnstzm Jro~uıı• -~"'1 ~ 
d bö ledl B ceza ~i t~ ~ e y r. u ·e ır- ,-
hükumeti protesto etti ' ~,.~ ..1 
testoda galiba tek kfıldL •IY"."~ 
raflar protesto etmekte;,, ': 
Alm:ınlnr ::ı.leyhınde 15tf'i1111 ı·~~ 
t.fnl tut.tuln.r; proteSfn11 pıtlı 
sıı.hb"'llldan delayı t>öylc r' ,..~ 
fılılln. olunnbilir. Jıll~ 

Ellişer yiiı.er FraJISlt:ııır (' 
dbilmeslne roğnıen 511~ncrl" ı-.., 
nnma<lı. lünterit ~atı ıııııd'ı t' 
dasızlıbrınr dö Gol bılc il cı,<~ 
tandaşlarmı dürfüıtmğc ı;dl "' 
tı. Gerr.ekten Nnnf'ta J\~ ~ 
bir \'nzffc verilmi obll ı11&.~ 
nemlinin. Bordoda bir r'ln ~ 
halline · memur AIJ11!111 

1 ile ~ 
lö'ran :mm büyük felike~ ~ 
snn ne alakalan '\-arifrr rıe ti:. 
kntlediliyorhır! Bundıı,11 1 o ~~t 
milli bir fayd:ı gelebilırdııır 
rnJ \'e 7.abit bizdeki nıe ~· 
ile "emir lrolo,, durlal'· ıce;te ~. 

Bu u i'ilü Alm:ınl:ıt nd~ıı1:,r. 
tlei;'1ldir· pek eski znınn, r .~ .... ' cıııvıı , ıı• 
Rcrnıılılar, Mnkedon..-c<ltlıTL "ot 
lar truıı.fından ta.tblli . ~ ~ı· 
. ı gelince medeniyet ' 0 ol~ot:tl~ 
dersi '\·ermekte pel• nst.f} ıııerır-~ 
rupahln.nn hepsi, hattlı .ı\riJ.11''iflt: 
lar kuUamlda:r. Atııl1111ııdfL 
zeocl hnl:m karşı J."11 deııl> e"' 

"J;:~ı" "lmmçılı rrıc c~ Jı1ı 
yarattı; gene AmerU.ıılı \;.,, 

ölüm larm adedi 35 bini gcçm~Ur. Kuru • 
Evvelki gün Darülicc:z.ede ga • mun aynca. 1stanbuldakl fabrika iş - ı 

ıip bir ölüm vak.ası cereyan et .. çilerlnden on binlerce yardımcı azt. 
miş, 60 yaşında bir ihtiyar yediği J sı da. vardır. • 

Hüsniye Akkancacık Kandilh 
kız li~ine, Süeda lldiz Kandilli 
lnz lisesine, Şükr~n Aksu Kan. 
dilli kız lisesine, :\1uallfı. Mert 
Kandılli kız lisesine, Sabahat 
Uluoçak Kandilli kız lisesine, 
Memnune .Şenkal Kandilli Kız 
Mahizer Cn.y.maz Knndilli k,z li
sesine, Fahriye Aydınlar Kandil. 
li kız lisesine, Asiye Varan Kan • 
etilli kız lisesine, Huriser Erbap 
Kandilli kız lisesine, ~biha Be
şel Kandilli kız Jisscine, Şük-ran 
Türkmen Kandilli kız lisesine, 
Zekiye Çora Kandilli klz lisesi_ 
ne, Müfit Abdullah oğulları Bi
lecik orta okuluna Recep Erdoğ
du Haydarpaşa. erkek lisesine, 
Ahmet Haluk Güç Haydarpaşa 
erkek lisesine, Nih.;ı.t Duruman 
Haydarpaşa. erkek lisesine 
Turhan Doğu B i l e c i k 
orta okuluna, Bekir Tekinalp 
Haydarpaşa erkek lisesine, Fik· 
ret Akdoğan tf.a.ydarpa.şa. erkek 
lisesine, lbralıim Kuloğlu Hay_ 
darp~q:ı, lisesine, M. zeki Güner 
Bilecik orta okuluna, Vehbi Gü. 
neşol Haydarpaşa erkek lisesine, 
Necdet Konuk Bilecik orta oku
luna, Melunet Saman Bilecik or. 
ta. okuluna. Naci (}..--roQ.nlar Bile
cik orta okuluna, Muzaffer Yıl. 
maz Haydarpaşa c.rkek lisesine, 
Necdet Uçpluk Haydarpaşa er
kek lisesine, A. İrfan Özken 
Bilecik orta okuhına, Ercüment 
Güder. Hay~rpaşa lisesine, Tev· 
fik Çağ Bilecik orta olnıluna, 
• nfiz Karabastük Ha:rdarpaşa 
er.kek lisesine Süleyman Evci 
Haydarpaşa lisesine, H. Ali 
N amir Haydarpaşa erkek lises:. 
ne, ?\\ Tevfik Azar !Bilecik orta 
okuluna, İbrahim Balı Bilecik or. 
ta okuluna, Nimet Şükran Olcay 
Kandilli kız lisesine, N. Selim 
Tugut Bilecik orta okuluna, Ta
hir Demiı".a:urt Gnlatnsaı'3y er
kek 11sesine. .Necdet Anık Bile. 
cik orta okuluna, Muhittin Bul 
Bilecik orta okwuna, Kamile 
Davarcr Kandilli kız lisesine. 

reisi LinkoJo hu nğnrdBı ua~ 
nıeclenlycf.e son ,·cnnc"ıı1ıı. ~ıd 
tiyatro locasında öldurU :rorte~ 
sızlnrın, İspanyol ,·e~ ıı. r.o,,l' il 
Jerin, İngllizledn 'e . ıd'~ tc' 
ltnlyıınlann müstcnıl~ııo1''1 (1 

dayak yüzünden ölmil§tür. :;. Evvelki akııam ~lrkecldc araba 
Ölen Halit admdn. bir ihtiyar ,. isl•clcc! önUndckl sahUdc bulunan cc

dır. Da.rlılacczede sald.n Halid, ev• 
1 

scdin SelAnikli 1321 doğı:.f.l\U Mohmct 
velki gün, yine DariilAcezedc ya • oğlu İbrahlme ait olduğu a.nııışılmrş.. 

-----()w-

Vilayet ve belediyelerin 
ihtiyacı olan eşya 

rinılo bu usul uı.ıın ııır f. ~ 

tıp kalkan Hasan ve JIUseyin adın. t.ır. Ceoot, morga. kaldırılmıştır. An kanıdan bildiri leliğine göre 
<lıı iki Alille ika.vga:}a. tutuşm.UB, bu "' Baynı.mm birinci gllnU °()'skUdar 1 bundan bir müddet evvel Almnnya 
iki aceze Halidi bir hayli dö\'müş. ı cezaevinin aWlycslndcn kaı;m:ı.ğa mu.. ile rı.:.1itedilen on milyon liralık tli .. 
!erdir. Dayak sonunda Halide felç \"affa.k olan İpsiz namlle ı:ınnır Recep tün anlnşınıu:iyle belediye ''C lıu• 
inmiş, lbir saot sonra tUı ölmUştilr. sdmda'ki mahk\lın. dUn Kıunrnpa11ada r.usi idarelerin Almanyuda.zı getirt 

Vakaya müddeiumumilik el.koy• bir s:ırafa bono verirken yakalan • mek i;;tcdiği zaruri ihtiyaçiarına 
mus, Hnlldin cesedini muayene <• ımştır 'lit; liste haz.ulonmı~. dahiliye ve • 
den adliye doktoru Hikmet Tümer Firari bugün adliyeye tealinı olu - k:l1eUne takdim edilınitıtir. 1smi 
defnine ruhsat vermiştir. Suçlu fr,• nac:ıkt.rr. geÇen malzemenin yalanda. menıJc .. 

'·ıt bulmuştu. Dir yerde ı;;::cle 
~ı iHdiırülünre onıdn. mı 11,111 ~' 
çok yerli iclnm cdilİ)'or, .;~ı . rn r ... 
manda pek ağTr hlr rı: ı 
.,. el .. ııı 
ı ıyor u. ııuJt" .. ıl 

Alman De\ let r...ev l ce'l~ ·• Ji.1 
müdnhnlc cttib.-ini. bu 

1 
oP1·

0
.r> 

mini Jmldırdı!:'lm öğrcl' .);;tşll _r1 

1 
b~ ,,. 

7.ıuı eller Ye ayak nr •rr:ıtıJ _.ı,4' 

t.iyarlar ha.lcltmda Uıkiba.ta başlan ~ Dtın bir altmm fiyatı 25 lira •o ketlmize ge~lebileceği fimit e • 
mı'?br. kt1nı"1U. ~ınektedir. 

ga;rretli oluyorlar 'c :.cÇirıı1' · 
~·or:lar. Başlar ,"fl!iil -~oııst''' 
miidnhale edince f>. dıı fit 

~D 
Kadircarı 

mck istedin .. göklerden ibu sefil bu
cağa indin!. Götür beni flevıgiliml. 
Nereye istersen götür! .• 

Kerim sevgili hayalini kaıybet • 
mc:tten lkorkuyormuş gib1 onun yü· 
züne presUıile baktığı zaman, göz· 
!erinde birer damla yru,,m parladı .. 
ihm göı'dil. Bu iki damla gtieyaşı 
Meh1>3renin büt.Un gilnahlanm, aş
kın ve şcfta.tin nurile yıkayan iki 
mukaddes damlaydı. 

Biribirini bulnn iki genç ve bcd.o 
baht knlb, lbti scf'll ltö§cde. karan • 
lı!t ve uzun bir gecenin üstüne 2»r • 
d~bire doğnn bir güneş aydınlığı 
icinde n."t:kın sameclnnz hulyasına 
yü.kf;elmişlcrdi ! . 

Jo'nkir salonun Jşıklan kıınlmıırt.r .. 
yalnrz bir k~eden solgun "'SrI blr 
ı:iya ~·ayılıyordu. Ell!'ri hirlıiriniıı 
ıçiııde, nıhlnrı birbiı ine !!nrılmı:j 

~usuyorlıırdr. Birden kulaklarına ı· .. 
7.aklnrdo.n hazin, Utrt"k b".r ses ge'· 
c'!i .. Geceleri kitarnsile hicıli ve mah 
zun ~krl.,ı· söyliycrek mfü·tcrilcr
den beı; on para. toplryan beyaz saç 
ve snkalı birbirine karışmm Serer 
baba gôlt:cler içine sinm~. bir ~r· 
k. söylüvordu: 

U7.un kt<$ ~CC.e!<"rl .. 
J a.nı.nl r?• geceler .. 
Ufuklarında esrar ,.e mu:unm:ı 

<lo~o •• 
H!«'nuı, h.ı!~t, gıı.m l'e keder 
Bir a.n (rinde ~::t~r~t o nr. 
Ağlıyaıı knlhler Sl'\ inı:lc dolar. 
A~k, dünynnm en bil;\ ük l'lmeti. 
Sc,·enlcr! A~lm innnm! 

Bir dakika O\mek bir ömre 
bedeldir. 

G-cne gölgeler ~ :t.ılıtzek ve 
derin nağmeler sustu. Melıparc, 
yavaş yavaş ellıerim okşıynn acvgi• 
lisinin kııiağiruı. f131ldndı : 

- Gi~ Kerinı?. 
-Gide~ .. 
M.ehpar.! iıirden tatlı hulynsın • 

dan ~~ <!ilerini çekti: 
- Bir &Wr..a: beni bekle~! 

dedi. Şimdi gcliyonını. 
J{erlm, bu Ctizd rliya.ya. illlllln • 

mıyordu. Hafif aydnıh1rta. pa. .. 
renin uz~•-•nşa.n gijzd ~·e muin Tii· 
cuduruı. ir-ı'mrn.lt, bu gece 1btr bti.j1ik 
saadetten !başka• bir fieY düşiJnmc• 
mcğe dtamr Verdi 

:Mehpare lo."8.n~-ınuı mıdıfağında 
ifjİn! bitirtEMen c.-0nrn iki gencin sn 
rdctini 007.IIl!ımıık foin bir iskerr.. 
leye büzülerek uyu!tlaynn Viktv~r 
tcyzcı:in ynnııın ao:!r.:ııldu: 
-- Vikt;\: teg'ZCCiğim ! 
- Ne lt!.?' ~vnım? 
- n:.z gi ·3~ız. V'kt,T.r teyze: 

Re!l obt-:Ii <f. ı:ı,.ı.-::.nm en mr~ut en 
b:ıhtiyı:r :rC!nıymı ! Bu ~ur 
r..~r..iı ~ ! Ail7~ lbıuı:ı, b~ gü;i 
!k?t ~ ilir aiiı'i2~· ra bu umul.mu 
~ ~ l w:. :Ri)rdil ! Bil~en Vikt
vsr te)lzv ı~ n:ısıl ~~or! 
&:ı de J"8<iIYDnm1 arb:k. 

v;~tvnı· te\7,erıin 11:-Eusu dağtl • 
r.ııoh; 

E1 '>~t. Allah bizim gibHere 
de a.cır Mehpanıciğmı. 

- - Oh. Viktvnr t~~'?'.cdğim. Fa· 

"~ urıl• 
kat bu uzun sürmirc<:ek. Ben bir 200 milyob pul bş5 ~ , 

gece için yaşıyorum. Bu bana ye• Tüıtiye Cümhu~·etl ttıti~' 
ti lr:.. için 200.000.000 pul to~ e~"01 , 

- Gene sa.çma sapan söyleme: sinin mukarTer olduğu ı&-"' .., 1 

- Dinle beni Viktvar ıteyze. Hiç yazmu::tık. Evvelce ınefil fJU pil e 
itiraz etme! Beni seviyorsan Jıer hillnde t.ab'ı dilşünUl~tJtf~ 
dcdi!;'imi yap olur mu?. mı ~·md1 hariçte il'' 

- Elbet yapamn ! muvafık görülmüstfır. ~ı 1 

- Mcmi Viktvar teyzeciğim. Paza:rlala bu pull.'1f'll v#"' 
Sen ibu gece Ta.yyan mutlaka ibu , lesi bu aym 21 ndc '.)1lP .1;,, 18.1:3ksm ! - -o---: if1t• 

- Ne dedin? Tayyan mı bula· Bir tahsildar 700 1ıre. •fi' 
cıı.ğmı?! ~'"ti~>.: e' 

- Evet. ~yyan bulacaksm ! ıı.ı :_,,\{ 
Kadıköy maliye tJlll'.:. ft - Mııtla.Jcı. bum.ya gelir o. ~_,._ . .,.15t1 ~ 

- Gelmezse de. git bul onu. t..:.fa ~Q-ytas ~tıs c tc1_. 
_ Peki, ne yn.pacağmı sonra? derek 700 lira i . 1~l1cc 
- Ona söyle Viktvar teyze!.. ÜskUdar oorgu hakfll1 te?" 

c;;...ı olunmuştur. sttf fi 
"""T&e oruı.! Ben onun olaca,,,~!! O Lütfi Kav~·ın r,uÇU. f pftı e'' 
cımn.•-ara kendimi ziyafet edeeeg·im. • • a nd"3l ~c e 
t-& lr oldugunda.n te liJ1lj.4 il 
LM.cdiği kadnr etiıni yesin •. knnımı tevkifha.nesine r.n!clcd ıJı1''f11' 
k,'Sin! Anladnı mı V!ktvar teyze? raltı birinci ağırcczıı. :ı1l 
Bütün kemıR1erime kadar ikemir· 

veritmistir. slıı! .. Aamn •. yalnız .. yalnız bir -------~ 
şartla: Yann Kerimi davet ede • d vet ıl 
cek .. onunla kumar oyruyacak .. ve Şubeye 8 çıı/ır(' 1 
bile~k kaybc>dccdd .. Ondnn soy Emirıönü yrrli A~· ~ \tııl 1 
ıiuğu parayı faile <>dinceye kndar P. Tğm. Ali R:ıif oi?· l 

imybedccek! Bir santim bile eksik (39335) ıı ' 1 

olmaz! .. Bir ss.nt.iın de fazla iste • \'ctrrlncr li ıı·g.ııı" 
mi.yonun! Yalnız soyduğu parayı '.'lk'ı.ncl SUbc.rl (210G> ~ o:. " 
inde etsin kan! .. Sonra .• o:h sonra. 1'rtbib T •m. AbdillAz' ~ 
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HAVACILIK 

•••• cepb 
lbalılmlyett 

ı de b r bava 
ka alab mi? 

Böyle bir teşebbüs ıçın mihverin 

it içinde~ 

demokrasinin ağlr tay ya, eier 
inşasına ehemmi9et vermesı zaruridir .. 

Alman tııyyarecUiğinin şark cep ar hesinde hırpalnnmış buluıunnsı, 
ayın derdi İngiliz havacılığmrn Amerikan yar· 

~ dımı ve İngiliz hava . ııanayii.~in 
\l."" lıa~aıı .. • miiııtcrek çalışnııLSllc gi.inden gune 
!il~ l< • a.rmı du:ı: bır I b' daha kuvı:etlenmekte ve 
~ O)arı i 1 . . ır parça 

ük hava akmlarile hedefine var • 
rna.k lstedi. İşte ciddi mücadele 
ve Manş cephesinde mutlak bir ha 
va Ustünlüğli kurmanm mUşkUIAt ı 
ve hat t:, im.kanı:ıızlrğı kendini gös
tenn~ oldu. Ve mihver nıakrunla-

~1tıı nsıuı ar ıçın , malzeme sayı farkının aza lara.k 
t 1oietısoluyor. Her gün belle; de müsavat tem:n edecek blr 
~~~. ~ ~!an meslek sn~ safh~ya g:rerek Manş cephesinde 
ı'"'lly0,. ebrı tlriyor, yenı ır.uvazcnevi bilvlık Brltanya lehin-

r-------- Yazan;---~~--! 

i A. ŞARKLJ j '· 'i~ni insanlarla ~o de ÇC\'ir~eği t~ edilebilir. Ve 
bir ~l:ırdan ber:I gor~ öyle zannedilebilir ki, bu kanaat 
~'lılo!'" dej:',~şikllğini umumi bir mahiyet almak iddia -

'~--~------... ,,. ____ ... ,_...._ ... __ 
1• , ~ld hır aliilıta· d- .. ·-
gın1 fi • t . 1 sm ;ıı.uu, 

"ıı hü ~. - ~· ~ımmm Fakat, böyle bi~ karan. ve~e -
• 11 liiduı,'ünU ze,kl~ den önce "ecen hô.dlseler! gozden 

' ~:n Rün nhsmadığı geçirmek ~e - bugüne kadar. ecre • 
t,ıu u uyor, ncı t.at. rnn eden haYn muharebclerıle elde 

' il'{OJ'8unuz. c<lilen net:ccleri karşıl.n.ştır:mak , 
'ıt.1ırn.t1 ı:;ezdlm, şe~I~~·· n.laanmamızın önüne geçecl'ktır. 
' Onların buyuk Alman ha\'aeılıl,'1 Mnnş cephe -

'!ılı diıııecııet.rneden ufak ,.ı. sinde kendine bir ce~he açt.1~1 Sı· 
tıı~ti .rn. Bunlarm ıiı'I« ralarda yap·lan tahmınl~r hıh~fınR 

'l'lıctı~ı Yeri ve ·ırası tayyare savı.~ının olur. blnden aşa. 
~lar ~rınu anlata~a • ğ: olmadığ; gözo çarpmıştı. Bu tay 
' 'lltat hıçblr se~ e yara yare mevcudundan dört ceı>he ·ar .. 

I..~ ~1'11> irı~an derdini kametince taksi.rn edilm'i~ bulunan 
~bir bir teselli bulur. mihver havacılığı vas.ı.tı olnra.k 

bıı !Jey Ynıımasam bl. Manş ha\'alanna on bin t.'l~·yarellk 
'ltıırrı t~lllyt sunduj:;rum bir kuvveti aymnışt.J. Bunun kar. 

~t._ da. ~ §!Stnda muhtelif sebepler dola.}, • 
~ lıtnbö.}le bir dereli sile Afrikada ve .Mısır ~udutlann

tıı .\~ Zernlycn, acılan, da bulundurulması zaruı ı olan tay. 
\...... l'll~·ın kiiçlik bir ynreler de dahil olmak üzere ln • 
~"'lltıı giliz havacılığının silflh mevcudu 

~:ıct._.n nuı olsun. Uç b.n sıralarında idi. 
'1:)~• n~ dü ünen vali- Büyiik Britanya Jmpara~rluk 
~le Jruııeş ,.e hna a- hava sa.na.yiinin memleket mUda • 
"'-.!'il, t'.I bir park yaptır- faıısmı istilzı:ı.rn eden in.~ll, laar
~;._ı.., cı bir park minyıı nızi fikri bulunmıyan İngiltere ha· 

litıı.. bb.urıula biriblriol \•acılığı tabiyesir.c uygun ve ufak 
I.."~ baı._liYllkler çiçekle • çaplı av tayyareleri inşa ctmeğe 
~tYc-;- baka dlnlenebi· ehemmiyet vermişti. Bu sebeple 
~lldan'ilı11p '-lrll ı~kam- lngUiz tayyareciliği müdııfaaya ka 
~' ~Q Jıastnlık kaparol• biliyctli bir ha\•a on.iusuna. sahip 

~I · beş~n 'e lhMs · • bulunınn& dolayısiledir ki, ..Alman 
')OtJar. akınlarının sel gtbl olanlarını bile 

~~le l"t C<>k güzel. Foka& önlemek imkanlarını elde edebil -
~'11\ıı't akŞamlan beşe \ ıır m~tir. Fakat mukabil taarruzlar 

'ılıı Ql'rnus. İşçi, isinden yapabtlmek Lçin 1Uzumlu bulunan 
"-ıt~ çıkı ·or, ml'mur bomrordmınn tayyareciliği henüz 

\.'- bt geç n~ rıhyor. randmanmr verecek bir halde de. 
~~ dt~tan istifade et • ğildi- Takvivcsl icap edil ordu. S 11.ı:ıı 1 ~ldir? Alman bava.cılığmın teSbit ve 
'L~ ııı~• parklaruı ).,'\ kurullL5U tamıuniylc tan.~ ma • 
~· bir nı 'e c n..o;lı tet- hiyette idi. Sayısının çoklugu, u • 

111 lııt rrıesele olabilir. zun menzi111 bombardıman tayya • 
~ 'r:ttkta ht."i•çllertu relerinin bulunuşu bu imkanı da • 
~"atı.~ etme;j güç ol:ı. ha emin bir surette tahakkuk ot. 
~.ı_ -ılı~ k b" .::ı. 

. "ttı ı...._ t-;•ndn tahtnku • Lircbilnıişti. Kendisine arşı U.} ~ 
ltr ~"ll insanlar çiçek· bir hnva taarruzunun gclm.yecegl

~ ö11~c. nllıa~ et g~e- ni de kcsdirmi.s olacak ki. mihver 
~ ~ ~il blrt hını alı lınvacılığının mUdafnn ta.rafı olan 

ltıaıı il) ablllr. av l!ıyynl·ecillği tan.rnız tayyare • 
llttlcı .ıtırlar A'k nrnyııı elliği ko.dn.r olgun değil<lJ. 

t~ln Yerinde değil. Manş üzerinde cereyan eden u -
\ dııl"tı, ile budu ne. lllr zun mticndeleler ve AI~an ~yyn • 

ta"a CJ'ec.ek bir bekçi rcclli"'inin taarruz imkanlanle mnl 
\'~ ~tt'~ı a, uç içi gibi zeme" .sayısının bolluğu bir hava 
)ı.~ kotuıuı;e miınl o. hakimiyeti kurmak iddi.asmc;tan ge 
~ n kalamazdı H:ıibu:ki, lngıliz il\' 

~ '>' l:<ı ~rdfüten sonrn tayyareciliği· bu i.mXnn ve idd'n.}, 
~le bi\ksa.ra~ lı do tum çliriltebilmek gııyretile her türl!l 
\7l'ıı b~nnı tl: fedakirlığa ve mukabeleye bns 
L~ ı:on •r gün bunu da vurmaktan çoki.nmedl. Neticede; 

• ~nn ıl I< gUn- ilk günlerin s:vn fnrkmdnn ve tn
blt1taçll.rl~r p:ı.rlmnm ı ırruz kabiliyetinden istifade et • 
~Un 

1 
@nlllk olsun mek arzusunda bulunnn Alınan ha

' tş enelim \'r hn\'a vacılığı bin, bin beş yüz tayynre -

\:". ı\ea lcalırsa, armsun· 
~ :~:: bu ])ark aksa- 29 \ ~ Sekizine kadar 
,, ~tııı? nu tatbiki Adam fırladı, gitti, ihtiyar ka· 

bir arzu mu- dm aynı havaya ikinci kere baş 
ı\f n l.;ı.dı. Sam. Coya anlat.makta de · 

vam etti: 
\ t" - Co Brice piyanoyu duyu~-
~ •ca ca Franz Haberin işini çabuk ~!-
~t\ ret heyeti tirdiğini ve Madamın k31çm<:k u: 

t ~ &:eliyor zere olduğunu zannettı. Şımdı 
' (t~l'ııda başhyncak rr şöyle düşünüyor: .. Madam kur • 
~'<lllıan n ticaret mUzrı. tuldu ama ben yakayı ele yer • 

11.._.llıu Ya:rı temsıl ede. dim kabak benim başımda p:ı.t
~~c l'ahhas hl'yetinin hya~ak; hemen kaçm:ılıyım! F:ı: 
bıı.._ geleceğı haber a. kat nasıl? Madamın odasındakı 
~~ delik açıldı, t.emen fırlarsam ben 
'. ~cr:ı Arıknraya gidc- de aynı yerden kurtuluntm." 

ere orada bnşla· ı Co, dikkat kesilmişti. s~m de-

\ 
vam etti: 

-------.. - Dikkat Co, şimdi Con B:,lcc 
yanına bıraktığımız adamın uze
rinc atıldı. bir yumrukta onl! 

ı yere serdi; ellerini bağ'lryor. bag 
'ı Iadı. a~zını tıkadı. dışarıya ~ba~
tı kimsenin olmadığını ~ordu. 

1 Şimdi deliği biliyorsa burava 
kaçacak. Dur! 

Sam, piyanoyu çalan kad~na 

1 

işaret etti Onu da yanına çagn"' 
dı, üçü de. kapının arkasına sak· 
lanmışlardı. Sam Coys, devam 

--------' etti: ,,., 

rında hasıl olan kanaate göre, 
Manş ilzerinde ezici bir üstünlilk 
~urrnak pek de koln.y değıldir. An
cak diğer taraflarda tfıli cepheler 
a.c;mak mecburiyeti olmasaydı ve• 
Yahut Sovyet Rusya gibi bir to~ 
luluğa vc bol sil.8.hh orduya karşı 
muhnsamnta girl.<>ilmemiş bulun -
saydı, bu ilk muharebeyi takip e -
den 941 yazında M.a.nş cephesinde 
böyle bir teşabbüs göı.e çarpacak 
Ve hnltii kati hava muharcıbeleri 
belki de b;~rılmrs bulunacaktı. 
Fa.kat, Balkanlar, Girit, Akdeniz 
lııı.vzası, Orta.şark Afrikası ,.e ni -
hnyet Sovyet Rusya • Almanya 
~ark cephesi, mihver havacılığını 
parçalayarak dağrtma zaruretleri • 
n doğurdu. Manşm l'lükOnetine 
karRıitk diğer taraflarda göz doyu
racak muvn.ffa:kıyetlcr elde edile • 
ccği kanaati ve he\'esi biraz da bu 
lara!larn ehemmiyet verilerek 
Manşı ihmal etmekte iı.mll oldu. 
Manş cephesinin ihmali sırnlıı -

rında. bilhassa şark cephesinde A 1• 

man hnvacılığnu tutan, ha.ttfı hır
na!ryan bir kuvvetin mevcudiveU 
göze çarpaıicen, fngıliz tayyar~ci -
liğini.n eli kolu bağlı bir vaziyette 
beklt-mckte devam edişi büyük bir 
avantajı kaçırmış oldu. Bunda ftmıl 
olnı-ak, ,.ba.5lıca. .sebebin İngiliz tn
arruz tayyarecil.iğinin muayyen 
b.r k faycye erişememiş olduğu 
gösterilebilir. Yoksa şarktan Sov
~et ve garpten İngiliz tayyared • 
liklerinin taarruz ve bnskın1nn lbU
Yilk bir ihtimalle ve hiç olmazsa 
Ma.-ış üzerinde bir Britnn:.a hava 
hfı.kimi.yetl kurulmasına ynrdım e
debilirdi. 

Öyle tahmin edilebilir ki, Al -
man tayyarcciliğinin ş:ı.ıık co.phe -
Rinde yıpranmı.'? bulunma.sına rağ. 
men Manşt.n bir hava hılkimlyetı 

kurmak iddiasında bulunacak tngi • 
liz havRcıhğma henüz fmınt veril· 
rniyccektir. Ancak, Amerikan yar· 
~lınıının ve İngiliz havn sa.nayiinin 
ln.'}a kabiliyetleri birleşerek, Al -
man istihsallitma ya.km veya mu. 
savı sayrd:ı malzeme hnztrlaması 
Ve mihverin de şarkta daha birçok 
7.aman oyalanması icap edecektir. 

İngilı.z snnayilnin mihver sana -
) il knda't bol miktarda istihsal ya· 
l'IDnama.sı sndece fn.brikafa.rmın kı 
Bir rnndmanln.rmdan Heri gelmi • 
YOl'. Arn yerde, inşa. edllmesl za -
ruıi görülen silfı.hlıırın cinsleri de 
bUyUk roller oyna.maktadır. 

.. lngiliz havacılığının tedn.fiii dü
rıun<'eylc ufak çaplı tayyareler. 
Yani av sllflhlan hıızırlıı.ıru3 bulun
ması, bugün taarruza geçebilmek 

- Con Brice acele ediyor, 
!\1a~:Iaın deliJ..."'len kaybolmadan 
yetışmeli! 

Bir ayak sesi duyuldu, Sam 
sustu. Kapı açılıverdi. ~km 
Con Brlce gözüktü, içeri ok gibi 
r.ı.rladı . . o~anm boo olduğunu gO
runce .YUZU takallüs etti bır kü
f~r savurarak, şömineye koştu. 
Kenarlarını tuttu içine girdi çık 
tı, bir küfür daha savurarak ge
ri döndli. Sam bir ad011 atarak 
ta.bancası elinde bağırdı: ' 

- Bir dakika Con Brice ! O 
kadar acele etme sepetini mi arı
yorsun? 

Con Brice sapgan kesilmişti, 
titriyordu. 

- Hilekar domuz! 
-Dur bakahnı ağır ol kavga 

etmektense anlaşmak daha cl • 
verl§li. 

Uzere ağır yüklü tayyare insanlına 
dnhn geniş olçilde yer vermesin: 
kap ettirmektedir. Bunun için de 
fazla mesai saatine, bol ham mo.d· 
de sarflyatına ve dolayısile yüklü 
masrnfo muhtaçtır. Mesai saatinin 
fazlalığı giln!Uk hasılayı düşürmek 
tetlir. 

Buna mukabil, Alman havacılığı 
taarruzi düşünce ile ağrr yUklli 
tayyareler, yani bombardmıan si • 
l8hları hazrrlamrştır. Bugün için 
mildn.faa imkimlannı verecek kü • 
c;tik çaplı tayyare inşaatına yer 
\'ermek zaruretindedir. lngilterd 
sanayiinin aksine olarak nz mesai 
saati, az hnm madde \'e küçük 
ma.srnflarla tayyarelerini hazırlı • 
yabflmektedir. Mesai saatinin az • 
lığı, havn sanayiinin rnndmanını 
kabarık göstermektedir. 

Bu si18.hlanma yarışında Ameri -
kanın da rolü yok değildir. Bazı 
rivayetlere inanılacak olursa, mih· 
ver devletlerinin nufuzu altındaki 
memleketlere gizli olarak rnalze • 
me sevkiy:ı.tı yapılmak üzere bazı 
st.oklann Amerikaöa ele geçirild'· 
ği söylenmektedir. Bu takdırde de· 
nebilir ki; Biiyük Harpte Almanya 
ya sıl8.h sa.tan lngili.z firmalarının 
mevcudiyeti gibi, Amerika da he?' 
iki tarafa satış yaparak ticaret 
zihniyet.ini tatbik edecek fırsat 
kollıyabilir. Yalnız bugün için bu 
:'ivayetin yanıbaşmda mutlak olıı
rak gösterilecek taraf, Allantik 
meydan muhare~inin ka.zanılme. 
ema sarfedilen gayretlerdir. 

Atlantik meydan muharebesini 
kazannuı.k demokrasinin zaferinde 
fi.mil olacak hususiyeti haizdir. Bu 
gün Almnn mücadele vasılalan, de 
nizaltı gC'milerile mihver tayareclli 
ği, Aınerikadan Avrupa.ya müte -
veçcihen hareket eden tl<:aret gc -
mi kafilelerinin yüzde onunu tat. 
rip etmekte ve ba.tırmaktadırlar. 
Bu miktarın, İngiliz ve Amerikan 
clenlz te:r..gflhlannm günlük hfısılıı
larmm üç mislini bulduğunu Ame
rlkan bahriye nnzmnm nğund.an 
işitmiş bulunuyoruz. Demek olu -
yor ki, AUnnt.lk meydan muhare -
besi henUz kazanılmamI§tır. Bur
dan başkn ve fazla olarak da, Ş!trk 
cephesinde Sovyet Rusyayn yapıl 
ması zanırl olan ve vaadedilen yar
dım da, lngiltereye verilecek Ame 
r.kn.n mnlzemesini parçalamıı olu
yor. 

Blitiln bu hft.d.iselerin işaret et • 
liklerlne ve muhtelif sebeplerin 
ortaya koyduğuna göre, Manş cep. 
hesindc bir hava hakimiyeti kurul 
m3sı pek de kolay dcğild;r. Ve hat 
tfı iddia edilebilir ki, Alman şefle
rinin Manştn ezici bir hfı.kbniyot 
kurduktan sonra yapab:lecekleri 
lıUyllk Brıtnnyayı istila tenebblisU 
pek uzak bir ileriye kal~tır. 
Ancak mutlak bir ha.ldmlyel kur
madan !.stlliı teşebbUsü yapılacak 

olursa buna bir diyeceğimiz olnuız 
Uıkin bir hava hfı.kimiyeti kurula
cnğı güne bırakılacak istila hare • 
keti, bu cephede kutulmnsı mev • 
hum bir üstünlük gibi öyleee kal
mn.ğa mahkumdur kanaatindeyiz, 

Con Brice küstahça güldü: 
- Hiç bir şey bilmiyorsun. tu

zak kurdun, her ŞC}i anlataca • 
ğnnı mı ~nedi\·orsun? O ka • 
dar toy değiliz. 

- Con, evl~dım. Zannetti~in· 
d~n fazla bilivorum. 

- Blöf! 
- Sen yaptığını bilmiyorsun, 

kellen tehlikede! 
- Blöf! Neyle ıbeni itham edi

yorsun? 
~am, Co Benete döndü: 
- Haydi Co, bu ?.atı inandıra 

hm. Git adamdan beyin sepetile 
akşam doldurduğumuz finea.nla
n getir. 

Co Brice, bir kanapeye otur • 
muş ıslık çalıyordu. Çok ı::eçmc
dcn Co Brice Samın istediltlerile 
döndU. 

- Size bir ş~ scr:ıcn~ ciol.."tor. 
- 81Jnwm kl n:ı.°"1 eö:r\l)l'!Vfm., 
- ı·ok ~ol<, hlC mer.U• ı•tmc)lıı ('.alll. 

YARI ASIRLIK CI 
NELER ANLATI 

Past1rmanın en güzel par çalarr. .. 
Kokusu olma.s..'\ pek nefis şeydir 

ıımm:ı, n hayet kokusu da bnşkas.· 
nı rahat.sız ettiği i.çin sadece keıı_ 
ciinl düşünenler bu hususta da mü. 
teessir olmazlar. 

Miibarek bir gıdadır. in.sanın 
kanını harnretlendirir, kanımı de .. 
yurur, \'Ücudunu sıcak tutar, örn're 
ömür katar. Mern.klısı her mevsim 
de yer nınma, rağbet gördüğü mev 
sim kıştır. 

Llli senelik pastırmacı Giragor 
usln bu fikrime tama.men iştirak 
etmiyor: 

- Onun kokusu en nefis çiçek.. 
!erin rayi.hasındnn da mükemmel 
dir. 

Diyor. Giragor ustanın Kayser.· 
il olduğunu kaydet.meği bile fnzla 
buluyorum. Artık yarım asırdır 
pastırmacı dedikten sonra Kayse
rili olduğuna si.z kendiniz pek 8.lü 
hilkmedebilirsiniz. 

Girn.gor ustayı !lk gördtiE;'iim zn 
mnn kat kat istif ettiği pastırma .. 
la.rı arasında pek meşguldü. Balık 
pazarmın hemen at"'1.lndaki dükk~ .. 
ııı arı ko\'anı gibi işlJ.\•ordu. 

Tenhn bil' gUndc kendisini gör .. 
düğüm zaman eordum: 

- Kaç senedenberi bu işi yapL 
)Ol"SUn usta? 

Zeki gözlerini yüzllme kaldırdı: 
- Saçları bu zena.a.tta ağtrt • 

tık evlat •. 
Dedi. N erelisln diye ısonnadon 

bile, çiinkU kocaman bir (g) ile 
Gayserili).;m !.. diyeceği.nd'en e -
mindim. 

- %enant babadan kalına mı? 
Diye sordum. 

eli makine gibi :şiiverek pastırma 

kesiyordu. Baktnn. kestiği dili.rn • 
ler cigam kiı.ğl'dındnn nz fat'.ıdı idi. 

ı - Her pastmnacı böyle konu• 
ı:;urkeıı pastırma doğruycınuız .• 

Dedi. Sordum: 
- Parmağınızı kesmez mısin.iz? 
- K('S1tlez olur muyuz? B.l:z bu 

hale gelinceye kadar senelerce 
past:Irma ile beraber parrnaklarmıı 
zı da doğradık .. 

- ~imdi nrtık doğrnmzyor mu 
sun?. 

Kayserili pa.stınnn.eı bu sualime 
cevap vermedi ve asabiyetle pas • 
tırmnsmı doğrruna.~a devam etti: 

- Çoıi>a.cı, dedim, lbu makine • 
ler çı:'kUktnn sonra s.zin bıçağın 
pek hükmü kalmadı. 

İşinden yalnızca gözünü ko.ldrnp 
kaıımm üzerinden öyle bir baktı: 

- Onu ağnayan, ağnar. • diye 
cevap verdi. P:ıstrrmanm şereflisi 
makinenin altına girmez. Bak ora. 
daki pastırma 120 kuru , burado 
tenim kestiklerim ı GO !kuruş, 

- Hangi parçalar kıymetlidir~ 
- Az yağlı sırtın 1czzet1ne do· 

yum olmaz.. Ku.5 gönü dar olur 
ve baltk yumurtasından daha le<· 
z:etlidir. Şekerparenin ağrzda da • 
ğıldığmı bile hissetmezsin. 

- Ya öteki parçalar.? 
- Ötekilerin içinde de nefisle. 

ıi val'dır .Pastırmıınm le.z.zeti pru• 
çannı isminde deb'11, pastırmanın 
yap~ında.dır. 

- Siz memlekette pastırma ya. 
par mrydmız ? .. 

- Zcnıı.ntmıI7. bu diyoruz. 
- Na.sil yn.ıxırdınız pastırma • 

yı? - Heh!.. 
Dedi. Peki, bil)iik 

yapaımL~! 

baban ne iş Kayserili garip garip yüzüme 
b:ı..ktı . gözlerinde merhnmetlc. hld 
det arasında kalmış bir his okum; .. - O da pastırmacryml§ .. 

- Çoluk çocuk var mı, ne iş yordu: ' 
- HayJi be evlat, beni günaha 

sokma, dedi. Hiç insan zanantmm 
sırrını söyler mi? .. 

yaparlar? 
- Şimdi askerdeler. Onlar da 

pastırma satarlardı. 
Demek ki p3.Stırmacı bir ailenin 

en şayanı dikkat şahsiyeti ile kıır
ı,ıı karşıya bulunuyordum. Sordunı: 

Sizin zeruıatin incehl;ı nen ... 
de? 
Erindeki kocaman bıçağı göSterdi: 

- - lşte bunda .. 
Dedi ve sonm n.nlattı: 
- Pastınna doğramak bir me4 

ha ret lir. Bu işin kendine göre bir 
sırn vardır. 1 lerkes pas.unna ke • 
ser nmmn doğnıyama.z. 

Giragor lıem konll§uyor, hem do 

Bu sanatın sım ne olabilirdi? 
Ga.}'Tiih tiyari halk nrn.sındn söyle. 
nen: "Ka.yscnli eşeği boyar, pas • 
tmna diye bn.basma bile salar,. sö 
zil hatırının geldi. Fazla kurcala • 
mıyarak başka mevzua geçtim: 

-- Milştcrileriniz kimlerdir? 
- Çeşitlisi vardır. Meraklılar 

gelir, istediğı parçayı kendi se • 
c;er. jstedif;rin fia tı veıir, maldan 
anlıyan kimselerdir bunlar. Bazısı 
gelir, nnlnmaz: "Pastırma ver, 
det", ona da maltincden veririz. Bun 
ıar dn za.rnrs,z müşterilerdır. Bir 
de gelip iyi pnrcalan ucuza almak 

am. Con Bricenin yanına gel için pazarlığa girişenler vardır. 
di, yakasmdan tutup ayağa kal- ?şte bunlnr hına.nı çileden çıkanr. 
dırdı: Hiç pastrnnn gıbi mübarek şeyin 

- Kalk terbiyesiz herif, ecel rıa.znrlığı olur mu? .. 
saatin geldi! - MUb:ırek mi? ~~tırmayı bu 

Adam homurdandı: kadar çok mu scversın 
- mua korkutacağını mı ~ . - Milb:ırek şe}·dir ya!. İnsan 

nıyorsun., ' nekndnr yese bıkmaz. lnsanm kar 
~m oİdui{u \erden Coya dön- nı nekadar doymuş olursa olsun 

dü: ' ~ sof~ I-..alknr~en ~~ma gel • 
_ Co aç şu sepeti, içinde bir se yıne de ild üç dıhm taze ek .. 

kulu vn'r d~ğil mi? mcği pastırma ile. y~_:-:arl~r. Türlil 

Co 
'DA t peti a~tı va~ b' yemesi olur. l{esıldigı gibı yenir, 
ı;x;flC SC '< , - ı:ıı tr ~-• ek f 'c.ti M ti k t ·· d- cevap verdi· yumun .. ıu sı p ne ıs r. aşa ~ 

u u gor u, 1 • zerinde piser. ~ahanda olur, U • 
- Evet, şef· k d f T Ar, 0 kutuyu iç.inde men _ me arasın. a . ı.rınıı . verı ır. 

diller göreceksin! Fazla. ~ınliyemedim,. korktum. 
r_ k t "'l açtı i,.;nd _..:ı ·ı Karo.dcnizlı nasıl hamsıden çor.b..-ı, 
vu u u,,. ,,. c meı~dı- k.ı:zartırna .,,,,;ısı.· bö k hattfı bak 

ı ardı· , ı .......... ı, re , 
er v Evet şefi lM-a ya.pıldığmı iddia edenıe, Kay 

- '. . serili pa.stıımacmm da mübarek 
- Mendıllcnn üzerindeki harf. pastırmadan börek ooltlnva yap .. 

)erden (Madam Vilyam) ın ol- tmna.cımdan çekindim ve tşeekkür 
dukları belli değil mi? ederek dükkllndan çtkt:m. 

- Evet sef! İtiraf edeyim ki. dükkii.ndan çık. 
- Bu mendillerin kcn~rlan tığını mmAil bllc içimde bir koııl\u 

rcnklı bir iplikle işlenmiş, içle. vardı. Acaba Kayserili herhangi 
rinde iki tane .._m iplikli var bir şekilde beni de kandnmış m.-
değil mi'? eh! Ne olat.ek, Kayserili bil. yapar 

- Evet~ &l vapar! .. 
-Bwılan bir tarafa koy! • 

(Devama 1XM' ). MUZAFFER ACAR 
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Atttı:dolı.L cjansınm verdiği haber!ere göre dünya uaziyetine bakış 

anlar 
opola 
ştı 

Alman başl:a-nnndanlığı t~ra
fmdnn nC§rcdııcn tebliğde czcüm_ 

cenubunda ve Balnklava L9mlndeld kU 
ı:Uk llm:ın:ı. vardıkları haber verilmdt· 
tcdlr. 

I\:erç Berzahı Uzerindeki tazyik te 
devam ct.rrn!ktedlr. 

Berzah çok d:ı.r olduğundan Rus 
mukavemetinin ~lddetli olacağt anlaşıl 
maktadır. Ftı.ltnt Almanlar, son mu· 
ka.vemeUerf kır:n:ık için. her hnlde 
parnşUtçUler lcullanacaklnrdır. 

Tlmpul tnzctesine ı;!ire Rusların 

Kırımda l4 tümenleri vardı, takat 
bunlar Utiye WlllnmU§tllr. Ve §II&df 
ırtıbat.sJZ bir halde çalışmaktadırlar. 
Ancak, bir knç birlik eldn mukavemet 
eder görünmektedir. 

le söyle deruyor: Radar ıark ceplıesine 
Iunmda, b:.itun cephe üzerin- Tayyarelerle asker ta§ıyor 

de mn~lup edilen düşmanın ta. . 
kibinc muvaffakıyetle devam e. Londradan Alman bır habere 
diliyor. Yayl.a. dağlarında, Al- ı göre tayyarcle.~le ~evkedil~.n 
man ve Humen kıtaları, ikiye ibö_ mareş~l Bluchcr ın Sıbe~a tu
lünen düşman teşkillerini mağlup m:nlerı. Moskova oophesıne gel. 
etmiııler ve Yalta ile Fiodosia mışlerdır. 
arasında, geniş bir cephe da!ıi. Bun:l rnğmen Londranın slynsi malı 
linde, k.;.radeniz sahillerine ka. ruıuı Mo::kovanm fılubetl hakkmdn 
dar ilerlemişlerdir. çok derin bir cnd!;e göstermektedir. 

Sivı:ı.stopol'un §arkındaki dağ. 
larda da düşman mukavemeti, 
keza kırılnuştır. 

Alman hav~ kuvvetleri bu ha. 
re.kata yardım etmiş ve Sovyet_ 
Jere, Kırını sula.rmda ve Karade
niz.in şimal doğµ sahili açığında, 
gemi zayi~ı verdirmi§}erdir. AL 
man tayyareleri cemn.n 13,000 
tonluk asker nakliye gemisi ba. 
tırnu§lar, 4 ticaret gemisini ha
sara. uğr:.ı.bnı~lardrr. 

Leniııgrad önünde, düşmanın 
yaptığı şaşırtma te9ebbü3leri 
püskürtülmü~tür. Alman l:atar_ 
ya.lan, Leningrad'd-3 ve dü.şma.
nm Finlandiya körfezindeki su. 
larmdn. askeri ehemmiyette he. 
defleri döğ:müşlerclir. 

Alman hava kuvvetlerinin Gor
ki sanayi ~ri üzerine yaptıkl~. 
rı bu gece hücumlarında silüh ve 
malze:ne fabrihasında. mühim 
yeni tahribat yapılmıştır. 

D:ı.ha başlm savaş tayyare teş. 
killeri. dün gece Moskova ile Le. 
ninrııd'ı tahrip ve yan,.,~ bom
b;ı.lariyla bom balam ışlardır. 
Sovyet donanmasının 
Zayiatı 

Alman orduları başkumandan_ 
lığı.,• ı dünkü tebliği etrafında 
D. :~. B. njar.sma. aşağıdaki taf-

Finler bir gehir daha aldılar 
Afton Baladet gazeresinin şark 

cephesine gönderdiği hususi m:.ı.
habiri iki gün evvel Fin kıtala_ 
n tarafınckı.n işgal edilen Bjerko. 
yn Sovyet krtalannın alelncele 
terkettiklerini, malz.emelerini 
göstermeğe ve mutat tahribatı 
yapmağa bile valnt bulamadıkla. 
rmı haber vermektedir. 
Finlindivalılar bu suretle düş.. 
manın cİinde bulunan bütün si_ 
üı.lılart aynı zamanda Sovyet 
garnizonunu nakledecek olan 2 
gemiyi ele geçirmişlerdir. 

Tuladaki fabrikalar söküldü 
Kuibiçeftcn bildirildiğine göre si 
lfil1 imal eden ve Alman taarrı·. 
zunun anahtarı mesa~inde o
lan Tula şehri, Alman tank ta_ 
~mızlannın şimdiye kaC?ar dur
duııırlmu~ olmasına rağmen teb. 
ilkededir. 

Kiremit fabriku ı ch·onndn Rus· 
l:ır Almonl:ırı bir buçuk kilometre 
kadar geri pilskürlmilşlcrdlr. 

St:ılinin emirleri mucibince silih 
fabrik:ıhırının mnkineleri, 'Tul:ı dü· 
şccck,. nv:ızclerlle sökülmüştür "'c 
Alınanlar lnbrikol:ırdn işlerine >D 
nyııc:ık bir şey hul:ımıy:ı<'akl:ırdır. 

il • t v~rilmiştir: H l' ·· b t 
BJ~UnkU h:ırp tebliğinde Zikredilen U ıtn eyana l 

hCı.dls":er. \'azlyetln bUtQn ciddiyetini 
&erahııl!e gdstcrmektedlr. Sovyetrer'.n 
Fcodo yanın zaptmdn.nbcr1 ellerinde 
knJnn kıtıılar, artı!< Kere ynmnada· 
mnd:ın kaı;:ımnzl:ırdı. Yalt4 ile Feo· 
do.'lya araı:md:ı Karadeniz sabitine u
la;:ın Almıın kuvvetler! Sfvastopolun 
~rlnndaki d:ı.glıırd:ı. SovyeUerln gös
terdiği muko.vcmetl kırmı§lardır. Si· 
vastopuldan deniz tarlklle kaçmalt 
Bol§evlklerl.n elinde kalan yegO-ne ti· 
rar lmktınıdır. Halbulrt Alman hava 
kuvvetlerinin bombala.rile mUtemadl
ycn d6ğtl1Cll bu liman, art1k Alınan 

ordusu topçusunun menziline girmiş· 
Ur. Sovyet donanmllSl Karndenlzde 
scm luıtbl.l!ır uırfmdıı tcvkala.de blt· 
yUk zayiata uğra~tır. Bu ise, Sov
~tıerin firar 1mkdnlamu çok bUy(lk 
nlsbctler d:ı.hlllnde aznltmnktı:ı.dır. 

ÇilnkQ bu zııy1attan başka ilk ve 
son~ aylarmd3. 137.000 tonluk 
Sovyet Ucaret gemi.si de Alman hava 
kuvveUcrl tarntmdan batmlmış ve 
3G tıcnret gcmls1 ağır hasara uğratıl· 
:mı.;ıtır. 

Slvnstopulda toplanmış olan Kınm
daltl Boleevtk ordusu baldyelerlnl Ka
raden1z1n ıp.rl~ sahiline nakletmek i· 
c;ln kMI mllctarda gemi bulunamıya· 
cığı muhtemeldir. mrımdakl Sovyet 
Jntalıı.rımn ccflerinln ha.tası yUzllnden 
nuruz bulundultları Umitslz vaziyet 
Lenlngrnddıı.ld llol~e\'lk kıtalnnnm 

vnzfyetfle mUvnzidlr. Sovyetıerln bir 
gedik nçmıı~ ı~cbblls ederek b1r par 
ça ferahlıı.mak Jçl!ı yaptıklan gayret· 
ler nğtr z:ıylatb aklın kalmaktadır. 

Alman bıı.taryalnrı Lenlngrad nske
:rl hedeflerini lıUyUk ve daha bUyUk 
çap:.tı. merm ·ıerle dl5ğmel::tedlr. Ayrıcıı. 
Lenln=1'ııd, her gece Alman h:lva kuv
veUcr!nin b;m'b:ırdıınıı.n'ıınna. hedef 
tc;}kil ct.roeltte ve §Chlr tııhrlp ve yan· 
gm bomb:ı.lo.rının ate?! altında kat· 
makta ır: 

Çarşanba günü akşamı g~teci. 
!eri kabul eden hariciye nazın 
Kordel Hul A Yrupaya gelmek 
için yola <;ıkan Japon diplomatı 
Kunısu'nun Amerik;. tarafından 
da.vet edilmediğini ac.;ıkça söyle
miştir. 
Nazır Amerika hüktimctinin Ku · 

rasıınun vozifesilc hichir nl:iknsı ol· 
madığını hcy:ın etmiştir. Bununla 
ber:ıber kcıı•lisine karşı l:izrnı gelen 
:ıcznket göslerilcccktlr. 

Korılel Jl:ıl, Tokyo lıükumclinin 

Kuru~ıınun Jıı11on sefiri ~omurn i 
le birlikte iki memleket nrasınt.ln bir 
anlnşm:ı remini hıılmnk knbfl olup 
olmndı~ını ıınlnm:ık icin Jnpon S('• 

!irinin Vnşinsıond:ı ynpoc:ığı mfiz.n• 
kerelere fşlirnk edeceğini Amerika 
lıüktimctine hlldlrcccAini mh·e er. 
miştir. 

Fransanın ticaret gemisi 
Kayıbı 

Fransız deniz kaynaklarından 
bildinldiğine göre Fransa ticaret 
filo;;u Fran~ız A'roan mütare. 
kesindenberi 800 bin tonilHtoluk 
gemi kaybetmiştir, 

İngiliz hnrp gemileri tor
yekOn 140 bln tonillitoluk Fransız 
vapurunu torpillemişler, bombardı
man etrn.iııler veya kendi kendile· 
rinl tmtmnak zorunda. bmıkmı:şlar
d:r. Topyekun 420 b~n toniliı.toluk 
105 Prnnsız gemisi de fnnilizlcı- ta
rafmdnn müsadere cdilml3tir. Bun
dan başka İngiliz donanması 231 
bin tonluk 1'lııruıız ticaret vapuru 
nu da ele geçlmıl.5t!r. 

Hint denizinde yakalanan Fran· 
rız gemi kafilcsl hakkında öğrenil· 
diğine göre bu gemilerde bulwınn 
918 yo1cu toplama. kamplarında 
göz altmıı alınmıştır. 

Göbelsin makalesi 
(8n§ tnrııfı 1 nelde) 

kıho gitmek. Almanya, Italya ve 
müttefik devletlerin elinde, h~ 
kim rol oynayarak, yeni Avrupa 
nizamını yürütmek için tek bir 
fırsat vardır. Meselenin esası 
bu harbin ne zaman biteceği de_ 
ğil, nasıl bitcccğidir. Bu harbi 
kazanm;.kla her fjeyi kazanmış 
olacağız: Hürriyet. iptidai mad. 
delerden. hububattan, hayati sa
hadnn devletimizin içtimai niza. 
mı için lazım olnn üslerden isti_ 
fade etmek Jmbiliyetini, mütte. 
fik davletler için milli bir hay~t 
temini im.Ninı. her şey elimizde 
olacak Fakat harbi kay.bedecek 
olursak her şeyi hatta milli var
lığımızı kaybedecei:-iz ki bu daha 
vahimdir. 

Makalede netice olnrak zafer 
istihE:;:.l edilinceye kadar çarpı ... 
mak ve çalısmak lô.zım geldiği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Stali 1in nu:ku 
(Bn.~ t:ı.rııfı 1 nclı1e) 

ta, eimclilik bir cephe kurulmıı.s: 
sr imkfıru olmadığını beyan eyle • 
melde beraber, mUnruıip anın hu • 
liılünde böyle b!r cephenin tesisi 
için icap eden pUlnfarm mevcut bu 
lunduğunu gizlemiyorlar. Az bir 
znmanda, :i.kinef bir cephe tesisi 
lüzumu Londrada trunamilc Uıkdir 
ccdı1mektcdir. Stalinin nuth-u 42 da 
kika sürmüş, fevknliıde allu.5Ian _ 
mıştrr. 

Stalin, İngllterenin yardrmm :. 
dan, Birleşik Amerikanın Rusyaya 
bir milyar dolarlık kredi açttğm • 
dan b:ıhseU:ütten sonra nutkuna 
söyle bitirmiştir: 

"Almnnln.r Sovyet hnrbine kar. 
şı bir imha harbine girişml-ılerdir. 
Ana yurdda tek bir Alman neferi 
bmı.kmaymcayn. kadar harbe de • 
vam cdcecğlz.,, 

Moskovs, Ş (A. AJ - M. 
Stalin'in, ihtilii.lin 24 üncü yıl
dönümü münasebetiyle Moskova 
Sovyetinin fevkalade içtimamda 
söylemekte olduğu nutuktan alı
nan kısımlar: 
"Düşman 4,500,000 asker kay 

retmiştir. Bizim kayıbımız 378 
bin ölü ve 1,020,000 yaralıdır. 
Almanlar Rusyayı tecrit etmek 
istiyorl~rdı. Rusya tecrit edilme 
miş olduğu gibi halihazm:la bü
yük Britanyn.nın ve Birleşik A
merikanın da müttefikidir ... 

"Almanlar. Sovyet rejiminin 
istikrarsız olduğunu hesaba kat· 
mışlardır. Bundan baş.~a ihtilal 
.:.ı.leyhtarı hareketler olabileceği -
ni de ümit ediyorlardı. Bu ümit
lerinde aldandılar.,, 

M. Stalin şunları ilave ~tmiş
tir: 

"Sovyet rejimi şimdi olduğu 
kadar hiçbir zaman. kuvvetli ol· 
mamıştır. Bn..'.lka hiçbir rejim bu 
kadar mukavemet edemezdi. Sov 
yet ordusunu gerilemcğe mecbur 
eden ibazı gayri milsait fF1.rtlar. 
vardır. Bunlar evvelcn Avrupa
da ikinci bir cephe mevcut olma 
masından ileri gelmektedir. Fa
kat pek yakır.da bu ikinci cephe 
meydana gelecektir. !kincisi, eii
mizdeki makineli cihazlarmıız ev 
s:;ı.f itibariyle Almanlannkine üs
tün ise de, Almanlar da olduğun 
dan fazla tank ve tayyaremiz 
yoktur. Harp sanayiirniz çok iyi 
çalı§ıyor. Fakat Almanlar işgal 
ettikleri memleketlerin ~anayii -
ni de ellerinde bulundurd\•k1 arı 
için bizden çok imal ve istihaal 
yapabiliyorlar.,. 

M Stalin bundan sonra, Al -
man ·sosyalizmi ile bllyük Britan 
y.;ı. Birlefik Amerika sosyalizmi 
arasında uzun bir mukayese yap 
mnkta ve ~yle demektedir: 

"Alman sosyalizmi, hakiki sos 
yalizm değildir. Bir tahrip ese
ridir. Almanlar talıı·ip muhare -
besi istiyorlar. Pek vakında bu 
t.a.lırip harbi ilekarşı karşıya ~c
leC'eklerdir ... 
Moslto\~ 6 (A.A.) - Stalln, nut. 

kunu bitlrlrkcn bUtUn memlcltctten 
ordu ile bir bQtUnlUk te~k!l etmcs.l -
nl, fabrika ve Uırlalarda gece gUndUz 

Sovyctıerin I~iııtıındlya k!!rtezlnde· 
ki dc:ılz aey. Uı;e!crl gUnden gUne da· 
ha mahdut bir halıı gelmeltte yahut 
Alm:ın a~'Ir bıı.tnryalarının ateş hııttı· 

----------------• ça1ı:,ıılmasuu lstcml~Ur. 

ııa glrme!.ttcdlr. 
lrı:;ilL~ hııv.ı ltUV\'ctlcM sc:ı &Unler· t 

de t'!~1' h!s=cdlllr zayi:lta uğramışbr. ; 
Son h:ı!tıı. zarfında arnl:lnnd.ı fazla 

Sovyet kılaları 
Doneç nehrini geçmiye 
teşebbüs et'~ilers.e de 
muvaf fok olamadılar 

Celse k..ıpandığı sırnda Stnlln, şld
deUc alkışlnnmtg, Sovyet mllletlnL"l 
"orduya candan hıırp selll.nu" gllnde 
nİmcsın: teklif ed('n takrir ka.buJ 
edilm1ştır. 

Celse snat 20,30 da kapanmıştır. 

Rus yada 
İngiliz tayyareleri
nin sayısı giltikçe 

artıyor 
lngiliz kumandanlığı geniş 

mikyasta bir taarruz 
hazırlıyor 

Londra, 7 (A. A.) - Vaşington
dan alınan ro.porlan zikreden Dal 
ly Sltetch gazetesi İngiliz tayyare
lerinin Rusyada durmndan arttığı• 
ıu ve İngiliz lrumandn.nlığınm ibel. 
ki de Almanlnrn knr§ı geniş mik. 
yasta bir hava taanı.ızuna ge~ek 
tasavvurunda bulunduğunu yaz • 
maktadır. 

Geçen son nltı b::ı.fta içinde pek 
çok miktarda İngiliz tayyaresi 
mürettebatlarile ıbirlikte Rusya.ya 
gönderilmiştir. 

Kanada Erkanıharbiye 
Reisi diyor ki: 

Atlantik 
muharebesi 

Şiddetini gittikçe 
artırmaktadır 

Ok:nillc, "Ontario., 7 (A .A.J: 
Okaville ga.mbotuna isim koyma 

merasiminde Kana.da deniz erkc
nıha.rbiye reisi kontr amiral Ncllcs 
demiş Ur ki! 

"Atlantik muharebesi şiddetini 
gittikçe arttırmaktadır. Alman de_• 
nlznltılan Belle • İsle boğazında 
ve Terre • N euve civarında faali. 
yettc bulunmaktadırlar_ Bizim ye
ni 1.skoçyıı sahillerimizde göriin • 
mektc gecümiyeeeklcrdi.r •• , · 

iki yaralama 
va kası 

(Bıı,c; tarafı l nclde) 
dostunun Uzerlne nt:Ilıruştır. Aneaıt 
Neşet atik davranmrş ve bıçak 
göğsü Yerine lkoluruı. sa.plıuunrş • 
tır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, A. 
<lale-t yakalanmıştır. 
Ille ARABACI ARKADAŞDı,. 

YARALADI 
Dün gece Zeyrekte bir yarnla

ma va.kası olmu.~. bir ambact oda 
nrkad:ışou bıçakla ab"ll" surette yn .. 
ralamıştrr. 

Vak'a Zeyrek caddesinde, Ali 
bey hanmm 9 nmna.rnlr odasında 
cereyan etmiştir. Burada beraber 
yatıp kalknn Muharrem ve Suphi 
adında iki al-alıncı nrkadaş vardır. 
Bunlardan Suphi dün gcec 'muh • 
telif yerlerde bir hayli içtikten 
sonra kcnd;sınl bilcmlyecck dere;• 
ccde sarhoş halde od:ısma gelmiş 
ve Muharremi uynndrrarn.k kendi. 
sine bazı nnhoş tekliflerde bulun. 
m~tur. Muhn.n-em kabul etme • 
miş, bunun üzerine Suphi keneli • 
sfp.i dövmek istemiştir. Buna si • 
nirlenen Muhattcm, cebindeki ka• 
masmı sryırmış ve Suphiyi sol mc_ 
mesi üzerinden ağır surette yara.. 
Jamı:ştrr. 

Yaralı ifade veremlyceek blr 
halde Cerra.bpaşn h::ıstn.neşine kal. 
dırılınıQ, su~lu yakalanmıştır. 

""""-Oı----

Yeni o r k 
IAylbası Mecı se 

verildi 
Hilkfımet yeni gUmrük IAyiha. 

f.lmı Meclise vermi5Ur. 170 madd,. 
olan layiha. gümrük mükellefiyeti~ 
gümrük hn.ttr ve mmtaknsı vergl 
ve rz.ijrı ödeme mill!ellcl'iyetl bn. 
kımıncıan yurt dı:şr sayılan yerler. 
verginin tayininde es:ı.s tutulacak 
hüküıuler, it.hal, ihı-aç ve transit 
hakkında umumi lıliküm ler vardır. 

F41ıl 
c. -

Amerika 
Rusyaya bir 
milyar dolar 

kredi açtı 
Kredinin ödenmesine harp 

bittikten beş sene sonra 
başlnnacak 

Londra, ; (A,A.) - B.B.C. 
Stallnln dUnkU nutkunda, Amcrl ~ 

kıının Rusyaya açtığından bnhscttiil 
t:lr milyar dolarlılt kredi ödUnç ver
me ve kiralama knnunu mucibince 
açıJmışbr, Bu kredinin <idenmesine 
harp bittikten bcG sene sonnı. başlıı
nııcnk ve tcdlyat hnnı \"C ipUdat mad. 
deler V('tı:nCk suretile yapılııcaktır. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

•Ankara, 6 (A. A·) - lcıa Ve
killeri heyeti, bugün saat Il5 de 
Başvekil Dr. Refik Saydamın baş
kanlığında hnftah:k mutad toplan. 
tısmı yapm?Ştır. 

-<>-----

Basın kongresinde 
ah nan ıc ararlar 

(Bıı,c: tarafı l nclıle) 

terfihleri ni temin i~in alıruna~ı 
18..zırngclen tedbirlerle basın bir. 
Iiği ve basın kanunlarında yapıl
ması istenen tadiHita ve ilavelere 
ait temenniler hakkındaki prog
ram ve niı.amname encümeni ta. 
r-.f mdan tanzim edilen raporlar 
ka:bul edilmiştir. Kongre, ruzna
mesine dalı.il meselelerin müzake 
resini bitirdikten sonra !birlik u: 
mumi merkez heyeti rei i ve a. 
zalariyle yüksek lıaysiyet divanı 
asli ve yedek azalarını \'C murah. 
hasları seçmiştir. Türle basın 
birliği birinci umumi kongresi, 
reis Hasan Reşit Tankut'un ibir 
nutkiyle lt~panmıştır. 

Birlik umumi merkez heyeti 
ve azalıklarına aşağıdaki zevatı 
seçmiştir: 

Reis: Falih Rıfkı Atay. 
Azalar: Necmettin Sad~k. Ah

met Şükrü Esmer, Abidin Daver, 
Kerami Kurtbay, Cavit Oral, 
Naşit Hakkı Ul:ığ, Kemal Tu_ 
ran,, Ethem lu.et Benice, 

Merkez heyeti yedek fızahkla. 
rına: Zekeriya Sertel. İbrahim 
Alaettin Göv~. Cemal Alış, Zi. 
y~ Ebuzz.iya, Mecdi Sayman, 
Sabri Baysuğ, Nevzat Güven, 

Yüksek haysiyet divanı asli 
azalıkları: Asım Us, Hüseyin 
Cahit Yalçın, Ferid Celil Güven, 
Heşat Nuri Gültekin, Ziynettin 
Karan, Nurettin Artam, 

Haysiyet divanı yedek iizalık. 
ları: .i\IümU;ı.z Faik Fenik, Hik. 
met Tura, Ali Rıza Gürsoy, Kud.. 
dusi, Tecer, Burhan Cahit, Rifat 
Yücel. Samih Tiryakioğ'lu, 
~Iurakipler: H&mın Reşit Tan

kut, Burhan Felek, Peyami Saia, 
Yedek murakipler: Suat Ak. 

baş, Selim ~lenk, Hamdi Nüz. 
het Çancar. 

KONGRENJN KARARLARI 
Kongrede Türk gazeteciliğini 

cazibeli bir meslek haline koy_ 
mak için cidden gür.el adımlar 
atılmı§tır. Mesleğe girecek bir 
genç, staj devrini tamamladıktan 
sonra asgari bir hadd\)n her hal
de üstün bir maaş sahibi olac:.k, 
maaşı kesilmemek §artiyle sene· 
de, üç dört hafta. tatile kavuşa
cak, yardım imkanları bulacak
tır. Ayrıca bir ae tekaüt sruldığı 
kurulacaktır. sandrk için düşü_ 
nülen gelir knynnkl::ırı arasında 
g~te ilanlarının inhisarı dn 
vardır. 
Basın bayramı diye k~bul cdi. 

len ~.enenin iki gününde bUtün 
gazetelerin tatil ed:lmesi ve müş. 
terek bir b:ısm gazetesi çıkarıla .. 
rak hasılatının birliğe bırakıl
ması hakkında da kar~r alnunış_ 
tır. 

~ Sayın 1stanul Sinema meraklıların.aBüyük Müjdeler: 

~:BU SALI TA SiM Sine111asmda 

llktnrd:ı bomb:ı myyareleı1 el b~!u ll"-rUıı, 7 (A.A.) - BudnpC§teden Alman karakol gemilerile 
D.N.B. Ajnnsına blldlr11Jyor: 

1 

-
nan 40 tnt;lliz Uıyynrcsi it > • •mı • . ı lngı0 lı0z hu""cumbotlan ~ 
ve n mi mUdd"'• z9rfındıı bU U { Brt· Sonteısnnin 3 UncU ve 4 Uncu g{ln.. F~ 
t ~ 1 ~- ı1 u ·d lede 1 len Sovyet kıtnlan Mııcar ordu.sunı.m arasında 

CUuınşumuı Romonl:ı.rm ~rc.trazı "DE!\IlRllA .. "'E lUl)Dt)Rü" 
Ş:lhe3erlndcn mbpto edilen Şark slneınncıhk tuemlnJn 

2 nci Büyük Zafer Tacı 

:u:yayıı t:ır,,ı yap nn m c:ı. e 1 ' ı -.,. 
Alın:ın t.n arc::ı kn bcdllmlııUr. mevzileri karvwnda Doneç nehrlnl Berlln, 7 (A. A.) - Alınan j 

YY Y • geçmcğe tqcb~ etmıs;•erdlr. Birkaç karakol gemileri Manş denızlnde = 
., erç berzahı üzerindeki motör topçunun ate~lndcn kurtularak 1 seri İngiliz hücum botlnnnın bir 

Tazyik nehrin orta.sına kad::ı.r gelmeğe mu • , taarruzunu geri püskUrtrnU!}lerdlr. 
Hu:?!arm Kırımda artık zait bir mu· vll.4fak olmu:Jsa d:ı otom:ıtık siJll.hla-

1 
Bir topçu muharebesi esnasında 

kavmnct g0stcrdlltlcr1 anlll§Uıyor. Al· rm ate§I karı,ıunndıl geri dllnmcğe j bir tnglliz botu bat:rrılımı:ı, diğer 
m:uı - Romen Jatalarmm Sivaatopol JDA3cbur o1mU§tur. iki bot ta hasara u!;"rnıruşbr. 

L 
(TÜRKÇE SÖZLU - ARAPÇA ŞARKILI) 
BütUn knlplcrdo n lem atcıtlnl, bütün c&ıUIJerde sevginin kud!lyet 

ve tllviyetlııl tcrcnnlim ~ce~k 

BÜYÜK ASK ve IZTIRAP DESTANIW~ıilllWffl-

Almanlar S~18~ 
J · · nıenn~e po o t-'1,"' 

İnglJlz ro.dyosu ?ı4 ıııı ~ (JJa.' Of'SO~~ 
besinin değil. yıılnUl dJ ~ 
11ımaiye kadn.r dnnrerııı .
mı§ olan muharebe ,rı1' ~ 
en kanlısı oldu:Unu ))11).U~ 
Kınmda ınu~ etııl~ 

det ve sUraUe ink~ı""t~'. 
:B<ırlin Rustarlll ıdifllleJ ~ 

~o.mıyacaklartill biı:ııe;,,.tıU 11 
Alman askeri ıi tı&fC ı 

l>ibcezlrcsiiıde ı;sl<e et~~ 
vn!fakıycUe de\'31J1 ıiJlııı .-~ 

.,,,:ıı1rıe -_ _..,, 
topol ve KcrÇ .ı- ııı•ıjll' 

l:ırmıı henllz b!Jil.ıt f4 
mektedlr. dll~ tA 

Londrtı Alınan orb'tl_,;~ 
potun dış mndafaa b'I~ "J 
nı ve Almanların ~ ,-
hedeflerinin .Ka!kllS> ~ 
ber vermiştir. * -,ı_ 

Donetz znınta1ta51'd""ı11 J 
Golovkadan Vo.roŞllO ı,#~ 
nl tcrakkllU ke.yde rJ>I' 

ı.o~unı\\".ı\..,, ~ 
Londr&, '7 (A.~.)~':.J 

karşı Aimanlarıll ; ııı11~ 
n hücumlara nus 111~ 
mcktedirler. Ba~ Dl~~ 
kabil taarruza geç ~ 

Volokolnmsk cepll 
vetıcri lkl gUn sil~ 
aonra. mUhlm bir n 

rnJ~lerdir. d.ıı' J. 
'I\ıla cenu b\111dıı el" 

rl çekilmeğe mecbli~ 
Moskova mubare ıe ~ 

manlar bir şey st'I~ dl~_, 
Kınm muharebe ~ 

alr. Almanlar Si\'~~~eıdi' ~ 
fan haUannn crfŞW"' ~ 

Bununla. bere.bet ~ 
sı kmlmı§ dcğUd!l'· ~1 .,oD .w • 
J 00 ALJ\IA:'ıl' 'J't'l'~..,, f!~İ 

Londrn, ' (Aft.) cD flr 
1hU!Allerlnln 24 UJ1 J 
kuUamııkta.dırlat· tv: ~ 

Hltlertn mukerretc~p ~ 
vattakıyetlcr vııade 1ı11 -~ 
Alman kıta.JarlllfJJ ""'t 

"dil ı;--
"Kızıl meyd:ı.n 1<tıı'· 
malan ihtimali Yo ~' 

BununUı. bcraııcı' :~ 
vaya yaptıkları 1 ıç!JI 
bir un evvel ıstnıs11 cııte41" 
kt\rhktnn çekınrneJllr.11f tlt 

LozovsklYe ı;orc. ıJillıl " 
se'"ı>e -·~ıo Alman tnmenl J<llll"'"" 

deUl muharctıclcr et.$1 
keslmlerlndo cet'C)~ rı (1 

Ruslar kar fırun.ı:ı,,, .ıır 
çiJldC fi'' 

cu blr soğuk i eÇttl r:J. 
kabil ta.arruzn g f?0.~ 

ıı. rll! '(Y 
Hava uartıarıtl rııı" 6 • J 

ytı.releri faalf)-CtlC >' ~ "' 
ve cepheye şc\·k~tJl.l\fJ' 
k:taıarı uzertne > 
maktıu.Iırlar. ...,ctı 1 

1 geçw .tb 
Narıı. nehrin tt 

Pııao 
ta.rafından yı.ı. ı.wr' rl 
pü.sıctırtuımu, ıur. ııııdedl 
§lmdi müdafaa 1111 .ı\ıııı:,t 

sı.nde ·•I ıır 
Rostof cephe ıtuV'"""' tıı' 

reketJ Rusların durıJlııf 

motı k•<>"mda ~~ 

Amerikalı ~d~ 
Bır ~i~! vet0

13
f 

gıttıg ı an ,,,.,. 
• 11de lı "it 

Y orginin eYl ırıı•f 
sandıklar kırı dıı 

bul\111 ıııı"° 
~U~dl~ 

Geçcnlcl"de, 
1 

.).şll""" 
beyi caddesındck Jı.lft ~ 
rak bulunan zcfl~d~ ) ~ 
ginin ötuınn etrfl> ıı !)it 

('5rar 
kikat gitt!k!l 1' 
maktadır. ı>uııınııı' .,ıt ~ 

70 y .... ~ındB lbti),.tsJI ~ 
ze.-ı uı !':anılan lduı11' .,ıt"* 
kurb:ı.n glunl§ 

0 
1 uuııd"'ıi' • 

Zira "i otff ~ 4J 
mı§tır. ıısstıı' ~ •:.t ~ 
t'V\'CJ nilınunc :ı60° J ~· ({~ •ltı 
Uzcrindo çıı.sn ı:ıuıııll"~t 
bir tek tiril bileş ~ e f b 
Kapılar ktrılJl11'b• ır ıı,ı . ..Jf 1\ 

.ıı-rnık otll'-. 
e\' dannad:lo- gıırıdJ 1{eıı~'.:ıl 
tur. Yorgi ı.oıtu ,tul' -,,1 
ziyettc butunınu oıdilr' ı 

e'lf\'el J!lll gün ltııdıır ııırı ,, I 
a. filn tın!" olr.1 t•l-0 J 

ıı,,~: 

' ' 



• 

~,,.,,,. 
llnıza lastikleri tak.Irk ve korkunç 

rnıntakada suya girdik 
\~ .. - l - clı. Fotoğraf makinemi son ~a 
\;.' hersı~ Webcleriıı.. olarak gözden gedriyorum; .~ç Aı"b'k mebus ikfd:iplln :;-apmryo.. L' llıı il.es. .lorg " Altred ıs· bir ~aftan su almaması 1çın ruın. İki ay kendi.mi :; ·tun, sah • 

·.ı \..~·~aşla prtp bir 'k \idnları tekrar sıkı tırıyoruın rettim; falta.t lbu. ilti.nirt:ıye devnm 
'j ~ ~ clönmn,ttır. Cç ve önfund"' <l--nizdc ilerleyen, edemezdi. An~c ve<;ıhilc ça 
~ "-°' ~ AJnerfiuıda balı\dnı- Jö~ ve Aıiredi takibe b:.ışlryo.. ~anlığımm semereleri yavru ya-
~ 'c, ~ .. o!a.rak a3 br rum H"r zaman olduğu gibi, bu •-aş bclirmeğe lxı.."}lanuı tl. 
~Yat &:erlrdUer. H:ın~ scfe~d(' d nizin d"bindc ne g'bi . İşte "-a.ziyet bu ısa.flıadaJken ' : 
llııh-: &ç -.ırı evveı, Rh ı · şeyleri~ 1t ıla<>aca~mIZl du ··• zif'ernden ~ jgtif°:. ~:tm::nın ~ha do , 

~~""la 'balık arlardı. Son nüyor \e merak ediy?ruz. !şte J :1-1 _olıı.cağmr d~~ündüm. B_l' ~bah 
... ~ ~ 1ıu avcıhfl bir ka9 bihlece koyu nç1k dcnrnle rnpte- finıirim cok emenden benı çag r -
.·-. ~uıa uğrctti. ı•rore- d"n ka~alın bulanık ~ulannı d~k. dr. B~enin mı!"~ i in hn: 
S aıııattıkJanna ıruuı. katle y.;mı.rdk ilerledik. Ayagr. zırlamakta olduğum nm:kn. n.cele ı.. 
~ ~ç tinlvcnıftell im • rnızdaki ıa ..... tiklcrlc yüzmek !uha.. le bir iki !kelime <Wıa n:.ve ctUk• 

1111 retmez bir rotot;rnr f ımıza ~idıyor Ava çıklıgtmız ten tonra huzunııın. çıktını. 
'-'tı hattı. Denb:f,n dıbtndl) için ~".3.Sİzce hnrekct c.tmcıniz . Kravatr <.:özlilrnü.ş, 611.Çları .. n_~t 
~lerı bu suretle lıC'r • lazım balık'ar, aksi takdırdc ka. Ü"t olmuştu. Esasen bUtiln goru
lıııı.....~J or \-e nnlattlkıa • çar ) iiz rken aya~mızdaU H\<:.. nlişU öfkesini açiğa. vuruyordu, E. 
~llJ'Ordu. Uç nrksı. • tikleri?! şrpırdrunrun:ı:ıına dikh:ı.t lintlc b~r. yığm mektup ':nrd~· • S......_ bir film maldnr tnl edfroruz. B'r ııilc p~uJmda suyun - .sızı maalesef emnıyctimc ~~ 
'ı.:~tı liatih-a mıntak ın ~kluğıı .:ıa~ çckım-n ve zaten 

1 

Yik bir adam saTh."'?ITŞUm. Di)·e so
"-~ atı Ouratao ıı. - k~:O.ıık ol:ın y~"h b~:, ~yan gibi ze b ... ln.d1. 
,..:_~r . .Denız21 dlbhıdr bir d ni7.e gird'k. \ u.cuaumuzun - Btr çüpheniz mi va.r beye • 
~~>. ınilcad ı ccI n muntazam harekctlerıyte s~ların 

1 
fendi? 

\:"tile hllıt l r atalbn H:ı ar8.3ı'ld.;ı. kı:ıyı.yonız. Ayagınuz. - Size, villi.yetimizin hızı mlln .. 
' bıerabe .. balık! ır nnı.. dak· ıa ti ıenn suyun .~thınd_a tehipleli tarafındmı yazılnu~ bir 
~--~Yatnu 'e teU.ıkt,.rı. gimiltü ç ' .ırnı.a~aları ıçın denı. mektup verm.istlm. Adamcağızlar, 

-·-. nakıctme'<tt>dlr. zın dibinden gıdıyor~: Zaman semtlerinde bir postahane iru].ası 
~ zaman hava alm~k ıcu~ SUYUn için benim ta.VlU!Butumu ricn cdi • 
tı~ <:dası koylanndan bi- sathına çılonak ıca.bediyo~: ~ı:- yorlnrdr. Ben size, usulü clnhilbJde 
~lın uz.erinde .:ıyaktı:ı lanık sularda. ve etrafın &orun- bir cevap yazmanızı, ve, o ıruthnl -
'<t \i l\oyun adı "Het m Jiği yerler<l;e bulu~akt~~ de posta.hanenin Z3ruri lbir ihtiyaç 
~. jler", yani "lspar.yol ho !anıyoruz, zır~ ~~ork~nç io. teı>kil etmediğine cl:ıir onlan ikna 
L.~ı ~l>an}ol suyu, Cura. pek bahkl.ırm~n }a ,.ı ~.an . n.. etmenizi rica etmiştim. 

tabij ~at:ı eden buyuk Jib denizindeyız. Sı:ıyu~. U?.erı~dc - Ben de sövlediğiniz gibi ynz.. 
t-. ir kanal vnsıtnFh- bulurd_u~. esnaAl; cd ~cvıakn~ dnn, beyim! • 
~ -... ıın (!der Bu büyük avrı.zesı ı ıttıın. ~r err ? ., 

ı:ı..-tib denı · ·d · H' t • k deni?..e vardıgımızı bildi - Ya. Mektubu okuyayım da 
~ korku ıı erur. ın. ,;;. açı • baknı neler yazmışsmız: 
'da nçtur. rıyordu. . .. .. v 'n...+... 24 n . t- • 
~ . ha doğrusu arkcı- Berrak ve temiz deruz onumuz. ~ı.'b....,n, ncı ~nn: 

"' ;- a Ü~ k ~iviz çıplak de bir perde gibi duruyor. Hepi- Muhterem BB. Con, Smit v. s. 
~liyo~ üzerinde mız sevinçle içine atıldık. l.Şte Efendiler, 
bi? \'e yiprakl:ırı zc' bü .. 1. kayalıklar! Onlara doğru Semtinbde bi:r postahane bina.. 
~ ltaç nıanzineU;ı. (1) a yi.t~;oruz. B:ıJıkçılar ufak bir ~ının .insası için müracaatta bulun 
~ ~e bir sürü kaktüs ada Yiis''1.tinde olan k~yal~klarm <:unuzdu. F~at. ~iz post.ah.a.ncyi_nc 
' ~le ıken, tepe <:ıp.. dibinde zeJıirli ve tehlı~elı mnh.. Yaı>acıı.km~ız. Öi?remnek ~tc~. 

hı~ bir SCY kay~ Ilıkların bulunduğu yerı ~vvcldcn ~':111.n kat'ıyetle cm1ntm ~ı, ~bır 
\'e tarif ctmislcrdi. Bu balıklan 1 ı~-...ze yaramıyacakt.J!" Çünkü nlı::
kra. Ça,Jılrklartfan papa. haklamağa muvaffak olup v?la. cngmız _ rnekttıpl~ ~Yl~_P .. o~u -
• k • kta selcri yükseli. mıvacağımızı tecrübe cdccegız, nuyacnb"Illt7. şüphclı goru.nuy~r. 
tit ta, ile.< lcı·inin arasın.. Akmtr 'bizi kayn.lıkla.ra doğru ~nra <> semtten geçecek taahhüt· 
~es ~!tan sesler var; bu sürüklüyor Çırpıntı yapmama. lllektuplarm lıetleflerinc it~-

f~katadc güzel ve - dikat 0dcrek başımı usulca °!Z olanı}t vu~ıı< d~. k:ı-t'i degiL 
ıalz ''Tro · 1" k şl" ga k dwı J{iıyalıltlnra dır. Hulasa s zln ) uzunüzdcn her 

~·illa ~rimd~ıa bulı::.s~ ~lr:ı mch:~adM } aklaşmıştık. ll{lQ.f. ''e_ her dnki'ı:a böy~e n:ıeseıe -
a\'!ıı\ı~. bir renk içinde ~otoğraf makine~ boyn~?a ~.. ~elic_ ugrnsmak mecburıyetindc ka 
~~anma çarpan kö- 1 dı Derin derın teneffüs et- acağız. . 

. ~ ~ ise koyu m:ni ~~~fun ".:onra tekrar scs<::izce de. ~Yir. beyler! Pos~-0haneyı .. ak. 
ıı-ı...-llalın Ü7.erinden acık ~ l'kle~ daldım Art.ık sizin biL . ., an çika.ımanız lazım. Böyle 
'lt~a. dalg.;ıJann be)'=az ".~.1 • b' alemde bulunmuyo hır teşebblis delı1ik olur. Size ne 
~ aplndıkl b" "1• dıgınız .ır ~ daha dofhıısÜ 1ılzını, biliyor musunuz? Bir ha -

bit""ı gördüm arb,.e1:.r:a~ ı um. ' Dil~?' ri~dc bulu~ayan ı>ıshane ! Geniş ve güzel bir h3.pis
lh,:Yo var· Deniz:ılb topral{ 1 uzerasındayım Bir ha. .tıane. Yahut da olsa olsa belkı bir 
:"<Jt' • • manzara ar :ı · mektep 

aıı,,:-"'ın;sıni suyun içeri. 1 fı.lemind~yim. Merrnn orma. s· . ... . bunlar 
~ Jçin b"yük bir ya ızın ilitiyncınw ancn.k 

~Vı~l>atıyorum u J"'.-c-r ve nmdaymı! _1 d llı ağaçlara kar ılıynbilir; saooetinizi temin e-
•i:~dQ h · 0

·..., Mercanlar, kı.ı.ım a . delt.Ur. 
:ı1ırıı1 azır duruvor- . . Palmiye yapraklan gı. 
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. 

~ kurbağalarıiı n.- b~nzıyor. . . d , saUanıyorlar u .sebeple _hıç olmazsa bunla~. 
t ~en ı:- · .. ··ı· bı su\·un ı<:ın c d ;;. · dan hır tanesıne sahip olmanız ı. t..'~ tı~ astılttcn buyu ' Canlı mahlukun bulunma 1

h 1 sa. ~in icap eden hususa.ta dcmal g·. 
~'tıı :-' Bunu yapmakta. 1 crcan ormanında esra. ri-ınckl 

1 
•. • b::-"-t' adtl~' 

l' l<. ellerin serbest nı an m e <enoımı '"'' ıyar '-"""' • llu 1:. renziz haynlctler var. YO'l"Urn 
ı vf: a ~Stik ayaklıklar- H"er l.Q.r.d'ta. ban?" bika!_l .!an.. · 
b ~ 1~aldarını kullanan to . arlak ctbzler goruyc. Sclfun.larla .. 

• l\i ma van P ,. - k 
~·atlı ~<;.n dHha ~a. rum Ormanın için~ yu:zere l 
'lıır ur veya e.. ilcrlfyorum. Ağac .? .. ;ınmcesı· a 

rna tından köklere suru!lu~ !1°• 
ııl'l'ıl rnuı zıpkınl-2.n. Tk • ormanın dennlık1eı·ıne 

ıı ~ Parlıyor Jörı? \'C gı ı çc 
, l'rnfW';'J -;...o··zıÜJd('. dalıyorum. l)lı • b 

dilleriyle ıslattık. 
( J){ıW m t 1:ıar) 

:1l'ı.ı •!ariyle siliyorlar. 
~ a.ır bil ~çinde bu sayede 
~ili h'{ltlanmaz. Gec1irc. 

a rıy::_t V{' SCrgtizeş· 
ı.t rıdrkadaşlarımın ta.vrı 
•ı~Q leı!'lhiir ediyor. 
h ~ n~ 0?dutfunu göster. 

1n1nı havaya salla-
t\ott .• 
~ıı,' b~~nim s.özlerime 
~ 1lırain ki yalan 
t ~~~ııa hanın tıfıla 
d~ ·1Yor. O, otuzuna 

1\ t?elae gene cocuk-
IJ ~ • 

(1) Maıı::inclla, f spatıJfOlca külçü~ 
elma demektir Bu aııao ya_m_ 

• ·· t ·· a Amcnkc· Antillcrde 'L'C ıU? ı~v .. VC1 a 
sındcı yctisir Zc1ı r aqarı 1 
.. 1.. ·.. " 'zara ı. ~öhrct bıılan 
o um agacı o " : c 

1 
"ik 

7Jıt nebat b1 ~ ile ycdı mctr .ft • 
~ ~ '') sBkliğiw:lcdir. "Bavcı 

· Faka•ı: gayretimi sarfettım. ' 
k .. ··ı it nımız o derece uçu c su a . R 

ı ·d' k ızn meyus ve keder ı ır 1 

Meb'us Ccyms V. N. 
nomma 

Mark Tuen 
.- İste. beyim, budur göndeı• 

~ış o!duğunuz cevabın mcbıi. Ş!m 
dı bu adamların semtine uğrar -
sanı, muhakkak ki beni linç eder • 
ler. 

. -. Vallahi beyefendi, ben ne 
bıleYJnı, onları ikna etmiye çnlış. 
tım. 

- Ba, evet, hakikaten de ikna 
e~tlniz. Bu~Tun, bir mi :ıl dnha. 
Sı:zc, San • Fraruıisko halk mü -
rnesslllcrlnin bir dilckl'Csini ver .. 

Nakleden: L. L, 
mistim. Sahil boyundaki arsalar U
zerindc o şehrin de hukukunun 
millet meclfsi tarafından tanınma. 
sı talep edı.liyordu. 817.den, bu ar • 
e~lardnn bn.hsetmekten içtinap c • 
der~ lılstikll mana.da bir mektuı1 
yazmanızı rica etmi5tim. Halbuki 
siz ba:km ne cevap }"nZmtssm!Z. Al. 
la.hrn-..Jwın: 

Va.~gton, 27 II Teşrin; 
Muhterem baylar, 
Millet:.lml:zin unutulmaz babası 

Jorj Vo.~ngton ölınU..'}t.ür. Onun 
parln khayatı QOktnn hfıtamn er • 
mifjtir. Vefatı 14 birincikiı.nun 
1799 n tesadüf eder. BWla. rağmen 
mmdi siz Jmlkrp ealıilde!ci arsnlıı.r_ 
dan b3lısediyorsunuz! .. Şöhret ne 
dir s:ınki? Bir kaza, bir te6n.dUf 
değil mi? B. 1. Nevton alelıldc bir 
clmnnın düstilğünti görmüş ve bu 
no. istinaden birtaknn ~yler keş • 
fetmişti. K~fiyatr tabii, bir fev .. 
fevkalfrdelik arzet:mfyor. Ftlk:ı.t 
fevkalade çok olan d~ ve akrn • 
basmm geniş propagandasI ve hu. 
susi gayreti sayesinde bu adam 
yüksek bir şöhrt't kazanmıntır. Bu 
sözlerim kulağıntzn küpe olsun: 
bir ı;iln gelh' bt>ni hatırlarsınız. A• 
zh: nrltadaşlıı.r. bana srk sı'k mek
tup ynzmayı ınıutmaym. Samimi 
bir muhaberenin insan sıhhati ü • 
zerinde nekadıır müessir olduğu _ 
nu, eminim ki, mildriksiniz. Güzel 
me-ktuplnrınw okumakla kendimi 
bahtiyar telakki edeceğim, 

Saygıla.rla .• 
Mal'k Tuen 

Mebue mektubu okuduktan son.. 
rn baktı: 

- Gördilnilz ya, me!ctubunuz 
korkunç bir Şey. 

- Buna çok mfiteessirim. Fa -
lmt şunu da. size söylemeliyim ki, 
bt'ndeniz sahil arsalarmdan hah • 
sctmekten müınltün mertebe çeki
nirim. 

- Ulan ha.yvan ! Çe<k ara:banı 
bumdan, dışarı! Yallah! Yoksn 
beni mahvetmek mi istiyorsun? 
Hnydj deyın! Bir daha gözlerim 
görmesin seni. 

Bu kelimelerle art.Jk b:ı.na muh. 
L:ıç olmadığmı ima ettiğini tasav • 
vur ederek i.nifamı vermek mec -
bur!~ etinde kaldım. Bir dııba meb. 
us kti ti':>i mi? Aman, a."llan, tövbe: 
Bir kerc<'ik olsun, bu adamların 
g-ön ünli memnun t'tınek imkünsız ! 
Ne n.kıllıın bir şeye erer, ne de 
başkasınm stıyini takdir etmesini 
bilirler, birader! Çeldlil' mi bu? 

(~:llı ~el •,-t.aaatM 
hqlıX yaıuudakı tamı (.'ICJ'ÇUt'a.I im. 
ponoyla bfrllkte ırGa~rflNlf'lı) 
EVJ,EN1\ll<~ TEKI.JFIJERt, tş AP..A 
MA, İŞ \'Jim31E, ALDI. SATL'\I 
gibi ticari mahiyeti haiz oımıyıı.n kU. 
~ük ıı:ızııar pıınısız ncşrolmıur. 

Evlenme tekliften 
,,_ Ayda ıuıgaı1 O lira. net kazancı 

olnn, sihhntli, kumral sa~ıı. bui;day 
renklı bfr bay, 25 flö. 28 yaşlarında kız 
vC'yn dul bir b:ıyanla evlenm k iste • 
mektcdlr. (Deniz) remzine mUrııcaat. 

• Yaş 2ı;, boy 160, narin yapılı, 

orta.mektebin ikinci sınıfına !tadar o. 
l.."Umu_ş bir genç kız; tam bir ev erkctl 
ne yuva kurmak istcmektedlr. (8 
Meral) remzine müracaat. 

• y~ 22, boy 165, sarqım, orta 
tnluıilll, sıı.nat mektebi mezunu, ince 
yapılı, temiz blr aile kızı, 2G llA <!O 
)•aşları arasında, en az lise m"zunu, 
ciddi ve ,.altur bir erkekle evlenmek 
ıst<ımekte:lır. (Teoman 2:5) reınzlne 

murncnıı.t. 

• Boy 176, yaş 31, iri yapılı, aylık 
kaz.:.ııcı sıo lını oıan ve bu kazancı -
nm ıLrtması muhakltnk bulunan, yük· 
eck tahsil görmUi bir b:ıy; sarışın ve.. 
ya kumral, beyaz t.enl!, hayatı anla.. 
mı;ı, 22 i!A 33 yaşları nrasmda, okur 
yaznr bir baynnlo. tanJŞarnk evlcnm k 
!stemelttcdlr. (Arda) remzine 

iş ve işçi arıyanlar: 
• Orta tahsllll, eski ve yeni yazı -

!arı bilen bir genç, kt'ı.Up111t veya. bu.. 
ıııı. mUmaall bir iş ara.maktadır. Her 
yere gldcbllir. (Muzaffer HcpUnlU) la 
mine mUro.cıı.at. 

"' 1'. Uksck tahsilli bir genç, lise ve 
ortamektcp talebelerine hl'sap, cebir, 
kimya, fizik dersleri vrnnclt iste • 
mektcdlr. CM.U.) ı·emzinc mUra.caat. 

• YUkS<'lt tktısat ve Ticaret mel:. 
teblnln bitine! sınıfında. okuyan bir 
genç, çok ch~cn fıyaUa öğleden sonra 
çnlı§lllak tızerc bir ış aramaktadır. 
(Y.T. 12) remzine mUrncaat. 

"' On sekiz yaşında, orta mektep 
mezunu, daktilo bilen bir gene;, iş a
ramaktadır. (İş nrayan) remzln mu.. 
rncııat. 

• Berlin steno ve daktilo birliği bl.. 
dncillklerini havi, Alman tecim oku 
lundan diplomnlı bir genç. aımanca 

(pratik veya. metodıl>), steno, dnkti. 
lo ve tlcarl dcrsl<'r v rmektedlr. (Ye. 
reb:\tan Neşe apartman kat 6 /la lr!an 
Ozturı;-ıı. müracaat. 

"' Sinemacılığın .her tUrlU işinden 

:mlayan, 12 sene sinemacılık yapmış 
bir genç he.rhtlngl bir sinemacılık ı,ın 
de ç:ıltııroak isl mcktedlr. (t lek) rem 
z!ne mUracanL 

• 24 ya~nd:ı İstanbuld-• fabrl. 
kanm elektrik tamir i~lerinde çalışan 
bir gene;:, herhangi bir mUeıı.sese<Jc 

hergün muntazaman 5 saat çalışa bil r . 
(Ayal) remzine mtlraca:ıt. 

1f. 2ı; yquıd::ı, kcrlik1e !lişlğl ol • 
mıytm ortamckt~bin ikinci sınıfına 

' 1 
!mdıı.r okumuı;, eski yazıyı bilen, ıer. 
daktilo yazan bir bay iı,ı aramaktadır. 
(C.U. 332) r<'mzin mıırıı~nt. 

• El yazısı gUzol, lise mc2.unu bir Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçilerin dikkatine: 
S:ın~ıl'1arwıdan (ıkmamış bir hnl. 

de, htç kuil:ını~ınamııs 13 mllltem, 
mel dltıl Rn"lklopt:dlya Brltanlka 

neşrlratınııan 

1 

gc.nç, t.Uccar, mUtcahhıt, mUtıendlıı ,.e 
gün çalışmak Uzere iş arnmaktndır. 
Ayd:ı asgari 35 l'rn ile c:alış::ıbll r 
lS.U.A )remzine mUracaaL 

T enew Hitllorians, 
Hıstory Ol The 

Jr'orld 

\drndakl tArlb külllyatı 200 llro. 

'a satılıktır. lstlyenJer gnı.ı•te. 

milde F. ö. ren.7.fne mektııptıı 
'llümc.'Ult f'dPhllirler 

• Allev1 vnz!yeU do!ayısıle fakUI · 
tesine devam cdcmlyen bir UnJver6ite. ' 
ıı genç, ı, aram:ı'itad r. H r tllrlU yıı. 
zı ıııerl yapar, der8 verebıJ.r. <Or • 
han) remzine müracaat. 

• Orta ı den e vrı .n ; 16 yaşında 
kimsesiz b!; gene: bğ.cut.n ııon:a biı 
mlleS!':CSede iş uamaktıı •r. B.s~rdr 
ıT.R.> remzine murac~1ıı.t an. 

:ıı Yllkııck .! tıs t ve tıcarct me ' 1 

blntn lltınci sınıf•rda .,ım' an. muha. 
ebeden ıı.nıa•·e.n ,. (r'll'l'itZ ayı iyi \;L 
len bir Sl'n~. ı•rr!ı'ln ı ''r rrUr .. ,. .l 

sevdirmeğc çalış! 
Valdc sultan, Zührenin 

cariyesine bunları söylerken 
hiddetinden de ateş PÜs • 
kürüyordu. 

Kendi kendine söylenir • 1 litlt1f\ • . 
il lQ - annenıze, hu ı· 

s~l"ıla:dığınızı bildire. 
·lll)h ;nı? 
~h ~gb h . 

hanı~ adını duyar <l.u~m~z 
diir.üp bayıldı. Kendisını g1:ç 
haİ!ı.:: ayıli:abildim. Efe~dıj 
mi?.in talıibleri yetişmem~Ş 0 

saydı, Zühre sultan şirndı me 
z-rı boylaını~tı. . 

Valde sultan birclenbıre 

YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

• 28. 

ken: 
_ Bu kızım, için kaçırılır 

, d ') 1· 
bir fırsat mı ır · c.nyordu -

~ \~<.\ • • emen şım -
S l't lll 30tınadan salun 

111\ta tttıağmı sokma • 
~ lllahcup olur. 

·~~tNNESI ATEŞ 
:t\fil .. RUYOR 
tt~ kuçük hanımını 

\ vi\lt:}enin yo!unu bili. 
~~llın~ S'.Iltanı neşeli 

ll t ... a Yak ladı. ~e 
~-~ b-~a.bını tefü;yıp 
· " ka bir t1ckılde 1 • 

l\h 
'b-ı 1 • l . . . ettj . en; ıı· crınızı 
tnıek için bütün 

şaşırdı: 
- Sus! cenen .tutulsun, 

· Ben • som a~ızlı mendebur .. 
sana kızımı bayıltın!:nya ka-

v , 1· ? Neden dr.r uarao; mı <.iC~r:>l • 
... ' 1 ı b·1 iri tatlılıkla nçmnaın ten. 

disine? .. 
- Heniiz tatlr, acı bir şey 

.. l . t' ., anım! Rı 
so~· emcMıs un, suı 
za hanın adını duyunca. fena 
!aştı .• Bu vaziyet kaı·~ısmda 
n~ yc.pabilirdtm? . 

- Peki, hekim gehnce ne 
dedi? 

_ Bir daha kendisine böy 

le şeylerden hahsetmeyin .. 
Tekrar bayılacak olursa, a • 
yıltamayız.. Küçük sultanı 
kaybedersiniz! dedi. 

- Haletetmiş bunu sö"li
ycn tabib. Benim kızım bal. 
munıudan yapılınış hir bebek 
değil ya. Hem in.,an böyle 
bir 15. fla baydır mı? 

- Küçiik sultanımız son 
günlerde sık sık bayılıyor .. 
Fakat, bu seferki baydm la· 
rı hepsinden şiddetli ve tıü :. 
rekliydi. Çehresi bnlm•Jmu ~i 
bi sarn:-dı .. Kulnkları mos • 
mor oldu. 

- Bana neden haber ver 
medin? 

- Hekim mani oldu. "Yal 
de sultan, kızın1 bu halde gö • 
rürse, yüreğine inme iner!,, 
dedi. 

- Benim yüreğim örüm -
cekten yapılmış değil ya.Ben 
inmeden falan korkmam. Bir 
daha Ziihrenin ba§ına böyle 
bir sıkıntı gelirse. hemen ha· 
na h:ı.ber ver. 

- Başüstüne sut~anm ! 
- Vazifeni de ıunutma. 

Rı2'n lıanı ne yapıp yap, o • 
ııun RÖzünc sokmağa, ona 

Rıza han yarın öbürgün Iran 
tahtına oturursa, ktzım da 
benİM gibi kraliçe olacak. 
Zühre bunun t2 dını tatmad.· 
ğı kin, Rıza hanla evlenmek 
i:;teTiyor ama, onu kacırırsa 
b:uını taştan ta~a vuracak 

Valde rn:·"~n, Knranfili lu. 
:nnm bn.şma muc-dh·.t etr::ıek
lc beraher. Zührci.lin üzerin. 
ele biiyük tesiri olan Kuthet. 
tine de i~i açmağa mecbur 
olmu~tu. 

Kutbettin, Irn veliahd:n3 
kızmı ve1'11'\,.r;e pek trtr:\ft--r 
değildi. F akal, karısının ıs 

ö~leden sonra çal~ak istemektedlr. 
(B. J6) rrrnz'ne mUracruıt. 

• Çalışkan genç bir bayan matbaa, 
kfmyahııne, yazıhane, muayenehane. 
terzihane ve bunlara mnınasll mUe:ı • 
scsclerdc acele ve clddt bir iş arıyor. 
(Ma1:ka • Te~) remzlne mllracaat, 

• Orta y~ıı bir Da)·&.~ gU.Odtlz.~r1 

n ~lerl gOrmek, ak;ııımlı.n nine dOıı 
mck !stemektedlr. Yemeiı yapab!llr 
ev l.'tleriiıS .yı bllir. Kl:ı:~z yaşlı 

bir bn:;a da bakabi:tr. utlyenler'..ıı 
1 Ar. Se) ttıuzitıe mfi."8caaUarı. 

* YUkıw!k iktı:>l\t ve tıC'aret mek~ 
bın!n blrlnCJ srnt!:nn kayıtlı bir genç, 
öğleden sonrnıarı c;al:şnı.a:C Lstemwte. 
dlr. Frarum:ca b1llr, daktilo ~ 
ve stanograf1ye vakıftır. muhasebe • 
den de nnl:ır. (S.D. 77; remzbıe :ıı'\. 
rac:ıat. 

• Askeri.ikle nl~iHl.1!1 olmıyall., do 
yazlyesl ı<·ı· ve~ı. !IJf' r=ezu.nu bir 1;ang 
resmi veya !ı:uıust hfr mUer.:e~de 
kıı.tlpl!k g!.bl tılr iş aramaktadır. {N. 
l'Qrk) remztno müracaat. 

"' Fraosrı:.:.ıl, mg'Jizce. almanca, 
il 'y nca ve tıı:lgar.uvı mUkem."Dcl bi. 
lPn bir zat, "?ter dstrc!erlnde ve ter. 
cllmc evlerinde c;al:şn ak lı!temekto • 
lir ıs s. aı .e-nz n mnracaat. 

• 30 yaşmd:ı, çal~kan, c1ddl bit 
bny, husus! veyn resmt mUesseseıer. 
d"' kalorlfek1llk o.ramııktadır. Sultaıı,. 

ahmotte ccz•evl khllısmda bakkal 
HUsey1n elly!c (I{. &-zere) mQracaa• 

• Ticaret lısc.ı ın!n soı:ı !Sllllf'mda, 2G 
yncıındn bir ı:;-en.;, mu!ınsebe, mubabe,. 
rot hesap ve daktUo iyi bilir; bk·tt. 
carethnnede veya bir mUeeeesede a 
bir llcretle .,,'nlqımak tstemektedlr. 
(H.D. 32) remzine nıUracaat. 

• 29 yıışmda Cekı\r, a~keriikle ftlA. 
knsı oımryan yeni ve e!!ld yazılan ,bl.. 
ıcn bir ;:·'ıı~ her ııe ol•Jrsa ol..luD bh: 
iş arame.ktadır. (B.S.) re;nzine mU. 
farn:ıt. 

• E3kl ve yeni harfleri okur w 
yn:ı:I\r ve biraz dıı. daktllo bllen b_tr 
bayan, mUnaslp bir iş anyor. (M. 

A. K.) ıenrlne mUrııennt. 
• Ortamelttebln inci sınıfına ka., 

dıır okumuıı, seri dalttılo kullanan, ya.. 
ZISJ dUZ.,"1tn rly:ıziycsi kU\"\'Ctll blr 
genç az bir Ucrctle iş aramaktadır. 
(~·nhri m\zım} remzine mUracaat. 

+:· YUkeclc !lctmat ve Ticaret Mck • 
tcblnln birinci sınıfındayım. Tahsile 
dcvnm edebilmem lçln bir iş arıyo • 
ıum. Çok ehven bir \lcrctıe xc den 
eııntıcrl harlcfndc taUI gllnl rinde 
C'.llıpb.llrlm. tstıycnl rin (Y.T: '12) 
remzlnc mckl ıpla mUraca t etmek•. 
ri. 

Aldırınız: 
ı\mğtda ttmlzlert yauh olan o.. 

kunıculıırımız.ın namlarm:ı gl.'len 
ınt:kttıpl!\n ldnrl'h:ınemhde:n (pazar • 
lan <bitli) her:;-üıı s:ıbalıtan (iğle-ye 

ı,nd.'lr \f! s:ıat ı; den sonra aldırıns. 
lan. 
\H.J.1.Z. 19) (Bclkuı) (l)e.nkgel 29) 
II rllta) (S.A.) (M. 20) (Nedim} 

(H 99) fÜçk rd l}ler) (İngc127) (A.15 
(GörgU) ıB.lG) (S.S.G) (Ar. Se) 

(Mnçkn T §) (İmrrn K. U) (Y.Akm) 

Hayaletler 
Köşkü 
YARIN 

SON DAKiKA 
sutur ıarır da 

rarı üzerine: 
- Peki, demişti, :Oir ~ere 

kızıma bu isi ben de teklıf e. 
deyim. Kabul ederse, düğün 
hazırlığına başlarız. 

BABA KIZ NELER 

KONUŞTULAR? 

KutbcMin, karısına ver .. 
diği sözü tuttu. Kızını çağırt 
tı: 

-Yavrum, dedi, lran şahı 
nın v3ldesi, kadınlar vasıta· 
sile annenden oğluna seni İs
tetmiş. Annen de hu işe ra. 
zıdır. Rıza hana gelin
ce, yarın öbürgün onun da 
lran ta.htır.a oturmas: muh • 
temeldir. Zira babası hasta • 
lıklı bir adamdır. Bir emri
ho.k vaki olursa, tahta oğhı 
n-ecccek\ir. Sen de günün bi. 
b ~ ı· ı ' rinde kr •.• çc o ursun. 

( Deı:an.ı vaı) 



B A B Ei R - Akı,am J)08tUl 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
iiEVRALJL .<IRIKLIK VE HUTUN AG ULAılfNILI tJtflrlAL 't.~tri 

lcabmda <?Ünde 3 kaşe alınabilir . Her veı-d ... oullu kutular1 ı'rf\.rt! ;,te-vini1 

1 
stanbu Ler.·azım amırliğınden veril eı' ı 

.ıar ıcı . as1<er. kıtaatı ·ı an,ar 
---- -a.ra ...... .. _ ... ________________ '" 

Bciwr mt'tresınc tahmin e<lllen !iati 27 kuru§ olan i2,ifl2 metre S:i 
ı;11nt • arzında D. Tıpi \"C beher metresine tahmin edilen 21,9 1 metre 90 
.ıııın' ım • rzınd ıı: tipi ve beher mctrcl!ln.-. 2S kıırıış <;[ı Rnnllrıı tııhınln eılilcn 

li ,400 mrtrc b5 santim arzında E. Tipi ve beher ıııetrcsine 2(\ kuruş H 
santim tahmin edilen 67,824 metre 90 santim ar;-;möa T>. Tipi ı;aına~ırlık 

bez. pazarlıkla satın nlınaeal>tır. 10,000 metreden n"ıığ"t olmamak şartile 

ayrı ayrı teltllOer de kabul edilir. ihalesi 10 11 941 pazartesi gUnli saat 
l0,30 da Anlmrnc!n M. M. \". sntın alma komısyonundn yapılacaktır. ~nrt
nıımesl 2j3 ı.uruşa komisyondan alınır. Taliplerin teklif edeccltlerl miktar 
Uz.erinden kati tcmlnatlarilc bcllı vakitte komisyona gelmeleri. (135i-fl404) 

:;. =t- * 
20,000 Uıalık eğer sabunu alınacaktır. Pazarlıkla eltslltmesl 17-11-

941 pazartcsf gilnU saat 15 de Anknrndn M. M. V. satın olma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Beher kilosunun tnhm1n bedı?li 130 kuruş teminatı 3000 
liradır. Evsaf \'e şartnamesi her gUn öğlCdt'n sonra komısyonda görillilr. 
Taliplerin belli vııklttc komisyona gelmeleri. ( 1339 !IGG:;) 

:fo :il-* 

Ankara clvarınua 15, 208 lira 59 kuru§ keşif bedelli ln!!aat iııl pazar. 
lakla <'kslltmeyc konmuştur. İhale.si 14. ı ı.941 cıımn gUnU saat 11 de Ankarada 
M . M, V. Hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. İli< teminatı 1140 
lirn 65 kuruştur. Şartnamesi 77 kuruşa komisyondan nlınır. Taliplerin belli 
vakitte kom!.,yona gelmeleri. ( 1333- 9622) 

.. ~· * 
50.000 metre tat.bir bezi pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 12 - 11-

IH l çarşamba gUnU saat ll de Anknrada M. M. V. Hava satın alma Jto 
m isyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17,500 lira kati teminatı 2625 li
radır. Şartnamesi komisyonda görillilr. Tal!plcrln belli ,·nkıttc komisyona 
gelmeleri. (1331 9620) 

:{; .v. * 
At;ağıcla yazılı mevadın kapalı zar.na ekslltmcleri biz.alarmda yazıl! 

gün saal ve mnhnllerdcki askeri satm alma komlsyonlarmda yapılacaktır. 
Taliplerın kanuni vesikalarilc teklif mektuplarını ihale saatlcrtnden b!r saat 
t'Vl'el alt olduğu komisyona \'Crmelcrl. 
Ci~i 

Sığır( cU 
Odun 
J'nuıa 

Lahana 

Mil.tarı Tutan 
Kilo Lira Kr. 

250.000 117,500 
~.700,000 114,000 

TMninatı 

LirA 

8812,50 
69:10 

5:!,000 kllOffll 12) 
62,000 kilosu H). lOH 

1halr. gıio. Mat , .e mah ı\11 

26111/ 9oll 16 Gellbolıı. 

27/11/941 16 Gelibolu. 

30/1 l/9H 16 Gelibolu eski ~ube 
bina.ar 

(1345 !1702) 

BiR KAFKAS ROMANI 
Gıirrb dillnden ıt.ercume cdllm.i5 olan bu eser Kan.as rtktılyatmm eo 

adi~ bir a.,u, maeera ve milli romacııdır. 
Umumi satıı,ı yerı: VAKIT • Fiyatı 40 kuruştur . 

.... Qll .. ımll ................ !!'lm .. iilllm .... ... 

f.oe\. ,,~lu Vakıflar Direktörlüğ-ü ilanları 1 
Stırntl Mahall~I S<ıkaA-ı No. C'ln~ı A~· hgı 

Galata Yenicaml M. Ali P&.§11. he.n 1l5 Oda 16 :!O 

13<-yoğlu Şahkulu ErkAruharp 19 DükkAn 10 00 
~yoğlu Şahkulu ErkAnıharp 17 ı:.;vin 4 cU Kat. <; oo 
K. P~ C. Kebir Aı,ik Tersanekttpı !? Ahır 3 oo 
Yukarda yazılı gayri menkuller 31- 5-942 gUnU sonuna kadar kiraya ve
riteocktlr. İhaleleri 8-11- 941 gtlnU saat H de yapılacağından ı.,tckliler1n 
:&?yotlu Vakıflar :MildUrlUırtı Akarat Kalemine milıacaıı.tlıırı. (9t:;1i) 

......................... gm .......... _~ 

'l~ttrkiye Cumburiyeti 

ZiRAA T BANKASI 
l\..urul~ ta:-ıhı. 1888. - :>ermayesı: 100.0lllı.llOL l'urk L,ır4..ea. 

~be ve Ajarı:: adedi: 265. 
Zaraf ve tıcar! 1•e-r rıtı•ı bfltık'1 '""ıımtlttm. 

Para o\rlJıtıreııtett '!AROO lir• lltMlnılr• .,..rlyor. 

1
. 7.11.1941 

18.0J Fasıl hcyetl, 18.40 Rııdyo 
S\ ing kıııı rtctl, ı 9.00 Konuşma (İktı-

1 
sat sıı.ati), 19.Hi Radyo svlng kuartc· 
ti, t0.30 Ajans, 19.45 I<:lflsllt tUrl( mU. 

zı~. 20.rn Radyo ga:ı:ctesl, 20.4:-i :Kıı· 

mıık §arkılar, 21.00 Ziraat tultvlml, 
21.1 O Temsil. 22.00 Radyo salon or· 
kcslrası, !!2 30 Ajans. 22.45 Radyo sıı .. 
lon orkestrası. 

ISIA'\ölıl th.ı.c.ı>h t<:SI 

~l·:HIR 
11\Al'l\OSl 
l f<~ P t: 8 A Ş 1 
UH \.'I hh'.\ll'\11\ 

Akşam 20,30 dı 

HA~LET (5 Derde) 
lstihlôl r.odcl~sinde 
KOıl1~01 Y.ISMINDA 

GUndUz •ıuıı ı.- te. 
l'AIHt \K ~·ocUK 

"ı..~1.11: l!ll.30 11! 

Kör Dövüşü 

•~r Sanıta.ımıCSe lnmlbt.t'a.b Oıb&rr.J t.aaa.cruı n• •• · - _,.., • •• 

TüRKiVl: 
iS aANKAS 1 

l adet 2000 Liralık 

1(\ !11'S DoJı.m&Dl&ra ~ • ~fll • , 11,.ce il <ur'. a, l.f&tıdalc 
-- Pire lkramtyw OfLl?'ltılA!°I' ,• 1 it. 

• wecı 1.000 tlnıltk &.000 ıtn ttt. "'""' ~,, lfMı '·ll !).IWlll .,, 

• • * c.ooe t2< ıe t..AO< 
• • !öt ...... 11111 !t • a.ıo< 

.. • lıl l • '·'* • 
~T: ~ ~raı.r bir 9!'D• l~lı:ıôt :5Ci Urt.da.= '·, 

fQfm!FtGl... ı.ra.miy. ;tktı~ fAİH1i!"ı"- 'J;. 4C •n1'ıuh•I •• '11,.... 

K~' •: 1 l \Cart. 11 Haz!rııo il C'~ IOJ 11 Blrlr:clkJ\nur ·arlh lr 
r'ntll! yn;ıı llT 

,. ........................... ..,, .... S":i .. ıa::ı .... ırt:~•---ll'llllİİİ 

Kücük Tasarruf 
Hesapları 

l!llZ 1Kfl \MlYI~ PI. \.Si 

KF.:Ştnıı::um: 2 ş:ıoot, " 
'IR~·ııı, % AJ;'l111toıı, 2 ikin• 

l'ltr,rin tarihlerinde 
~ npılır. 

3 .. 1000 .. 
2 .. 7M 
3 " 500 

10 .. 250 .. 
40 100 .. 
50 ,. 50 

200 ,, 26 
poo 10 

- 2000-
- UiOO-

1500.-
c ~500. -

4000.-
- 2500.-
= ri<>OO.-
= 2000.-

.. .. .. 
.. 
.. .. .. 

---· ----------
Maliye Vekaletinden: 
2.6.19(1 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihrıı.Cl;d~:;:.: 

verUen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve El&.zığ ı.stasyon111~ ~ 
İran lrudutıarma kadar yapılacak Demlryolunun ln§asına ~t 
olan % i gelirli 1941 Domlryolu lııtikrazınm 20 6enede itfası ıJlc ~~ 
yon ı!ralık birinci tertibine alt tahvillerin satı§ı 7.l1·9•J . .ı 
l:l.11.1941 akşamınn kadnr yapılacakbr, i.t9 ıti!IJ' 

Tahviller hamnlnc muharrer olup beheri 20, 600 ve 1000 1 
me.U.c birlik, 25 ilk, 00 liktır. ııl ~ / 

Tahvıllerin ihraç fiatı % 95 olarak tc:ıbit edilıni§Ur,· >~ıl' t.ıı 
bırlik tahvil bedell 19, :>00 liralık ta.h\'il bedeli 415 ..,.e bin liftl / 
deli d 9:>0 liradır. ı.re <' 

Bu t.ı.hv!ller umumi ve mülhak bUt.çelcrle idare olunan dt ııısf 
seselçrcc, vi\~yı:t huııup1 idareleri ve })c:led!yelorce yapılacalt ın ,-c ~ 
r.aknsa ve mukavelelerde teminat olıı.rak ve hazinece satı~ c ı:I 

• \11lıı t 
olan Milli emlllk bcdelle.rlnln tediyesinde btUjabaş kabul ol dllr ~ 
tnhvll il!a bedelleri ve fa.izleri tahvlller!n tamıı.men !tfasınıı l<I' 
vergt ve rtlsumdan munt bulunacaklardır. 11'11ıı 

Mez'tfır t h> iller Tllr:tlye Cüınhuriyet ;..rerl{CZ, Tllrkıyo eni -eltf 
raat, Ti\rklye !ıı, Bınl~k ve Eytnm, Halk, Tilrk Tir.arct, J3"'1cd~~r ~., 
lnr·ıc SUmer ve Etıbank tarafından satılacağı gibi diğer bnnl< (SÔ 
\le temin olunabilir. 

Yeşil ay Kurumun dan : 
1 

ıJıJ. 
1) Dahiliye \"ck6letlnin (Emniyet Umum Md.lUğil Ş $tÇ 

20.6.1911 t:ırlh ( 9 J sayılı ruhrıat.nıımea!Jc Cem :.·..,tlmiJ: fual Y"tc 
2) İdare heyetinin isim ve ndrcslC'rt n,nğ da razıımışttr: 
i\..;:- s Or 1 f'rof I>r. Mnzhar Osman Uw n. c '"'ıılc~ıu. r 
1 ,ıncı I!c,s: Dr. rnr.ıh'm ZııU ö~ct· !.tn'li)ul c~!cdiye 1 }<D ı: 
İkincı r.eıs: S<l!ı.J() HU cyın Elbl: no t:.n ı, lii.l ) lnbcY ı-. &J' 
l°mumt l !itip: Pı of. Dr. Fn!ırrtttn l·=c rım Co:t y: Ankafll \;il' 
Umumi K . .Muavini: Ii"chmf Atnnr: :r; yızıt v "I dl r C " 

a ' p ıJeıı:ııı 
Yeznl!d:ır: İh~.,n ündcğer: CUınhuriy t Merkez BankıtSI ., 

....~o ., 
Aza. Ferit Dorıı: Beşiktaş. Yenlmıılınl'c, Fırın sok k · ·t) 

ceırıı Feyyaz Er: I~3J,çe:<. n•, ı-;rzur·Jm h::ını t•\ \·ult!l . • r:o . ı~~ 
Hı bil t, lt•ırn : Kudıköy. Ye1,1~;;1 m nı, Duatcp"' &O' 

Dr. A. fi ıh,..~·l ünvC'r: 1\adıl:o~·. ~!ühUrdnr. 
Gnz:ı.ı!tr Şam Knragözoğlu Deyi rbcyi, Ynlı'bOY11·~..do1' 
Dr. u ta!n Ta!At: Cn~nlo~lu. Verem D pıı~rl A111cr11' 
:.f"b"l·:ıt }jnmit mıraorman: Çiftchavu;ıo;lar, :gsk! tctf) 

• 
~O·• 

Dr. Aliye Ftı7.a Tancı:: Çnrşıkapı, Mrdrc.se sokak erııc· 
Dr. Kudsi Halit:ıh: I-~d :rnckapı, Sıhhat .Milrnk.lbC ıJl 
Ay~c Hcmr.. : Sıırıycr, Piyasa cadd ııı No: 53. 

,. Baha .Kılıçt>rl: Clhıınglr, Ycollpıılas. 
.. ruat: Emniyet Sandığı mcmurlnrtndan. 

1
.&f' / 

Cemal AkyUz: Emet' Cemly~tlcrı lcatlbi. • • dSıcl ıw / 
3l İdare Merltczl, Sirltccı HUcl.avcndig~r caddC3i 61 ?"~ 

ıı ıtanHI Komataulıtı sa· aııaııııs f 

Komisyoaa HAnları edi~ıı ııe;, ;· 
Beher kilosuna 22 lmnış 150 santim fiyat tahmin ıJııll~ 11 f 

8-11~ 941 gUnU eaat 12 de paz.ıırlıkla satın aıuıacııktır;.uı:ıııı~d' t' 
deli l 125 lira olup kaU teminatı 168 lira 75 kuruştur. şıı. f'ttldıııl1 

komlıwonda gôrUlebllir. bteklllcrln belll glln Ye sn11ttc 
alma komı.syonuna gelmeleri. (9i24.J 


